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Esimene September Kadriorus iidsete tammede all

Mina olen Gaia Kooli laps.

Ma olen terve, tugev ja tark.

Ma armastan ennast ja maailma.

Ma austan kõike, mis elab.

Olen soe nagu Päike.

Olen kindel nagu Maa.

Olen rõõmus nagu Vesi.

Olen vaba nagu Tuul.

Mina olen Gaia Kooli laps.

gaia lapse laul

KOKKULEPE KOOLI JA LAPSE VAHEL 

https://www.youtube.com/watch?v=tV5v7dZybE8&feature=youtu.be


KES ME OLEME?

• Oleme alles viie aastased, parajas
mürsikueas

• Usume ja teame, et iga laps on aare
just sellisena nagu ta on 

• Õpime õues ja teeme projekte

• Loodus ja pärimus on meile
olulised

• Avastame ja loome, õpime läbi
mängu ja praktilise tegevuse.

Kunstitund mere ääres 3



4 Kevadlaager Võrumaal

Meie baasväärtused
põhinevad Gaia 
filosoofial: 

MIKS GAIA? 

• Gaia maailmavaade – kõik 
on elus ja omavahel seoses

• Julgeme näidata teed 
muutustele ja võtta liidri 
rolli

• Ainult jätkusuutlik elustiil 
kindlustab elamiskõlbliku 
keskkonna ka tulevatele 
põlvedele

• Inimene on sotsiaalne 
olend ja samas unikaalne 
ning kordumatu



IGAPÄEVANE KOOLIELU
Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel

ning loodusrütmidel. Igal kuul on oma teema

•September: Kodu

•Oktoober: Mets

•November: Pärimused

•Detsember: Valgus

•Jaanuar: Inimene ja 
tervis

•Veebruar: Eesti ja maailm

•Märts: Loomad

•Aprill: Vesi

•Mai: Maa
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PROJEKTIÕPE 

Projekt - Uue koolimaja plaani

joonistamine6

Igakuise teema läbivaks teljeks on ühe või mitme
projekti elluviimine. Projektiks võib olla näiteks
raamatu kirjutamine, ettekande tegemine
suuliselt või kirjalikult, lauamängu valmistamine, 
uurimustöö läbiviimine vms.

Ühe kuu jooksul läbiviidavad projektid on seotud
kuu teemaga ja lõimivad erinevaid aineid.
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Pärnamäe hiies

PÄEV KOOLIST VÄLJAS 

Igal nädalal on üks projektiõppe
päev

• tunnid toimuvad oma ala 
praktikute ja meistrite juures

• külastame regulaarselt Eesti
muuseume ja 
arhitektuurimälestisi

• käime matkadel ja 
uurimisretkedel



8 Filmimuuseumis esimest animafilmi tegemas

AVASTUSÕPE JA HUVIPÕHINE ÕPE

• Vabadus avastada ja huvituda

• Vabadusega kaasneb vastutus

• Areneb koostöövõime ja
suureneb eneseteadlikkus

• Huvi õpetab iseenesest

• Lapsed saavad ise teemasid
välja pakkuda ning ka ise
õpetaja rollis olla 
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Teine klass hommikuringis muusikatunniks

häälestumas

PÄEVARÜTM –
hommikuring vaikuse, 
üksteise kuulamise ja
päevaks
häälestumisega

KOOLIELU MUUSIKA ALGAB VAIKUSEST 
JA RÜTMIST 
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Telesild Sillamäe vanalinna kooliga

vene keele, eesti keele ja inglise

keele ühendatud õppeks

NÄDALARÜTM – erinevate
õppeainete lõimumine
ühtseks õppeks, õpetajate
ja õpilaste koostöö

KOOLIELU MUUSIKA ALGAB VAIKUSEST 
JA RÜTMIST 
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Kadri- ja mardipäeva traditsiooni elushoidmine ja jagamine

KUURÜTM – kuu
teema
kulgemine läbi
erinevate ainete, 
projektide
valmimine, 
huvipõhine õpe

KOOLIELU MUUSIKA ALGAB VAIKUSEST 
JA RÜTMIST 



12Jõulud on oluline tähistamise aeg

AASTARÜTM – elu
tähtpäevast
tähtpäevani, 
kulgemine
tähistamise suunas, 
rõõm avastusest ja
arengust

KOOLIELU MUUSIKA ALGAB VAIKUSEST 
JA RÜTMIST 
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Uisutama õppimine on sama, mis

kõndima õppimine – juhtub siis, kui

laps on selleks valmis

IGA LAPS LIIGUB OMAS TEMPOS, 
LISADES RÜTMILE OMAPÄRA 



ISETEGEMISE RÕÕM  

14

gaia töömesilased

https://www.youtube.com/watch?v=h1jPf7Tsflg&t=9s
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• Laulame ja tantsime

• Kuulame ja mediteerime

• Teeme joogat ja mängime jalgpalli

• Õpime keeli ja matemaatikat

• Käime metsas seenel ja diskuteerime elu võimalikkuse üle
universumis

• Oleme võrdsed maailmakodanikud ja austame üksteist

• Hoolime Maast ja anname oma panuse tema elurikkuse
säilimiseks

• Oleme Gaia lapsed 

Seega, Gaia koolis me…



16GAIA VÄÄRTUSTE MANDALA 

GAIA ALGAB… RINGIST 



AITÄH!
Raine Lindepuu

info@gaiakool.ee

www.gaiakool.ee
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