
COMENIUS SEMINAR POOLAS, 

WARSAWIS, KIELCES, ZAGNANSKIS 

26.04.2015 – 30.04.2015 
 
Seminaril osalesid: Marilyn Palla, Pille Kull, Maire Viilkap 

 
26.04 – 30.04. 2015 viibisid Suitsupääsupesa lasteaia õpetajad Marilyn 

Palla, Pille Kull ja abiõpetaja Maire Viilkap Comenius projekti 

kontaktseminaril Poolas.  

 

 
Marilyn, Pille ja Maire Zagnanskis 

 

Kohtumine algas Poola väikeses linnas Kielces. Seminar toimus Kielce 

lähedal asuvas väikeses külakeses Zagnanskis, kus asub meie Poola 

partneri lasteaed Publiczne Przedszkole im. Stanislawa Staszica w 

Zagnansku.   

 



 

 
Vastuvõtt Poola partneri lasteaias Publiczne Przedszkole im. Stanislawa 

Staszica w Zagnansku 

 

 

 
Lapsed esitavad Poola lastejuttu “Matsutaja Lacing” 

 

 



 
Laste rahvuslikud etteasted 

 

 
 

Esmaspäeval ja teisipäeval toimus projekti seminar lasteaias, mille käigus 

tegid partnerid ettekande tegevustest lastega peale Hispaania seminari ja 

ettekande traditsioonilistest lastejuttude tegelastest ja karakteritest iga 

partneri riigis. Veel toimus projekti töökoosolek, mille käigus arutati 

projekti järgmisi tegevusi, projekti hindamist, lõpptooteid, EST 

andmebaasi täitmist ja lõpuraportite koostamist. 



 

 
Seminar Poola partneri lasteaias 

 

 
 

Kohtumise käigus tutvusime Poola partneri lasteaiaga ja selle 

töökorraldusega. Lasteaia lapsed esitasid meile lavastuse Poola lastejutust 

“Lacing the Cobbler” ja traditsioonilised etteasted rahvuslike tantsudega.  

Zagnanski lasteaed kuulub põhikooli juurde. Lasteaed asub kooli 

juurdeehituses, mis valmis 3 aastat tagasi. Lasteaias on kolm rühma, kus 



viibivad ühevanuselised lapsed vanuses 3 – 6 aastat. Lasteaiarühmas 

viibib lastega 1 õpetaja, kes on lastega terve päeva. Lapsed viibivad 

rühmas kella 8.00 – 13.00 –ni.  

 

 
Lasteaia rühmaruumid ja keskkond 

 

 
 



 
 

 



Lastel on võimalus olla lasteaias ajavahemikul 6.30 kuni 15.00. 

Hommikuse ja õhtuse aja, mil rühm on suletud viibivad lapsed nö 

pikapäevarühmas, kus on koos kõikide rühmade lapsed ja lastega tegeleb 

täiskasvanu.  

Lapsevanematele on kehtestatud tasu, umbes 30 euro ulatuses, mis katab 

5 tundi rühma lahtioleku aega ja 1 söögikord.  

 

 
Sertifikaatide jagamine kõikidele osalejatele 

 

 
Koos partneritega Poolast, Itaaliast, Hispaaniast, Leedust, Türgist ja 



Kreekast 

Kohtumise käigus tutvusime Kielce linna ja Zagnanski külaga. Kielces 

toimus vanalinna ekskursioon, mille käigus tutvusime linna 

vaatamisväärsuste ja ajalooga. 

 

 
 



 
Zagnanskis tutvusime küla sümboli, mitmesaja aastase tammega ja 

ajalooliste ehitistega. 

 

 
Koos projekti partneritega Zagnanskis 



 

Poola pealinnas Warssawis külastasime Presidendi lossi ja Wilanowi 

paleed. 

 

 
Koos partneritega Warsawis Presidendi lossis 


