LOODUS ON INIMESELE ELURÕÕMU ALLIKAKS /Johannes Käis/

Pedagoog ja loodusemees Johannes Käis

Johannes Käis on Eesti 1920.30. aastate silmapaistvam pedagoog, siinse kooliuuendusliku
pedagoogilise mõtte arendaja.
Joh. Käis on sündinud 26. detsembril 1885 Põlva mail Rosmal
koolmeister Peeter Käisi perekonnas. Omandas õpetaja-ameti
kõrvalt pedagoogilise hariduse
Peterburi Õpetajate Instituudis
ja lõpetas Peterburi Ülikooli
loodusteaduste alal. Oli õpetajaks Lätis, Venemaal ja Eestis.
Töötas ta Haridusministeeriumis
ja oli Võru Õpetajate Seminari
direktor.
Joh. Käis suri 21. juunil 1950.a ja
on maetud Põlva kalmistule.
/J.Käis. Kooli-raamat/

Johannes Käis rajab oma
kooliuuenduslikud ideed lapsepsühholoogiale, ta psühhologiseerib kogu didaktika ja
metoodika.

Uuenduspedagoogika peamiseks sihiks on isiksuse kujundamine, kus tuleb aluseks
võtta kaks põhimõtet: individuaalsus ja sotsiaalsus.

Kooliuuenduslikku tegevust
alustas Käis koduloolise üldõpetuse süsteemi terviklikust väljaarendamisest ja
põhjendamisest. Joh. Käis
sõnastab: üldõpetuse all
mõistame kogu õpetuse
keskustust (=lõimitust) lapse
igapäevaste
tähelduste
(=tähelepanek), kogemuste
ja huvide vallast valitud ainel ehk koduloolise vaateõpetuse (=koduloo) asialadel
(=teemadel). Käisi kreedo
siinjuures on — juhtida õppijad nende töös suurimale
võimalikule isetegevusele
(=ise tegemine). Õpetaja
peab õppija eest kõrvale
astuma ja töö keskkohta
õppija enda asetama. Lapsi
tuleb suunata mitte niipalju
tõsiasju teadma kui neid
otsima ja leidma.

Joh. Käis rõhutab üleminekut
passiivselt õpetuselt isetegevale ehk aktiivsele õpetustele. See on võimalik laste
huvide arenemise seaduste
tundmisel ja kasutamisel.
Loodusteadlasena on Käis
koostanud väärtuslikke loodusõpetuslikke materjale.
Tema seisukoht oli: Igas inimeses elab lapsest saadik
seesmine tung looduse poole.
Seda tungi võime vaadelda
pärandusena neist kaugeist
aegadest, mil inimene oli tõeline looduse laps. Väikesel
lapsel väljendub see tung
katsetes ronida, hüpata,
joosta; visata, murda, lüüa seda, mis aga kätte juhtub;
tahtmises kõike näha, kuulda,
nuusutada, kobada, suhu pista, ühesõnaga - vaadelda ja
katsuda.
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Ajalehes LAPS nr 3
keskendume
Johannes Käisi
pedagoogilistele põhimõtetele, mis tänaseks on koha leidnud ka
koolieelse lasteasutuse
riiklikus õppekavas (2008).

Johannes Käis töötas välja üldõpetuse põhimõtte,
kus keskmeks on
kodu– ja looduslugu.

Selles lehes veel:
Joh. Käis aktiivõppest
Passiivne õpetus:
Õpetaja—õppeaine—õppija

Isetegev ehk aktiivne õpetus:
Õpetaja—õppija—õppeaine

Õpetaja viib õppeaine ehk
teadmised õppijani.

Õpetaja koos õppijaga jõuab aktiivselt
õppides teadmisteni.

Keskkond
kasvatab

2

Üldõpetus
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4
Looduslugu
õppe– ja kasvatustöö alusena
Lk 5
Jätku leiba!

Keskkond kasvatab
Joh. Käis on öelnud: Õpetaja peab looma
isetegevaks töötamiseks soodsa õhkkonna, sest omaalgatusliku töö viljaka arenemise eelduseks on vabadus ja rõõmus
meel.
Joh. Käis toob passiivse õppetöö (õpetaja
valib tööd, näitab, seletab, korraldab)
kõrvale aktiivse, isetegeva tööviisi.

Joh. Käis: Ja kui väikestel lastel mängutuba vanemate kodus on nende esimeseks vaimuharimise laboratooriumiks
(= tegutsemiskeskused), kus tuhanded
ettekujutused ümbritsevast elust ümber töötatakse ja uueks ilmaks moondatakse, siis peaks “töökooli” ruumid lastele vanemas eas nende tegevuse kesktöökojaks olema.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
§ 5 lg 2: Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
§ 4 lg 1 p 6: Lasteasutuse õppe– ja kasvatustegevuse põhimõtteks on lapse arengut
ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna
loomine.
§ 5 lg 3: Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste
kavandamisse, suunatakse tegema valikuid
ning tehtut analüüsima.

Joh. Käis rõhutas “töökooli” tähtsust, kus
“kõik tegemised on juhitud laste keha arendamiseks, meelte teritamiseks, laste
vaimliste võimete ja loovate jõudude arendamiseks ja kasvatamiseks”.
Töökool hoolitseb aktiivsuse, isetegevuse
eest: tõelise asja juures kõikide meelte
osavõtul peab õppija ise teadmisi leidma,
rõõmsas ise tegemises elamusi koguma.
Siinjuures on oluline iseseisev töötamine,
mis toimub loomulikus töösammus ehk lapse
arengu tempos.
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
§ 7 lg 4:
Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse
loomulikus keskkonnas.
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 4 lg 1:
lasteasutuse õppe– ja kasvatustegevuse läbiviimise
põhimõteteks on lapse individuaalsuse ja tema
arengupotentsiaali arvestamine ning mängu kaudu
õppimine.

Tööruumid peaksid olema sisustatud
kui ainenurgad ehk
kui tegutsemiskeskused.

Lehekülg 2

Üldõpetus
Joh. Käis: Üldõpetuse all mõistame kogu
õpetuse keskustust lapse igapäevaste tähelduste, kogemuste ja huvide vallast valitud
ainel ehk koduloolise vaateõpetuse asialadel
(=teemadel).

Joh. Käis: Lapse sisemisi jõude vabastab ja
paneb liikuma vaid ühtlane terviklik õppetegevus, mille keskus on last ümbritsev asjaline maailm, laste kogemuste, elamuste ja
huvide maailm.

Joh. Käis selgitab, et jälgides lapse toiminguid, kui ta vabalt vaatleb ja uurib teda
huvitavaid asju, nähtusi või toiminguid, ei
ole raske tähele panna, et laps püüab rakendada kõiki meeli uute kujutluste ja kogemuste saamiseks. Ta tahab toiminguist ka
ise osa võtta, neid järele aimata. Oma täheldustest ja elamustest tahab ta jutustada. Kui ei jätku sõnadest, võetakse appi käe
ja näoliigutused. Sellest ei ole veelgi küllalt:
saadud muljed elatakse uuesti läbi kujutamises, mängus. Ja kogu see lapse vaimne
tegevus on keskustatud ühel ja samal konkreetsel asjal, nähtusel või probleemil, mis
vallutanud tema huvi.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 16 lg 1:
Õppe– ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse
elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.
Valdkondade (mina ja keskkond, keel ja kõne,
matemaatika, kunst, muusika, liikumine) kaupa
esitatud õppesisu ja –tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest.
Õppe– ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika– ja kunstitegevused.

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 5 lg 1:
Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise,
suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.

Joh.Käis: Üldõpetuse tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. See on
lähtekohaks kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusele.
Üldõpetus oma olemuselt soodustab õppija ise tegemist, seega lapse individuaalsete võimete arvestamist ja arendamist.
Üldõpetuse teostamisel arvestatakse õppija soove ja tema huvi, lapse individuaalseid võimeid.

Ajaleht nr 3

Lehekülg 3

Laps

Kodu– ja looduslugu
Johannes Käis on öelnud: Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi
tulevaile põlvile edasi anda, neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha.

Loodus on inimesele
elurõõmu allikaks!

Eestlased on looduserahvas, looduse usku.
Igas inimeses elab lapsest saadik seesmine tung looduse poole. Loodusõpetus viib last
kodukoha ja kodumaa loodusesse. Looduse tundmine ja tema elu mõistmine on loodusearmastuse eeltingimus, sest armastada võime ainult seda, mis meile tuttav ja meie
vaimule ligidal seisab. Kodukoha loodus on kõige tähtsam kodu– ja kodumaa-armastuse
allikas. Et seda mõista, on tarvis ainult tähele panna, missugused tunded ärkavad meis
nende kohtade meeldetuletamisel, kus lapsepõlves lilli noppisime, marjul ja seenil
käisime või muidu liikusime. Kodumaa-armastusest üks samm edasi viib isamaaarmastusele.

Ajalehes “LAPS”
Johannes Käisi
pedagoogilised põhimõtted
koolieelse lasteasutuse
riiklikus õppekavas

Allikas: Johannes Käis.
Kooli-raamat (1996; 2004)

Loodusearmastus juhib meid ka looduskaitse mõttele: meie ei luba rikkuda ja asjata
hävitada seda, mis meile armas.

VIKERKAARE
PÄEV

Jänesselja Lasteaia temaatiline looduse õpperada — loodusobjektid (puud) rahvapärimuses
Jänesselja Lasteaia õuealal on looduse õpperada, kus 34 puu juurde on paigaldatud infoalus puud tutvustava tekstiga. Kuna lasteaia eripäraks on rahvuslikkus, siis teave puude kohta on lõimitud rahvapärimusega.
Nii saab laps looduse õpperajal teada











Millise puu motiivi kasutatakse rahvarõivaste juures arhailises tikandis?
Miks on puudel võime inimese haigusi enda kanda võtta?
Kas puu kaitseb meid tuleõnnetuse eest?
Miks kadakat murepuuks nimetatakse?
Miks tamme talumehe rauaks kutsutakse?
Kas kibuvits on kallim kullast?
Miks pärn on niinepuu?
Missuguse puu oksa vanarahvas võluvitsana kasutas?

Millise puu vilja otsas viiskand on?
Välja on töötatud ka lisamaterjal puudega seotud rahvalaulude,
tantsude, -mängude ning –lugude kohta. Seega: õue õppima!

JÄTKU LEIBA!

HEAD ISU!

