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VAIMASTVERE KOOLI  LASTEAIA  ÕPPEKAVA   

Aluseks on koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Vabariigi valitsuse 29. mai 2008 

.a määrus n 87. 

 

1.LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA 

 

 

1.1.Vaimastvere lasteaed kuulub põhikooli juurde. 

1.2.18-lapselise liitrühma  moodustavad 2 – 7-aastased eelkõige Vaimastverest ja selle 

lähiümbrusest pärit lapsed. 

1.3. Lasteaiarühm tegutseb koolimajas eelkooliealistele kohaldatud ruumides.  

1.4.Õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on Montessori pedagoogika ja Hea Alguse 

metoodika.  

1.5. Lasteaed võtab osa keskkonnaprojektidest. 

1.6. Lasteaed, olles põhikooliga  samas majas ja ühise  juhtimise all, teeb tihedat 

koostööd  põhikooliga, eelkõige algklassiõpetajatega. 

 

2.ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 

 

2.1.Õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng 

kodu ja lasteasutuse koostöös. 

2.2. Lasteaia tegevuse eesmärgid: 

 koostöö lastevanematega toetab laste arengut; 

 lapsed on oma tegevustes aktiivsed ja loovad; 

 lapsed hoolivad kaaslastest, Eestist ja keskkonnast; 

 lapsed võtavad omaks tervisliku eluviisi; 

 lastel kujunevad esmased tööharjumused ja õpioskused. 

 

3.ÕPPE-JA  KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

3.1. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

 lähtutakse põhimõttest, et õppimine on elukestev protsess, et laps õpib 

matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu jm kaudu; 

 arvestatakse laste eripära: vanust, sugu, võimeid, tervislikku seisundit; 

 hoitakse positiivsust, et laps oleks aktiivne ja rõõmsameelne; 

 taotletakse kodu ja lasteasutuse koostööd. 

3.2.Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust: 

 kavandada oma tegevust ja teha valikuid; 

 seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; 

 kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ning tegevustes; 

 arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle; 

 hinnata oma tegevuse tulemuslikkust; 

 tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega. 

 

4. ÕPPE- KASVATUSTEGEVUSE  SISU NING ARENGU EELDATAVAD 

TULEMUSED VANUSETI 

  

4.1.Valdkond: mina ja keskkond 

4.1.1.Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 

 omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 
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 väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse 

kultuuritraditsioone; 

 väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; 

 väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

 märkab nähtusi ja muutusi looduses. 

 

4.1.2.Valdkonna sisu: 

 sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, 

ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, 

lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud 

käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; 

ohuallikad ning ohutu käitumine; 

 looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese 

mõjuloodusele; 

 tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija 

ohutuliiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond. 

 

4.1.3.Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

 valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast 

keskkonnast, mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus - ja tehiskeskkonda, 

sealhulgas tervise – ja liikluskasvatust; suunatakse last ümbritsevat maailma 

märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, 

võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: 

vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid; 

  lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, 

arvutamist, vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist 

tegevust; 

 suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma 

terviseseisundis jm märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), 

küsimustele vastuseid leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust 

ning kogetust järeldusi tegema; 

  suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja 

heaperemehelikult käituma. 

4.1.4.Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

 

3-aastase lapse eeldatavad tulemused: 
 Ütleb küsimisel oma eesnime ja ea aastate arvuna või näitab seda sõrmedega; 

teab, kas ta on poiss või tüdruk. 

 Nimetab küsimisel oma perekonna liikmeid ja loomi. 

 Matkib lihtsaid töövõtteid (nuku toitmine, auto rooli keeramine). 

 Tunneb ära Eesti lipu; täidab koos täiskasvanuga lihtsamaid rahvakombeid. 

 Leiab piltidelt häid ja tervislikke tegevusi. 

 Eristab õiget ja vale käitumist. 

 Väljendab oma tundeid. 

 Peseb ja kuivatab täiskasvanud abiga käsi ja nägu. Nimetab puhtuse jaoks 

vajalikke esemeid (seep, vesi, hambahari, hambapasta, käterätik). 

 Viskab täiskasvanud eeskujul prahi prügikasti. 

 Leiab loodusest ja pildilt puu, lille ja seene; nimetab tuntumaid koduloomi 

(kass, koer); osutab küsimisel looma erinevatele kehaosadele. 

 Nimetab vett, lund, jääd; osutab küsimisel külmale ja soojale (vesi) 
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 matkib täiskasvanu eeskujul liigutuste ja häälega erinevaid ilmastikunähtusi 

(vihmasadu, tule puhumine). 

 Osutab küsimisel esemetele, mis võivad haiget teha. 

 

4-5-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 Ütleb küsimisel oma ees – ja perekonnanime.  

 Nimetab erinevaid kehaosi ja osutab nendele, oskab rääkida sellest, mis talle 

meeldib. 

 Ütleb küsimisel oma kodukoha nime ja kirjeldab lähemat koduümbrust. 

 Nimetab küsimisel erinevaid elukutseid nende tegevuse alusel (nt pagar 

küpsetab, arst ravib). 

 Teab, kellena töötavad isa ja ema. 

 Nimetab riigi nime, kus ta elab; kirjeldaboma tegevusi. 

 Selgitab kuuldud muinasjutu tegelaste käitumise põhjal “hea” ja “halva” 

tähendust. 

 Nimetab tegevusi, mis on tervisele kasulikud (liikumine, uni, tervislik 

toitumine). 

 Järgib kokkulepitud reegleid (räägime vaikselt, jookseme selleks ettenähtud 

kohas). 

 Märkab teise lapse emotsiooni, vajadusel lohutab, palub vabandust 

täiskasvanu meeldetuletamisel ja suunamisel. 

 Teab, miks  peab pesema käsi; selgitab, miks igal lapsel on isiklikud 

hügieenitarbed (kamm, hambahari, käterätik). 

 Põhjendab, miks visatakse praht prügikasti.  

 Nimetab tuttavaid puu- ja köögivilju, teab, mida nendest valmistada saab; 

nimetab tuntud loomi, nende iseloomulikumaid tunnuseid, matkib nende 

häälitsusi; nimetab seene osadena kübara ja jala; eristab okaspuid lehtpuudest, 

nimetab 1-2 leht- ja okaspuud; nimetab lilleosi (leht, vars, õis); nimetab linnu 

kehaosi, tuntumaid linde; kirjeldab erinevate loomade elupaiku ja –viise; 

nimetab 3-4 putukat. 

 Selgitab öö ja päeva erinevust. 

 Kirjeldab erinevaid ilmastikunähtusi (vihma sajab, päike paistab); teab, mida 

on vaja taimedele kasvamiseks.  

 Kirjeldab, et suvel on soe ja talvel külm, päeval päike soojendab, öösel on 

jahe. 

 Teab, kuidas käituda looduses seda kahjustamata. 

 Nimetab esemeid, mis võivad olla ohtlikud; teab, et õnnetuse korral tuleb 

pöörduda täiskasvanu poole; selgitab, miks ei tohi võõrastega kaasa minna. 

 Põhjendab helkuri kandmise vajadust; kirjeldab, kuidas kasutada 

turvavarustust (kiiver, põlve – ja randmekaitsmeid). 

 

 

6-7-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 Tutvustab ja kirjeldab iseennast, oma omadusi, huvisid jms. 

 Kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone. 

 Nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid. 

 Nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone. 

 Oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku. 

 Kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada 

tervist. 
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 Järgib isikliku hügieeni nõudeid, sh hammaste hoidmist ja hooldamist. 

 Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt. 

 Kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi. 

 Kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites; ööpäev, nädal, 

aastaring. 

 Selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, 

loomadele ja inimestele tähtsad. 

 Kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm.  

 

 

4.2.Valdkond: keel ja kõne 

4.2.1. Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 tuleb toime igapäevases suhtlemises; 

 kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist 

lauseehitust; 

 3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud 

lugemise ja kirjutamise esmased oskused. 

 

4.2.2.Valdkonna sisu: 

 keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 

 suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 

 lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus. 

 

4.2.3.Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted kavandamisel ja korraldamisel: 

 lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane 

arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu,                       

sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma 

tegevuse kavandamisel; 

 peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes 

(mängimine, käelised tegevused, liikumis- ja muusikategevused ning 

igapäevatoimingud); lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet 

ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes 

suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga; 

 suunatakse lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, 

joonistamise, oma raamatute koostamise jm tegevuste kaudu kirjandust 

mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt mitmekesiseid 

raamatuid, et toetada lugemishuvi, lugemis – ja kirjutamisvalmiduse 

kujunemist; 

 õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse 

eristamine, sõnade häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega 

seostatult; 

 mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, 

värvusi jmt. 

4.2.4. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

3-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Suhtleb täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal, osaleb dialoogis, esitab 

küsimusi, väljendab oma soove ja vajadusi, vastab vajaduse korral rohkem kui 

ühe lausungiga. 

 Vastab täiskasvanu küsimusele ja korraldusele tuttavas situatsioonis mingi 

tegevuse, häälitsuse või 1-2-sõnalise ütlusega. 
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 Oskab kasutada peamisi viisakusväljendeid (palun, aitäh). 

 Vaatab koos täiskasvanuga pilti ja leiab pildilt täiskasvanu poolt nimetatud 

eseme või sündmuse . 

 Kasutab tuttavas situatsioonis ja tegevuses grammatiliselt vormistamata 1-2- 

sõnalisi lauseid (nt Miku õue p.o Mikk tahab õue minna).  

 Kasutab üksikuid käände- ja pöördevorme juhuslikult mõne sõna puhul (nt 

ainsuse omastav, osastav, tegusõna 3. pööre). 

 Hääldab õigesti enamikku häälikuid (erandid võivad olla r,s,k,õ,ü). 

 Kuulab erinevaid helisid ja otsib heli või hääle tekitajat.  

 Puslede ja mustrite ladumine, matkib kirjutamist, kritseldades kriidi või 

pliiatsiga. 

 Loeb peast või kordab järele 1-2- realist luuletust. 

 

 

4-5-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Algatab ise suhtlust, suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega 

koostegevuses. 

 Mõistab teksti, mis on seotud tema kogemuse ja tegevusega. 

 Mõistab teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemusega; annab kuuldud 

teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil, väljendades end 

peamiselt üksikute, sidumata lausungitega.   

 Kasutab erinevat intonatsiooni ja hääletugevust, kasutab kõnes 

üldmõisteid, omadus – ja tegusõnu.  

 Jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga pildi kohta ühe lausungi; kirjeldab 

täiskasvanu abiga olupilti ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust. 

 Mõistab ning kasutab tuttavas tegevuses ja situatsioonis 3-5-sõnalisi 

lihtlauseid, sh koondlauseid. 

 Kasutab kõnes õigesti enamikku käändevorme. 

 Mõistab ja kasutab kõnes mõningaid üld- kui ka liiginimetusi; kasutab 

kõnes mõningaid vastandsõnu (lühike – pikk);  kasutab kõnes aega 

väljendavaid nimisõnu (hommik, päev, õhtu, öö). 

 Hääldab sõnades õigesti lihtsamatest häälikutest koosnevaid 

konsonantühendeid (-nt, -lt,- mp jne). 

 Enamus lapsi suudab eristada sõnas häälikut, nt leida algus- või 

lõpuhääliku; tekib huvi tähtede vastu. 

 Oskab kirjutada oma nime joonistähtedega; kirja eelharjutused: vertikaal – 

ja horisontaaljooned, kald – ja kaarjooned. 

 Loeb peast  4-realist luuletust. 

 

6-7- aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Tuleb toime nii eakaaslastega kui täiskasvanutega suhtlemisel, arvestab 

kaassuhtleja ja suhtlemise paigaga. 

 Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida. 

 Suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda. 

 Jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuste alusel, annab edasi 

põhisisu ja olulised detailid, vahendab ka oma tundeid. 

 Kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid. 

 Kasutab kõnes kõiki käende - ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses. 

 Hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki 

emakeelehäälikuid. 
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 Tunneb tähti ja veerib kokku 1-2- silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära 

mõned sõnad. 

 Kirjutab joonistähtedega 1-2- silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete 

tähtedega. 

 Teab peast emakeelseid luuletusi ja laule. 

 

4.3.Valdkond: matemaatika 

 

4.3.1.Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; 

 järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal; 

 tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma 

igapäevategevusi; 

 mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; 

 mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; 

 tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid; 

 näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes. 

 

4.3.2.Valdkonna sisu: 

 hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; 

 suurused ja mõõtmine; 

 geomeetrilised kujundid. 

 

4.3.3.Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamise: 

 suunatakse last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles 

      orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemetevahelisi seoseid, leiab                         

esemete erinevusi ja sarnasusi, oskab esemeid järjestada, rühmitada ja loendada; 

 harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, 

orienteeruma ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse 

kirjeldamiseks; 

 seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, 

suunates sealjuures last kasutama erinevaid aisti nguid: kuulmis-, nägemis-, 

haistmis- ning kompimisaistingut; 

 suunatakse last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, 

mõõtühikud, kujundite nimetused jm); 

 toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides 

sarnaste ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, 

kirjeldamise ja sõnastamise kaudu. 

 

4.3.4. Eeldatavad tulemused vanuseti 

3-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Rühmitab esemeid ühe sarnase tunnuse (värvus, kuju, suurus vms.) järgi 

hulgaks. 

 Näeb ja leiab esmetes erinevusi (suur-väike). 

 Leiab samasuguse kujundi peale-, kõrvuti- või sisseasetamise teel. 

 Vestleb ööle ja päevale iseloomulikust ning matkib tegevusi mängus. 

 Orienteerub oma kehal ja näitab, mis asub ülal-all, kõrval, ees-taga. 

 

4-5- aastase lapse eeldatavad tulemused 

 Loendab 5 piires ja tunneb arvude rida 5ni. 
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 Võrdleb (järjestab) 2-3 eset suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi. 

 Eristab kolmnurka ja nelinurka ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid 

rühmatoast, õuest. 

 Teab ööpäeva osi hommik-päev-õhtu-öö; kirjeldab tegevusi ja sündmusi 

eile-täna-homme. 

 Määrab teiste laste ja esemete asukohta enda suhtes: ülal-all, ees-taga. 

 Määrab vasakut ja paremat poolt. 

 

 

6-7- aastase lapse eeldatavad tulemused 

 Määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva 

tunnuse järgi. 

 Võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt. 

 Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1-12 

järjestust ja tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada. 

 Liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke +, -, =. 

 Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi. 

 Järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm). 

 Rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi. 

 Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, 

õuealal ja paberil. 

 Oskab öelda kellaaega täistundides. 

 Nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja päeva. 

 Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör 

vms). 

 Eristab enamkasutatavaid mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, 

kilogramm). ja teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse. 

 Leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera 

ja kuubi, kirjeldab neid kujundeid. 

 

 

4.4. Valdkond: kunst 

4.4.1.Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

 kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma 

kujutlusmaailma; vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; 

 kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja –võtteid; 

 kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 

 vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 

 

4.4.2.Valdkonna sisu: 

 kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine näh taval kujul; 

 kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine; 

 tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 

 kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist. 

 

4.4.3.Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

 antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on 

võimalus väljendada oma maailmanägemist; 
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 suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades 

kasutab laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid; 

 kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu 

lugemist jne; 

 arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha 

katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, 

omandatud oskusi rakendada ja loovalt kombineerida; 

 julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö 

mitmekesistamiseks ning ergutatakse lapse kujutlus - ja algatusvõimet, jälgides, et 

säiliks lapse isikupärane eneseväljendus; 

 viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste 

             valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistatakse nii paberile,             

kivile, puidule, liivale või kombineeritakse erinevaid materjale; 

 suunatakse last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi 

just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga 

rahule jäi. 

 kujundatakse kaaslaste töödesse tolerantset suhtumist, analüüsides nii 

            laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut. 

 

4.4.4. Eeldatavad tulemused vanuseti 

3-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Leiab ümbritsevas juhendamise toel sinise, punase, kollase ja rohelise 

värvi. 

 Kaunistab (täppidega, joontega) ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid (nt 

lillepotti, paberit, taskurätti, papptaldrikut, palli, sokki, plastiliinist plaati, 

kivi jne). 

 Teeb sõrme või pulgaga pehmesse voolimismaterjali jäljendeid. 

 Tekitab iseseisvalt jämedate joonistusmaterjalidega (rasvakriitide, pehmete 

pliiatsitega jne) erinevaid jälgi (täppe ning vertikaalseid, horisontaalseid, 

sirgeid, lainelisi, katkendlikke ja spiraalseid jooni) püsides paberi piirides. 

 Trükib näpuvärvidega sõrmede ja kogu käega. 

 Katab aluspinna liimiga, puistab sellele erinevaid objekte ja liimib 

kujundeid. 

 Näitab teistele oma tööd ja räägib sellest. 

 

4-5- aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Jutustab oma piltides nii tuttavatest asjadest ja kogetud sündmustest kui ka 

oma fantaasiatest. 

 Valib kaunistusmotiivi ja kannab juhendamisel šablooni või templi abil selle 

omavalitud kohale esemel (kruusil, taldrikul jne). 

 Ühendab voolitud detaile omavahel. 

 Joonistab ning värvib pindu värvi- ja viltpliiatsitega, kriitide ja söega, muutes 

joonte tihedust. 

 Teeb objektidele väiksemaid detaile pintslivajutuste ja- tõmmetega. 

 Rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib need sõltuvalt töö 

olemusest. 

 Jutustab, mida ta on oma töödes kujutanud ning mis materjale kasutanud. 

6-7- aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi 

seoseid. 
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 Väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja 

fantaasiaid. 

 Kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid. 

 Kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu. 

 Keskendub alustatud tegevusele ja loob oma töö. 

 Koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme 

kaunistamiseks. 

 Kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu. 

 

4.5.Valdkond:muusika 

 

4.5.1.Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; 

 suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; 

 suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu 

kaudu; 

 suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi. 

 

4.5.2.Valdkonna sisu: 

 laulmine; 

 muusika kuulamine; 

 muusikalis-rütmiline liikumine; 

 pillimäng. 

 

4.5.3.Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

 on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus; 

 kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis -loomingulisi võimeid, samuti 

kultuurilis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid; 

 arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja 

tunnustusele; 

 kasutatakse muusikat lõimi va tegevusena ka teistes õppe - ja 

kasvatustegevuse valdkondades. 

  muusika on igapäevaelu osa, nii argi-  kui ka pidulike sündmuste puhul; 

 seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis –

rütmiline liikumine, mängud ja tantsud; 

 muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, 

pillilood) valikul arvestatakse laste huvidega ning ea - ja jõukohasusega. 

4.5.4. Eeldatavad tulemused vanuseti 

3-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Kuulab ja jälgib õpetaja laulu. 

 Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt 

paigaltammumine, keerutamine, hüplemine, lehvitamine, käte peitmine selja 

taha, kükitamine). 

 Mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale kehapillil (plaksutab, 

patsutab rütmi). 

4-5-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Osaleb laulude esitamises; esitab laule rühmaga ühes tempos. 

 Liigub koos õpetajaga vastavalt meeleolule, -rütmile. 

 Mängib rütmipille . 

 Kuulab laulu või muusikapala. 
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 Tantsib, kasutades eakohaseid tantsuelemente; osaleb laulumängudes. 

 

6-7- aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Laulab ilmekalt, loomuliku häälega. 

 Laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi. 

 Suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud 

muusikapala iseloomustada. 

 Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu. 

 Mängib eakohastel rütmipillidel õpitud lauludele lihtsaid kaasmäng. 

 Liigub vastavalt muusika meeleolule. 

 

4.6.Valdkond: liikumine 

4.6.1.Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; 

 suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; 

 tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; 

 mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; 

  järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid. 

 

4.6.2.Valdkonna sisu: 

 kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen; 

 põhiliikumised; 

  liikumismängud; 

 erinevad spordialad; 

 tants ja rütmika. 

 

4.6.3.Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: 

 liigutusoskused liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, 

kiirus, painduvus) kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel; 

 rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik -arenduslike 

liikumisviisidega – jalgrattasõit, suusatamine jms; 

  peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: 

regulaarsel tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed 

iseloomuomadused; 

 suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega a 

arvestama, oma emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise 

kehalise harjutuse vajalikkust; 

 mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, 

liikumisvõime ja peenmotoorika (täpsus, näo - ja sõrmelihaste kontrollioskus) 

arendamist ja tagasiside andmist. 

 

4.6.4.Eeldatavad tulemused vanuseti 

3-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Sooritab põhiliikumisi. 

 Teeb harjutusi ettenäitamise ja juhendamise järgi ühtses tempos õpetajaga ja 

kaaslastega. 

 Mängib matkiva sisuga 1-2 reegliga kõnni- ja jooksumänge. 

 Kõnnib, jookseb ja hüppab rütmiliselt muusika järgi. 

 Sõidab kelguga iseseisvalt nõlvakust alla. 
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4-5-aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Sooritab põhiliikumisi kombinatsioonides ja õpitud harjutustes. 

 Teeb koordinatsioon, tasakaalu ja osavust arendavaid harjutusi. 

 Teeb harjutusi väikevahenditega. 

 Mängib 2-4 reegliga liikumismänge.  

 Osaleb jõukohastes teatevõistlustes. 

 Plaksutab ja liigub vastavalt rütmile. 

 Kelgutab mäest alla, täites eriülesandeid (nt haarab esemeid). 

 Tegutseb iseseisvalt õuealal. 

 Sooritab rännakuid ja orienteerub koos õpetajaga. 

 

6-7- aastase lapse arengu eeldatavad tulemused 

 Keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks. 

 Peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad 

paigad ja vahendid. 

 Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, 

rütmilised. 

 Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi. 

 Säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel. 

 Kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses 

kasutab domineerivat kätt. 

 Matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel. 

 Liigub, vastavalt rütmile, ühtlase ja vahelduva tempoga. 

 Kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, 

kelgud jne). 

 

 

5.ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED 

  Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 

1. septembril ning kestab 31. augustini. 

 Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt 

laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, 

vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. (Lisa1: 

Päevakava) 

 Õpetaja kavandab õppe - ja kasvatustegevuse ning koostab õppe - ja 

kasvatustegevuse kava rühmale. Lühimaks kavandatavaks perioodiks on üks 

nädal. Pikamaks perioodiks on üks õppeaasta. (Lisa2: Nädalaplaan) 

 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, 

vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu 

valikul üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. 

 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava 

perioodi  eesmärgid, temaatika, õppesisu ja –tegevused. Rühma õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha 

vajadusel muudatusi. 

 Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi 

tegutsemisi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe - ja 

kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. 

Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas. 
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 Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe - ja 

kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, 

tegevusteks vajalikke vahendeid. 

 

6. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED JA 

KORRALDUS 

 Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, 

erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu 

toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös 

lapsevanemaga. 

 Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe - ja kasvatusprotsessist. 

Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii 

igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.  

  Lapse areng kajastub õppe- ja kasvatustegevuse päevikus,  arengumappides, 

arenguvestluse aruandes, koolivalmiduse testis, rühma töö analüüsis.  

 Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe - ja 

kasvatustegevuse valdkondade tulemused. 

 Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning 

tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

 Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja 

korraldust õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul. 

 Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja 

toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis: 

                    1)annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest; 

                    2)selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.. 

 Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse 

arenguvestluse aruandes vastavalt kooli arenguvestluse läbiviimise korrale. 

 

6.1.Hinnatavad üldoskused 

6.1.1.Mänguoskused 

 

 Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab 

laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, 

omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning 

õppe - ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus. 

 

Eeldatavad mänguoskused vanuseti 

 

3-aastase lapse eeldatavad tulemused 
 mõistab mängude, mänguasjade ja mängimise tähendust 

 ühendab mitmed mängulised toimingud omavahel 

 matkib oma mängudes ümbritsevat elu 

 täidab rollimängudes võetud rolli 

 ühendab üksikud mängulised toimingud tervikuks 

 kasutab mängudes erinevaid mängumaterjale 

 täidab lihtsamaid mängureegleid 

 mängib koos kaaslastega teisi arvestades ja mänguasju jagades 

 tunneb rõõmu mängust 

 

4-5- aastase lapse eeldatavad tulemused 
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 mängib mitme lapsega koos 

 täidab rollimängudes võetud rolli, peab kinni rollist tulenevatest toimingutest 

ja suhetest 

 mängib iseseisvalt erinevaid mänge 

 kasutab loovalt erinevaid mänguasju ja mängumaterjale 

 vahetab erinevaid rolle, on huvitatud rollimängust 

 suudab meeles pidada mitme reegliga mänge  

 suudab  mängus situatsioone erinevalt lahendada 

 teab, et alati on võistlusmängus võita või kaotada 

 kasutab mängus erinevaid vahendeid ka asendusmänguasjadena 

 

6-7-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 mängib koos teiste lastega huvitavalt, kestvalt ja loovalt 

 tunneb mängust rõõmu ja on suuteline mängule keskenduma 

 täidab täpselt erinevaid mängureegleid 

 rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi, muljeid ümbritsevast 

maailmast 

 ühendab erinevad tegevused ja mängu omavahel 

 algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu 

 toob välja rollile iseloomulikud toimingud ja suhted 

 täidab mängudes erinevaid rolle 

 järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada 

 suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega 

kokkuleppele 

 tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus 

 kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid 

 

 6.1.2.Tunnetus- ja õpioskused 

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, 

tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. 

Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja 

oskusi ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel. 

 

 Eeldatavad tunnetus- ja õpioskused vanuseti 

 

3-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 oskab koostada väikseid hulki esemetest 

 saab kuuldust aru ja reageerib vastavalt 

 on suuteline keskenduma 10 minutit ja kaasa tegema 

 kavandab oma tegevusi lühiajaliselt 

 tegutseb uutes olukordades koos täiskasvanuga 

 on uudishimulik, tahab avastada, esitab küsimusi 

 rühmitab esemeid ühe tunnuse alusel 

 meeldib lugusid ja jutte mitu korda kuulata 

 

4-5-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 teab, et sünnipäev on üks kord aastas, saades aasta vanemaks, tajub lIhtsamaid 

nähtusi tervikuna (nt päev koosneb hommik, päev, õhtu) 

 kasutab arutlevat dialoogi 

 tegutseb keskendunult ja sihipäraselt 15 minutit 
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 kavandab oma igapäevategevusi 

 tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiseid kasutades, abi küsides 

 tahab õppida uusi asju, tahab tunda eduelamust 

 rühmitab esemeid ja nähtusi etteantud tunnuse alusel 

 korduvalt kuuldud jutud on meeles ja räägib neid omakorda teistele 

 

6-7-aastase lapse eeldatavad tulemused 
 saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid sündmusi 

ja nähtusi tervikuna 

 saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ja kasutab arutlevat dialoogi 

 tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi kavandab ja 

korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni tegutseb 

uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi 

 suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, katsetada, uurida, avastada, 

küsimusi esitada 

 rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel 

 teab, et kordamise tulemusel jääb õpitu meelde 

 

 

 6.1.3.Sotsiaalsed oskused 

 

 Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast 

kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda 

eetilistest tõekspidamistest. 

 

 Eeldatavad sotsiaalsed oskused vanuseti 

3-aastase lapse eeldatavad tulemused 

 

* teab, et inimesed on erinevad nii soolt, kasvult, välimuselt 

* on huvitatud teistega suhtlemisest, loob julgelt kontakte 

* küsib vajadusel abi, aitab abiküsijat 

* teab, et lasteaias on omad reeglid 

* tahab koos teistega tegutseda, oskab kaaslastega arvestada 

* teab, et on omad ja võõrad asjad ja et võõraid asju ei võeta loata 

* teab, et on halb ja hea käitumine – teab, kuidas on õige käituda 

* ei ole alati kõigega nõus 

 

4-5- aastase lapse eeldatavad tulemused 

 püüab arvestada kaaslaste tunnetega, vastavalt suhelda 

 loob julgelt kontakte ja suhtleb rühmakaaslastega 

 on huvitatud täiskasvanutega suhtlemisest 

 hoolib teistest, pakub oma abi 

 tahab tegutseda ja arvestab reeglitega, oskab märgata reeglite rikkumist 

 oskab tegutseda teiste kõrval ja teistega koos 

 teab, et võõrad asjad tuleb tagastada, võõrastega kaasa ei minda 

 märkab vale käitumist, oskab seda seletada 

 teab, et inimesed on erinevad ja omanäolised 

 tunneb kokkulepitud reegleid, oskab neist rääkida 

 ei nõustu kõigiga, omab oma seisukohti 
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6-7- aastase lapse eeldatavad tulemused 

 püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja 

vestluses 

 tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu 

 hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise 

 teab, miks on reeglid vajalikud, osaleb ise reeglite kujundamisel 

 oskab teistega arvestada ja teha koostööd 

 loob sõprussuhteid 

 saab aru (oma, võõras, ühine) tähendusest 

 teeb vahet õigel ja valel käitumisel, teab vale käitumise tagajärgi 

 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad 

 järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme 

 selgitab oma seisukohti nii eakaaslastele kui ka täiskasvanutele 

 

 6.1.4.Enesekohased oskused 

 

 Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma 

oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist. 

 

 Eeldatavad enesekohased oskused vanuseti 

 

3- aastase eeldatavad tulemused 

 tunneb erinevaid emotsioone (room, kurbus, viha) 

 lohutab kurba sõpra ja rõõmustab koos temaga 

 oskab kirjeldada häid ja halbu omadusi 

 tegutseb täiskasvanu juhendamisel, muudab oma käitumist vastavalt juhendaja 

märkustele 

 on huvitatud mängudest ja tegevustest 

 tegutseb iseseisvalt täiskasvanu valve all 

 teab, et tuleb käituda teiste suhtes ohutult 

 küsib abi, on kujunenud esmased tööharjumused 

 koristab koos täiskasvanuga tegevuse lõppedes enda järelt 

 

4-5. aastase lapse eeldatavad tulemused 

 suudab oma viha ja kurbust sobival viisil väljendada 

 oskab kirjeldada häid ja halbu omadusi 

 teab, et heade omadustega leiab sõpru 

 käitub vastavalt olukorrale, kuulab täiskasvanu juhendamist ja tagasisidet 

 valib mänge ja tegevusi ning mängukaaslasi 

 oskab leida endale tegevust, tegutseb teisi segamata 

 teab, mis mõjutab tervist, mis võib olla kahjulik ja vähem kahjulik 

 saab hakkama eneseteenindamisega WC-s 

 tegevuse lõppedes koristab enda järelt ja aitab teistel koristada vahendeid 

 

6-7- aastase eeldatavad tulemused 

 suudab oma emotsioone kirjeldada ning väljendada 

 kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi 

 oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist 

vastavalt tagasisidele 

 algatab mänge ja tegevusi 
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 tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest 

 teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda 

 saab hakkama eneseteenindamisega ja on kujunenud esmased tööharjumused 

 kastab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes 

koristab enda järelt. 

 

 

 

7.ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA 

KORRALDUS 

 

7.1.Erivajadustega laste  õpetamisel peetakse silmas üldisi põhimõtteid, mis tuginevad 

eakohasele arengule. Erivajadustega laste õpetamisel on rõhuasetus lapse 

sotsialiseerumisele. 

 Arendustegevuse planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapse eri 

arenguvaldkondade eelnev hindamine. 

 Rakendatakse arendavat õpetust, mis toetub käsitusele lähimast 

arengutsoonist (lapsele on ülesanne liiga lihtne, laps lahendab talle antud 

ülesande pingutades või täiskasvanu abiga) 

 Arvestatakse arenguetapile iseloomuliku juhtiva tegevusega. 

 

7.2. Vaimastvere Kooli lasteaias toetavad  laste arengut logopeed ja sotsiaalpedagoog. 

7.2. Logopeed töötab lasteaia lastega vastavalt  kinnitatud töö- ja tunniplaanile. 

7.3. Sotsiaalpedagoog tegeleb lasteaia laste peredega vastavalt vajadusele oma 

tööülesannetest lähtuvalt. 

 

 

 

8.LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 

 

8.1.Koostöös lapsevanematega on tähtis eeskätt õpetaja ja lapsevanema omavaheline 

suhtlemine.  

8.2.Lapsevanemaid teavitatakse lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorraldusest. 

 

 Lasteaias toimuvad erilised sündmused ja aktuaalsed probleemid kajastuvad 

stendil. Seal on rühma nimekiri, päevakava, nädala tähtsamad tööd ja 

tegemised, menüü jne. 

 Oluline on igapäevane vahetu suhtlemine vanematega. Võimalused 

suhtlemiseks ja info vahetamiseks kohandatakse vastavalt perede vajadustele 

ja eelistustele.  

 Info lasteaia kohta on Internetis Vaimastvere Kooli kodulehel. 

 Paljud lapsed käivad lasteaias iseseisvalt koolibussi kasutades. Koostöö nende 

lastevanematega toimub kirja või telefoni teel. Eeldatakse aga, et vähemalt 

kord nädalas saab ka nende vanematega vahetult suhelda.  

 Lisaks individuaalsele koostööle lisanduvad ühisüritused lastevanematega, 

laste ja õpetajatega. Vanemad on lasteaias alati oodatud ja teretulnud.  

 Koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas, septembris ja mais. 

Vajadusel tullakse probleemide lahendamiseks kokku tihedamalt. Kuna 

lasteaed töötab kooli alluvuses, toimub osa teabepäevi ka koos. 
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 Koolieelikute vanemad kohtuvad info vahetamiseks  algklasside õpetajatega 

igal sügisel ja kevadel. 

 Arenguvestlused. ( Vt p 6.) 
 
9.ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 

 

9.1.Õppekava uuendatakse ja täiendatakse sisehindamise tulemustest lähtuvalt iga 

õppeaasta augustikuus. 

9.2.Õppekava täiendamise aluseks on pedagoogilise nõukogu otsused, mis on läbi 

arutatud hoolekogus. 

9.3. Kooli direktor kinnitab õppekava muudatused käskkirjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


