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LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA
Üldinfo
1) Aadress: Maidla küla, Mõisa 1, Lüganuse vald, 42319, Ida – Virumaa
2) Omandivorm: Lüganuse valla munitsipaalasutus
3) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles kahes liitrühmas.

Lasteasutuse eripära
1) Maidla Kooli lasteasutus tegutseb Maidla Kooli osana ajaloolises Maidla mõisakompleksis.
Mänguväljakul asuvad lastele eakohased mänguvahendid. Mänguväljak on ümbritsetud aiaga,
värav suletav.
2) Lasteasutusel on head võimalused laste kehaliseks arendamiseks ja liikumiseks: majas asub
bassein, mis võimaldab anda lastele algteadmisi ja –oskusi ujumiseks, vesiaeroobikaks ja
värvusteraapiaks, spordihoone koos vajaliku inventariga ja erinevad spordirajatised mõisapargis.
3) Lasteasutuse kasutada on kooli liiklusväljak.
4) Maidla Kooli lasteasutus asub looduskaunis kohas, mis loob võimalusi lõimitud õuesõppe
tegevusteks.
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LASTEASUTUSE ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUSED
Maidla Kooli lasteasutuse õppekava aluseks on Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrus nr 87
„Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“.
Maidla Kooli lasteasutuse õppekava on oma olemuselt üldõpetuslik ning toetub JOHANNES
KÄISI pedagoogilistele põhimõtetele:


Lapsepärasus - õpetuse sisuks on lapse huvideringi kuuluvad asjad ja nähtused, mis
toetavad tema arengut ning on talle jõukohased,



Elulisus - õpetus peab hoidma sidet kodu ja koduse eluga, koduümbrusega, väärtustama
elu ja häid kombeid,



Näitlik õpetus - laps kasutab vaatlusel kõiki oma meeli,



Isetegemise põhimõte - lapse omaalgatus ja huvi, vaba eneseväljendus ning tegevuse
arendav mõju,



Mängulisus – lapse rõõm, rahulolu ja lustlik meel, saaks piisaval hulgal kõike seda
kogeda.

5

Kinnitatud 15.12.2021 direktori käskkirjaga nr 1-3/6
Pedagoogiline nõukogu 25.10.2021 protokoll nr 3
Hoolekogu 14.12.2021 protokoll nr 1

LASTEASUTUSE ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI
PÕHIMÕTTED


Terviklikkus ja turvalisus- arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära.

Toetame iga lapse individuaalset arengutempot, tema intellektuaalse,
emotsionaalse, sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Loome lapsele
turvalise õpi- ja mängukeskkonna.


Koostöö ja avatus – väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust, ühistegevust eri
koostöörühmade vahel. Tähtsal kohal on lasteasutuse ja kodu sünergia, samuti lapse
arendamine

kogukonna

liikmeks.

Teisi

lasteaedu

ja

koole

vaatleme

kui

koostööpartnereid.


Algatus ja loovus – julgustame lapsi ise tegema valikuid, avaldama oma arvamust,
toetame julgust ise vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie soosime algatust,
loovust, oma tee otsingut.



Hooliv suhtlemine – meid iseloomustab sõbralikkus, hoolimine, viisakus oma kaaslaste,
õpetajate ja lähedaste suhtes. Ühistegemiste pinnal sünnib sõpruse, üksmeelsuse ja
õigluse tunne. Võimaldame lapsel olla tema ise, julgustame avaldama oma arvamust ja
toetame lapse tavapärast käitumist.



Eesti kultuuritraditsioonid;

väärtustame kultuuri - ja rahvakalendri tähtpäevi. Austame oma isamaad ja väärtustame oma
emakeele kaunist kõla.
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ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI EESMÄRGID
Maidla Kooli lasteasutuse pedagoogid lähtuvad oma töös järgmistest
põhimõtetest:
Alles hoida ja arendada lapse individuaalsust. Me peame oluliseks oma kultuuriväärtuste
edasiandmist.
Meie eesmärkideks on lapse vaimne ja emotsionaalne, kehaline ja sotsiaalne, sealhulgas
kõlbeline ja esteetiline areng ning eelduste kujunemine igapäevaeluga toimetulekuks ja
koolis õppimiseks.
Maidla Kooli lasteasutuses:


Õpib laps lugu pidama kodust, perekonnast, headest kommetest,
kultuuritraditsioonidest, isamaast, emakeelest ja ümbritsevast loodusest,
säilib lapse lapsepõlv ja toimub mänguline tegevus.



laps saab oskuse suhtlemiseks eakaaslaste ja täiskasvanutega ning koos tegutsemise
kogemuse.
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ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE LÄBIVIIMISE
PÕHIMÕTTED
Maidla Kooli lasteasutus lähtub õpetamisel järgmistest pedagoogilistest
põhimõtetest:
Last valdab tung arenemisele, õppimise läbi soovi vaadelda ja katsuda. Lapsi tuleb õpetada mitte
niivõrd tõsiasju teadma, kui neid otsima ja leidma, seoses sellega kasutame lapsepsühholoogiat
arvestavat didaktikat.


Üldõpetus-

Kõik õppe-ja kasvatusvaldkonnad on omavahel tihedalt seotud, täiendavad ja läbivad üksteist nii
päeva, nädala kui aasta lõikes.


Õpetamise individuaalsus ja jõukohasus-

Tegevused arvestavad lapse ealisi, soolisi, kultuuri- ja keelelisi ning terviseseisundist tulenevaid
eripärasid.


Teadmiste seotus igapäevase eluga-

Tähtis on anda teadmisi konkreetsele elulisele materjalile tuginedes. Vahendid peavad olema
elulised.


Teadmiste süstemaatiline järkjärguline kindel omandamine-

Uusi teadmisi edastatakse süsteemselt ja neid seostatakse varasemate kogemustega.


Iseseisvus ja aktiivsus-

Uued teadmised ja oskused saadakse uurides, katsetades, mängides, tajudes ning kinnistatakse
praktilistes tegevustes. Temaatilistes õppimissituatsioonides on eesmärgiks tegutseda
probleemikeskselt, vabalt uurides ja läbi proovides.


Enesekindlus-

Õppe- ja kasvatustegevustes loome tingimused selleks, et laps suudaks ise teha valikuid, oma
tegevust kavandada ning kasutada omandatud teadmisi reaalsetes (elulistes) situatsioonides.
Arendame oskust hinnata oma tegevuse tulemuslikkust, tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumiste
üle ning tulla toime ebaõnnestumistega.
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INTEGREERITUD ÕPE
Üldõpetuse tuumaks on meil kodulooline vaatlusõpetus ehk kodulugu.
Kodulooline temaatika on lähtekohaks kogu lapse mõttetegevuse ja väljenduse arendamisele.
Mida koduloos käsitleme, seda väljendatakse keeleliselt, kinnistatakse lugemispalade
käsitlemisel, töötatakse läbi arvutamisel, kujutatakse mitmel viisil käe läbi, kasutatakse laulude
ja luuletuste õppimisel ning elustatakse uuesti dramatiseeringutes ning mängudes. Sellise
õppeviisiga paneme aluse kogu õppele. Üldõpetuslik töökorraldus võimaldab meil kasutada
pedagoogika elemente ja põhimõtteid.

Maidla Kooli lasteasutuse üldõpetuse põhimõteteks on:


kõik õpetusalad seome ühtseks tervikuks,



kesksel kohal on kodulooline vaatlusõpetus e kodulugu,



vaatlusõpetuse teemad valime kodukoha ümbrusest,



vaatlusõpetuse teemade kestus ja laad sõltub õpetatava sisust.



vaatlusõpetuse sisuks on lõimitud õuesõppemeetod.

Integreerimisvõimalused on järgmised:
Valdkonnas endas:
üks teema areneb ja kasvab teisest välja võib täiendada
eelmist.
Valdkondade vahel:


üht õppeainet ei saa eelistada teistele,



tervikuna on tähtsad kõik õppeained omavahelistes seostes,



üks valdkond toetub teisele, õpitu arendab erinevaid valdkoni, mille kaudu areneb
terviklik kinnistav teemakäsitlus.

Tegevustes:


erinevate tegevuste kaudu õpib ja areneb laps kõige paremini,



tegevused on omavahel tihedalt seotud,



üks tegevus kutsub esile teise.
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Lõimitud õuesõpe


J. Käisi õpetuse järgi võimaldab loodus lapsel aktiivselt suhelda ja tegutseda. Laps on
ise looduses avastajaks, olles loomult uudishimulik kõige suhtes. Avastamine võib
toimuda mängudes, kogemuse põhjal, uurimise kaudu, läbi katsete ja eksperimentide.
Lapse teadmised kinnistuvad kogemuste varal: mida laps kuuleb, selle ta unustab; mida
laps näeb, seda ta mäletab; mida laps kogeb, seda ta oskab.



Lapse teadmised kinnistuvad kogemuste varal: mida laps kuuleb, selle ta unustab; mida
laps näeb, seda ta mäletab; mida laps kogeb, seda ta oskab.



Anname lapsele võimaluse tunnetada maailma erinevate meeltega ja läbi iseenda
kogemuse. Püüame teadmisi ja oskusi hankida uurides, katsetades, meelte abil tajudes
ning kinnistada kogetut praktilises tegevuses. Parim viis aru saada ja mõista on ise teha,
uurida ja avastada.



J. Käis on öelnud, et laps leiab ise mõtte ja tahteergutisi, ise otsib ja püstitab eesmärgi,
ise valib vahendeid ja teid oma eesmärgile jõudmiseks.



Lõimitud õuesõppe tegevused viime läbi kõikide tegevuste kaudu: vaatlus, õppekäik,
õpperada, töölehed, katsed, mängud, käelised tegevused, lugemine ja kirjutamine,
arvutamine ja võrdlemine, liikumine, muusika, mina ja keskkond.

Pärimuskultuur, kui integreeritud õppe osa.
Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid
meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha.
Rahvuslikkusest ja Lüganuse kihelkonna eripärast lähtuvalt seatakse igal õppeaastal Maidla
Kooli lasteasutuse tegevuskavas õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, mida ühtlustatakse rühma
tegevuskavaga ja kooskõlastatakse laste ealiste iseärasustega.
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ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS
Lasteasutuse õppeaasta


Lasteaed on avatud kella 7.00 – 18.00



Maidla Kooli lasteasutuse õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne
õppeperiood toimub 1. septembrist 31. maini. Juunis ja augustis toimub õpitu kordamine
ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel. Juulis lasteaed ei tööta.



Õppe- ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad ja neid abistavad õpetaja abid.
Täiendavalt tegelevad lastega muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja.



Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks kasutame üldõpetuse põhimõtet.
Lasteaia õppekava tegevuste kavades esitame õppe- ja kasvatustegevuse sisu
kuues valdkonnas:
- mina ja keskkond (vaatlemine ja uurimine),
- keel ja kõne (kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine),
- matemaatika (võrdlemine ja arvutamine),
- kunst (käelised tegevused: voolimine, maalimine meisterdamine ja kleepimistöö),
- liikumine (kehalised tegevused),

- muusika (muusikalised tegevused).

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine
1) Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mis kindlustab laste eale vastava
päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused, täiskasvanu planeeritud
õppe- ja kasvatustegevused ja puhkeaeg.
2) Päevakava sisaldab alljärgnevat:


laste saabumine,



mäng ja vabategevus,



hommikueine,



planeeritud õppe-ja kasvatustegevused, mängud,



õuetegevused, mängud, jalutuskäigud, liikumismängud,



lõunasöök,



puhkeaeg,
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tegevused, mängud,



õhtuoode,



loovmängud,



laste üleandmine, kojusaatmine, tagasiside lapsevanematele.

3) Rühma õppe- ja kasvatustegevus viime läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi
võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seome eelkõige kodukoha inimeste, looduse,
rahvakalendri tähtpäevadega ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus
keskkonnas.
4) Tegevuskoha valikul arvestame nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse
eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist.
5) Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakavas on tegevusi, mis soodustavad sujuvat sisseelamist
kooliellu. Enam tähelepanu osutame psüühiliste protsesside – taju, mälu, kujutluste, mõtlemise
arendamisele ja õppimise alusoskuste – vaatlus- ja kuulamisoskuse, võrdlemis-, järjestamis-,
loendamis-, mõõtmis- ja rühmitamisoskuse ning modelleerimisoskuse kujundamisele.
6) Õpetajad täidavad elektroonilist päevikut E-kooli.
7) Tegevuste arv vanuseastmeti

Tabel 1 Tegevused liitrühmades.
Mina ja Keskkond

1

2

2

Keel ja kõne

2

4

4

Matemaatika

1

2

2

Liikumine

2

2

2

Muusika

2

2

2

Kunst

2

2

3

Tegevuskordade arv nädalas

10

14

15

Tegevuskordade arv päevas

1-2

2-3

2-3
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8) Õpetaja poolt organiseeritud õppe- ja kasvatustegevuste soovituslik ajaline kestus.

Tabel 2 Tegevuste ajaline kestus
1,5-3a. lapsed

Kuni 15 minutit

3-6a. lapsed

kuni 25 minutit

6-7a. lapsed

kuni 35 minutit
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ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE SISU
Üldoskused
Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:


Mänguoskused,



tunnetus- ja õpioskused,



sotsiaalsed oskused,



enesekohased oskused.

Üldoskuste kujunemist toetame kõikide õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate
valdkondade sisusid lõimides.

Mänguoskused


Mängul puudub eesmärk väljaspool mängutegevust, mängu tähtsus ja huvi on tegevuses
endas, mitte mängutulemustes. Õpetuse mängulisus on parim viis – nii õpib laps talle endale
märkamatult. Mäng on tegevus, mis vastab lapse füüsilistele ja psüühilistele vajadustele.
Õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel kasutame erinevaid mänguliike:
õppemängud,

liikumismängud,

rolli-

ja

loovmängud,

laulumängud,

lauamängud,

ehitusmängud, liiva- ja veemängud jne. Mängus väljendab laps oma kogemusi, hangib uusi
teadmisi ja oskusi. Mängus paistavad välja lapse huvid, kõik, mis on teda mõjutanud ja mille
üle ta aru peab.
o Mängides õpitakse mõistma maailma, eri olukordi, kogetakse tõelisi ja sügavaid
tundeid, õpitakse oma tunnetega hakkama saama ja suhtlema ümbritseva
maailmaga. Mängul on kultuuri kandev jõud.
o Mäng arendab lapse mõtlemise mitmekülgsust, intellektuaalseid võimeid,
reeglitest arusaamist, keskendumisvõimet, kujutlusvõimet, motoorikat, suurus-,
tugevus- ja ruumisuhteid, laiendab teadmisi ümbritsevast, iseseisvust, loovust jm
Õpitakse tundma esemete omadusi neid mitmel erineval viisil kasutades jne.
o Mängu kestvus sõltub lapse vanusest ja arengutasemest. Püsivust nõudvate
mängude jaoks vajab laps piisavalt aega, mis võib ulatuda 15 - 45 minutini.


Täiskasvanu juuresolek lapse mängus on väga oluline. Õpetajast sõltub, kas ja kuidas laps
mängib, kuidas mängud arenevad.
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Mängu juhendamise ülesanded on: laiendame mängu temaatikat, rikastame ja süvendame
mängu sisu, arendame lastevahelisi suhteid, innustame iseseisvalt mängima, hoolitseme
mänguvõimaluste eest, tagame uute mänguvahendite ja materjalide kasutamisvõimalusi
ja anname piisavalt mänguaega.



Mängu analüüsimine annab meile väärtuslikku teavet lapse arengutasemest, sh
kõnearengust, sotsiaalsete oskuste arengust ja vajadustest.

Tunnetus- ja õpioskused
Laps kui õppija ei jää pealtvaatajaks ja kuulajaks, vaid aktiivse tegutsemise võimalusel leiab ise
teadmisi ja tõsiasju, osalt neid uuesti üles leides.
1) Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse– taju, tähelepanu, mälu,
mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.
2) Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning
uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.
3) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps:


saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi
tervikuna,



mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele
vastavalt ning kasutab arutlevat dialoog,



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, uurida, esitada küsimusi, avastada ja
katsetada,



rühmitab esemeid jne nähtusi erinevate tunnuste alusel,



kasutab materjali meelde jätmiseks kordamist.
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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.


Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps:



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,



osaleb rühma reeglite kujundamisel,



oskab teistega arvestada ja teha koostööd,



loob sõprussuhteid,



saab aru oma-võõras-ühine tähendusest,



teeb vahet hea ja halva käitumise vahel mõistab, et inimesed võivad olla erinevad,



järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme,



selgitab oma seisukohti.

Enesekohased oskused
Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma
oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.


Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps:



suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha, sobival
viisil väljendada,



kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi,



oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt
tagasisidele,



algatab mänge ja tegevusi,



tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest,



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



saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused,

 kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda
järelt.
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VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE
EESMÄRGID JA SISU
Õppe-kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev
temaatika. Õppesisu- ja tegevuste lõimimisel lähtume üldõpetuslikust põhimõttest. Lõimime
järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine,
võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.
Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid esitame järgnevates valdkondades:


mina ja keskkond,



keel ja kõne,



eesti keel kui teine keel,



matemaatika,



kunst,



muusika,



liikumine.

Valdkond: Mina ja keskkond
Väikese lapse arengus on olulisel kohal tema ise ning tema lähim ümbrus. Laps õpib lähtuvalt
temast endast ja ümbritsevast keskkonnast. Valdkond Mina ja keskkond toimib teematerviku
põhimõttel, mis võimaldab teemade, valdkondade ja eri tegevuste ulatuslikku integratsiooni
rühmade tasandil lähtuvalt lapsest.
Valdkonna Mina ja keskkond sisuks on: sotsiaalne keskkond, looduskeskkond ja
tehiskeskkond.

Sotsiaalne keskkond
Mina ja perekond: mina ise, perekond, sugulased, kodu ja lasteaed, kool. Lapsel kujuneb
ettekujutus oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas.
Kodu ja kodumaa: kodu, kodukoht, kodumaa.
Mina ja kultuur: eesti rahva kombed, teised rahvad Eestis ja mujal maailmas, üldinimlikud
väärtused ja tunnustatud käitumisreeglid, sallivus ja demokraatia jms. Rahvuslikud pühad ja
tähtpäevad on meie igapäevaelu üks osa.
Mina ja tervis
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Terviseõpetus on tervikprotsess, see on koostöö laste tervise säilimise ja tugevdamise
nimel. Hea tervis on suur väärtus, kõike väärtuslikku tuleb hoida. Tervise hoidmist ja
tugevdamist tuleb õppida ja õpetada. Tervise retsept, see on tervislik eluviis – oskus teha
tervislikke valikuid, elada igapäevaelu tervist tugevdades ning säilitades.



Tervislike harjumuste ehk tervisliku eluviisi kujundamine toimub kogu koolieelsel
perioodil. Lapse tervise kaitse tagame eelkõige õige ja eakohase päevakavaga, mis tagab
virge – ja uneaja optimaalse vahekorra. Tagada tuleb lapse eluliselt vajalik tarve –
küllaldane liikumine värskes õhus. Tervislik toit väikelapse toidulaual on tähtsamaid
tegureid kasvava organismi hea tervise toetamisel. Oluline on lapse arusaamine tervise
hoidmise vajalikkusest ja võimalustest.



Terviseõpetuses lähtume kolmest põhiprintsiibist:

- lapse arengule ja tervisele positiivsete ja paindlike ning kohandatud tingimuste loomine,
- tervislike harjumuste kujundamine,
- koostöö arendamine ja tugevdamine laste, lasteaia personali ja lastevanemate vahel tervislike
harjumuste kujunemisel.


Terviseõpetust integreerime lapse igapäevaelu tegevustega. Oluline on teadmiste

ja oskuste andmine, et lapses kujuneksid tervislikud harjumused, millega loome
eeldused toimetulekuks elus tervist kahjustamata.
Terviseõpetuses käsitletav temaatika on:
- ohud ruumides, õuealal, looduses ja tänaval,
- käitumine õnnetuse korral, esmaabi lihtsamad algoskused, hädaabinumbri kasutamine,
- minu keha tundmine (nähtavad ja mittenähtavad kehaosad), minu süda,
- minu meeled (viis meelt) emotsioonid ja tunded ning nendega toimetulek,
- silmade, kõrvade tervishoid,
- minu keha puhtus, pisikud, naha, hammaste tervishoid,
- tervislikud eluviisid – toitumine,
- piisav liikumine, õues viibimine, tervisesport jms.,
- aktiivne puhkus ja uni,
- ebatervete eluviide kahjulikkus – ei tervist kahjustavatele harjumustele.
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Teema: Mina ja tervis
Üldeesmärgid:
Laps:


väärtustab tervena olemise vajalikkust,



suudab teha valikuid tervislike ja mittetervislike harjumuste vahel,



mõistab, et tervena olemine sõltub tervislikest valikutest,



õpib tundma iseennast ja oma keha,



õpib aru saama oma emotsioonidest ja nendega toime tulema,



teab kuidas käituda ohu, õnnetuse ja abivajamise korral,



järgib isikliku hügieeni nõudeid, sh hammaste hoidmist ja hooldamist,



on rõõmus ja terve.

Looduskeskkond:
Mina ja loodus: kodukoha loodus, elus- ja eluta loodus jne.
Loodus pakub igal aastaajal uskumatult palju avastamisrõõmu, selleks tuleb minna lihtsalt õue.
Õues õppe puhul on olulisel kohal vahetu kogemine kõikide meeltega. Tulevad appi haistmine,
maitsmine, kompimine, lisaks tervisliku liikumise abil kogetu.
Mina ja elukeskkond: muutused looduses, meie igapäevane ilmastik, aastaajad jne. Aastaajaliste
muutuste uurimisel-vaatlemisel, õppekäikude läbiviimisel jne
hõlmatakse kogu looduslik kompleks. Loodusteemade käsitus toimub süsteemipärase
aastaaegade õpetamine kaudu, mis võimaldab tutvuda loodust iseloomustavate rütmiliste
muutustega. Laps õpib märkama vastava aastaaja tüüpilisi tunnuseid ja sellega seotud inimese
tegevuste muutumisi jne.
Loodushoid: inimese mõju loodusele, heaperemehelik käitumine. Looduse ja keskkonna teemade
kaudu

kujundatakse

ümbritsevasse

keskkonda

ja

loodusesse

säästvalt

suhtuvat

ja

vastutustundlikku isiksust. Isiksust, kes oskab väärtustada ümbritsevat elu, iseennast ja teisi.
Laps: adub, et tema tegevus mõjutab looduskeskkonda ja vastupidi, mõistab ja märkab enda ja
teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.

Tehiskeskkond:


Tehnika ja transport: erinevad ehitised, kodutehnika, virtuaalkeskkond jms. Koduloo
õpetamise põhimõtete järgides toimub tutvumine erinevate ehitistega, mis ümbritseb
igapäevast keskkonda. Erinevates inimeste ehitatud keskkondades tuleb erinevalt
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käituda: kauplus, teater, kool, spordihall jne. Ehitiste, masinate ja sõidukitega
(ühissõidukid, eriotstarbelised masinad jms) tutvumisel tuleb jälgida ohutusnõudeid ja
turvavarustust (kiivrid, helkurid, turvavööd jne). TV ja arvutid, mis on tõelisus ja
virtuaalmaailm, väljamõeldised ning nende ohud.


Liiklus ja turvalisus: transpordivahendid sh jalgrattad jms, ohutu liiklemine,
turvavarustus jms.



Liiklusõpetus on eesmärgistatud, süsteemne ja integreeritud protsess, mille tulemusena
laps omandab ohutuks liiklemiseks (jalakäijana) vajalikud teadmised, oskused ja
harjumused ning tutvub erinevate sõidu- ja transpordivahenditega.



Koolieelses eas toimub lapse ohutu käitumise põhitõdede omandamine täiskasvanu
(lapsevanema, õpetaja jt) eeskujul. Liiklus on osa meie igapäevasest elust.
Liikumisvajadus ja -ala laieneb kiiresti ning koolieelik liigub juba üsna suurel alal. Et
laps võiks liikuda turvaliselt, selleks vajab laps toetust ja suunamist. Täiskasvanute
ülesandeks on harjumuste kujundamine, mis oleksid kogu elu jooksul lastele kasulikud.
Lasteaia laps peab ennast tundma ohutult kodu ja lasteaia ümbruses - talle tuttavas
keskkonnas. Samuti peab laps olema teadlik erinevatest liiklusvahenditest ja nende
liikumise omapärast.



Liiklusõpetus toimub jooksvalt kogu õpeaasta jooksul, toimuvad vastavad teemapäevad
koos liiklusinspektoritega, õppekäigud lähiümbruses ja maanteel jm. Oluline on õpetada
üksteist arvestavaid liiklejaid, kellel on – ohutu liiklemise harjumused, liikluskeskkonna
taju, teadmised ja oskused, mis toetavad ohutust erinevates liiklusolukordades.



Liiklusõpetuses käsitletavad teemad on: sõidutee ületamine, ülekäigurada, valgusfoor,
liiklusmärgid ja nende tähendused, liikluseeskiri, liiklusvahendite liigid, turvavarustuse
kasutamise vajalikkus (helkur, kiiver, turvatool), jalgrattaga liiklemine, lasterühmaga
liiklemine tänaval, ühissõidukis, liiklemine erinevates ilmastikuoludes.

Liiklusõpetuse üldeesmärgid:
Laps:


teab ja täidab ohutu liiklemise nõudeid, saab aru reeglite vajalikkusest,



oskab liigelda oma lähiümbruses ohutusnõudeid täites,



teab kuidas käituda õnnetuse korral,



tunneb foori, kasutab ülekäigurada oskuslikult,



suudab olla igapäevaselt tähelepanelik liikleja.
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Mina ja töö:
Erinevad ametid, tööriistad ja vahendid.
Pedagoogiliste põhimõtete kohaselt kasvatame lapsi tööle töö läbi. Igasugune tegutsemine,
praktiline tegevus, isetegevus arendab lapse mõistust.


Laps õpib ka tööd tehes ning lapse töö on seotud tema enda eluga. Tööl on alati eesmärk
ning see saavutatakse töövahendite oskusliku kasutamisega. Töö koolieelses eas on
seotud mänguga:

- lapsed matkivad mängus täiskasvanu tööd,
- praktilisse töösse lülitatakse mängu elemente,
- mänguprotsess võib ise esile kutsuda vajaduse tööks.


Vanusele sobivad tööülesanded arendavad lapse valmidust tööks ja tööharjumusi. Tööga
toimetulek tugevdab eneseväärikustunnet. Oma töökogemuse kaudu õpib laps tööd
hindama ja hindama seeläbi ka teiste tehtud tööd. Lapse tööd tuleb austada ja lapse tööd
ei tule parandada.



Lapse tutvumine tööga algab vaatlemisest ja kuulamisest ning täiskasvanu aitamisest.
Järgneb juhendatud töötamine ja lõpuks iseseisev töötamine.



Kui lastel tekib huvi mõne tööülesande vastu, tuleb leida võimalus selle soovi täitmiseks.
Lasteaias toimub töö väikeste rühmade kaupa kui ka kogu rühmaga. Laste töötegemist
ergutavad erinevad rekvisiidid (korrapidamisel põll, müts jne)

Töö koolieelses eas toimub:


Lasteaiaruumides (olmetöö) korrapidamine (laua katmine, koristamine):

suunatud puhtuse ja korra tagamiseks, lapsed abistavad täiskasvanuid. Korrapidajad ollakse
korda mööda. See on vajalik kogu rühmale, hoolitsemine oma sõprade eest - areneb „meie“
tunnetus.


Õuealal või looduses aitab mõista seoseid ja märgata muutusi looduses. Oma
mänguväljaku korrashoidmine (lehtede ja muru riisumine, liivakasti hooldamine).



Eneseteenindamine (pesemine, riietumine, söömine, töökoha ettevalmistamine jms).



Tutvumine täiskasvanute tööde ja ametitega (lasteaias, lastevanemate töödega jms).



Tutvumine erinevate töövahenditega, nende kasutamise ja ohutusega (käärid, labidas,
jms)
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Lapse töös on oluline:


reaalsus, tegelik tegevus,



töövahendite õige kasutamine,



täiskasvanu ja lapse koos tegutsemine,



täiskasvanu eeskuju,



eesmärgistatus ja kasutatav väärtus,



tööülesannete lõpuni tegemine,



jõukohasus,



tööle positiivse hinnangu andmine.

Säästlik tarbimine: Õpib kasutama materjale, vahendeid säästvalt, otstarbekalt ja hoiab
ümbritsevat (mänguasju, esemeid jms). Tarbimisühiskonnast tulenev looduse reostamine –
prügi!

Valdkond: Keel ja kõne
Keelt ja kõnet arendame kõikides tegevustes (olmetoimingutes, õppekäikudel, vestlustes,
vaatlustel, mängudes, kunsti-, liikumise-, muusika- jne tegevustes). Igas tegevuses on
kõnearenduslik osa. Laps omandab kõnet eelkõige täiskasvanut matkides, seega õpetaja kõne
peab vastama kirjakeele normidele.
Valdkonna Keel ja kõne sisu:


Hääldamine areneb keele- ja huultemängude, silbi- ja häälikumängude, diktsiooni- ja
välteharjutuste läbiviimistega. Laste ergutatakse harjutusi matkima, neis aktiivselt
osalema.



Sõnavara laiendamine toimub erinevate sõnamängude abil: tegevuste, nähtuste, esemete
ja nende omaduste nimetamine, sõnade tähenduse täpsustamine sõnade moodustamine,
liitmine ja tuletamine.



Jutustamise arendamine toimub olu- ja saripiltide abil, sündmusest või vahetust
praktilisest tegevusest jutustamisega. Esemete, olendite ja nähtuste kirjeldamine.
Lavastusmängud. Ümberjutustused. Jutukeste täiendamised: lõpp, algus, pealkiri.



Lugema ja kirjutama õppimine algab raamatuga tutvumisest ja lapsele ettelugemisest.
Lapsel tekib ettekujutus tekstist, lausest ja sõnast. Järgneb sõnades häälikute eristamine
ja nende järjekorra määramine. Sõnade võrdlemine häälikkoosseisu alusel ja häälikute
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võrdlemine kõlavuse alusel. Tähtede õppimine ja sõnade kokkulugemine. Loetud sõna
kontrollimine tähenduse järgi.
Kirjatehnilised harjutused erinevate vahenditega.
Kõne ja keele arendamise üldeesmärgid:
Laps


on igapäevasuhtluses aktiivne vestleja, küsimuste esitaja ja suudab olla kuulaja rollis,



suudab sobivate sõnadega väljendada oma mõtteid, arvamusi, tundeid ja teadmisi,



tunneb huvi raamatute ja lastekirjanduse vastu,



kasutab kõnes õiget hääldust, grammatilisi vorme ja lauseehitust,



saab aru kuuldud eakohasest tekstist ja oskab seda ümber jutustada,



omandab lugema-kirjutamise alusoskused.



Valdkond: Matemaatika


Laps alustab juba väiksena esemete vaatlemist. Ta tunnetab maailma kõikide meeltega.
Ümbritsev maailm koosneb esemetest ja nähtustest. Laps õpib esemeid kirjeldama: algul
õpetaja abiga, hiljem iseseisvalt ning järjest detailsemalt.



Matemaatikast arusaamine tugineb reale käelistele, sõnalistele ja mõttelistele

tegevustele, mille abil laps hakkab ruumis ja ajas orienteerumisel kasutama erinevaid oskussõnu.


Matemaatika õppesisu koosneb järgmistest põhitegevusest: loendamine, järjestamine,
rühmitamine, samaväärse hulga moodustamine, hulga püsimine, mõõtmine, terviku ja osa
võrdlemine ning modelleerimine.

Matemaatika üldeesmärgid:
Laps


huvitub ümbritseva maailma nähtuste vaatlemisest ja kirjeldamisest,



suudab keskenduda, kuulata, mõelda ja oma mõtteid eakohasel viisil esitada,



suudab orienteeruda ümbritsevas ajas ja ruumi,



suudab esemeid ja kujundeid uurimise ja vaatlemise teel võrrelda ja kirjeldada kasutades
vastavat sõnavara,



oskab järjestada, rühmitada esemeid ja nähtusi suurus-, asendi ja ajatunnuste järgi,



kasutab arvude võrdlemisel, järjestamisel ning tehete kirjeldamisel vastavat sõnavara,



tunneb põhilisi pikkuse, massi ja mahu mõõtühikuid ning rahaühikuid.
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Valdkond: Kunst


Kunstitegevustes (joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine, kleepimistöö)
saab laps oma mõtteid ja tundeid loovalt väljendada. Kogu kujutav tegevus on ühendatud
mänguga. Tähtis on lapse kogemus, tema elamus, tema eriline maailma nägemine, tema
rõõm ja rahulolu. Kunstiline tulemus on teisejärguline.



Lapse värvimaailm on eriline ja suhtumine värvidesse on tingitud emotsioonidest. Värve
tutvustatakse lapsele lihtsate esemete, looduse ja praktilise tegevuse kaudu.



Kunstitegevuste kaudu areneb lapse: vaatlusoskus, kehataju ja ruumiline mõtlemine,
vormi- ja värvitaju, erinevate materjalide tundmine ja tajumine, töövahendite tundmine
ja käsitlemisoskus, materjalide säästliku kasutamise oskus, valikute tegemise oskus.

Kunsti üldeesmärgid:
Laps


saab kunstilisi elamusi ja esteetilist naudingut,



tutvub eesti ja maailma kunstipärandiga,



väljendab ennast kunstitegevustes loovalt ja isikupäraselt,



laps tunneb huvi erinevate kunstitegevuste vastu,



laps tunneb rõõmu kunstist,



laps oskab vaadelda,



laps kasutab erinevaid materjale ja töövahendeid,



laps suudab teha valikuid.

Valdkond: Muusika


Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi.
Muusika aitab mitmekülgselt rikastada laste tundeelu, fantaasiat ning loovust.



Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng
lastepillidel. Kõik need tegevused on omavahel tihedas seoses ning moodustavad ühtse
loomeprotsessi.



Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu,
elamusi, mõjutab tundmusi ja teadvust ning aitavad süvendada rahvustunnet. Lastepeod
toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas nii saab laps esinemisjulgust ja positiivse
emotsionaalse kogemuse.
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Muusikaõpetuse üldeesmärgid:
Laps:


tunneb rõõmu erinevatest muusikalistest tegevustest,



kuulab erinevaid muusikapalasid ja oskab neid iseloomustada,



suudab esineda lasteaia pidudel,



suudab end väljendada loovalt erinevates laulumängudes,



mängib erinevaid lastepille,



teab, et on olemas erinevad kultuurid ja muusikad.



Valdkond: Liikumine


Liikumine on lapse tegevuste ja mängude loomulik osa. Liikumisõpetuses saab laps
kogeda liikumisrõõmu. Regulaarne eesmärgistatud harjutamine baasmotoorikal
põhinevate kehaliste harjutustega võimaldab täiustada omandatud ning kujundada uusi
liigutusoskusi.



Lapse kehalise arengu tagavad harjutuste mängulisus ja mitmekesisus, lapse huvi ja
aktiivsus, lapse positiivne kogemus, pidev kordamine, täiustamine erinevate vahendite,
võtete ja meetoditega, harjutuste järkjärguline keerulisemaks muutmine.

Liikumise üldeesmärgid:
Laps:


suudab end pingutada sihipäraseks tegevuseks,



suudab tegutseda aktiivselt ja loovalt kehaliste harjutustega,



osaleb sportlikes mängudes, on kujunenud ausa mängu põhimõtted,



kogeb erinevaid tundeid ja emotsioone: liikumisrõõm, võitmine, kaotamine jm,



oskab eakohaseid kehalisi põhiliikumisi,



on mitmekülgsete kehaliste võimetega: osavus, kiirus, vastupidavus,



on huvitatud igapäevasest aktiivsest liikumisest ja spordist,



tunneb huvi sportlike tulemuste ja edusammude vastu,



kasutab elementaarseid hügieeni- ja ohutusnõudeid,



on hea füüsilise tervise ja rühiga.
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Valdkond: Eesti keel kui teine keel
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 1,5 -7a. laps tunneb huvi eesti keele vastu.
Sisu:
1. kuulamine: eesti keele kuulamine ja keeleoskuse omandamine tegevuse käigus,
2. kõnelemine: õpitud sõnade äratundmine ja kasutamine kõnes.
Õppe-kasvatustegevuse tulemusel 5-aastane laps:


saab aru korraldusest ja toimib vastavalt,



tunneb ja mõistab õpitud sõnu ning väljendeid, kasutab neid oma kõnes.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 5-6a. laps:


tunneb huvi eesti kultuuri vastu,



soovib suhelda eesti keeles.

Sisu:


kuulamine: pildirikaste ja lihtsama keelega raamatute ettelugemise kuulamine,



kõnelemine: keele kasutamine igapäevategevustes nii lasteasutuses kui väljaspool
lasteaeda,



Eesti kultuuri tutvustamine: erinevate tähtpäevadega tutvustamine.

Õppe-kasvatustegevuse tulemusel 6-aastane laps:


mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet,



teab peast ühte eestikeelset luuletust ja ühte laulu.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 6-7-a. laps:


soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui täiskasvanutega,



tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu.

Sisu:


kuulamine: korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides,



kõnelemine: keeleõpet seotakse teiste tegevustega – liikumine, laulmine, käeline

tegevus, vaatlemine jm,


Eesti kultuuri tutvustamine: oskab nimetada Eesti kohanimesid ja tuntud inimesi.
26

Kinnitatud 15.12.2021 direktori käskkirjaga nr 1-3/6
Pedagoogiline nõukogu 25.10.2021 protokoll nr 3
Hoolekogu 14.12.2021 protokoll nr 1

Õppe-kasvatustegevuse tulemusel 7-aastane laps:


mõistab lihtsamat kõnet,



tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes,



saab aru korraldusest ja toimib vastavalt,



saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires,



kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid,



teab peast eestikeelseid luuletusi ja laul,



oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid, tuntud inimesi.
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LAPSE ARENGU HINDAMINE
Lapse arengu hindamise põhimõtted
Lapse arengu hindamine on lasteasutuse ja perekonna ühine eesmärk – lapse eripära mõistmiseks,
erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks.

Hindamise korraldamine


Lapse arengutaseme hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, mis
viiakse läbi vaatluse ja jälgimise teel.



Lapse arengu hindamise aluseks on meil eeldatavad üldoskused ja õppekasvatustöö
tulemused.



Lapse arengut kirjeldame lapsest lähtuvalt (arenenud- roheline, areneb –kollane ja vajab
arendamist- punane), väärtustame saavutatut (lapse tööde esitlemine, näitused, peod,
kontserdid)

ning tunnustame, ergutame lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid

hoiakuid. Kiitus on hinge vitamiin.


Pedagoogikanõukogu otsusega on paika pandud lapse arengu hindamine ning rühma
õpetajad tutvustavad rühmakoosolekul lapsevanemale hindamise põhimõtteid ja
korraldust.



Vähemalt üks kord õppeaastas viib õpetaja lapse arengu toetamiseks lapsevanemaga läbi
arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest. Selgitab
lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. Arenguvestluse aluseks on
võetud õppekavast lähtuvad lapse arengu hindamise lehed.



Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse „Isikuandmete
kaitse seaduses“ sätestatud tingimustel.



Koostatakse lapse arengumapp.
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ERIVAJADUSEGA LAPSED


Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest
taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha
muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid,
õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevustes.



Laps saab eluks oskused, kuidas iseendaga toime tulla.



Meie tööpõhimõtteks on arenguliste erivajaduste võimalikult varajane märkamine,
õigeaegne ja läbimõeldud sekkumine, lapsevanemate toetamine ja meeskonnatöö.



Vajadusel koostame koostöös vastavate spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele
individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas teeme kokkuvõte
individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse
edasistest vajadustest.



Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret eesti keele ja kultuuri
väärtustamisel.
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EESTI KEELE, KUI TEISE KEELE ÕPE


Organisatsioonilised meetmed: teavitame – kui muukeelse lapse vanem tuleb lasteaeda

lapsele koha taotlemise avaldust esitama, siis teavitab lasteaia direktor, et meie lasteaia õppe-ja
kasvatustegevus toimub eesti keeles ning vestleb lapsevanemaga tekkida võivatest
probleemidest (suhtlemine eakaaslastega, pikem ja keerulisem kohanemisaeg, probleemid
koolivalmidusega jne.) Vajalik, et lapsevanem oleks teavitatud ja kindel oma soovis paigutada
laps võõrkeelsesse keskkonda ning teadlik lasteaia töökorraldusest vältimaks edaspidiseid
arusaamatusi.


Toetame lapse keelelist arengut, et laps mõistaks kõike rühmas toimuvat ja osaleks selles,

teeme kõik, et last aktiviseerida keelelisel suhtlemisel. Lapsel võimaldame oma keele ja
kultuuri tutvustamist.


Suuname laste omavahelist suhtlemist nii, et oleks välistatud pidev muukeelsete laste

omakeelne suhtlemine, ning muukeelsel lapsel kui tema rühmakaaslastel tekiks vajadus suhelda
omavahel eesti keeles võimalikult intensiivselt.


Organiseerimisel arvestame lapse individuaalsust, talle kõige enam sobivat metoodikat.

30

Kinnitatud 15.12.2021 direktori käskkirjaga nr 1-3/6
Pedagoogiline nõukogu 25.10.2021 protokoll nr 3
Hoolekogu 14.12.2021 protokoll nr 1

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA
Põhimõtted:


Lastevanematel on suur roll laste teadmiste kinnistamisel. Lapsevanema osa on lapse
arengut arvestav abistamine.



Lapse areng ja heaolu sõltuvad eeskätt tema perest, meie lasteasutus on perekonna toetaja.



Lasteasutuse personali koostöö lapsevanemaga on aluseks lapse kohanemisele ning
turvatunde tekkimisele lasteasutuses viibimise ajal.



Meie lasteasutuse õpetajad toetavad, nõustavad ja abistavad lapsevanemat lapse
arendamisel, kasvatamisel ja õpetamisel.

Lasteasutuse ja kodu töö kahesuunalisus
Meie lasteasutuse töötajad austavad perekonna kasvatuspõhimõtteid ning teevad arengu
toetamisel lapsevanemaga koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja
lugupidamisel. Lasteasutus arvestab lapsevanemate soovidega, kuulab ära arvamused ning toetab
õpetamisel ja kasvatamisel ning kaasab koostööle. Anname pidevalt tagasisidet lapse arengu,
üld- ja õpioskuste kohta.

Koostöövormid


Koosolekud: Meie lasteasutuse rühmakoosolekud toimuvad üks kord aastas, mille sisuks
on: õppe- ja kasvatustegevuse korralduse, kodukorra tutvustamine, päevakava
tutvustamine ja lapse arengu hindamise põhimõtetega tutvumine.



Hoolekogu koosolek vastavalt hoolekogu töökavale.



Koolilaste ja õpetajate kohtumine.



Individuaalsed vestlused vastavalt vajadusele ja probleemidele. Infovahetus õpetaja ja
lapsevanema vahel toimub vastavalt päevakavale.



Vestlusringid, mille sisu ja aja planeerivad rühma pedagoogid koostöös lapsevanematega.



Vanemaid on teavitatud nõudmistest lapse riietusele ja jalanõudele.



Infotahvel, kus on teated ja vajalik info, rühma telefon ja e –posti aadress.



Lasteasutuse avatud uste päevad, mille käigus saab tutvuda asutuse põhitegevusega.
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Ühisüritused, mis on planeeritud ja vastavad kavale. Lastevanemad on oodatud kaasa
lööma lasteasutuse igapäevastes töödes ja tegemistes, saatjaks õppekäikudel ning
pereürituste ettevalmistamisel.



Uute laste kohanemine, tagame võimaluse viibida rühmas ja harjuda lasteasutuse
päevakavaga.



Lastevanemal on õigus konfidentsiaalsuse tagamisele tema pere kohta.



Meie lasteasutuse töötajatel on kohustus kinni pidada konfidentsiaalsuse nõuetest.
Lasteasutuse personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse
perekonna kohta.
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LASTEAIA ÕPPEKAVA MUUTMISE KORD
Lasteasutuse õppekava parendused kooskõlastatakse pedagoogilise nõukoguga.
Lasteasutuse õppekava parendused kooskõlastada hoolekoguga.
Lasteasutuse õppekava kinnitatakse direktori käskkirjaga.
Lasteasutuse õppekava vaadatakse üle vastavalt vajadusele.
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