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TEGEVUSKAVA
Õnnetriinu rühma meeskond:
õpetajad Gerli Pill ja Tiia Tilga
õpetaja abi Eva Vahemets
meiliaadress: onnetriinudele@maidlakool.ee
Rühma liik: liitrühm
Laste vanus: 1,5 - 7 e. a.
2019/2020.õ.a õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid:
Märkame, sallime, hoolime.


Laps teab, et ta suudab, tahab ja teeb. Laps väärtustab ennast ja teisi.



Laps kasutab õppeprotsessis kõiki meeli, on avatud ja motiveeritud.



Lapse arenguprotsessis osalevad kõik osapooled.



Laps tunneb ja väärtustab Eesti sümboolikat ja rahvakultuuri.

Kuud

Teema

Nädala teema
Tere lasteaed

Ühisüritused
2.september
aktus

Mul on lasteaias hea

september

oktoober

ÕHK

november

Rühma planeeritavad
sündmused ja üritused
Õppeaasta algus

Miks mina olen eriline

Madisepäev
Lapsevanemate koosolek

Tahan, suudan, teen!
Element-ÕHK
Tunnen sooja tuult
Linnud hakkavad asju
pakkima
Sügistuul kõik kaasa
viib
Keskkond minu ümber
Olen terve ja tugev

Mihklipäeva mängud

Vaatan, märkan, näenolen linnuvaatleja
Tehnika imed- kuidas
ja millega saab lennata

Arenguvestlused

Talveajale ülemineksaadame suveaja ära
Hingedepäev, pereõhtu
Isadepäev, mardipäev

Isadepäeva pidu
koolis

detsember

TULI
jaanuar

veebruar
VESI
märts

aprill

MAA

mai

Lumehelbe tantsud
külmas õhus
Element-TULI
Tuleohutus
Keedan, küpsetan ja
praen
Olen tubli matkasell
Uurin ja katsetan
Kodusoojus ja
kodutunne
Tehnika ja mootorid
Mäed minu kodukohas
Olen korstnapühkija
Element-VESI
Õues mäena, toas
veena
Hoian loodust ja
säästan vett
Lumememmede
paraad
Lumi sulab, vesi vulab
Uurin ja katsetan
Veealune elu- olen
sukelduja
Veeohutus
Element-MAA
Tunnen Eesti toitu ja
söön tervislikult
Olen tubli ja sorteerin
prügi- olen
rohesaadik!
Näpud mulda
Uurin ja katsetan
Teeme ära!
Olen tubli aiapidaja

Kadripäev, 1.advent
2.advent- Kuuse ehtimine
3.advent
Talve algus
Jõulupidu
Uus aasta
Kolmekuningapäev, kuuse
välja viimine
Küünlapäev
Sõbrapäevapidu

juuni

august

Sõbrapäevapidu

Vastlapäev-vastlatrall
Eesti Vabariigi aastapäev

Aktus

Emakeelepäev

Emakeelepäeva
tähistamine

Aprill!
Suur reede, munadepühad
Arenguvestlused
Jüripäev, Jüriöö jooks
Volbripäev, Volbripidu
Koristustalgud Teeme ära

Jüriöö jooks
Volbripidu

Euroopa päev,
emadepäevapidu

Emadepäevapidu

Minu Eesti, minu kodu
Maailm on suur ja lai
Suvemängud õues
Suvelaulud kiigul
Putukad, mutukad,
linnud ja loomad
Jaanipäevaks kõrgeks
kasvab rohi
Õuemängude nädal
Kunstinädal õues
Spordinädal õues
Uue õppeaasta alguse
mõtted

Jõulupidu

Jaanipäev, jaanimängud
Rukkimaarjapäev
Eesti taasiseseisvumispäev

