
MAIDLA KOOLI LASTEASUTUSE „RÕÕMUPESA“ RÜHMA 2021/2022 ÕPPEAASTA  TEGEVUSKAVA 

Kinnitatud direktori käskkirjaga  

16. september 2021 nr. 1-3/2 

 

Rühma laste vanus:  1,5-7a  

Rühma õpetajad:  Reaana Kasela, Merit Männi  

Õppeaasta üldeesmärk:  ÕPIN JA AVASTAN LÄBI ÕUESÕPPE 

Õppeaasta eesmärgid:  

*Laps on hoidev ja hooliv teiste elusolendite ja ümbritseva keskkonna suhtes 

* Laps on loov, õnnelik ja õpihimuline 

Laps õpib märkama ümbritsevat keskkonda ja loodusnähtuste vahel seoseid looma 

* Loov mõtlemine, ilumeel arenevad läbi looduses kogetu  

*Laps omandab ja kinnistab teadmisi ning oskusi igapäevaelus hakkama saamiseks läbi eeskuju (vanemad, rühmakaaslased- liitrühm!) 

*Lapse iseseisvuse ja omaalgatuse julgustamine 

* Lasteaia ja lastevanemate koostöös on tugevad ühtsed väärtused, mille toel on laps hooliv enda ja kaaslaste suhtes 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuud Nädala teemad Rühma planeeritavad üritused 

 

September 

 

 

1. Meenutades suve        (1.09.-3.09) 

1. Mina ja lasteaed (6.09.-10.-09) 

3. Mina ja perekond (13.09.-17.09) 

4. Sügis tuleb meile külla (20.09.-24.09) 

5.Puuviljad ja juurviljad (27.09-01.10)                                                   

 

Õppeaasta algus-(Õnnetriinud) 

Vanavanemate päev 

Sügise algus- (Rõõmupesa) 

Mihklipäev- (Õnnetriinud) 

Rühma lastevanemate koosolek  

 

 

 

 

Oktoober 

 

 

 

1. Tervislik toitumine ja liikumine (4.10.-8.10) 

2. Leivanädal (11.10.-15.10) 

3. Ohutu liikumine(liiklusnädal) (18.10.-22.10) 

4 . Viisakas käitumine  (25.10.-29.10) 

 

Õpetajate päev (Rõõmupesa) 

Üleminek talveajale (Õnnetriinud) 

Tikuvõileibade valmistamine 

Hommik lapsevanemaga. (teemal- minu tervis) 

Arengukaartide täitmine 

 

 



 

 

November 

 

 

 

1. Käitumine erinevates olukordades(jätk 

viisakusnädalale)   (1.11.-5.11) 

2. Peretraditsioonid ja isade roll     (8.11.-12.11) 

3. Koduloomad ja lemmikloomad (15.11-19.11) 

4.  Koduloomade kasulikkus (22.11.-26.11) 

5. Kordamisnädal                              (29.11.-3.12) 

 

 

Hingedepäev (Rõõmupesa) 

Mardipäev (Õnnetriinud)  

Isadepäev 

Kadripäev (Rõõmupesa) 

1. Advent (Õnnetriinud) 

 

Detsember 

 

1. Jõuluaeg                                        (6.12.-10.12) 

2.    Meie metsa loomad                    (13.12.-17.12) 

3. Jõulud                                           (20.12.-23.12) 

4.  Mängude ja kordamise nädal        (27.12.-31.12) 

Teine advendihommik, kuuse ehtimine (Rõõmupesa) 

Kolmas advendihommik (Õnnetriinud) 

Neljas advendihommik (Rõõmupesa) 

Jõulupidu 

 

Jaanuar 

 

 

 

1 Aastaaegade vaheldumine, aastaaegadega seotud 

nähtused taime ja loomariigis                (3.01.-7.01)                                                                                               

2. Öö ja päeva vaheldumine                 10.01.-14.01) 

3.  Lõunamaa loomad                            (17.01.-21.01) 

4.  Põhjamaa loomad                            (24.01.-28.01)                                                                                                        

Uue aasta algus, kolmekuningapäeval kuuse ära saatmine 

(Rõõmupesa) 

21.01 Kallistamispäev 

 Maalimine (õues,lumel) 



 

 

 

Veebruar 

1. Paigalinnud                                     (31.01.-04.02) 

2. Minu  koduvald                               (7.02.-11.02) 

3.  Minu sõber                                    (14.02.-18.02)  

4. Minu Eesti                                      (21.02.-25.02)  

5. Elukutsed, ametid                           (28.02.-4.03)  

 

Sõbrapäeva disko (Õnnetriinud) 

Eesti Vabariigi aastapäev 

Vastlapäeva liug (Õnnetriinud) 

  

 

 

 

 

 

Märts 

 

 

1. Naistepäev. Tüdrukute nädal    (7.03.-11.03) 

2. Jäljed lumel. Vastlapäev          (14.03.-18.03) 

3. Muinasjutu ja raamatunädal      ( 21.03.-25-03) 

4. Tere kevad!                                (28.03.-1.04) 

Naistepäev, tüdrukute päev (Rõõmupesa) 

Emakeelepäeva tähistamine, ristsõnad lahendamine 

(Õnnetriinud) 

  

 

Aprill 

1.Muutused looduses                   (4.04.-8.04)                             

2. Meile saabuvad linnud ja veekogude ääres elavad 

putukad                                          (11.04.-15.04)                                            

Naljapäev (Rõõmupesa) 

Munadepühad (Õnnetriinud) 



 

 

3. Lihavõtted                                       (18.04.-22.04)                                             

4. Viisakas käitumine                           (25.04.-29.04) 

Jüripäev (Rõõmupesa)  

Kevadine liikumisnädal. Südamenädal(jalutuskäigud 

väljaspool lasteaeda) 

Arengukaartide täitmine 

 

Mai 

 

 

 1. Veekogude elu                       (2.05.-6.05) 

2. Minu ema. Peretraditsioonid          (9.05.-13.05) 

3. Mida me saame teha looduse heaks    (16.05.-20.05) 

4. Ilu minu ümber                                   (23.05.-27.05) 

5. Hüvasti, lasteaed!!!               (30.05.-3.06) 

„Teeme ära“ talgupäev lasteaia hoovil (Rõõmupesa) 

Emadepäeva pidu  

 

 

Juuni 

1.  Mängud liikumisrajal 

2. Loovust arendavad tegevused 

 

1 juuni lastekaitsepäev 

Liikumismängud 

 

Juuli 

 

.Kollektiivpuhkus 

 

 

 

 1. Alustame uue õppeaastaga 

2. Kunsti-, spordi- ja mängutegevus õues 

 Eesti taasiseseisvumispäevast 



August 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 


