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1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA

1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

2) Nõo lasteaed Krõll on Nõo Vallavalitsuse hallatav asutus.

3) Lasteaia asukoht on Kivi 6, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa, postiindeks 61601.

4) Lasteaed Krõll avati 09.novembril 1981.aastal kuue rühmalisena tollase Nõo sovhoosi

lastepäevakoduna. Alates 02.01.1992 kuulub lasteaed Nõo vallale.

5) 2012  sügisest  kuni 2015 kevadeni (3 õppeaastat)  pakkus lasteaed lastehoiuteenust.

Eraldi  hoones  (aadressil  Tartu  20,  Nõo  alevik,  Nõo  vald,  Tartumaa)   oli avatud

lastehoiurühm.

6) Alates 2015 aasta sügiset on Nõo lasteaias Krõll 8 rühma (sõime-, aia- ja liitrühmad), 

7)  Lasteaed on liitunud Tervist  Edendavate  Lasteaedade (TEL)  võrgustikuga (2008).

Õppe-  ja  kasvatustöös  käsitletakse  õppeaasta  lõikes  mitmekülgselt  terviseteemasid.

Lasteaed korraldab majasiseseid  terviseedenduslikke ettevõtmisi.

8) Lasteaia asukoht loob mitmekesiseid võimalusi looduskeskkonna tundmaõppimiseks

ja õuesõppe tegevusteks. Õpetajad viivad loodusteemalisi õppetegevusi võimalusel läbi

õues,  looduslikus  keskkonnas.  Ühiselt  korraldatakse  kogu  lasteaeda  hõlmavaid

temaatilisi  õuesõppepäevi.  Iga-aastaselt  osaletakse  VVV  Sihtasutuse

loodusprogrammides.

9) Lasteaia õppekava toonitab  loovuse tähtsust. Õpetaja roll on toetada lapse loovuse

arengut, luues tingimused mitmekülgseteks, ea- ja võimtekohasteks, huvipakkuvateks,

arendavateks tegevusteks.

10) Lasteaia õppekava  rõhutab iga  lapse individuaalse arengu toetamise olulisust ning

arenguks soodsa keskkonna ja tingimuste loomist õpetaja poolt.

11) Tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära ning  rakendatakse

valdkondade ja tegevuste omavahelist lõimingut.

                                                                          



Nõo lasteaed Krõll õppekava

12) Õppe- ja kasvatustegevuste korraldamisel on ülioluline lapsekeskne lähenemine ja

õppimine läbi mängu.

Nõo  lasteaed  Krõll  õppekava  lähtub  1.septembril  2008  aastal  kinnitatud  Koolieelse

lasteasutuse  riiklikust  õppekavast  ning   Riikliku  Eksami-  ja  Kvalifikatsioonikeskuse

poolt välja antud käsiraamatutest: “Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad”, “Õppe- ja

kasvatustegevuse korraldus”, “Lapse arengu hindamine ja toetamine” ning “Üldoskuste

areng koolieelses eas”.

2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID, PÕHIMÕTTED JA

SISU

2.1. Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng

kodu ja lasteasutuse koostöös.

Sellest lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja

emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt,

ümbritseva  keskkonna  mõistmine,  eetiline  käitumine  ning  algatusvõime,  esmased

tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad

mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe-  ja  kasvatustegevuse  mitmekesistamiseks  on  Nõo lasteaias  Krõll  traditsiooniks

määrata igale õppeaastale teema, millest lähtuvalt omakorda seada õppeaasta eesmärgid.

2011/2012 õppeaasta teema oli “Sõbraliku mängu kaudu kasvan suureks.”

2012/2013 õppeaasta teema oli “Kes mängib, see õpib ja areneb.”
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2013/2014 õppeaasta teema oli “Märka, kes ja mis on sinu ümber!”

2014/2015 õppeaasta teema oli „Tervislikult, loovalt ja sõbralikult kasvan suureks!“

2015/2016 õppeaasta teema oli „Vaatame maailma lahtiste silmade ja avatud südamega“

2016/2017 õppeaasta teema on “Väärtuskasvatus läbi rahvuskultuuri algab lapsepõlvest”

Õppeaasta teemast lähtuvalt seatakse õppeaasta üldeesmärgid, mis kinnitatakse lasteaia

tegevuskavas.

Õppeaasta  teema  määratlemine  tagab  valitud  temaatikale  süvitsi  lähenemise  kogu

õppeaasta vältel.  Õppeaastale seatud eesmärkide rakendamine toetab lapse üldoskuste

arengut.

2.2. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;

2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;

3) lapse loovuse toetamine;

4) mängu kaudu õppimine;

5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;

8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine;

9) kodu ja lasteasutuse koostöö;

10)  Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
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Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab 

lasteasutuse direktor.

2.3. Õpikäsitlus

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, 

teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, 

vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: 

võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid 

on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. 

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut 

analüüsima.

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

● kavandada oma tegevust, teha valikuid;

● seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;

● kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;

● arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;

● hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;

● tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.

2.4. Üldoskused

Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:

1) mänguoskused;

2) tunnetus- ja õpioskused;
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3) sotsiaalsed oskused;

4) enesekohased oskused.

2.4.1 Mänguoskused

Mäng on eelkooliealise lapse põhitegevus. Mänguoskustest sõltub, kuidas kasutab laps 

mänguasju, missugused on mängu süžeed, mängu loogilisus ja mil määral kajastub 

mängudes hiljuti õpitu. 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 alus.

2.4.2 Tunnetus- ja õpioskused

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse - taju, tähelepanu, 

mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.

Õpioskuse all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja 

oskusi, tegutseda koos täiskasvanuga ja järgida juhiseid ning uurida ja katsetada. 

Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

2.4.3 Sotsiaalsed oskused

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

ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid, enda omast erinevate 

seisukohtade arvestamist, valmisolekut lahendada erimeelsusi ning lähtuda eetilistest 

tõekspidamistest.

2.4.5 Enesekohased oskused

Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma 

oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist ning mõista sotsiaalset tagasisidet 

oma käitumisele ja arvestada sellega.
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2.5. Õppe- ja kasvatustegevus valdkonniti

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast 

tulenev temaatika. Valdkondade 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.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu 

eeldatavad tulemused esitatakse kuues valdkonnas (edaspidi valdkond):

1) mina ja keskkond;

2) keel ja kõne;

3) matemaatika;

4) kunst;

5) muusika;

6) liikumine.

7) Eesti keel kui teine keel

2.5.1 Valdkond  Mina ja keskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;

3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;

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

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.
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Valdkonna Mina ja keskkond  SISU:

1) 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;

2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju 

loodusele;

3) tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu 

liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

1) valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis

hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja 

liikluskasvatust;

2) 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;

3) lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, 

vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust;

4) 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;

5) suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja 

heaperemehelikult käituma.
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2.5.2 Valdkond  Keel ja kõne

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;

2) 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.

Valdkonna Keel ja kõne sisu:

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;

2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine, sõnade 

häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult;

5) mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jmt.

                                                                          



Nõo lasteaed Krõll õppekava

2.5.3 Valdkond  Matemaatika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

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

2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;

3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;

4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;

6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;

7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

Valdkonna Matemaatika sisu:

1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;

2) suurused ja mõõtmine;

3) geomeetrilised kujundid.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

1) 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;

2) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas

ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;

3) seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, suunates 

sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning 

kompimisaistingut;

4) suunatakse last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, 

kujundite nimetused jm);
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5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides sarnaste 

ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise 

kaudu.

2.5.4  Valdkond Kunst

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;

3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;

4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;

5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;

Valdkonna Kunst sisu:

1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;

2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;

3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;

4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

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

väljendada oma maailmanägemist;

2) suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab 

laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid;

3) kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist 

jne;
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4) 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;

5) julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö 

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

lapse isikupärane eneseväljendus;

6) viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, 

liivale või kombineeritakse erinevaid materjale;

7) suunatakse last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just 

sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. 

Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii

laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendatakse oma hinnangut.

2.4.5 Valdkond  Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;

2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;

3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;

4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

Valdkonna Muusika sisu:

1) laulmine;

2) muusika kuulamine;

3) muusikalis-rütmiline liikumine;

4) pillimäng.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
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1) on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;

2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilis-

sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;

3) arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele;

4) kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondades nagu Keel ja kõne, Kunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii argi- kui ka

pidulike sündmuste puhul;

5) seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline 

liikumine, mängud ja tantsud;

6) muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood) 

valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.

2.5.6 Valdkond  Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;

4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;

5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Valdkonna Liikumine sisu:

1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;

                                                                          



Nõo lasteaed Krõll õppekava

2) põhiliikumised;

3) liikumismängud;

4) erinevad spordialad;

5) tants ja rütmika.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

1) arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, 

liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) 

kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel;

2) rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega – 

jalgrattasõit, suusatamine, uisutamine jms;

3) peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel 

tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused;

4) suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma 

emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse 

vajalikkust;

5) mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja 

peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside 

andmist.

2.5.7 Valdkond Eesti keel kui teine keel

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu

soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega

tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest
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kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses

Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu:

       1)  kuulamine

1) kõnelemine

2) eesti kultuuriga tutvumine

Keel on osa väikelapse identiteedist ning abiks suhete loomisel teiste lastega. Varane

eesti keele õpe on ettevalmistus kooliks ja eluks Eestis. Nõo lasteaias Krõll omandavad

muukeelsed lapsed riigikeele eesti õppekeelega rühmas s.t. eesti keele osakaal on 100%.

Sihtkeele ja keeleõppija emakeelset keskkonda peetakse seejuures sotsiaalselt võrdseks,

kuid kummagi keele kasutusvaldkonnad hoitakse lahus. Keeleõppes on oluline rikastada

lapse  sõnavara  ja  arendada tema eestikeelset  kõnet  lähtudes  käsitatavatest  teemadest

ning üldisest arengutasemest, et laps kohaneks ruttu, saaks kõnest aru ja võiks aktiivselt

osaleda mängudes ja igapäevatoimingutes. Keeleõpet võimaldavad järgnevad tegevused:

rutiintegevused,  mis  tagavad  muukeelsele  lapsele  kindlustunde;  lavastusmängud  ja

rollimängud, kus kuulatakse jutukesi ja muinasjutte, tutvutakse fantaasiamaailmaga ning

mis tõstavad laste motivatsiooni rääkida eesti keeles; õppemängud, kus areneb sõnavara,

lauseloome  oskus  ning  erinevate  grammatiliste  vormide  kasutamise  oskus;  laulu-  ja

ringmängud,  kus  kasutatakse  järelkordamist,  kõnerütmis  plaksutamist  ja  liikumist;

sõnamängud,  kus  kasutatakse  liisusalme,  riimuvaid  sõnu,  laule  ja  luuletusi,  millega

kaasnevad žestid ja liikumine; vestlusringid ja arutelud nähtu ja kuuldu põhjal.

Eesti  keele  õppe  eeldatavate  tulemuste  kavandamisel  arvestatakse  nii  lapse  arengu

eakohasust kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat. Nõo lasteaia Krõll õppe- ja

kasvatustegevust kavandades ning korraldades lähtutakse järgnevatest põhimõtetest:
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1) rühmas  räägitakse  muukeelse  lapsega  eesti  keeles,  vajadusel  ning  lapse

keelemõistmise toetamiseks täiskasvanu keelelise oskuse korral lapse emakeeles

2) äratatakse lapses huvi eesti keele omandamise vastu

1) suunatakse  last  kasutama  õpitavat  keelt  igapäevategevustes  ning  innustatakse

vestlema eesti keeles

2) esmatähtsaks peetakse eelkõige suhtlemist

3) kõneletakse muukeelse lapsega aeglasemalt, kasutatakse lihtsamaid sõnu, lauseid

ja korraldusi

4) korratakse  küsimusi,  selgitusi  ja  korraldusi,  vigadele  osutatakse  delikaatselt,

korrates sõna või lauset korrektsena

5) julgustatakse last sinema ja väljendama end aktiivselt õppetegevustes, erinevatel

üritustel ja väljasõitudel

6) pööratakse tähelepanu näitlikustamisele ning erinevate meelte kaasamisele

7) valitakse vaatamiseks ja ettelugemiseks pildirikkaid ja lihtsma keelega raamatuid

8)  keeleõpe toimub lasteaias suuremas osas mänguliselt

2.5.8 Liikluskasvatus

Liikluskasvatuse  käigus  omandavad  lapsed  üldised  teadmised  ja  oskused  ohutuks

liiklemiseks. Lasteaias on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise,

käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine lähtudes eelkõige lapse koduümbruse ja

lasteaia liikluskeskkonnast. Lapse arendamine, õpetamine ja kasvatamine toimub elu ja

ümbritsevat keskkonda käsitlevate teemade kaudu. Liikluskasvatus on lõimitud kõikide
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õppe-  ja  kasvatustegevustega  nii,  et  laps  omandab  ohutuks  liiklemiseks  vajalikud

teadmised, oskused ja harjumused.

Liikluskasvatuse eesmärgiks on, et laps:

õpib mõistma, kuidas tekivad ohtlikud olukorrad ja kuidas on võimalik neid vältida

mõistab, missugused on üksteisega arvestavad liiklejad, kellel on ohutud

liiklusharjumused, kes tajuvad liikluskeskkonda, kellel on teadmised ja oskused, mis

toetavad toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades

Liikluskasvatuse sisu:

1) parema ja vasaku poole tundmaõppimine

2) õpetada peatuma, kuulama ja vaatama

3) ohutu liikumise õpetamine lasteaia siseruumides, lasteaia välisterritooriumil ning

väljaspool lasteaeda

4) liiklusreeglite ja käitumisreeglite vajalikkuse mõistmine

5) lihtsamad liiklusmärgid kodu ja lasteaia ümbruses

6) kes on liiklejad, nende õigused ja kohustused

7) foori värvuste tundmine, värvide tähendused

8) jalgrattaga sõitmine, ohutus, turvavarustus

9) helkur

10)  käitumine õnnetuse korral, hädaabinumber 112

11)  turvavarustus autos, jalgrattaga sõitmisel
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Liikluskasvatuse sisu vanuseti:

1,5-3 aastat 3-5 aastat 6-7 aastat
Ohutu liikumise õpetamine
rühmaruumis,  koridoris,
lasteaia territooriumil.
Liiklemine  lähtuvalt
aastaaegadest  lasteaia
õuealal.  Liiklejate  ja
liiklusvahendite
tutvustamine.
Foori  värvused:  punane
keelab, roheline lubab.
Erinevate helide kuulamise
õpetamine.

Ohutu liikumise õpetamine
lasteaia  välisterritooriumil
jalakäijana,  jalgratturina.
Lasterühmaga  liiklemine
tänaval,  lasteaia  ümbruse
liikluskeskkonnaga
tutvumine.  Õpetada
märkama  ohtusid  ning
võimalusi,  kuidas  ohtusi
vältida  lasteaia  ümbruse
liikluskeskkonnas.
Jalgratturi  koolitus
lähtuvalt lapse vanusest ja
lasteaias  kokkulepitud
jalgrattaga  sõitmise
reeglitest.
Liiklemine  pimedas,
hämaras,  halva  nähtavuse
korral  lasteaia
territooriumil ja väljaspool
seda.
Valgusfoor  ja  värvide
tähendused.
Teab hädaabinumbrit 112

Ohutu  liiklemise
õpetamine tänaval liigeldes
lähtuvalt  lasteaeda
ümbritsevast
liikluskeskkonnast.
Liiklemise  erinevused
linnas ja maal.
Kuulamisoskuse
arendamine  õppekäikudel,
tänaval liikudes, heli suuna
määramine.
Käitumine ühistranspordis.
Erinevate  liiklusvahendite
otstarbe  tutvustamine,
tegevuste võrdlemine.
Turvalisus  autos,  turvaiste
ja turvavöö.
Liiklemine  pimedal  ajal,
hämaras.
Helkuri vajalikkus.
Jalgratturi  koolitus
vastavalt  lasteaias
kokkulepitud  jalgrattaga
sõitmise reeglitele.
Liiklusmärkide tutvus-
tamine valgusfoor.
Õnnetuse  korral
tegutsemine.
Oskus kutsuda abi, hädaabi
number.
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2.6 Teemade jaotus ja sisu

1) Arvestades rühma eripära, laste vanust ja huvisid kavandavad  õpetajad 

konkreetse rühma õppe- ja kasvatustegevuste teemade jaotuse (kuu ja 

nädalateemad) õppeaasta algul rühma aasta tegevuskavas. 

2) Õpetajatel on õigus vajadusel planeeritud teemade jaotuses  õppeaasta jooksul 

teha muudatusi. Muudatused kajastatakse õppeaasta töö analüüsis.

3) Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevus pedagoogilise nõukogu poolt 

koostatud ja kinnitatud kvartaliplaani alusel. Tegevuse sisu on õpitu kinnistamine

valdavalt lapse initsiatiivil algatatud mängu ja tegevuste kaudu.

Tabel 1. Õppe-ja kasvatustegevustes käsitletav temaatika ning sisu lühikirjeldus.
(Teemade valik ja  sisu käsitlus korraldatakse vastavalt vanusegrupile erinevas 
raskusastmes.)

september TERE LASTEAED
Tere lasteaed ,
 liiklus

Oma nimi, vanus, sünnipäev, aadress.

Lasteaed – meie teine kodu, lasteaia aadress, nimi, 

orienteerumine majas ja selle ümbruses.

Käitumine rühmas, toidulauas, üldruumides, tervitamine, 

tänamine – palumine jt. Viisakussõnade kasutamine.

Liiklus – kõndimine autotee vasakus servas; autoteel ei mürata, 

ei mängita, teed ületatakse kiiresti, tuleb vaadata, et autot ei tule.

Pimedal ajal kanda helkurit. Jalgrattaga tohib laps sõita ainult 

koduõuel.
Sügis aias Köögiviljad: kapsas ( roos -, lill -, punane kapsas), kurk, tomat, 

uba, hernes.

Juurviljad: porgand, peet, kaalikas, naeris.
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Puuviljad: õun, pirn, ploom, kreek, kirss.

Nende kasvukohad, võrdlemine suuruse, kuju, värvuse järgi.

Kasulikkus tervisele ja säilitamisvõimalused.
Sügis põllul Suuremad sügistööd maal on kartulivõtmine ja viljakoristus. 

Meie põldudel kasvatatakse nisu, otra, kaera, rukist; nende 

võrdlemine. Leiva teekond lauale.

Taime osad: juur, vars, lehed, õis, vili.

Sügistöödel vajalikud ametid: kombainer, autojuht, traktorist. 

Kuidas tehti vanasti viljakoristamist.
Sügise sünnipäev Sügislilled: aster, gladiool, saialill, lõvilõug.

Sügise värviküllus.

Sügisandide toiduks tarvitamise erinevad võimalused.
oktoober SÜGIS LOODUSES
Sügis metsas Värviküllus metsas. Vahtra, tamme, pihlaka, kase tundmine.

Puu osad: juur, tüvi, oksad, lehed.

Lehed muutuvad kirjuks ja langevad , puud jäävad raagu 

(puhkeseisundisse )

Metsaannid sügisel: pohlad, jõhvikad, seened, jms. – nende 

kasvukohad (soo, raba, mets )
Ilmad sügisel Päeval on päike veel soe, õhtul ja hommikul on jahe ( hall on 

maas), öökülmad; tihti sajab vihma, taevas on pilves, puhub 

külm tuul.

Päevad jäävad lühemaks, ööd pikemaks. Soojust ja valgust on 

vähe, taimed ei saa enam kasvada.

Riietus vastavalt ilmale, et ei haigestuks.
Linnud sügisel Rändlinnud: pääsuke, kuldnokk, kurg jt. lendavad lõunasse.

Rände liike: kured kolmnurgas, kuldnokad parves, haned sirges 

rivis.
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Lindude kehaosad: pea, keha (kaetud sulgedega), tiivad, kaks 

jalga, saba, nokk.

Paigalinnud (tihane, leevike, vares jt. )jäävad talveks siia.
Loomad sügisel Loomad valmistuvad talveks : karu, siil, ussid, konnad jt. Teevad

talveunne jäämiseks pesa, pesade soojustamine, karvkatte 

muutus (karv muutub tihedamaks ja muudab värvi), koguvad 

toidutagavara.

Loomade kehaosad: mõisted 4 jalga (sõrad ), saba, koon.

Toitumisahel, nt. taim – jänes – hunt.
november PERE JA KODU, RAHVAKOMBED
Isad ja vanaisad Isa osa perekonnas – tubli,  tugev ja töökas.  Teeb rasket tööd,

aitab ema.

Vanaisad on isa – isa ja ema – isa.

Elukutsed, kus töötavad mehed.

2. november –hingedepäev.
Eesti talurahvas Vanad talumajad, majapidamine, koduloomad– ja linnud.

Erinevused kaasajast.  Puudus elekter,  masinad, sööginõud olid

puust, mänguasjad ise tehtud.

Talutööd:  põlluharimine,  loomade  karjatamine  ja  talitamine,

ketramine, kudumine.

Kõik  elamiseks  vajalik  tehti  ise  –  juust,  või,  leib,  kangad,

tööriistad, jms. Laste abi majapidamistöödel vajati varasest east

peale.

Vanade esemete ja riietuse võrdlemine kaasaegsetega.
Suhted perekonnas Vanemad  ja  nende  vanemad  (vanaisad  ja  vanaemad  ).Poiss

(mees) hoiab ja kaitseb tüdrukut(naist). Pere hoolitseb laste eest.

Osasaamine teiste rõõmust, aitamine mures (kurbus, hirm, viha),

teise inimese ärakuulamine. Igast olukorrast on väljapääs.
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Pere heaolu ja kodune hubasus sõltub kõigist pereliikmetest.
Tööd
ja toimetused

Erinevad  elukutsed:  õpetaja,  arst,  autojuht,  koristaja,  sekretär,

müüja.

Tööl teenitakse raha, raha vajatakse toidu, riiete ostmiseks, kodu

korrastamiseks, harrastustega tegelemiseks jne.

Kodused  majapidamistööd:  koristamine,  pesemine,  triikimine,

toiduvalmistamine, aiatööd jne.
detsember JÕULUAEG
Ettevalmistused
jõuluks

Jõulud on eestlaste oodatuim püha – päev hakkab jälle 

pikenema, algab talv. Pühade meeleolu loomine, kodu 

(rühmaruumi) kaunistamine, jõulukaunistuste valmistamine

Jõulude ajal külastab lapsi Jõuluvana. Jõuluvana elab Lapimaal, 

kus on külm. Seal on polaaröö ja – päev, virmalised, 

põhjapõdrad.
Jõulumuinasjutt Jõulude ajal käiakse kirikus. Kristliku püha sümbolid

Kõik püüavad olla paremad, sõbralikumad, abivalmid, lahked, 

andestavad, viisakad, vaiksed, rõõmsad, jne.

Päkapikud piiluvad akende taga, poetavad lastele sussi sisse 

maiustusi. Päkapikud on Jõuluvana abilised.

Vanad jõulu-
ja näärikombed

Jõuluaeg on toomapäevast kolmekuningapäevani.

Jõulutoidud: verivorst, seapraad, hapukapsad, piparkoogid.

Tuppa toodi õled . Sellega koos tuli tuppa viljahaldjas.

Vanad eesti rahvamängud: köievedu, kotijooks, kingsepp jt. 

Lauldi ja ennustati (tina valamine).

Maskeeriti jõulukaruks, -kureks, -haneks, näärisokuks.

Kuuske ehiti õlgedest või roost omatehtud ehetega, 

piparkookide, õunte ja kommidega.
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jaanuar TALV
Talvine mets Mets on vaikne ja valge, puhkab lumeteki all. Lehtpuud on 

raagus.

Okaspuud : kuusk, mänd, kadakas on igihaljad. Männiokkad on 

pikad ja kahekaupa paaris. Kuuseokkad on lühemad ja ühekaupa 

kinnitunud. Kadaka okkad on lühikesed ja teravad. Kadakas on 

põõsas.

Veekogud on jääkaane all. Jää on külmunud vesi. Soojaga jää ja 

lumi sulavad.
Linnud talvel Meil talvituvad linnud: tihane, leevike, varblane, tuvi, vares, 

harakas.

Linnu kehaosad: pea, nokk, keha, tiivad, jalad, saba. Keha 

katavad suled.

Linnud on erineva suuruse, värvusega. Talvel on lindudel raske 

toitu leida, nad vajavad inimeste abi, seepärast hoiavad linnud 

inimeste lähedusse.

Lindudele võib anda saiapuru, tangu, seemneid, magedat pekki. 

Soolane toit on ohtlik, kuna on raske leida juua.
Mina
ja talvelõbud

Terves kehas terve vaim. Talispordialad – suusatamine, 

uisutamine, kelgutamine.

Värskes õhus viibimine on tervisele kasulik.

Riietumine vastavalt ilmale – talvel villased sokid, kindad, sall, 

jne. Riietumine vastavalt tegevusele – sportimisel vähem riideid,

jalutades rohkem.

Spordialad, mida harrastavad täiskasvanud ja milles 

korraldatakse ülemaailmseid võistlusi (suusatamine, slaalom, 

iluuisutamine, jäähoki )

                                                                          



Nõo lasteaed Krõll õppekava

Olümpiamängud.
Mina
ja minu tervis

Teada täpsemalt näo osi . silm ripsmetega, ninas on karvakesed, 

kõrvad (trummikile), juuksed, kulmud, huuled, hambad, keel. 

Nende funktsioonid ja tervishoid.

Inimese siseorganid: kopsud, magu, süda jt.

Et olla terve tuleb sportida, õigesti riietuda.

Isiklik hügieen ja selle vajalikkus.

Õige toitumine on tervisele väga vajalik.
veebruar KODU JA KODUMAA
Päästeteenistus
112

Tutvume inimeste abistamiseks loodud riiklike 

organisatsioonidega: kiirabi, politsei, päästeamet, tuletõrje.

Kiirabiauto tunnusvärvid – valge ja punane rist, reanimatsioon – 

kollane ja punane triip.

Politseiauto tunnusvärvid – valge ja sinine. Politseinikud 

liiguvad vormiriietuses, abistavad korra loomisel tänavatel jms.

Tuletõrjeauto tunnusvärv – punane.
Minu  kodukoht
Nõo ja Nõo vald

Minu kodune aadress. Meie kodukoht on Nõo. See on väike alev

Tartumaal. Nõo valla lipp, vapp. Vajalikud asutused Nõos

Nõo valla kultuuriväärtused. Minu kodukoha puhtus ja kord.
Minu kodumaa Kodumaa, isamaa, sünnimaa – maa, kus sündisime. Siin elavad 

meie isa, ema, vanaisa, vanaema – meie pere.

Me elame Eesti vabariigis, meie oleme eestlased, räägime eesti 

keelt.

Pealinn on Tallinn. Eesti Vabariigil on oma lipp (sini-must-

valge) ja vapp (kolm lõvi)

Eesti Vabariiki esindab president. Tema töökoht on Kadrioru 

lossis.

Eesti Vabariigi valitsus on Toompea lossis.
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Toompeal Pika Hermanni tornis lehvib eesti lipp. Eesti 

sümboolikad on veel suitsupääsuke ja rukkilill.

Eesti naaberriigid on Soome, Venemaa,  Läti.

Tuntud eestlased
Eesti on väike riik ja ainult vähesed eestlased on tuntud mujal 

maailmas.

Kuulsaid inimesi on kirjanike, sportlaste, näitlejate, poliitikute, 

lauljate, kunstnike, ettevõtete juhtide hulgas. Kuulsaks saab see, 

kes paistab silma millegi erilisega või toob kasu oma maale, 

rahvale. Võib olla ka halb kuulsus – kurjategija. Et saavutada 

head kuulsust, tuleb olla püüdlik, uudishimulik, õpihimuline, 

visa, terve jne.
märts TEATRIKUU
Rahvalooming Rahvalooming on käsitöö, muistendid, vanasõnad, mõistatused, 

rahvaluule, rahvalaul, -tants. Suuline looming anti edasi 

jutustades, ei kirjutatud üles.

Eesti rahvaeepos on “Kalevipoeg”. Kalev on eesti rahvaluule 

vägilase nimi, iseloomustab suurust ja tugevust. Kalevipoeg on 

kujutatud rahvuskangelasena, kes harib maad, ehitab linnuseid, 

võitleb kurjade võimude ja välisvaenlase vastu.

Käsitöömeistrite loomingus kujutatud mustrid on võetud 

loodusest (lille, lehe, jälje jne. motiivid).
Muinasjutt Muinasjuttude eriliigid: imemuinasjutt, loomamuinasjutt, 

kunstmuinasjutt, naljajutud, legendid.

Muinasjuttudes sageli esinevad tegelased: kuningas-talupoeg, 

haldjas-nõid, loomad (rebane, hunt, karu, jänes). Inimesestatud 

loodusjõud (tuisueit), sagedased arvud 7 (venda),3 (korda), 12 

(õde). Muinasjutud on enamasti õnneliku lõpuga.
Tänapäeva teater Tuntumad teatrid Eestis: Estonia, Draamateater, Linnateater, 
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Ugala (Viljandis), Endla (Pärnus), Vanemuine, Nukuteater.

Etenduste liigid: draama- lavastuses räägitakse, ballett – 

tantsitakse, ooper – lauldakse, operett – esitatakse laulu ja 

kõneteksti vaheldumisi, tragöödia – kurva sisuga etendus, 

komöödia – lõbusa sisuga.

Etenduse valmimine on suur töö, näitlejatel on vaja tekstid pähe 

õppida, peab palju, harjutama oma teksti, õmmelda kostüümid, 

valmistada dekoratsioonid
Märts  -
kevadekuu.
Kevadpühad

Millest märkad kevade saabumist õues? Päike käib kõrgemalt, 

soojendab rohkem, linnud laulavad, valmistavad pesa, sulanud 

lume alt ilmuvad tärkavate taimede rohelised leheotsakesed, 

pungad puudel, pajuurvad.

Esimesed kevadlilled – lumikelluke, märtsikelluke, sinilill.

Kevadel on munapühad.

Kevadpühadele iseloomulikumad dekoratsioonid : jänesed, 

lilled, värvilised oksad, roheline muru, värvitud munad jne.

Mida vajavad taimed kasvamiseks? Soojust, valgust, niiskust.
aprill KEVAD LOODUSES
Linnurahva kevad Kevadel on kauem valge, päevad on soojemad, kuigi ööd on veel

külmad.

Linnud, kevadekuulutajad: lõoke, kuldnokk, künnivares. 

Kinnistada lindude kehaosade õppimist.

Paigalinnud muutuvad kevade saabudes elavamaks, hakkavad 

laulma, pesa tegema.

Inimesed panevad üles pesakaste. Linnupesi tuleb hoida ja 

kaitsta. Linnud on inimeste abilised, hävitavad kahjulikke 
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putukaid aiast.
Mets ja aas. Ilmade soojenedes puhkevad puudel pungad, okstel on” 

hiirekõrvad”.

Eristada parki ja metsa. Puid ja taimi ei murta põhjuseta. Nad on 

looduses kasulikud, toodavad hapnikku.

Päikese soojus äratab üles putukad : kärbsed, mesilased, liblikad,

lepatriinud.

Aed ja aas – nende erinevused. Soojuse ja valguse mõjul tärkab 

muru, hakkavad õitsema lilled.
Loomad kevadel Kevadel ärkab talveunest karu, siil, konn, madu.

Loomad hoiavad paaridesse, moodustavad “perekonna”, 

sünnivad pojad. Täiskasvanud loomade ja poegade erinevus.

Loomade erinevad liikumisviisid: jooksevad, hüppavad, 

roomavad.

Erinevad elupaigad: orav puu otsas, karu, hunt – sügaval metsas,

jänesed ja kitsed käivad põldudel söömas jne.

Hunt, rebane, ilves on kiskjad – “metsa sanitarid”.

Veekogud
Mõisted: oja, kraav, jõgi, järv, meri, ookean.

Vees elavad kalad. Kalu on erineva suuruse, kuju, värvusega. 

Kala kehaosad: pea, keha, saba, uimed (liikumiseks), lõpused 

(hingamiseks).Kala keha katavad soomused.

Konn on kahepaikne, ta saab elada nii vees kui maal.

Vees kasvavad taimed: vetikad, kõrkjad jt. Veetaimed saavad 

kasvada ainult vees, ilma veeta närbuvad.
mai KEVAD INIMESTE TEGEMISTES
Tööd ja tegemised
kevadel

Kevadel tehakse õues koristustöid, riisutakse õued ja 

korrastatakse majapidamine.

Kulu põletamine on ohtlik, võib tekkida tulekahju, hävivad rohus
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elavad putukad ja lindude pesad.

Maal tehakse põllutöid: küntakse põldu, kaevatakse peenramaad,

külvatakse seemneid, istutatakse taimi, pannakse maha kartuleid.

Mõisted aiamaa ja põllumaa. Aiatööriistad: labidas, reha jt.

Põllutöömasinad: traktor erinevate haagistega (sahk äke jt. )
Emadepäev,  emad
ja vanaemad

Igal lapsel on ema. Ema on elu andja, laste kasvataja ja hoidja. 

Inimeselaps on sündides abitu ja vajab ema hoolt. Ema armastab 

oma last, emal on tähtis roll perekonnas.

Emadepäev on pidupäev kogu perele, lapsed valmistavad emale 

rõõmu: kingivad lilli, peavad teda meeles omavalmistatud 

kaardiga või kingiga.
Lasteaed ja kool Lapsed käivad lasteaias mängimas ja õppimas. Mida Sina oled 

selle aasta jooksul õppinud, uut teada saanud?

7-aastaselt lähevad lapsed kooli. Koolis on tunnid. Koolis 

käiakse õppimas. Tunnis peab istuma vaikselt ja kuulama, mida 

õpetaja õpetab. Koolis on lastel raamatud ja vihikud.

Esimene raamat on  AABITS, millest laps hakkab õppima.
Kevadpidu Lasteaed lõpetab aktiivse õppeperioodi. Koolisaatmispidu ja 

rühmade kevadpeod.
JUUNI,  JUULI,
AUGUST

Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevus pedagoogilise 

nõukogu poolt koostatud ja kinnitatud kvartaliplaani alusel. 

Tegevuse sisu on õpitu kinnistamine valdavalt lapse initsiatiivil 

algatatud mängu ja tegevuste kaudu.
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3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

1)  Lasteaed  korraldab  õppe-  ja  kasvatustegevust  õppeaastati.  Õppeaasta  algab

1.septembril ja lõpeb 31.augustil.

2) Tegevusaasta aktiivne periood on 1.september kuni 31.mai.

3) Suvekuudel toimub õppe- ja kasvatustegevus suvise kvartaliplaani alusel ja põhirõhk

on mängulisel õuetegevusel ning õpitu kordamisel

2)  Laste  elu  ja  tegevused  lasteaias  on  kõikides  vanuserühmades  seotud  kindla

päevakavaga (Lisa 2), mille koostamise aluseks on laste vanus.

3) Laste süsteemne ja järjepidev arendamine toimub kõikides vanuserühmades kindla

tegevuskava alusel .

3.1 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

1) Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale

päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused  ning  

pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.  

2) Lasteasutuse päevakavale kehtestatud nõuetele vastava päevakava koostab 

tervishoiutöötaja. Päevakava kinnitab lasteaia direktor.

3) 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.

4) Jooksva õppeaasta 15. septembriks koostavad õpetajad rühma aasta tegevuskava

(Lisa 4), milles kajastub: ülevaade meeskonnast, rühma eripära, õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärgid, korraldus, planeerimine, laste arengu hindamine, töö 

erivajadustega lastega, koostöö lastevanematega.

5) 1. septembriks koostavad rühmaõpetajad rühma  õppe- ja kasvatustegevuste plaani,

mis kantakse  rühma tegevuskavasse ja esitatakse stendil lapsevanematele tutvumiseks.
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6) Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi 

(nädal) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused.

7) Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel jälgitakse, et plaanitud tegevused oleksid 

tasakaalus. Lapse jaoks on oluline aktiivsemate ja rahulikumate tegevuste ning õpetaja 

suunatud tegevuste ja  vabamängu vaheldumine.

8)  Nädalaplaani  (Lisa 5)  täitmine käib alates 1. septmbrist 2015 aastast e- lasteaia 

kaudu. Uue nädala plaan peab olema alustatud hiljemalt jooksva nädala neljapäevaks, 

mis võimaldab liikumis- ja muusikaõpetajal kavandatavate tegevuste osas sissekanded 

teha.

9) Lapsevanemale tagatakse rühmas võimalus soovi korral nädalaplaaniga tutvuda, 

avaldades nädalaplaani rühma stendil hiljemalt algava nädala esmaspäeva hommikuks.

10) Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab 

pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

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

ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige 

kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse 

võimaluse korral loomulikus keskkonnas. Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui

ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja 

tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali 

kaasamist.

12) Muusika - ja liikumistegevusi viivad läbi valdkonna õpetajad. Tegevusi 

eesmärgistatakse, kavandatakse ja viiakse läbi  kuuplaani alusel. Tegevusete läbiviimine 

korraldatakse saali tegevuste kava (Lisa 3) kohaselt valdavalt lasteaia saalis. 

Liikumistegevusi korraldatakse vanemate aiarühmade lastele sügis ja kevadperioodil 

sobiva ilmastiku korral õues.
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13) Laste vanusest lähtuvalt on õpetaja kavandatud lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste

kestus 1-3 aastastel lastel 10-15 minutit, 3-5 aastastel lastel kuni 25 minutit, 6-7 aastastel 

35 minutit.

14) Igal rühmal on õppe- ja kasvatustegevuste päevik. Päevik on dokument, milles 

määratletakse andmed rühma laste ja nende vanemate (eestkostjate) ning õppe- ja 

kasvatustegevuse kohta ühel õppeaastal. Päeviku igale rühmale kinnitab lasteaia direktor 

allkirjaga päeviku viimasel leheküljel enne õppeaasta algust. Andmed läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevuste kohta kannab tegevust läbiviiv õpetaja päevikusse samal päeval.

Alates 1.septembrist 2015 aastast on lasteaias kasutusele võetud e-lasteaed. E-lasteaia 

kaudu on kasutusel e-päevik, kuhu toimuvad igapäevaselt sissekanded õppe- ja 

kasvatustegevuse kohta. E-lasteaias kavandavad rühmaõpetajad tööd nädalaplaani alusel.

15) Õppeaasta lõpul koostavad rühmaõpetajad  rühma õppeaasta töö analüüsi (Lisa 7).

Logopeed, eripedagoog, muusika- ja liikumisõpetaja koostavad oma valdkonna õppeaasta

töö  analüüsi.  Analüüsid  esitatakse  suuliselt  pedagoogilisele  nõukogule  ning  kirjalikult

õppealajuhatajale  hiljemalt  jooksva  õppeaasta  31.  maiks.  Seejärel  koostab

õppealajuhataja  asutuse  õppeaasta  töö  analüüsi,  mis  kooskõlastatakse  pedagoogilise

nõukoguga.

16) Asutuse õppeaasta töö analüüsi kinnitab direktor käskkirjaga. 

4.  LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED

NING KORRALDUS

1) Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, 

erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning 

õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
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2) Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad  

viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel  ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, 

vabamängus kui ka õpetaja suunatud tegevustes.

3) Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja 

kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

4) Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades

lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

5) Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse 

arengu hindamisel.

6) Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja 

korraldust.

7)  Lapse  arengu  jälgimise  tulemusi  dokumenteerivad rühmaõpetajad  vaatluslehte  ja

kasvumappi täites.

8)  Õpetaja  kasutab  lapse  arengu  jälgimise  tulemusi  oma  töö  planeerimisel  ja

kavandamisel.

9)  Lapse  arengu  jälgimise  dokumenteeritud  tulemused  on  aluseks  arenguvestluse

läbiviimisel.

10) Lapse arengu hindamisel teeb õpetaja koostööd muusika- ja liikumisõpetajaga.

Vajadusel  kaasab õpetaja  hindamisprotsessi  logopeedi, eripedagoogi, õppealajuhataja,

tervishoiutöötaja, tugiisiku (juhul kui on rakendatud).

11)  Lasteaia  logopeed  uurib  õppeaasta  algul  lasteaias  käivate  laste  kõnet.  Tegevuse

käigus  selgitab  logopeed välja  lapsed,  kes  vajavad logopeedilist  või  eripedagoogilist

tuge ja esitab uurimistulemuste põhjal laste kõne uuringu tulemuste protokolli 

12)  Logopeed  kontakteerub  lapsevanemaga,  kelle  lapsel  on  vajadus  osaleda

kõnearendustegevuses.
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13) Logopeed viib vajadusel lapsevanemaga läbi individuaalse vestluse,  mille  käigus

nõustab,  annab soovitusi  lapse arengu ea- ja võimetekohaseks toetamiseks. Vajadusel

suunab logopeed lapse erialaspetsialisti vastuvõtule.

14)  Kõnearendustegevusi  viiakse  vastavalt  vajadusele  läbi  kas  individuaal-  või

grupitegevusena.

15) Lasteaia eripedagoog uurib õppeaasta algul nende laste üldoskuste arengut,  kelle

osas rühmaõpetajatel on tekkinud kahtlusi lapse arengu eakohasuse kohta. Sotsiaalsete,

õpi-  ja  tunnetusoskuste,  enesekohaste  ja  mänguoskuste  osas  täidab  eripedagoog

...-aastase  lapse  arengu  hindamise  tabeli iga  lapse  kohta  eraldi  ja  esitab  saadud

andmed tabelis „Eripedagoogilise hindamise tulemused” 

16) Eripedagoog võtab kontakti lapsevanemaga, kelle laps vajab eripedagoogilist abi ja

viib  läbi  konsultatsiooni,  mille  käigus  selgitab  uuringutulemusi  ning  annab

lapsevanemale koduseks lapse arengut toatavaks tegevuseks nõuandeid.

17)  Konsultatsioonide  kohta  koostab  eripedagoog  kokkuvõtte  vestlusest,  mille

allkirjastab lapsevanem eripedagoogi kabinetis.

18)  Eripedagoog  avab  eripedagoogilist  abi  saavate  laste  kohta  lapse  individuaalse

arengu jälgimise kaardi oktoobri lõpuks ning täiendab sealset infot õppeaasta vältel

vastavalt arengus toimunud muutustele.

19) Eripedagoog koostab tööks eripedagoogilist abi vajavate lastega  tööplaani, milles

püstitatud  eesmärgid  vaadatakse  üle  kuu  aja  möödudes  ning  püstitatakse  vastavalt

vajadusele uued eesmärgid.

20) Lasteaia tervishoiutöötaja jälgib laste tervislikku seisundit.  Iga õppeaasta sügisel ja

kevadel  fikseerib tervishoiutöötaja  laste andmed: kaal, pikkus.

21) Vähemalt üks kord õppeaastas  viivad  õpetajad lapse arengu hindamiseks ja 

toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:

● annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;

● selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
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22) Arenguvestluse käigus koostatakse  ja allkirjastatakse vestlusest lühikokkuvõte, mis

säilitatakse lapse arengumapi vahel. Kokkuvõttes on fikseeritud vestluse käigus 

saavutatud kokkulepped, mis toetavad lapse arengut.

23) Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse 

«Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

24) Lasteasutuse õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi (Lisa 8)  ja

lasteaia tunnistuse (Lisa 9).

25)  Koolivalmiduskaart on  dokument,  milles  kirjeldatakse  lapse  arengu  tulemusi

üldoskustes  ning  õppe-  ja  kasvatustegevuse  valdkondades  lähtuvalt  koolieelse

lasteasutuse  riiklikust  õppekavast,  tuues  välja  lapse  tugevused ja  arendamist  vajavad

küljed.

26)  Koolivalmiduskaardi  täidavad  rühmaõpetajad  hiljemalt  15.  maiks.  Kui  laps  on

saanud  logopeedilist  või  eripedagoogilist  abi,  siis  nende  laste  puhul  täidavad

koolivalmiduskaarti lisaks rühmaõpetajatele ka logopeed ja/või eripedagoog.

27) Koolivalmiduskaart antakse lapsevanemale, et ta saaks seda esitada kooli, kus laps

asub täitma koolikohustust.

28)  Koolivalmiduskaardile  kantud  andmeid  säilitab  lasteaed  5  aastat  elektrooniliselt.

Elektrooniliselt  peetav  dokument  varundatakse  andmekandjale   iga  õppeaasta  31.

augusti seisuga. Varundatud dokumendid allkirjastab direktor digitaalselt.
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 5.  LAPSE  ARENGU  EELDATAVAD  TULEMUSED  ÕPPEKAVA

LÄBIMISEL

Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel on fikseeritud vanuste (2-3 

aastased, 3-4 aastased, 4-5 aastased, 5-6 aastased, 6-7 aastased) kaupa õppekava lisana, 

(Lisa 1)

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps (koolieelik):
Mänguoskused
1) tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma;
2) rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast 
maailmast;
3) algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu;
4) täidab mängudes erinevaid rolle;
5) järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada;
6) suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele;
7) tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus;
8) kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.

Tunnetus- ja õpioskused

1) saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja 
nähtusi tervikuna;
2) mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib 
sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;
3) tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;
4) kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni;
5) tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
6) suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja 
katsetada;
7) rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
8) kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist.
Sotsiaalsed oskused

1) püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses;
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2) tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu;
3) hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;
4) osaleb rühma reeglite kujundamisel;
5) oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
6) loob sõprussuhteid;
7) saab aru oma-võõras-ühine tähendusest;
8) teeb vahet hea ja halva käitumise vahel;
9) mõistab, et inimesed võivad olla erinevad;
10) järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme;
11) selgitab oma seisukohti.

Enesekohased oskused
1)suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha, sobival 
viisil väljendada;
2)kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi;
3)oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt 
tagasisidele;
4)algatab mänge ja tegevusi;
5)tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest;
6)teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda;
7)saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused;
8)kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda 
järelt.

Valdkond Keel ja   kõne
1) tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab 
kaassuhtleja ja suhtlemise paigaga;
2) saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;
3) suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;
4) jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja 
olulised detailid, vahendab ka oma tundeid;
5) kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;
6) kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses;
7) valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada;
8) hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele 
häälikuid;
9) tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;
10) kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete 
tähtedega;
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11) teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.
Matemaatika

1) määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse 
järgi;
2) võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt;
3) teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1–12 järjestust ja 
tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada;
4) liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =;
5) koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi;
6) järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm);
7) rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi;
8) kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja
paberil;
9) oskab öelda kellaaega täistundides;
10) nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja -päeva;
11) mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms);
12) eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, 
kilogramm) ja teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse;
13) leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja 
kuubi, kirjeldab neid kujundeid.
Mina ja keskkond

1) tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms;
2) kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone;
3) nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid;
4) nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone;
5) mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused;
6) oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
7) julgeb keelduda (ühis)tegevus(t)est, kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või 
ohtlik;
8) kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist;
9) järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist;
10) suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
11) kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;
12) kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, 
aastaring;
13) selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele 
ja inimestele tähtsad;
14) selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest;
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15) mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;
16) kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm;
17) teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.

Kunst

1) leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid 
ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil;
2) väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja 
fantaasiaid;
3) kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid;
4) kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu;
5) keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö;
6) loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende 
otstarbest;
7) koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme 
kaunistamiseks;
8) kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu.
Liikumine

1) keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks;
2) peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad 
paigad ja vahendid;
3) sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised;
4) sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi;
5) säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel;
6) kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab 
domineerivat kätt;
7) matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel;
8) sooritab üheaegselt kaaslasega rütmiliikumisi;
9) liigub vastavalt enda tekitatud rütmile ühtlase ja vahelduva tempoga;
10) kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud 
jne);
11) mängib sportlike elementidega mänge (korvpall, jalgpall jne);
12) peab kinni kokkulepitud mängureeglitest;
13) nimetab erinevaid spordialasid ja Eesti tuntumaid sportlasi.
Muusika

1) laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega;
2) laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi;
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3) suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat 
iseloomustada;
4) eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu;
5) eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille;
6) mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ja 
instrumentaalpaladele lihtsaid kaasmänge;
7) mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis;
8) liigub vastavalt muusika meeleolule;
9) väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.

Eesti keel kui teine keel

( eeldusel, et laps on lasteaias käinud vähemalt 4 aastat)

1) mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet
2) tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid, mõistab neid ning kasutab oma kõnes
3) saab aru korraldusest ja toimib selle järgi
4) saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires
5) kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid
6) teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule
7) oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid ja tuntuid inimesi

Liikluskasvatuses kujundatavad pädevused vanuseti:

1,5-3 aastat 3-5 aastat 6-7 aastat
-Oskab  ohutult  liikuda
rühmaruumis
-oskab  liikuda  lasteaia
õuealal
-oskab  liiklusteemalise
pildi  järgi  nimetada
tegevusi pildil
-oskab  liiklusteemalisi
sõnu  täiskasvanu  järgi
korrates õigesti hääldada

-Oskab  ohutult  liikuda
rühmaruumis,  lasteaia
siseruumides ja õuealal
-oskab nimetada ja näidata
pildil  jalakäija,  autojuht,
jalgrattur
-oskab  selgitada,  miks
helkur,  kiiver  ja  turvavöö
on vajalikud
-oskab selgitada liiklemise

-Oskab  nimetada  ohtusid
lasteaeda  ümbritsevas
liikluskeskkonnas
-oskab  selgitada  erinevusi
maa-ja
linnaliikluskeskkonnas
-teab helkuri vajalikkust
-oskab  kasutada
jalgrattakiivrit ja teab selle
vajalikkust
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-oskab  kuulata  ja  määrata
heli suunda
-oskab  lasterühmas
liikudes teistega arvestada
-saab  hakkama  liikumise
pealt peatumisega, kuuldes
sõna stopp
-saab  aru  valgusfoori
värvustest:  punane  peatu,
roheline lubab liikuda

erinevusi  valgel  ajal  ja
pimedal ajal
-teab  valgusfoori  värve  ja
värvide tähendusi

-teab  mõningate
liiklusmärkide tähendusi
-oskab  selgitada,  kuidas
liiklusõnnetused  juhtuvad
ja kuidas on võimalik neist
hoiduda
-teab  liiklemise  erinevusi
valgel ajal ja pimedal ajal,
lähtudes aastaaegadest

Lasteaiarühmaga  liikudes  väljaspool  lasteaia  territooriumi  on  lasterühma  saatjatel  ja

soovitavalt ka lasterühmal seljas helkurvestid.

Jalgrattaga sõitvatel lastel on kiivri kandmine kohustuslik.

6. ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED  JA

KORRALDUS

1) 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 tegevuskavas.

2) Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on 

meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor.

3) Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja 

kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.
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4) Mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele lõimitud õppetegevuste kaudu, 

millele võib lisanduda eesti keele tugiõpe.

5) Lapse eri vajaduste väljaselgitamiseks on oluline lapse arengu varajane jälgimine 

alates sõimeeast.

6) Lapse eri vajaduste väljaselgitamisel ja lapse võimetekohase arengu toetamisel 

osalevad ja teevad koostööd::

● Rühmaõpetajad

● Lapsevanemad

● Eripedagoog

● Logopeed

● Valdkonnaõpetajad

● Tervishoiutöötaja

● Tugiisik (rakendumisel)

● Õppealajuhataja

6.1 Varajane sekkumine

1) Varajase sekkumise all mõeldakse erivajadustega laste võimalikult varajast 

märkamist, mahajäänud või enamarenenud valdkondade hindamist ja sobiva 

arendustöö  planeerimist ning teostamist.

2) Varajase sekkumise eesmärgiks on kaasa aidata erivajadustega lapse 

võimetekohasele arengule ja toetada lapse perekonda.

3) Varajasel sekkumisel ja planeerimisel arvestatakse järgmisi põhimõtteid:

∙ Arendustegevuse alustamine, niipea, kui selle vajadust on märgatud;

∙ Individuaalne lähenemine vastavalt lapse arengulistele ja erivajadustele ning 

keskkonna võimalustele;

∙ Perekonna ja spetsialistide kaasamine, meeskonna- ja võrgustikutöö;

∙ Lapse perekonna nõustamine ja juhendamine tegevusteks oma lapsega;
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∙ Lapse perekonna iseseisvuse toetamine nii palju, kui see võimalik on;

∙ Ühest kasvukeskkonnast teise ülemineku toetamine.

4) Kaasamine on erivajadustega lapse paigutamine eakaaslastega samasse keskonda, kus

tema tarvis kohandatakse õppekava, metoodikat, õppematerjale jne. Kaasava õpetuse 

peaeesmärk on valmistada lapsi ette igapäevaelus ettejuhtuvate ülesannetega toime 

tulema, arvestades seejuures lapse individuaalsust ja erivajadusi.

5) Harvaesineva ning sügava  või raske puudega laste puhul, kellele ei suudeta 

kohandada tavakeskkonda lapse oluliselt erineva arengutaseme või eripärade tõttu, on 

sobiv eri asutustes või erirühmades õppe kohaldamine.

6.1.1 Lapse eripärade märkamine ja lapsevanema nõustamine tavarühmas

1) Tavarühmades saab varajane sekkumine alguse erivajadustega lapse märkamisest

teiste laste hulgas. Lapse arengu mahajäämuse, eripärade või andekuse 

märkamiseks võimalikult varakult, korraldatakse kõigis rühmades laste 

arengutaseme järjepidevat, perioodilist  hindamist ja analüüsimist (sügiseti ja 

kevadeti). Arengu hindamisel võetakse arvesse erinevaid valdkondi (sotsiaalne, 

füüsiline, vaimne tegevus, kõne, eneseteenindus) ning antakse hinnang lapse 

teadmiste ja oskuste eale vastavuse kohta.

2) Varajase märkamise eesmärgil teostab  lasteaia eripedagoog  õppeaasta algul 

rühmades laste tegevuse vaatluse ja arengu hindamise. Vaatluse käigus  teeb 

eripedagoog  järeldused arenguliste erivajadustega laste kohta, nõustab õpetajaid 

ja lapsevanemaid arenguliste erivajadustega laste toetamiseks.

3) Juhul kui rühmaõpetajate ja eripedagoogi poolt teostatud hindamise tulemusel 

selgub, et mõne lapse senine areng ei ole kulgenud eakohaselt (esineb 

mahajäämus, käitumise eripära või andekus), selgitatakse vanemale vajadust 
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täiendavate uuringute järele väljaspool lasteaeda: 

erialaspetsialisti, 

valla sotsiaaltöötaja  ja/või 

maakonna nõustamiskomisjoni  juurde.

4) Täiendavate uuringutel osalemisel olukorra sarnase mõistmise toetamiseks 

väljastab lasteaed lapsevanemale spetsialistidele esitamiseks  lapse 

individuaalsuse arengu jälgimise  kaardi või iseloomustuse, vajadusel 

arengumapi.

5) Lapsele, kellele on soovitatud maakonna nõustamiskomisjoni poolt 

koolikohustuse täitmise edasilükkamist, koostatakse lisaõppeaastal lasteaiakoha 

kasutamisel rühmaõpetajate, eripedagoogi, logopeedi ja vajadusel teiste 

spetsialistide poolt IAK.

6)  Lapse edasise arendustegevuse toetamiseks lasteaias on oluline, et lapsevanem 

edastaks kokkuvõtte hindamisel selgunud lapse hetketasemest ja soovitustest 

lasteaiale arendustegevuseks.  Teabe jagamine on lapse huvides ja seda hoitakse 

konfidentsiaalsena.

7) Kokkuleppel lapsevanematega koostab eripedagoog arengulise erivajadusega 

lapsele individuaalse võimetekohast arengut toetava eripedagoogilise tööplaani. 

Eripedagooglilise tööplaani ausel toimub lapse arengu  igapäevane toetamine 

eripedagoogi poolt.

8) Käitumisraskuste puhul  kohaldatakse koostöös rühma meeskonna ja 

valdkonnaõpetajatega  käitumise tugikava.
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9)  Rühmaõpetaja ja eripedagoog ning vajadusel logopeed vaatlevad üksteisest 

sõltumatult last, kelle tegevus rühmas lubab oletada, et tegemist võib olla 

arengulise mahajäämusega või muu eakohast arengut takistava probleemiga. 

Vaatluse käigus hinnatakse üldoskusi (füüsiline areng, sotsiaalsed, enesekohased 

ja mänguoskused).

11) Õpetajad hindavad lapse teadmisi ja oskusi õpivaldkondades (keel ja kõne; 

matemaatika, mina ja keskkond; käeline tegevus; liikumine, muusika) ja 

üldoskusi, eripedagoog üldoskusi ja logopeed kõne valdkonda. 

12) Nende hindamistegevuste tulemusena selgitavad õpetajad ja eripedagoog ning 

vajadusel ka logopeed meeskonnatööna välja, kas ja millistes valdkondades esineb 

oskusi, mida laps ei ole omandanud eakohasel tasemel.

13) Rühmaõpetajad ja eripedagoog täidavad„Lapse individuaalse arengu jälgimise 

kaardi” hiljemalt 15. maiks.

14) Kui lapse areng erineb ühes või mitmes valdkonnas oluliselt eakohase keskmise 

tasemest, viivad õpetajad ja eripedagoog läbi arenguvestluse lapsevanemaga, mille 

käigus tutvustatakse läbiviidud hindamistegevusi ja tulemusi ning soovitatakse 

lapsevanemal pöörduda lapsega Rajaleidja keskusesse, et saada asutuseväliselt 

spetsialistilt arvamus IAK koostamise ja rakendamise vajalikkuse kohta.

15) Kui lapsevanem esitab lasteaiale Rajaleidja keskuse spetsialisti poolt välja antud 

tagasiside, kus on ära märgitud IAK meetme vajadus, koostavad rühmaõpetajad ja 

eripedagoog lapsele IAK nendes valdkondades, kus esineb arenguline mahajäämus 

võrreldes eakohase keskmisega.

16) Kui lapsevanem on nõus sellega, kuidas ja mida IAK sisaldab, siis rakendub IAK: 
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õpetaja planeerib rühmategevustesse vastava individualiseeritud lähenemise.

17) Kaks korda aastas hindavad eripedagoog ja õpetajad (vajadusel logopeed) IAK 

edukust. Vajadusel tehakse korrektuure ka tihedamalt.

18) Lapse võimetekohase arengu toetamine eripedagoogi poolt  toimub õppeaasta 

jooksul  järjepidevalt lähtuvalt lapse vajadustest kas individuaal- või grupitegevusena 

rühmakeskkonnas või eripedagoogi kabinetis.

7.  LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED  NING 

KORRALDUS

1) Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, 

mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

2) Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- 

ja kasvatustegevuse korraldusest.

3) Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja 

kasvatusküsimustes.

4) Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja 

läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele.

5) Lapsevanematega koostöö põhimõtted:

● toetada kodu laste kasvatamisel, aidata kaasa lapse arengule;

● pakkuda lapsevanemale teavet lapse arendamise võimalustest lasteasutuses;

● täiendada lasteaia  kasvatustöö  sisu lastevanematelt  saadud arvamuste  ja  ettepanekute

kaudu;

● arvestada  lastevanemate  kogemusi  ja  teadmisi  lähtudes  lapse  huvist,  oskustest  ja

eripärast;

● toetuda koostöös usaldusele, austusele, üksteise mõistmisele.

6) Koostöövormid:
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● individuaalsed vestlused lapse lasteaeda tuleku ja koju mineku ajal;

● olulise teabe esitamine rühma infostendil, lasteaia kodulehel, e-posti vahendusel

● lapsevanemate  osalemine  rühmaüritustel,  ühisüritustel,  lahtiste  uste  päevadel,  avatud

tegevuste vaatluses, näitustel, matkadel, õppekäikudel

● tegevuse läbiviimine lapsevanema poolt (oma töö või hobi tutvustamine lastele)

● koolituste korraldamine lapsevanematele;

● rahulolu uurimuste läbiviimine lapsevanemate seas;

● vajadusel  lapsevanemate  nõustamine,  konsultatsioonid  rühmaõpetaja,  muusika-  ja

liikumisõpetaja, logopeedi, tervishoiutöötaja,  õppealajuhatajaga;

● lapsevanemate koosolekud;

● arenguvestluste läbiviimine 1x aastas;

● hoolekogu .

7)  Rühma  lapsevanemate  koosolekuid  korraldatakse   1x  aastas  sügisel,  vajadusel

rohkem.

8) Rühma lapsevanemate koosolekul käsitletavad teemad:

● ülevaade rühma koosseisust;

● hinnang eelmise õppeaasta tööle;

● vanemate tänamine, kes on aktiivselt osalenud rühma tegemistes ja abistanud lasteaeda;

● algava õppeaasta eesmärkide tutvustamine;

● peresid huvitavate teemade ja ootuste väljaselgitamine.

9) Lapsevanemate üldkoosolekuid korraldatakse vastavalt vajadusele.

10) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida õppe- ja

kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteasutuse

personaliga.

12) Nõo lasteaia iga rühma lapsevanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu

oma esindaja. Pedagoogiline nõukogu valib iga õppeaasta alguses hoolekogu koosseisu

oma  esindaja.  Vallavalitsus  nimetab  hoolekogu  koosseisu  oma  esindaja,  kes  jälgib
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lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele. Koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks

(KLS § 24).

13) Hoolekogu töö aluseks on Nõo lasteaed Krõll hoolekogu põhimäärus.

14) Lapsevanemad osalevad hoolekogu kaudu lasteaia arendustegevuses ning õppekava 

ja arengukava koostamise, muutmise ja täiendamise protsessis.

8.  ÕPPEKAVA  UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE  KORD

1) Õppekava uuendamisel ja täiendamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest

2) Aktiivse tegevusaasta lõpus teevad õpetajad vajaduse korral ettepanekud õppekava

täiendamise ja muudatuste sisseviimise kohta.

3) Täiendused ja muudatused arutatakse läbi pedagoogilise nõukogu koosolekul.

4)  Muudatused  kinnitab  direktor  käskkirjaga  pedagoogilise  nõukogu  ettepanekul

kuulates ära hoolekogu arvamuse.

5) Käskkirja kuupäev ja number kantakse õppekava esilehele.
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