
LASTEAIA ÕPPEKAVA 
 

I. peatükk 

ÜLDSÄTTED 
 

1. Tarbja Lasteaed-Kooli lasteaia õppekava (edaspidi lasteaia õppekava) on õppe- 

ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekava alusel. 

2.  Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse 

pedagoogid ning lasteaia direktor, kaasates hoolekogu ja lapsevanemaid. 

 

II. peatükk 

LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA 
 

2.1 Tarbja Lasteaed-Kooli lasteaia osa on munitsipaallasteaed kuni seitsmeaastastele lastele. 

 

2.2 Lasteaia osas on moodustatud üks liitrühm - Vikerkarud, kus on lapsed vanuses 2-7 

eluaastat, sõimerühm Mürakarud (lapsed vanuses 1,5 - 3 aastat), erivanuseliste laste rühm 

Mõmmikud (lapsed vanuses 4-7 aastat) ja erivanuseliste laste rühm Sipsikud (lapsed vanuses 

3-6 aastat). 

 

2.3 Erivajadustega lapsed on eelkõige sobitusrühmas, kuid ka integreeritud teistesse 

olemasolevatesse rühmadesse. Linnavalitsus võib vajaduse tekkimisel ja võimaluste 

olemasolul direktori ettepanekul moodustada sobitus- või erirühmi, kuhu kuuluvad kas 

erivajadusega lapsed koos teiste lastega või ainult erivajadustega lapsed. 

 

2.4 Laste arv lasteasutuses on järgmine: 

1) liitrühmas kuni 18 last 

2) sõimes kuni 14 last 

3) aiarühmas kuni 20 last 

4) sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse 

rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta. 

 

2.5 Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. 

 

2.6 Meie eripära on:  

* oleme liitunud “Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool”  programmiga ja lähtume 

väärtuskasvatuse põhimõtetest 

* pakume ujumise algõpetust alates 4. eluaastast 

* Sargvere õppekohas on lasteaia vahetus läheduses ajalooline mõis ja mõisapark, mis 

annab hea võimaluse kodukoha looduse ja kultuuripärandi tundmaõppimiseks 

* Tarbja õppekoha vahetus läheduses pakub tehisjärv ja Pärnu jõgi võimalusi vee 

teema käsitlemiseks. 

Meie põhiväärtusteks on:  

 

• sallivus - oleme heatahtlikud ja sõbralikud, sallime erinevusi;  

• austus – austame iseennast, kaaslasi ja kolleege, suhtume lugupidamisega 

ümbritsevasse nii elus- kui eluta loodusesse;  



• hoolivus – hoolime üksteise tunnetest, personaalsetest vajadustest ja isiklikest 

asjadest;  

• julgus – julgeme olla loovad, ettevõtlikud ja kanda vastutust;  

• ausus – oleme ausad iseenda ja teiste suhtes.  

 

III. Peatükk  

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 
 

3.1 Üldeesmärgiks on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös. 

3.2 Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus läbi väärtuskasvatuse ja 

kiusamisest vaba metoodika lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, 

mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt. Õuesõppe rakendamine aitab 

kaasa ümbritseva keskkonna mõistmisele, eetilise käitumise ning algatusvõime kujunemisele. 

Õpetajate eeskujul ja kaaslastega koostöös omandab laps esmased tööharjumused ja arusaama 

tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

Kehalise aktiivsuse arengule aitab kaasa ujumise algõpetus.  

 

3.3 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted 

 

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaaliga arvestamine; 

2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine ja ergutamine; 

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; 

11) Lähtume väärtuskasvatuse põhiprintsiipidest: ausus, julgus, sallivus, hoolivus.  

 

3.4 Õppe- ja kasvatusprotsessi ülesehitamise aluseks on alljärgnev õpikäsitus:  

 

1) 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.  

2) 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.  

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

kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.  

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

1. kavandada oma tegevust, teha valikuid; 

2. seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; 

3. kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes; 

4. arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle; 

5. hinnata oma tegevuse tulemuslikkust; 

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

 



3.5 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. 

 

IV PEATÜKK 

6-7 AASTASE LAPSE EELDATAVAD ÜLDOSKUSED 

 

4.1 Üldoskused 

1. Mänguoskused; 

2. Tunnetus- ja õpioskused; 

3. Sotsiaalsed oskused; 

4. Enesekohased oskused; 

4.2 Mänguoskused 

1. Tunneb mängust rõõmu ja 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 kokkuleppele; 

7. Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus; 

8. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid. 

4.3 Tunnetus- ja õpioskused 

1. Saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus tagajärg), tajub sündmusi ja nähtusi 

tervikuna; 

2. Saab kuuldust aru, reageerib vastavalt kuuldule ning kasutab arutlevat dialoogi; 

3. Tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi; 

4. Kavandab ja korraldab igapäevategevusi ja viib need lõpuni; 

5. Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi; 

6. Tahab õppida, uurida, esitab küsimusi, katsetab ja soovib avastada; 

7. Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel; 

8. Kasutab materjali  meeldejätmiseks kordamist. 

4.4 Sotsiaalsed oskused 

1. Püüab mõista ja arvestab teise inimese tunnetega oma käitumises ja vestluses; 

2. Tahab ja julgeb suhelda; 

3. Hoolib teisest inimesest, 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. 

 

4.5 Enesekohased oskused 

1. Suudab oma emotsioone kirjeldada ja tugevaid emotsioone sobival viisil väljendada; 

2. Kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi; 



3. Oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning oskab oma käitumist vajadusel 

korrigeerida; 

4. Algatab mänge ja tegevusi; 

5. Tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest; 

6. Teab, mis on tervisele kasulik või kahjulik ja oskab ohutult käituda; 

7. Saab hakkama eneseteenindamisega, kujunenud on esmased tööharjumused; 

8. Kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult, koristab enda järelt. 

 

V PEATÜKK 

VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU. 

6-7 AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused 

õppekava läbimisel vanuseti esitatakse seitsmes valdkonnas (edaspidi valdkond): 

 

 mina ja keskkond; 

 keel ja kõne; 

 eesti keel kui teine keel; 

 matemaatika; 

 kunst; 

 muusika; 

 liikumine. 

 

 5.1 Valdkond Mina ja keskkond  

5.1.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Mina ja keskkond 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.  

  

5.1.2 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.  

  

5.1.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Mina ja keskkond. 

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 

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.  

5.1.4 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel valdkonnas Mina ja 

keskkond: 

 

6-7-aastane 

 

 Tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi ja huvisid; 

 Teab ja kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone; 

 Mõistab, et inimesed on erinevad ja neil on erinevad vajadused; 

 Oskab nimetada pereliikmete elukutseid ja ameteid; 

 Teab ja oskab kirjeldada erinevaid elukutseid ja nende vajalikkust; 

 Selgitab töötamise vajalikkust; 

 Oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku; 

 Kirjeldab võimalikke ohte looduses, liikluses; 

 Tunneb esmaseid liiklusreegleid jala ja rattaga liigeldes; 

 Julgeb keelduda tegevustest, kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või ohtlik; 

 Kirjeldab tervist kahjustavaid olukordi ja käitumisviise; 

 Teab hädaabi numbrit 112, oskab ohu korral õigesti tegutseda (nt tulekahju, haigus) 

 Mõistab raha kasutamise otstarvet (kuidas saadakse ja milleks kasutatakse); 

 Järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hooldamist; 

 Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 

 Kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi; 

 Kirjeldab loodust erinevatel aastaaegadel, mõistab öö ja päeva vaheldumist, inimese 

tegevusi vastavalt sellele; 

 Teab, miks valgus, temperatuur, vesi, õhk ja muld on elusloodusele vajalik ja tähtis; 

 Mõistab inimeste tegevuse mõju keskkonnale; 

 Laps kontrollib oma käitumist vastavalt üldlevinud viisakusreeglitele ja korrigeerib 

seda vajadusel; 

 Oskab järgida käitumisreegleid erinevates olukordades (poes, teatris, kirikus jne); 

 Mõistab vastutust oma tegude ja käitumise eest; 

 

5.2  Valdkond Keel ja kõne  

5.2.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Keel ja kõne 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.  

  

5.2.2. Valdkonna Keel ja kõne sisu: 

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 

2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.  



  

5.2.3. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Keel ja kõne. 

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.  

  

5.2.4. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas Keel ja 

kõne: 

6-7-aastane 

 

 Kasutab dialoogis erinevaid suhtlusstrateegiaid (nt veenmine/läbirääkimine) sõltuvalt 

suhtluseesmärkidest; 

 Tuleb toime nii eakaaslaste kui täiskasvanutega  suhtlemisel, arvestab kaassuhtleja ja  

suhtluspaigaga (kodu, võõras koht); 

 Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida; 

 Jutustab olu- ja tegevuspiltide järgi, kirjeldab tuttavaid esemeid ja nähtusi, andes edasi 

põhisisu ning olulised detailid, vahendab oma tundeid; 

 Kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid; 

 Valdab suhtlemiseks piisavalt sõnavara, suudab vajadusel ise sõnu moodustada; 

 Kasutab kõnes kõiki käändevorme ainsuses ja mitmuses, sh harva esinevaid (nt olev 

kääne: arstina); 

 Kasutab õigesti aja- ja ruumisuhteid väljendavaid sõnu (nt vahel, kohal, otsas, varem, 

hiljem, enne, pärast); 

 Hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid oma kõnes ja sõnade järgi kordamisel; 

 Tunneb tähti ja veerib 1-2 silbilisi sõnu kokku, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad; 

 

 Kirjutab joonistähtedega 1-2 silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega; 

 Teab peast emakeelseid luuletusi ja laule. 

 

5.3 Valdkond Matemaatika  

 

5.3.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Matemaatika 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.  

  

5.3.2. Valdkonna Matemaatika sisu: 

 1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; 

 2) suurused ja mõõtmine; 

 3) geomeetrilised kujundid.  

  

5.3.3. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Matemaatika. 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) suunatakse last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles 

orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemete vahelisi 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); 

5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides 

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

sõnastamise kaudu.  

  

5.3.4. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas 

Matemaatika: 

 

6-7-aastane 

 Määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi; 

 Võrdleb hulki kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt; 

 Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu; 

 Teab arvude 1-12 järjestust, tunneb numbrimärke ja oskab neid kirjutada 

 Liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb ja kasutab vastavaid sümboleid (+, -, =); 

 Oskab koostada matemaatilisi jutukesi kahe etteantud hulga järgi. 

 Järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal (pikkus, laius, kõrgus jm); 

 Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör, vms); 

 Teab igapäevaelus kasutatavaid pikkusmõõte cm, m ja km; massimõõtu kg ning 

mahumõõtu liiter; rahaühikuid euro ja sent ning kasutab neid mängutegevustes; 

 Mõõdab pikkust, raskust ja vedelikku kokkulepitud mõõtvahendiga; 

 Leiab erinevate kujundite hulgast ruudu, ringi, ristküliku kolmnurga, kera ja kuubi ja 

kirjeldab neid kujundeid; 

 Teab kuude nimetusi, nädalapäevi, aastaaegu ning teab enda sünnikuud ja – päeva; 

 Määrab kellaaega täistundides; 

 Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal, 

paberil; 

 Kasutab kõnes õigesti sõnu enne, praegu, hiljem – varem, noorem – vanem; 

 Orienteerub tasapinnal (paberil); 



 Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja 

paberil. 

 

5.4 Valdkond Kunst  

5.4.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Kunst 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; 

 6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.  

  

5.4.2 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.  

  

5.4.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Kunst. 

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; 

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 kasutatakse kunstitegevust teiste 

valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, 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.  

  

5.4.4 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas Kunst: 

 

6-7-aastane 

 

1. Leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning 

kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

2. Väljendab joonistades, maalides 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 ja räägib nende otstarbest; 

7. Koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme 

kaunistamiseks; 

8. Kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu. 

 

5.5 Valdkond Muusika  

5.5.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Muusika 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.  

  

5.5.2 Valdkonna Muusika sisu: 

 1) laulmine; 

 2) muusika kuulamine; 

 3) muusikalis-rütmiline liikumine; 

 4) pillimäng.  

  

5.5.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Muusika. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

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.  

  

5.5.4 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas Muusika: 

 

6-7-aastane 

 

1. Laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega;  

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

3. Suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat 

iseloomustada; 

4. Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu; 

5. Eristab tämbri ja kõla järgi talle tuttavat õpitud pilli; 

6. Mängib eakohaselt rütmi- ja meloodiapillidel õpitud paladele lihtsaid kaasmänge; 

7. Mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis; 



8. Liigub kaasa vastavalt muusika meeleolule; 

9. Väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu. 

 

5.6 Valdkond Liikumine  

5.6.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks valdkonnas Liikumine 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.  

 

5.6.2 Ujumisõpetuse õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:  

 

1. Laps tunneb vees olemisest rõõmu;  

2.  järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid; 

3. on kehaliselt eakohase arenguga; 

4. on terve, iseseisev ja enesekindel. 

 

5.6.3 Valdkonna Liikumine sisu: 

 

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

 2) põhiliikumised; 

 3) liikumismängud; 

 4) erinevad spordialad; 

 5) tants ja rütmika. 

 

5.6.4 Ujumisõpetuse tegevustes käsitletavad teemad:  

 

1. enesehügieen ja –teenindus; 

2. ohutu käitumine vees; 

3. põhiliikumised vees; 

4. veepinnal püsimine; 

5. hingamine vette; 

6. abivahenditega ujumine; 

7. veemängud. 

 

5.6.5  Ujumisõpetuse õppe- ja kasvatustegevuse sisu   

 

1. Sanitaar-hügieeniliste nõuete täitmise kinnistamine;  

2. Erinevad liikumisviisid vees;  

3. Erinevate vahendite kasutamine vees;  

4. Vette-välja hingamine (juurdeviivad harjutused);   

5. Lauaga libisemine nägu vees;  

6. Sukeldumine; 

7. Veemängud.  

8. Sukeldumine;  

9. Hingamispeetuse ja vette-välja rütmilise hingamise kinnistamine; 

10. Krooli jalgade töö toru ääres ja lauaga koos vette- välja hingamisega; 

11. “Koera” ujumise harjutamine, ka suunamuutusega;  



12. Libisemine ilma abivahendita  

13. Seliliujumine abivahendiga (jalgade töö);  

14. Harjutused “kork”, “täheke”, „meduus”. 

 

 5.6.6  Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted valdkonnas Liikumine. 

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, ujumine 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.  

 

Ujumisõpetuse tegevustes: 

 

1)  tugevdatakse lapse füüsilist ja vaimset tervist;  

2) rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi; 

3) suurendatakse  lapse enesekindlus, aidatakse kaasa positiivsete iseloomuomaduste 

kujundamist, suunatakse lapse sotsiaalset ja emotsionaalset arengut; 

4) äratatakse huvi aktiivse liikumise, sportimise vastu; 

5) arendatakse põhiliikumisi, koordinatsiooni,  tasakaalu, liikumistaju kujunemist (keha 

tunnetamine, ruumis orienteerumine, suuna tajumine, aja tajumine) ja antakse tagasisidet; 

6) ergutatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma 

emotsioone kontrollima ja valitsema ; 

7) kõige eelneva saavutamiseks kasutatakse mitmekesiseid vahendeid, erinevaid meetodeid. 

  

5.6.7  Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti valdkonnas 

Liikumine: 

 

6-7-aastane 

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 harjutuse sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab 

domineerivat kätt; 

7. Matkib täiskasvanut harjutuse sooritamisel; 

8. Sooritab üheaegselt kaaslastega 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.  Kasutab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud reeglitest; 

13. Nimetab erinevaid spordialasid ja teab Eesti tuntumaid sportlasi. 

 

 Ujumisõpetuse eeldatavad tulemused õppekava läbimisel:  

 

6-7 aastased  

1. Laps on omandanud vette-välja hingamise; 

2. Krooli jalgade töö lauaga koos vette- välja hingamisega;  

3. Laps kasutab sihipäraselt abivahendeid (ujumiskätiseid, -nuudlit, -lauda jne) 

4. Sukeldub eseme järgi; 

5. Järgib basseini kasutamise hügieenireegleid (teab, et tuleb pesta, sodi vette ei aeta); 

6. Järgib basseini kasutamise ohutusreegleid 

  

VI. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 
 

6.1 Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. 

 

6.2 Suveperioodiks, kui lasteaias on puhkuste aeg, moodustatakse vajadusel valverühm 

(erinevatest rühmadest). Juulis on lasteaed suletud nii Sargvere kui Tarbja õppekohas. 

 

6.3 Aktiivne õppeperiood on 15.09 – 15.05; kordamine ja kinnistamine 15.05 – 31.08 

6.4 Uute laste kohanemine toimub augustis ja septembris. 

6.5  Õppe- ja kasvatustegevus on planeeritud tegevus, mis tugineb rühma päevakavale ja 

lähtub vastavalt laste eale päevarütmist, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, 

vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. 

  

6.6 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog  lapse arengutaset (ka 

erivajadusi), vanust ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul 

üldjuhul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. Erivajadustega laste 

individuaalsed tegevused kajastuvad ka rühma nädalaplaanis. 

  

6.7 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, 

kuu vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. 

  

6.8 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 alati võimalusel 

selle loomulikus keskkonnas. 

  

6.9 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. 

  

6.10 Lasteaiarühmade päevakava koostamisel on arvestatud koolieelse lasteasutuse 

õppekavaga, laste vanuse ja individuaalsete vajadustega. Lasteaia päevakava on kehtestatud 

igale rühmale eraldi ja lisatud õppekavale. 

  



 

TARBJAL ON LASTEAED AVATUD KELLA 7.15 – 18.00 

SARGVERES ON LASTEAED AVATUD          7.15 - 17.45 

 

6.11  Rühma õpetajad kavandavad koos rühma õppeaasta (1. septembrist kuni 31. augustini) 

tegevuskava.  Tegevuskava peab olema koostatud enne uue õppeperioodi algust ja 

kinnitatakse augustikuu õppenõukogus.  

  

6.12 Õppeaasta tegevuskava põhjal kavandavad pedagoogid õppe- ja kasvatustegevused 

nädalate kaupa, täpsustades aasta tegevuskavas kavandatud õppetegevused valdkondi 

lõimides. 

6.13 Tegevuskavad ja nädalaplaanid on ELIIS- süsteemis nähtavad kõigile rühma 

lapsevanematele 

  

6.14 Tegevuskavad kinnitab direktor. 

  

VII. peatükk 

LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED, 

SEALHULGAS KORRALDUS 
  

7. 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.  

  

7.2  Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid 

viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel, milles nad lepivad kokku õppe- ja kasvatustegevusi 

kavandades. Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabas mängutegevuses kui ka 

pedagoogi suunatud tegevustes.  

  

7.3 Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondade tulemused vanuseti.  

  

7.4 Õppenõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutada lapse arengu hindamisel. 

Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust 

esmakordselt lapse arvamisel lasteasutuse nimekirja, edaspidi iga-aastasel arenguvestlusel. 

  

7.5  Lapse arengu hindamine ja arenguvestlusel kokkulepitu dokumenteeritakse. Info ei kuulu 

kolmandatele osapooltele avalikustamisele välja arvatud lapse kaitseks ja heaoluks vajalike 

instantside poole pöördumine.  

  

7.6  Hinnatavad üldoskused 

  

1) Mänguoskused  

1.1 Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps 

uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja 

käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri 

valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.  

  

2)Tunnetus- ja õpioskused  



 2.1. Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, 

tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.  

  2.2. Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja 

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

  

3)Sotsiaalsed oskused   

3.1. Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii 

iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda 

eetilistest tõekspidamistest.  

  

4)Enesekohased oskused  

 4.1  Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma 

oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.  

  

VIII. peatükk 

ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED, 

SEALHULGAS KORRALDUS 
  

8.1 Erivajadusega on laps, kellel on diagnoositud mõni füüsiline, vaimne, sensoorne puue või  

käitumishäire. Samuti kuuluvad siia andekad lapsed, teisest kultuuri- ja keelekeskkonnast  

pärit lapsed ning erinevatel põhjustel koolipikendust saanud lapsed. 

8.2 Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on 

meeskonnatöö, milles osalevad rühmaõpetajad, eripedagoog-logopeed ja lapsevanemad. 

Vajadusel kaasatakse Rajaleidja keskuse spetsialiste. 

  

8.3 Erivajadusega lastel on võimalus käia lasteaias koos teiste lastega. Nõustamiskomisjoni 

soovitusel kohaldatakse lapsele individuaalset arenduskava või võimaldatakse muid 

tugiteenuseid lähtuvalt lasteaia võimalustest. 

  

8.4 Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi/eripedagoogi 

jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt kaks 

korda õppeaastas saab kokku individuaalse arenduskava ümarlaud, kus vastavalt olukorrale 

püstitatakse eesmärgid arendustegevuseks ning tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava 

rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

  

8.5 Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja 

kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. 

  

8.6 Erivajaduste ja koolikohustuse täitmise edasilükkamise küsimustes nõustatakse vanemaid 

 arenguvestlustel või eraldi arutelu jaoks kokkukutsutud vestlustes lapsevanema(te) ja 

lasteaiaõpetaja(te) vahel.   

  

8.7 Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul korraldatakse lapsevanematele koolitus-loeng 

tervisekasvatuse, liikluskasvatuse või muul lapse kasvamise ja arenguga seotud teemal. 

  

8.8 Logopeediline töö 

8.8.1 Käesoleva õppekava kohaselt teeb logopeed kõikide rühmade lastega esmase 

kõnearengu vaatluse, fikseerib kõnehäired ja koostab laste nimekirja, kes vajavad logopeedist 

ravi. Kõnehäiretega lastega tööd alustav logopeed seab sisse päeviku, milles on lapse nimi, 



vanus ja rühm ning lühike iseloomustus kõnehäirest. Ühe tegevuse kestvus logopeedil on 20 

minutit. 

8.8.2. Logopeed planeerib eesmärgistatud tegevused ühe kuu ette. Logopeed koostöös 

rühmaõpetajatega koostab lähtuvalt vajadustest ja püstitatud eesmärkidest lapsele 

individuaalse arenduskava.  

8.8.3. Logopeed annab tagasisidet ka lapsevanemale lapse arengu kohta tegeletavas 

valdkonnas individuaalsel vestlusel.  

  

IX. peatükk 

LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED, SEALHULGAS KORRALDUS 
  

9.1. Peredega suhtlemine on lasteaia õpetajate üks kõige olulisem ülesanne. Kõik pered on 

huvitatud oma lapse arengust ning soovivad, et lapsed oleksid edukad ja õnnelikud. Nii 

õpetajad kui vanemad vastutavad vastastikuste suhete arendamise eest. Suhtlemine, 

lugupidamine, lapse huvide ja erisustega arvestamine paneb aluse headele suhetele.  

9.2.Koostöös lastevanematega arutatakse läbi nii lasteaia kui rühma õppe- ja kasvatustöö 

eesmärgid kui põhimõtted. Vanemate ja õpetajate ootused ning eesmärgid kajastuvad 

rühmade tegevuskavades.  

9.3. Lastevanematega suhtlemise võimalused:  

* vestlemine lapse tuleku ja lahkumise ajal;  

* teated vanematele rühma listis;  

* rühmade teadetetahvlid; 

* info www.eliis.ee - keskkonnas 

* lastevanematega kohtumine kindlaksmääratud ajal; 

* vestlus lapse arengust ;  

* avatud uste päev lasteaias,  

* lastevanemate osalemine lasteaia üritustel;  

* lastevanemate koosolekud sügisel ja kevadel. 

* lastevanemate tunnustamine läbi avaliku tänamise rühmastendidel või veebilehel. 

9.4. Õpetajad teavitavad lapsevanemaid õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest 

lapsevanemate koosolekutel, oluline info ja dokumentatsioon on kättesaadav kooli kodulehel. 

  

9.5. Vähemalt korra aastas viib (viivad) lasteaiaõpetaja vanemaga läbi arenguvestluse. 

Arenguvestluse eesmärgiks on saavutada kooskõla kodu ja lasteaia tegevuse eesmärkides ja 

põhimõtetes.  

Arenguvestluse käigus antakse kahepoolset tagasisidet lapse arengust ning kavandatakse  

mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu toetamisel. Arenguvestlust toetab lapse  

arengu ehk kasvumapp. 

  

9.6.  Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja 

kasvatusküsimustes. 

  

http://www.eliis.ee/


9.7.  Lapsevanemal  võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja 

läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele. 

  

9.8. Lapsevanemal võimaldatakse anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele alljärgnevalt: 

 edastades  tagasisidet vahetult rühma õpetajale, 

 edastades  tagasisidet vahetult lasteasutuse direktorile, 

 igal aastal lastevanemate rahulolu küsimustikele vastamise kaudu. 

  

9.9. Igasugune isiklik info, mida lapsevanem on avaldanud vestluses õpetajatega kas suuliselt 

või kirjalikult, on konfidentsiaalne. 

 9. 10. Õppeaasta algul valivad iga rühma lapsevanemad oma esindaja hoolekogusse.  

 9.11 Koostööpartnerite tunnustamine, motiveerimine läbi avaliku tänamise rühmastendidel 

või veebilehel 

  

 

X. peatükk 

ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 
 

10.1 Õppekava muudatused viiakse sisse iga  õppeaasta alguseks; 

10.2 Õppekava kehtestab direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne 

kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õppenõukogule ja õpilasesindusele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 1 

 

LAPSE KOOLIVALMIDUSE KAART 

 

Nimi:  

Sünniaeg:  

Rühma liik:  

Kodune keel: 

 

Lapse arengutulemused üldoskustes  

 

1. Enesekohased oskused 

Eneseteenindus, emotsioonid, käitumine,  oskus juhtida oma käitumist 

 

2. Mängu- ja sotsiaalsed oskused 

Üldvaade mängust, probleemide lahendamine, silmaring, suhted kaaslastega/täiskasvanutega 

 

3. Tunnetus- ja õpioskused 

Tähelepanu, taju, mälu, mõtlemine. Huvid ja motivatsioon. Oskus uurida, katsetada, hankida 

teave. 

 

Lapse arengutulemused õppe-ja kasvatustegevuse valdkondades (lapse arengu tugevad küljed, 

arendamist vajavad küljed) 

 

1. Mina ja keskkond 

 

 

2. Keel ja kõne  

Kõne areng (täidab logopeed ja/või rühma õpetaja). Mitteverbaalne ja verbaalne suhtlemine, 

kõne mõistmine ja kasutamine 

 

3. Eesti keel kui teine keel (muu koduse keelega lapse puhul) 

  

 

 

4. Matemaatika 

 

 

 



5. Kunst 

 

 

6. Liikumine 

 

 

7. Muusika 

 

  

Koolieelses lasteasutuses rakendatud tugiteenused  

 

 

Kokkuvõte lapse koolivalmidusest  

Lapse arengu tugevad küljed Arendamist vajavad küljed, soovitused  

  

Arvamus koolivalmiduse kohta: 

 

 

Kuupäev:  

     

Rühmaõpetajad: 

 

Muusikaõpetaja: 

 

Liikumisõpetaja:  

 

Logopeed: 

 

Lapsevanem:  

 

Lasteasutuse direktor: 
 


