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1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA 
 

1.1 Lasteasutuse liik ja üldinfo 
 

1.1.1 Pärnu Lasteaed Trall (edaspidi lasteaed) munitsipaalõppeasutus, mis juhindub oma 

tegevuses riigi ja kohaliku omavalitsuse seadustest, määrustest, õigusaktidest ning lasteaia 

põhimäärusest.  

  

1.1.2 Lasteaia aadress: Kiige 9, Pärnu. 

 

1.1.3 Lasteaed avati 1978. aastal, esimene lend lõpetas 1979. aasta mais. 

 

1.1.4 Lasteaias on 12 rühma- 4 sõimerühma ja 8 aiarühma, kus käivad lapsed vanuses 1,5-7 

aastat. 

 

1.1.5 Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles (ühes rühmas eesti ja vene keeles). 

 

1.1.6 Lasteaed on avatud: sõimerühmad 7.00-18.00, aiarühmad 6.30-18.30.  
 

1.2 Lasteasutuse eripära 
 

1.1.7 Asutus omab avaraid rühmaruume ja õueala, on olemas raamatukogu. 

 

1.1.8 Lasteaial on oma õpperada, läheduses asuvad tiigid ja park. 

 

1.1.9 Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga (edaspidi TEL). 

 

1.1.10 Lasteaed on liitunud Kahesuunalise Keelekümblusprogrammiga ning alates 2015. aasta 

septembrist tegutseb Kahesuunaline keelekümblusrühm (edaspidi KKK rühm), kus õppe- 

ja kasvatustöö toimub eesti ja vene keeles. Tutvustatakse nii eesti kui ka vene kultuuri, 

traditsioone, eripära jms. 

 

1.1.11 Lasteaed on liitunud Eesti lasteaedade internetipõhise dokumendihaldusega (edaspidi 

ELIIS). 

 

1.1.12 Lasteaial on oma legend Sookollist ja Haldjast ning rühmadel legendist tulenevad nimed; 

aastal 2015 valmis legendi põhjal lasteaiast multifilm, rühmadel on olemas maskotid ning 

omanäolised uksetähised. Sookolli nime kasutatakse õppeaasta tegevuskava teema  

valimisel. 

 

1.1.13 Lasteaial on välja kujunenud traditsioonilised ettevõtmised koos laste ja vanematega: 

Jõululaat, talgupäev, Trallimaja päev, teatrietenduste lavastamine.  

1.1.14 Lasteaed väärtustab Eesti rahva traditsioone ja tähistab Eesti Vabariigi tähtpäevi koos 

lasteaia legendi tegelastega.   

 

1.1.15 Lasteaial on liiklusväljak liikluse tundmaõppimiseks ja rattasõidukogemuste 

omandamiseks. 

 

1.1.16 Lastel on võimalus osaleda erinevate oskuste omandamist toetavates ringides. 

 

1.1.17 Õppetegevuse läbiviimine toimub üldõpetuslikku mõtteviisi arvestades ning 

aktiivõppemeetodeid (Avastusõpe, Lähme Arvumaale, õues õppimine) rakendades. 
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1.1.18 Lasteaias on loodud võimalused infotehnoloogiliste vahendite kasutamiseks. 

 

2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID NING PÕHIMÕTTED 
 

2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 
 

2.1.1 Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng. 

 

2.1.2 Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset 

ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel laps:  

 tegutseb mänguliselt ning tal säilib õpihuvi ja - rõõm;  

 on loov ja kogeb uusi väljakutseid õppimisel, oskab kavandada oma tegevust ja teha 

valikuid; 

 omab eakohasel tasemel sotsiaalseid oskusi: iseseisvust, eneseusaldust, empaatiavõimet, 

koostöövõimekust, kohusetunnet, algatusvõimet, probleemide lahendamise oskust;  

 mõistab eakohasel tasemel võrdõiguslikkust ja inimeste erilisust, hoolib teistest inimestest; 

 väärtustab eesti ja teiste rahvuste kultuuri;  

 arutleb omandatud teadmiste ja oskuste üle ning hindab oma töö tulemuslikkust; 

 huvitub loodusest, saab aru inimese ja looduse vahelistest seostest ning vastutusest 

keskkonna suhtes; 

 saab aru tervise hoidmise tähtsusest (teab, mis on tervisele kasulik ja millest peaks 

hoiduma), oskab teha vahet hea ja halva (kurja) vahel.  

 

2.2 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted 
 

Lapse arengu toetamine on meeskonnatöö. Mänguline õpetamine toimub läbi positiivse 

eduelamuse, oluliseks peetakse erinevate meelte rakendamist ja avastamisrõõmu. Selleks, et laps 

innustunult, omaalgatuslikult ja loovalt tegutseks, arvestatakse järgmisi põhimõtteid. 

 

2.2.1 Individualiseerimisel märgatakse lapse tugevaid ja nõrgemaid külgi; abistatakse nõrgemat, 

julgustatakse tugevat; ollakse ise eeskujuks. 

 

2.2.2 Turvalise ja kaasaegse kasvukeskkonna kujundamisel luuakse erinevaid mänguvõimalusi 

lapse sotsialiseerumiseks ja arengu toetamiseks; võimaldatakse katkematut mänguaega; 

toetatakse lapse loovust; suunatakse aktiivselt osalema ja valikuid tegema; võimaldatakse 

hoida tervist ja rahuldada liikumisvajadust. Hoolikalt planeeritud õpi- ja mängukeskkond 

julgustab last arvamust avaldama, algatama ja looma, innustab lapsi ühisele uurimisele, 

katsetamisele, mitmekülgsele eneseväljendamisele ja loovale probleemilahendusele. 

Kasvukeskkonna kujundamisel ja õppe- kasvatustegevuste läbiviimisel arvestatakse 

lapsest lähtuva metoodikaga (mängukeskuste paigutus rühmaruumis, tegutsemine 

gruppides, laste huvide ja soovidega arvestamine jne). Tegevuste läbiviimisel kasutatakse 

erinevaid ruume ja õueala, et võimaldada lastele tegevustes võimalikult palju liikumist ja 

aktiivsust ning soodustada tervislike harjumuste kujunemist. 

 

2.2.3 Õppe- kasvatustegevuste planeerimisel jälgitakse, et õpetamine on suunatud pisut 

kaugemale ja nõuaks lapsepoolset pingutust. See tähendab, et õpetatakse ka asju ja 

tegevusi, millega laps veel iseseisvalt toime ei tule, kuid mida ta suudab sooritada 

abistamise, suunamise ja toe abil. Lapsed arenevad paremini, kui nad ise on veendunud 

õppimise vajalikkuses. Planeerimisel toetutakse koduloolistele teemadele, arvestatakse 

aastarütmi ja rahvakalendri tähtpäevi; lõimitakse erinevad valdkonnad ühtseks tervikuks.  
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Eesmärkide seadmisel ja teemade käsitlemisel jälgitakse järjepidevat liikumist kergemalt- 

raskemale, lihtsamalt- keerulisemale, lähemalt- kaugemale, üksikult- üldisemale. 

Tegutsemisel lapsest lähtuva metoodika põhimõtetel toetutakse lapse loomulikule huvile 

ümbritseva vastu; arvestatakse suhteid erinevatel tasanditel, pööratakse tähelepanu 

tegevuste mängulisele läbiviimisele. 

 

2.2.4 Õppetegevuste läbiviimisel pööratakse tähelepanu teadmiste ja oskuste omandamisele läbi 

praktiliste tegevuste nii toas kui õues. Lasteaed on liitunud projektidega Kiusamisest vaba 

lasteaed ja kool (sotsiaalsete oskuste õpetamine ja kiusamise ennetamine),  Avastuslik 

uurimuslik õpe (avastamine läbi praktiliste tegevuste- Avasta ilm, Avasta värvused, Avasta 

meeled, Avasta mõõdud, Avasta vedelikud); matemaatika õppimiseks rakendatakse 

mängulist kontseptsiooni Lähme Arvumaale.  

 

2.2.5 Tegevuste läbiviimisel integreeritakse digivahendeid ainevaldkondade sisu käsitlemiseks. 

Kasutatakse kaasaegseid digivahendeid (tahvelarvuti, jutupliiats, robotid Bee- Bot, 

Ozobot, Blue- Bot, Dash- Dot, lego We- Do jne), et toetada laste digipädevuse kujunemist.   

 

2.2.6 Eesti kultuuri tutvustamisel väärtustatakse eesti kirjandust, kunsti ja rahvatraditsioone; 

tutvutakse erinevate rahvakalendri tähtpäevade tähenduste ja kombestikuga, kasutatakse 

Pärnu linnaruumi (Pärnu linn kui õpikeskkond) eesti kultuuriga tutvumisel.  

 

2.2.7 Teiste kultuuride tutvustamisel arvestatakse teisest rahvusest (mitte-eesti) laste 

kodukeelega ja nende kultuuri eripäraga; lastekirjanduse ja kunstiga, tähtsamate 

rahvakalendri tähtpäevade ja tuntumate kommetega.  

 

2.2.8 Arengu hindamisel lähtutakse lapse individuaalsetest võimetest, oskustest, 

arengupotentsiaalist; toetutakse arengut väljendavatele positiivsetele näitajatele ja 

märgatakse arendamist vajavaid oskusi. 

 

2.2.9 Lapse arengu toetamisel peetakse oluliseks koostööd lasteaia ja lapsevanemate vahel. 

Lapsevanematele võimaldatakse osalemist lasteaia igapäevastes tegevustes, rühma ja 

asutuse ettevõtmistes. Lapsevanemat väärtustatakse kui partnerit; antakse tagasisidet lapse 

tegemistest, õnnestumistest ja probleemidest; luuakse võimalused saada tuge õppe- ja 

kasvatusküsimustes.  

 

2.3 Õpikäsitus 
 

2.3.1 Tööviiside ja meetodite valikul arvestatakse: 

 terviklikkust- kogu õppetegevus annab lapsele tervikliku pildi ümbritsevast elust; 

 lastepärasust- kõige aluseks on mäng või mängulisus ja huvi äratamine tegevuse vastu; 

 individuaalsust- õppe- ja  kasvatustegevus on korraldatud vastavalt laste võimetele ja 

arengutasemele; 

 valikuvõimalust- ollakse paindlikud, arvestatakse laste soovide ja huvidega, 

võimaldatakse tegutseda loovalt, luua ise mängukeskkondi, tegutseda individuaalselt ja 

koos teistega; 

 iseseisvust ja aktiivsust- uusi teadmisi hangitakse ja oskusi omandatakse uurides, tajudes, 

katsetades, laste huvisid arvestades; 

 koduloolisust- väljendub eesmärkide/teemade valikul, jälgides aastarütmi, rahvuslikke 

tähtpäevi, kohalikku kultuuriruumi. 

 

2.3.2 Õppe -kasvatustegevuse eesmärkide ellurakendamine toimub: 

 mänguliselt ja vaba mänguaega võimaldades (sh katkematut mänguaega); 

 igapäevastes rutiintegevustes (n hommikuringid); 



6 

 
 rühma tegevuskeskustes, teistes ruumides, teistes asutustes (õppekäigud); linnaruumis, 

looduses; 

 väikestes gruppides, rühmaga ja individuaalselt; 

 ainevaldkondade vahelise lõimimisena. 

 

2.3.3 Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks:  

 laste elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad;  

 eesmärkide saavutamiseks planeeritud ja läbiviidud tegevused;  

 ühised ettevõtmised.  

  

3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 
 

3.1 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine 
 

3.1.1 Lasteaias on loodud võimalused laste süsteemseks, järjepidevaks ja eesmärgistatud arenguks. 

Positiivsete harjumuste kujundamine toimub läbi mängu ja lõimitud tegevuste. Õppe- ja 

kasvatustegevuste planeerimise aluseks on asutuse õppekava ja õppeaasta tegevuskava. Tegevused 

planeeritakse nädala- või kuuplaanis, kavandamine on paindlik ja võimaldab vajadusel teha 

muudatusi.  

 

3.2 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine 
 

3.2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest ja 

riiklikust õppekavast - õppeaasta algab 1.   septembril ning kestab 31. augustini. 

 

3.2.2 Suvekuudel 01.06- 31.08 toimub õppe- ja kasvatustegevus valdavalt mänguliste tegevustena 

õues. Planeerimine toimub vastavalt õppekava valdkondade õppesisule; planeeritakse üks lõimitud 

tegevus päevas. Sel ajal on lapsed osaliselt suvepuhkustel, rühmad on liidetud ning ühe kuu 

ulatuses on lasteaed kollektiivpuhkusel. Kohta soovivaid lapsi võtab puhkuse ajal vastu 

naaberlasteaed. Dokumentide täitmine ELIIS-is toimub vastavalt avatud rühmale.  

 

3.2.3 Seoses suvise töökorraldusega (rühmad koos) ei ole võimalik teostada KKK õpet, vene keelt 

kõnelev õpetaja räägib selles keeles ainult oma rühma lastega. 

 

3.2.4 Perioodil 01.09- 30.09 on 1,5- 3 aastaste ja 3 aastaste laste rühmadel harjutamise ning laste 

arengu uurimise periood, põhitegevusteks mäng, sotsiaalsete oskuste omandamine, tutvumine 

lasteaia õueala, ruumide, mänguasjade, laste ja õpetajatega. 

 

3.2.5 Perioodil 01.09- 30.09 toimub 4- 7 aastaste laste rühmades laste individuaalse arengu 

hindamine arengu hindamise tabeli alusel või arengu hindamise mänguga „Mina oskan juba“. 

Tegevuste planeerimisel on põhirõhk suunatud mängulistele ja õuetegevustele. 

 

3.2.6 Perioodil 01.09- 30.09  läbivad logopeedilise kontrolli kõik 3 aastased lapsed ja uued 4-7 

aastased lapsed. 6-7 aastastega lastega viib tugiõpetaja läbi vaimse arengu hindamise testi. 

 

3.2.7 1,5- 3 aastaste laste rühmades toimuvad septembrikuus vajadusel kuni 15. oktoobrini 

muusikategevused rühmas, et lastel oleks aega kohaneda. 

3.2.8 Muusika- ja liikumistegevused toimuvad kõikides rühmades nädalas kaks korda kindlatel 

kellaaegadel. Liikumis- ja muusikaõpetajad kooskõlastavad toimumise ajad rühma 

meeskonnaga. Rühmaõpetajate kavandatud tegevused jäävad ajaliselt rühma otsustada (arvestades 
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päevakava ja planeeritud muusika- ning liikumistegevuste kestust). KSKK rühmas toimub nädalas 

üks muusikategevus eesti ja teine vene keeles. 

 

3.2.9 Rühma puudutav dokumentatsioon täidetakse internetipõhises infosüsteemis ELIIS 

(õppeaasta eesmärgid, ülesanded, rühma iseloomustus, laste kohalkäimine, plaanid, päevakirjeldus 

jms). Läbiviidud tegevuste kirjeldus ja  analüüs kajastatakse ELIIS-is nii rühma- kui ka muusika- 

ja liikumisõpetaja poolt samal päeval.  

 

3.2.10 Rühma meeskonna poolt koostatakse ELIIS-is kuuplaanid  eelneva kuu viimaseks 

neljapäevaks, nädalaplaanid eelneva nädala reedeks. 

 

3.2.11 Vanemate koosolekud viiakse läbi vähemalt üks kord aastas septembri- ja oktoobrikuu 

jooksul, koosoleku protokollid koostatakse arvutipõhiselt ühe nädala jooksul arvestades 

toimumise ajast. 

 

3.3 Tegevuskava  
 

3.3.1 Lasteaed Trall tegevuskava koostamisel arvestatakse  asutuse arengukavas planeeritud 

tegevusi ja sisehindamise tulemusi. Tegevuskava koostamisse on kaasatud kõik töötajad ning 

dokument kiidetakse heaks pedagoogilise nõukogu otsusega. Tegevuskava on dokument, mis on 

kättesaadav kõikidele töötajatele, hoolekogule, vanematele, pidajale ja järelvalvele. Tegevuskava 

valmib 31. augustiks. Tegevuskavas võib teha muudatusi ja täiendusi. 

 

3.3.2  Rühma tegevuskava asub rühmas paberkandjal või digitaalselt rühma arvutis.  Tegevuskavas 

on rühma laste ja õpetajate nimed, aasta eesmärgid,  planeeritavad ettevõtmised, koostöö 

lastevanematega (n lapsevanemate koosolekud, teemad, ettekanded jms), erivajadustega laste 

arengu toetamine (n IAK). Tegevuskava valmib oktoobri kolmandaks nädalaks.  

 

3.4 Päevakava koostamise põhimõtted 
 

3.4.1 Lähtudes sotsiaalministri määrusest (25.10.1999/64) on päevakava koostatud riikliku 

õppekava alusel, arvestades lasteaia lahtioleku aega ja laste vanuserühmi. Lasteaed on avatud 6.30- 

18.30-ni, 1,5- 3 aastaste laste rühmad on avatud kella 7.00-18.00-ni (alus Käskkiri nr 

16/25.08.2009).  

 

3.4.2 Päevakava koostamisel on arvestatud laste individuaalseid ja arenguvajadusi, kavandatud 

õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise, õues viibimise, mängu- ja puhkeaega. Lasteasutuse 

päevakava toetab lasteasutuse kodukord. 

 

3.4.3 Päevakava 1,5- 3 aastastele lastele 

 

Tegevus Aeg 

Laste vastuvõtmine, vabategevus   7.00- 8.30 

Hommikusöök   8.30 

Hommikuring, planeeritud tegevused ja mängud   9.00- 10.15 

Õuetegevused 10.30- 12.00 

Lõunasöök 12.15 

Puhkeaeg 13.00- 15.00 

Ärkamine 15.00 

Vabategevus, mängud 15.10- 15.45 

Õhtusöök 15.45 

Vabategevus, mängud toas ja õues; kojuminek 16.15- 18.00 
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3.4.4 Päevakava 3-7 aastastele lastele 

 

Tegevus Aeg 

Laste vastuvõtmine, vabategevus 6.30- 8.30 

Hommikusöök 8.30 

Hommikuring  9.00- 9.15 

Planeeritud õppetegevused 9.15- 11.00 

Õuetegevused 11.00- 12.20 

Lõunasöök 12.30 

Puhkeaeg 13.15- 15.00 

Ärkamine 15.00 

Vabategevus, mängud 15.10- 16.00 

Õhtusöök 16.00 

Vabategevus, mängud toas ja õues; kojuminek 16.30- 18.30 

 

3.5 Erivajadustega laps  

 
3.5.1 Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, taustalt ja isiksuseomadustest tingitud 

arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või 

rühma tegevuskavas.  

 

3.5.2 Rühma õpetajad selgitavad koostöös liikumis- ja muusikaõpetaja, tervishoiutöötaja, 

tugiõpetaja, logopeedi, vanemate ja juhtkonna esindajaga erivajadusega laste olemasolu  nende 

laste arengut ja näitajaid jälgides. Kui rühma meeskond ühiselt leiab, et lapse senine areng ei ole 

kulgenud eakohaselt (esineb oluline mahajäämus, käitumise eripära), selgitatakse vanemale 

täiendavat vajadust uuringute järele. Koostöös Pärnumaa Rajaleidja keskusega on võimalik 

teostada laste uurimist rühma keskkonnas, nõustada vanemaid ja planeerida edasisi tegevusi lapse 

arengu toetamiseks.  

 

3.5.3 Õpetajad koostavad vajadusel erivajadusega lapsele individuaalse arenduskava koostöös 

vanemate, tugiõpetajate ja logopeediga, et toetada lapse üldist arengut, sotsiaalseid ja õpioskusi. 

Vähemalt kord aastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest  ja 

arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

 

3.5.4 Andekate laste puhul võivad õpetajad soovitada lapsel alustada õpinguid muusika- või 

kunstikoolis, treeninguid erinevatel spordialadel jne. Muusikaliselt andeka lapsega tegeleb 

süvendatult muusikaõpetaja, pöörates tähelepanu lapse loovuse ja muusikaliste võimete 

arendamisele. Käeliselt või muus valdkonnas andeka  lapse  puhul toetab rühma meeskond lapse 

võimete arengut, luues selleks sobiva keskkonna ja võimaluse andekuse avaldumiseks.  

 

3.5.5 Kehaliste häirete ja/ või krooniliste haiguste korral (diagnoosi määrab arst) teevad lapsega 

individuaalset tööd nii rühma meeskond, liikumis- ja muusikaõpetaja kui ka tervishoiutöötaja. 

 

3.5.6 Kõne, sotsiaalsete  ja kognitiivsete oskuste arendamiseks tegelevad lastega lisaks 

rühmaõpetajatele logopeed ja tugiõpetaja. Tuge vajavad lapsed selgitatakse välja septembrikuu 

jooksul. Logopeedilise läbivaatuse tulemusena  ja arvestades eelmise aasta ravi jätkavate lastega 

tehakse valik individuaalseks kõneravi tegevuseks. Logopeed kohtub uute kõneravi alustavate 

laste vanematega ja koostab ajakava tegevuste läbiviimiseks. Tugiõppesse valitakse kuue- kuni 

seitsmeaastased lapsed, tugiõpetaja tegutseb lastega kas individuaalselt või väikestes gruppides 

tegevusplaani alusel.  
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3.5.7 Eesti keele õpetamiseks teise kodukeelega lastele viib tegevusi läbi eesti keele tugiõpetaja, 

kelle tegevustesse on valitud lapsed alates kolmandast eluaastast. Tegevused viiakse läbi kahes 

vanuserühmas. Teise kodukeelega lastele koostatakse individuaalne arenduskava koostöös 

vanemate, rühmaõpetajate ja õppealajuhatajaga. 

 

3.5.8 Õppeaasta lõpul tehakse ühiselt kokkuvõte individuaalse arenduskava toimimisest ja 

kasvukeskkonna sobivusest lapsele. Sellele järgneb arenguvestlus vanematega, kus kirjeldatakse 

võimalikult täpselt lapse arengutaset, analüüsitakse õppe- kasvatusprotsessi tulemuslikkust, 

seatakse uusi plaane järgmiseks õppe- aastaks.  

 

3.5.9 Vanemal on võimalus pöörduda enda algatusel või õpetajate soovitusel Pärnumaa Rajaleidja 

keskusesse ja esitada taotlus sobivate õppe- ning kasvatustingimuste kohaldamiseks lasteaias. 

Vanem pöördub ise vajalike dokumentide saamiseks lasteaia poole. Kokkuleppel vanemaga võib 

lasteaed saata vajalikud dokumendid digitaalselt, direktori poolt allkirjastatuna (IAK, 

iseloomustus). 

 

3.5.10 Erivajadustega lapse vanematel on võimalus taotleda lapsele koolikohustuse alguse 

edasilükkamine ühe aasta võrra. Koolikohustuse alguse edasilükkamise otsustab  

nõustamiskomisjon kehtiva korra (Sotsiaalministri määrus nr 41/27.05.1999) ja esitatud 

dokumentatsiooni alusel. Positiivse otsuse saanud lapsele koostavad õpetajad koostöös vanemate, 

logopeedi ja õppealajuhatajaga individuaalse arenduskava arengu toetamist vajavates 

valdkondades lähtuvalt otsusest ja juhtumi kokkuvõttest. 

 

3.6 Eesti keele kui teise keele õpe 
 

3.6.1 Eesti keele õpetamine teise koduse keelega lastele toimub lõimitult igapäevategevustes. 

Keele arengu toetamine toimub koostöös õpetajate (ka liikumis- ja muusikaõpetaja), logopeedi, 

eesti keele tugiõpetaja ja lapsevanematega. Õpetajad nõustavad vanemaid eesti keele õppe 

küsimustes. 

 

3.6.2 Õpetajad kavandavad nädala- või kuukavades rühma eripärast, aasta õppe- eesmärkidest ning 

teemadest tulenevalt sihipärase õppetegevuse; planeeritakse teist keelt kõnelevate laste kultuuri 

tutvustamist. Teist keelt kõnelevate lastega tegeletakse lisaks rühmategevustele ka individuaalselt. 

Laste arengut jälgides ja võimekust arvestades seavad õpetajad eesmärgid lähtuvalt asutuse 

õppekava valdkondade eeldatavatest tulemustest. 

 

3.6.3 Eesti keele õpetamiseks kavandab  tugiõpetaja tegevused arvestades rühmaõpetajate 

planeeritud nädala- või kuukava teemat, eesmärke ja planeeritud tegevusi. Tegevused viiakse läbi 

väikestes gruppides.  

 

3.6.4 Üleminekul lasteaiast kooli annavad õpetajad vanemale nõu jõukohase kooli valikul sõltuvalt 

lapse eesti keele tasemest. Lapse oskused ja teadmised eesti keeles kajastuvad koolivalmiduse 

kaardil. 

 

3.7. Kahesuunaline keelekümblus 
 

3.7.1 Lasteaias on loodud kahesuunalise keelekümbluse (KKK) rühm, kus õppe- kasvatustegevus 

toimub nii eesti kui ka vene keeles. Järgitakse keelekümbluse reegleid ja tavasid (üks õpetaja, üks 

keel). Tegevused toimuvad päeva erinevates osades (hommikul ja õhtul) vastavalt graafikujärgselt 

tööl oleva õpetaja keelele (vene keele õpetaja, eesti keele õpetaja).  

 

3.7.2 Planeerimine toimub nädalaplaani alusel arvestades asutuse aasta eesmärke, valdkondade 

eeldatavaid tulemusi, traditsioonilisi ettevõtmisi. Rühma tegevuste käigus tutvutakse mõlema 
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rahvuse kultuuri ja tavadega, tähistatakse mõlema kultuuri tuntumaid tähtpäevi. Planeeritud teemat 

käsitletakse läbi erinevate tegevuste mõlema õpetaja poolt. 

 

3.7.3 Rühma kasvukeskkonna kujundamisel järgitakse samuti keelekümbluse reegleid. Tähtsal 

kohal on nn rääkivad seinad, kus kajastatakse käsitletud materjali. Eesti- ja venekeelseid tegevusi 

viiakse läbi erinevates rühmaruumides. Info stendidel (menüü, nädalakava, teated jms) on samuti 

kahes keeles. 

 

3.7.4 Koosolekuid  ja ettevõtmisi koos lapsevanematega viiakse läbi kahes keeles.  

 

3.7.5 Kaks korda aastas, oktoobris ja aprillis, toimub laste individuaalne arengu hindamine  arengu 

käsitlemise mängu „Mina oskan juba” alusel. Laste teise keele arengu hindamine toimub 

INNOVE-lt saadud juhendite põhjal samuti oktoobris ja aprillis.  
 

 

4. LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE, HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING 

KORRALDUS 
 

4.1 Lapse arengu analüüsimine ja hindamise põhimõtted 
 

4.1.1 Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste 

väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. 

 

4.1.2 Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Hindamise aluseks 

on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused, mis on esitatud 

lasteaia kõigis vanuserühmades. Hindamine toimub  loomulikes tegevuskeskkondades, 

arvestatakse iga lapse individuaalsust ning arengutaset. Hindamisel tuuakse välja  arendamist 

vajavad valdkonnad ja lapse huvid; kogutud info alusel seatakse uued eesmärgid. Tagasisidet lapse 

tegevusest antakse vanemale igapäevaselt. 

 

4.1.3 Rühmaõpetajad tutvustavad sügisesel lapsevanemate koosolekul lapse arengu hindamise 

põhimõtteid, meetodeid ja korraldust, mis on kokku lepitud ja heaks kiidetud  lasteasutuse 

pedagoogilise nõukogu otsusega. 

 

4.1.4 Hindamisel kasutatakse järgmisi meetodeid: 

 vaatlemist- kirjeldatakse hetkeolukorda kommentaarideta; vaatleja kommentaari 

võib lisada eraldi; vaatluse aeg 5-10 minutit; vaadeldakse 3-5 korda õppeaasta 

jooksul; 

 tööde kogumist- kogutakse positiivset arengut kajastavaid töid (joonistused, 

kirjutised jms); igal aastal lastakse joonistada ka konkreetsel teemal (nimi, laps, 

maja/ puu/ auto);  

 intervjuu läbiviimist- küsitletakse õppeaasta teisel poolel vanema rühma lapsi 

arvamuste saamiseks lasteaia kasvukeskkonnast, õppekasvatustööst, kaaslastest, 

ringide toimimisest, tervise edendamisest jms;  

 materjali analüüsimist- kogutud materjali põhjal koostatakse arengukirjeldus 

väärtustades saavutatut, tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid 

hoiakuid ja huvi; 

 arenguvestlust lapsevanemaga- õpetajad ja lapsevanem (-ad) analüüsivad koos 

lapse edenemist; vajadusel kavandatakse koostöös lapse arengu toetamiseks 

individuaalset arengukava või- tegevusi. 
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4.2 Lapse arengu hindamise korraldus 

 

4.2.1  Lapse arengu hindamisel kasutatakse: 

 arengu hindamise tabeleid, mida täidetakse üks kord aastas; hindamist teostab rühma 

meeskond; hindamise aluseks on vanuserühma eeldatavad pädevused valdkonniti; 

 arengumappi, kuhu kogutakse lapse joonistusi, töölehti, konkreetsete ülesannete 

lahendusi, vaatluslehti jms põnevat materjali; kogutakse õppeaasta jooksul alates lapse 

lasteaeda tulekust kuni kooliminekuni; mappi valivad töid nii õpetajad kui ka lapsed, 

töid täiendatakse lapse või täiskasvanu kommentaaridega. 

 „Mina oskan juba” (arengu jälgimise mäng 3 – 7 a lastele). 

 

4.2.1 Rühma meeskonna poolt viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaastas lapsevanemaga 

arenguvestlus lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks. Õpetajad annavad tagasisidet lapse 

arengust ja õppimise tulemustest (arengukirjelduse ja kogutud materjalide põhjal), 

lapsevanemad selgitavad oma seisukohti ja ootusi lapse arengu suhtes. 

 

4.2.2 Lapse arengu hindamise materjalid antakse lapsele/ vanemale üle lasteaia lõppedes või 

lapse lahkumisel teise lasteaeda. 

 

4.3 Lapse koolivalmiduse hindamine 
 

4.2.3 Koolivalmidust määratletakse bioloogiliselt (lapse vanus) ning lapse füüsiliste, sotsiaalsete 

ja vaimsete funktsioonide küpsuse alusel.  

 

4.2.4 Koolivalmiduse hindamise aluseks on 6-7 aastase lapse üldoskuste ja kõikide valdkondade 

eeldatavad pädevused. 

 

4.2.5 Koolivalmiduse hindamisel rakendatakse vastavalt pedagoogilise nõukogu otsusele ja 

rühma meeskonna valikule: 

 arengu hindamist (6-7 aastase lapse arenguhindamise tabel); 

 testimist (vajadusel individuaalne test,  Tove Krogh joonistamise test, J. Strebeleva 

test); 

 mängu läbiviimist (koolivalmiduse hindamise mäng). 

 individuaalse arenduskava olemasolul tegevuste rakendamise tulemuslikkust.  

 

4.2.6 Koolivalmiduse hindamist teostavad rühma õpetajad, kaasates vajadusel logopeedi, 

tugiõpetajat, liikumis- ja muusikaõpetajat, õppealajuhatajat; hindamine toimub märtsis- 

aprillis.  

 

4.2.7 Hinnang lapse koolivalmidusest kajastub lapse koolivalmiduse kaardil, analüüsitakse 

aprillis arenguvestlusel, edastatakse lapsevanemale. Koolivalmiduskaart koostatakse kahes 

eksemplaris asutuse plangil, üks vanemale kooli esitamiseks, teine jääb asutusse. 

5. KOOSTÖÖ VANEMAGA 
 

5.1 Koostööd lapsevanemaga alustatakse enne lapse lasteaeda tulekut. Toimuvad lapsevanemate 

koosolekud, kus tutvustatakse lasteaia määrust, kodukorda, viiakse läbi vestlusringi lapse 

valutumaks kohanemiseks, tutvutakse rühmade ja tulevaste õpetajatega. Lasteaeda saabuvatele 

lastele võimaldatakse koos vanemaga harjutamist õuealal. Lasteaeda vastu võtmisel toetab vanem 

lapse harjumist rühma teiste laste, täiskasvanute ja ruumidaga.  
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5.2 Lasteaeda tuleku ajaks on pere õpetanud lapsele erinevaid oskusi, lasteaed omakorda 

väärtustab lapse peresuhteid. Lapsevanema ja lasteaia vaheline aval ja usalduslik suhtlemine tagab 

mõlema osapoole soovi teha igapäevaselt head koostööd. 

 

5.3 Koostöö läbiviimise põhimõtted: 

 lasteaia personal on lapse pere toetajad; 

 lapsevanemate ja õpetajate vahel valitseb usaldus ja diskreetsus; 

 pered saavad osaleda õppe- kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises, ühistes 

tegevustes; 

 lapsevanemad saavad nõu ja julgustamist lapse õppe- ja kasvatusküsimustes. 

 

5.4 Vanematel on võimalus:  

 osaleda nii rühma- kui asutuse koosolekutel, lapsevanematele korraldatud koolitusel; 

õpetajate ja lapsevanemate vahelistel vestlustel;  

 saada nõustamist lapse arengu- ja kasvatusküsimustes; 

 osaleda arenguvestlustel, planeerida lapse arengut toetavaid tegevusi koostöös rühma 

meeskonnaga; 

 panna laps huvialaringi; 

 osa võtta (sh osaleda planeerimisel ja läbi viimisel) rühmasisestest ettevõtmistest (n 

rahvakalendri- või muud tähtpäevad, jõulupeod, väljasõidud/ piknikud, spordiüritused, 

vanavanematele korraldatud sündmused jms); 

 osa võtta traditsioonilistest ühistest sündmustest (Trallimaja päev, Jõululaat, talgud) ning 

õppeaasta teemaga seotud projektidest. 

 

5.5  Koostöö tõhustamiseks ja tagasiside saamiseks asutuse tööle viiakse läbi rahuloluküsitlusi (iga 

kahe aasta tagant); valitakse igal aastal rühma hoolekogu liige ja liikmed vanematekogusse. 

 

6. 6- 7 AASTASE LAPSE EELDATAVAD ÜLDOSKUSED 
 

6.1 Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, lõimides erinevate 

valdkondade sisusid. Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma.   

 

6.1.1 Mänguoskused on koolieelses eas lapse põhitegevus ning on kõigi üldoskuste ja teiste 

valdkondade teadmiste ja oskuste arengu alus. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane 

laps: 

 tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma; 

 rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast 

maailmast; 

 algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu; 

 täidab mängudes erinevaid rolle; 

 järgib mängureegleid, oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada; 

 suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele; 

 tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus; 

 kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid. 

 

6.1.2 Tunnetus- ja õpioskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse (taju, 

tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone, motivatsiooni), suutlikkus hankida teavet, 

omandada teadmisi, oskusi, uurida, katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste 

arengu alusel. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

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

nähtusi tervikuna; 
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 mõtleb nii kaemuslik- kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib 

sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi; 

 tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi; 

 kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni; 

 tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi; 

 suhtub õppimisse positiivselt- tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja 

katsetada; 

 rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel; 

 kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist; 

 tegutseb iseseisvalt või juhendamisel digivahenditega (tahvelarvuti, Bee- Bot 

põrandarobotid, Ozobot robotid jne). 

 

6.1.3 Sotsiaalsed oskused on lapse oskused teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka teisi, 

võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest. 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

 püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses; 

 hoolib teistest inimestest, osutab abi, küsib vajadusel ise abi; 

 osaleb rühma reeglite kujundamisel; 

 oskab teistega arvestada ja teha koostööd; 

 loob sõprussuhteid; 

 saab aru mõistete “oma- võõras- ühine” tähendusest; 

 teeb vahet hea ja halva käitumise vahel; 

 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad; 

 järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme; 

 selgitab oma seisukohti. 

 

6.1.4 Enesekohased oskused on lapse suutlikkus eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid, 

emotsioone, juhtida oma käitumist. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

 suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone (n rõõmu, viha) sobival 

viisil väljendada; 

 kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi; 

 oskab erinevates olukordades sobivalt käituda, muudab oma käitumist vastavalt 

tagasisidele; 

 tegutseb iseseisvalt,  algatab tegevusi ja vastutab oma käitumise eest; 

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

 saab hakkama eneseteenindamisega, on kujunenud esmased tööharjumused; 

 kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult, tegevuse lõppedes koristab enda 

järelt. 

         

7. ÕPPE- JA  KASVATUSTUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU NING 6-

7 AASTASE LAPSE ARENGU EELDATAVAD  TULEMUSED 
 

    7.1. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused 
 

7.1.1 Laste elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad  on üks osa sellest, mis seob õppe- ja 

kasvatustegevused tervikuks. Teemade valikul väljendub koduloolisus, aastarütmi jälgimine, 

rahvakalendri ja muude tähtpäevade kajastamine. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning 

tegevuste läbiviimisel arvestatakse valdkondadevahelise lõimimisega, lasteaia lähiümbrusega, 

Pärnu linna kui õpikeskkonnaga; ümbritsevate  inimeste, nende kultuuri ja  mitmesuguste 

erivajadustega. 
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7.1.2 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, lapse arengu eeldatavad tulemused ning tegevuste sisu 

esitatakse seitsmes valdkonnas: 

 Mina ja keskkond (lisa 1.1) 

 Keel ja kõne (lisa 1.2) 

 Kahesuunaline keelekümblus (lisa 1.3) 

 Matemaatika (lisa 1.4) 

 Kunst (lisa 1.5) 

 Muusika lisa (1.6) 

 Liikumine (lisa 1.7) 

 

7.2 Lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad  
 

7.2.1 Toetudes valdkonna Mina ja keskkond sisuplokkidele võib kasutada tegevuste planeerimisel 

järgmist  soovituslikku temaatikat. Näidisteemad on jaotatud kuude lõikes nädalate kaupa, valida 

saab vastavalt soovile ja laste huvile. Teemade kajastamiseks võib iga rühm ise valida endale 

sobilikuma aja. 

 

Suvekuudel (juuni, juuli, august), mil enamus lapsi puhkab, on tegevused planeeritud valdavalt 

õues mänguliste tegevustena.  

 

September – pili- pali, pili- pali pihlamari…. 

 Tere, mina siin! (lapse nimi, sooline kuuluvus, (taas)kohtumine lasteaiaga; 1. september- 

teadmiste päev). 

 Veel suvi kestab (mäng on lapse kõige tähtsam töö, laste õigused ja võimalused, 

kohustused; liiklemine teedel ja tänavatel). 

 Mis aias uudist? (juurviljad, puuviljad, esimesed sügisesed koristustööd, sügisandide 

säilitamine). 

 Sügisel on sünnipäev (aastaaegade vaheldumine, muutused looma- ja taimeriigis, 

sügislilled, Mihklipäev rahvakalendris). 

 

Oktoober - sügis korjab terad kokku, salved vilja täis…. 

 Leib meie laual (leiva saamislugu, erinevad viljad, erinevad ametid, kartul- teine leib). 

 Sügis meie õues ja metsas (muutused taimeriigis, puud, seened, raba- ja soomarjad). 

 Linnud valmistuvad reisiks (lindude käitumine sügisel, ränd- ja paigalinnud, linnud meil 

ja mujal, toitumine, välimus). 

 Metsloomade sügisesed askeldused (loomade välimus, käitumine sügisel, toitumine, 

erinevad eluviisid). 

 

November - mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule… 

 Lasteaial Trall on sünnipäev 03. 11 (lasteaia asukoht, töötajad, lapsed, sõbrad, 

mänguasjad, erinevad tegevused ja toimetused, Sookolli ja Haldja külaskäik; 

hingedepäev rahvakalendris). 

 Mehed omavahel (isade, vanaisade osa pereelus, erinevad ametid; Mardipäev ja selle 

kombestik; isadepäev; koduloomad, linnud). 

 Vana- aja lood (erinevad põlvkonnad, eluviisid ja kombed, käsitöö). 

 (Naiste) tööd ja toimetused perekonnas (sünd ja surm- inimese eluring, noored ja vanad; 

Kadripäev ja selle kombestik). 

 

Detsember -  tasa, tasa jõulukellad kajavad… 

 Päkapikud piiluvad (algab jõuluaeg, erinevad rahvused ja kultuurid, erinevad päkapikud- 

nende elukohad, välimus ja toimetused, omavahelised suhted). 
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 Tulge kõik Jõululaadale! (tööd ja tegemised enne jõule, jõulukaunistused, Jõululaada 

korraldamine). 

 Jõuluüllatus (vanad jõulu- ja näärikombed, jõuluetendused, jõulupeod, jõuluvana ja tema 

liiklusvahendid). 

 Talv jõudis pärale (muutused looduses, temperatuuri muutumine, öö ja päeva 

vaheldumine; Toomapäeva tähendus rahvakalendris, jõulupühad kodudes, vana-aasta 

ärasaatmine, kombestik). 

 

Jaanuar - lumehelbed hiilgavad, puudel ehted uued… 

 Hei, kubujuss! (uue aasta algus, Kolmekuningapäev rahvakalendris; muutused öö ja 

päeva vaheldumises; inimeste riietus ja hobid talvel; liiklusohutus, erinevad sademed: 

vihm, lumi (lumehelbed), rahe), härmatis)). 

 Mull- mull- mull- mull väiksed kalad …(taimeriik talvisel ajal, kalad ja kahepaiksed, 

kohastumine erinevates tingimustes; jäätumine ja puhas õhk; ohtlikud talvetegevused 

(jõe- merejääle minek jms), akvaarium ja terraarium)). 

 Mis on metsarahval uudist? (loomad talvel, kes magab, kes peab toitu otsima, nende 

elupaik ja kohanemine; igihaljad okaspuud; põhjamaa loomad, Tõnisepäev 

rahvakalendris)). 

 Vaak, vaak- kust ma süüa saaks? (linnud meie lasteaia ümbruses ja mujal; inimeste osa 

väikelindude elus; põhjamaa linnud, välimus, toit).  

  

Veebruar - legendi muulist, ammu Pärnust kuulsin… 

 Pärnu- siin mu kodu kaunike (kodu, kodumaja, koduõu; mis minu kodu ümbritseb; Pärnu 

sümboolika; tähtsamad objektid, meri ja jõgi; küünlapäev rahvakalendris). 

 Küll on kena sõbraga mäest alla lasta (tervisele kasulik ja kahjulik; ohud liikluses, 

päästeamet 112; vastlapäev ja selle kombestik; sõbrapäev (Valentinipäev) ja tunded). 

 Minu lemmikud kodus (ja maal) (kodu- ja lemmikloomad, erinevad ametid seoses 

loomadega, tehnika, ehitised,  kasulik ja kahjulik). 

 Eesti on mu sünnimaa (rahvus, sümboolika, riigijuhtimise ametid, tuntud eestlased, 

Madisepäev rahvakalendris, iseseisvuspäev, lähemad naabrid (Venamaa, Läti, Leedu, 

Soome, Rootsi). 

 

Märts - kevad tuleb vilistades, kellukesi kõlistades…. 

 Toalilled aknalaual (valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede elus, loomad, kes 

elavad  mulla sees) 

 Minu keel on emakeel (eesti keel ja muud keeled, eesti keele kirjanduslikud väikevormid, 

teatrietendused, näitlejad). 

 Sulisevad kevadveed (kevade algus, muutused looduses, päikese mõju kõigele elavale, 

esimesed putukad jms). 

 Jänkudel on munakorvid (munadepühad, tähendus ja kombestik rahvakalendris, küülikud 

ja kanapere, eluviis ja elukoht). 

 

Aprill - karumemmel tantsuringis, tihti jalg see eksib… 

 Oh, seda naljanatukest… (tagurpidi maailm, masinad, aeg, looduseadused, 

maailmaruum). 

 Lemmikjutt- muinasjutt (eesti- ja teiste rahvaste muinasjutud, seos erinevate looduslike 

vormidega, kultuuriga). 

 Juba linnukesed väljas laulavad (saabuvad esimesed rändlinnud, lindude toimetused, 

lõunamaa linnud, erinevused ja ühised tunnused, tegevused, Jüripäev rahvakalendris, 

südamenädal). 

 Ärka, ärka karuke (metsloomade tegemised kevadel, tehiskeskkond ja looduskeskkond, 

lõunamaa loomad, kohastumine elukeskkonnaga, Volbripäev- nõidade öö). 
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Mai - piiri- pääri pääsukene, liiri- lõõri lõokene…. 

 Aas ja mets on lilli täis…( algab suur ärkamine: taimed, loomad (suured ja väikesed), 

inimesed, erinevad lõhnad ja hääled)). 

 Emake, hellake, lilli sul toon…  (emadepäev, elukutsed, ema osa lapse elus, ema tähtsus). 

 Kevad Trallimaja õuel (Trallimaja kevadpäev, lasteaia lõpetamine ja kooliminek, 

suvepuhkus). 

 Vihm puhtaks pesi aiamaa (kevadised tööd, prahi ja kulu põletamine- kahjulikkus ja 

ohutus, vihma kasulikkus ja kahjulikkus). 

 

Juuni - metsapõues hämaras, tulukesed säravad… 

 Lepatriinu täpid (lapsepõlv ja laste õigus, 1. juuni on lastekaitsepäev, lepatriinude ja 

sipelgate elust, igal olendil on sünnipäev). 

 Konnad, vette! (kalad ja kahepaiksed, võimalused eluks vees ja maal, looduskeskkond). 

 Ikka edasi, ikka edasi…. (mardikad, põrnikad, teod, öö- ja päevaloomad). 

 Jaanipäeva aegu (aastaaegade vaheldumine- suve algus, muutused looduses, jaanipäev- 

üks tähtsamaid pühi eesti rahvakalendris). 

 

Juuli - suvi kutsub kõiki välja oma toast… 

 Mina kivikuningas… (eluta ja elus loodus, igal asjal, esemel on tähendus). 

 Ämblikupüünis (liblikad, kiilid, ämblikud, kes keda vajab, suure suve aktiivne elu). 

 Suur suvi on saabunud (Pärnu asub mere ääres,  puhkuse, päikese ja merevee mõju 

inimese tervisele). 

 Lillemeri marja-aasal (looduse hoidmise vajalikkus, mesilaste kodud ja töö, mürgised ja 

mittemürgised lilled, suvemarjad). 

 

August - üks rohutirts läks kõndima….. 

 Kui seda metsa ees ei oleks (puude kasulikkus, linnupojad saavad lennuvõimelisteks, 

toitumine). 

 Rohutirtsude viiulimäng  (kõige elava ja elutu säilitamine ka lihtsalt ilu pärast). 

 Pilvelaevad  (ilmastik, tuul, pilved, vihm, päike- nende mõju looduses). 

 Vikerkaar  (erinevad ilmastikunähtused, erinevad loodusannid, Muinastulede öö). 

 

8. ÕPPEKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Õppekava uuendatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte tihedamini kui üks kord aastas. Täiendused 

viiakse sisse pedagoogilise nõukogu ning asutuse hoolekogu heakskiidul. 
 

 


