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1 ÜLDSÄTTED
Parksepa Lasteaia õppekava on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud
riikliku õppekava alusel. Õppekava koostamisest ja arendamisest võtsid osa lasteasutuse
pedagoogid, kaasates vanemaid.
Parksepa Lasteaia õppekavas esitatakse:
 lasteasutuse liik ja eripära;
 õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad
tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
 õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja
kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
 lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

1.1 LASTEAIA LIIK JA ERIPÄRA
Parksepa Lasteaed asub Võru maakonnas Parksepa alevikus ja on Võru Vallavalitsuse
valitsemisalas töötav eesti keele õppekeelega haridusasutus.
Parksepa Lastepäevakodu on asutatud 7.okt. 1973.aastal, siis kuulus ta Võru EPT alla.
Alates 1991.aastast kuulub lasteaed Võru vallavalitsuse alla.
Parksepa lasteaed on 4-rühmaline, neist töötab 3 rühma – Vaatlejate rühm (1-3 aastased
lapsed) ja 2 liitrühma - Uurijate rühm (lapsed vanuses 2-5 a) ja Avastajate rühm (lapsed
vanuses 4-7 a). Kuna rühmi on kolm, siis ei saa ühes rühmas olla ainult samaealised
lapsed.
Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:
 sõimerühmas 14 last + hoolekogu otsusega 2 last + 2 osaajalise kohakasutusega last;
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 liitrühmas 18 last + hoolekogu otsusega 2 last + 2-4 osaajalise kohakasutusega last.
Lapsi käib lasteaias nii Võru vallast kui ka Võru linnast.
Ühe rühma baasil on loodud lastele võimalus vabalt tegutseda erinevates keskustes.
Rühmas on veenurk, liivanurk, puutöönurk, raamatunurk, loodusnurk, kunstinurk.
Lasteaed kasutab Johannes Käisi pedagoogilisi põhimõtteid. Meie töö filosoofia
seisneb kolme komponendi koosmõjus ja -töös, s.o. laps-lapsevanem-lasteaed.
Johannes Käisi (26.12.1885 - 21.06.1950) pedagoogilised vaated:
ARENG
Kogu meie olevus areneb lapsepõlvest peale. Meie keha ja hinge valdab tung areneda.
Õpetaja hüüdsõna olgu- ikka edasi arenemise teel!
KASVATUS JA HARIDUS
Pedagoogika on kunstiõpetus, õpetaja on kunstnik! Õpetamine on teeniv kunst.
Haridustöös on kaks tähtsat ala - kasvatus ja õpetus. Kasvatuse ja hariduse ülesanne on
meie kultuuri väärtusi tulevastele põlvedele edasi anda. Kasvatuse ja hariduse
keskpunktiks peab olema nüüdse aja elu. Ideaal on kasvatav õpetus, st et me ei õpeta
mitte ainult intellekti, vaid ka kõlbelisi tundeid, iseloomu jms.
Õpetusel on kolm tegurit- laps, õpetaja ja õppeaine.
Passiivne õpetus s.o õpetaja - õppeaine/tegevus - õpilane/laps
Isetegev õpetus s.o õpetaja - õpilane/laps - õppeaine/tegevus

EVOLUTSIOONILINE PEDAGOOGIKA
Lapsi tuleb õpetada mitte niivõrd tõsiasju teadma, kui neid otsima ja leidma. Laps
peab ise olema otsija ja leidja. Õpetaja ülesanne on luua õhkkond ja meelsus.
Võimete leidmine ja huvi äratamine.
Vabadus see on aktiivsus.
TÖÖKOOL
Sõnakool ehk passiivsuskool - ainete rohkus ja teadmiste pealiskaudsus.
Töö koolis - arendame käsi, keelt, meeli, joonistamist jms.
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Töökool - kõik need tegemised on pandud tööle lapse arendamise eesmärgil.

Isiksuse individualiteet:
 kasvatab last tööle töö läbi;
 annab meelelise kogemise ehk laps tajub ja tunnetab oma ümbrust elamustoonilise
tervikpildina;
 pakub vaimset isetegevust, ise ülesande lahendamist;
 pakub vaba isetegevust, tööd ja aktiivsust (Isetegevuselt iseseisvusele);
 säilitab terviku ainete vahel - pole tähtis, mida õpetada, vaid kuidas õpetada;
 toimub õpetaja passiivsusena kõnelemise suhtes ja aktiivsusena lapse algatusel
läbiviidava töö juhtimisel;
 säilitab laste ja nende töö võrdväärsus, puudub võistlus, puudub keskpärasus;
 toimub läbi ühise tegutsemise;
 tagab loova töö - kõrgeim aste inimese töövõimes;
 tekitab huvi.
Töökooli kasvatuslikud põhinõuded:
 setegevus, isetegevuses on kaks astet- see on aktiivsus ja spontaansus;
 elulähedus- tingimusteks lapse areng, huvid ja võimed, teadmiste rakendamine
igapäevases elus.
ÜLDÕPETUS
Üldõpetuses on kogu õpetuse keskustus lapse igapäevaste tähelduste, kogemuste ja huvide
vallast valitud kodulooliste vaateõpetuste asialadel ehk teemadel. Keskustuse tähtsamaid
sihte on õppeainete sisemine seos. Lapse sisemisi jõude vabastab ja paneb liikuma vaid
ühtlane terviklik õppetegevus, mille keskus on last ümbritsev maailm, kogemused,
elamused ja huvid. Üldõpetuse tuumaks on kodulooline vaateõpetus. Iga põhiteema
käsitlus algab vaateõpetusega. Üldõpetus oma olemuselt soodustab isetegevust.
Üldõpetuse põhimõtted:
 kõik õpetusalad seotakse ühtseks tervikuks;
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 õpetuse keskuseks on vaateõpetus ehk kodulugu;
 vaateõpetuse teemad valitakse kodukoha ümbrusest;
 vaateõpetuse teemade kestus ja laad sõltub sisust.
KODULUGU ÜLDÕPETUSE ALUSENA
Pedagoogilised põhinõuded:
 lapsepärasus - õpetuse sisuks võivad olla ainult lapse huvideringi kuuluvad asjad ja
nähtused, mis talle ka arenemis- ja jõukohased;
 elulisus- õpetus peab hoidma sidet kodu ja koduse eluga, koduümbrusega;
 näitlik õpetus;
 isetegevuse- põhimõte.
ISETEGEVUS JA INDIVIDUAALNE TÖÖVIIS
Ülesanded:
 võimaldada küllaldaselt iseseisvat, isetegevat tööd, mis toimuks loomulikus töösammus
(töösammu loomuvastane muutmine vähendab töö produktiivsust);
 teostada töö valitavuse nõue;
 arvestada võimeid, kalduvusi ja huve;
 tõsta individuaalsuse kaudu ühistöö viljakust ja väärtust.
Individuaalne tööviis üldõpetuses:
1. Isetegevus e loov töö - tõeline isetegevus iseseisva mõtlemise ja väljendusega esineb
alles siis, kui laps ise leiab mõtte- ja tahteergutusi, ise otsib ja püstitab eesmärgid, ise valib
vahendid ja teid eesmärgile jõudmiseks. Isetegevusel on kaks astet: matkiv isetegevus ehk
aktiivsus ja vaba isetegevus ehk spontaansus.
 Omaalgatus, initsiatiiv- lähtumine huvidest, mõtetest
 Vaba eneseväljendus- iseseisvus tegevuse vormi, tee ja vahendite valikul ning
toimingu läbiviimisel
 Tegevuse arendav mõju
2. Võimetele ja huvidele baseeruv õpetus; töötempo arvestamine ja ülesannete valik.
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LOODUS
Väärtuste kujundamine ja vaimsed võimed- looduse tundmine ja tema elu mõistmine on
loodusarmastuse eeltingimus, sest armastada saame ainult seda, mis meile tuttav ja meie
vaimule ligidal seisab. Igas inimeses elab lapsest saati seesmine tung looduse poole.
Parksepa Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas. Lastel on võimalik viibida palju värskes
õhus ja käia looduses õppekäikudel.
KUJUTAMINE LOODUSÕPETUSES
Joonistamine - analüüsivas protsessis vaatlusel võib juhtuda, et üksikud tähelepanekud
valguvad laiali ja kaotavad seose üksteisega. Joonistades vaadeldud esemeid seome joon
joone järel üksikkujutlusi üldpildiks, mis paremini jääb lapse mällu püsima. Joonistades
liitud otsekohe ka väljendusega.

1.2 MISSIOON
Meie missiooni võtab kokku hüüdlause, mis on pärit J. Käisilt
AITA MIND MUL ISE TEHA!
See kätkeb endas ülesandeid:


luua koostöös lasteaia personali ja lastevanematega laste igakülgset arengut
soodustav turvaline ja arendav kasvukeskkond, kus õppe- ja kasvatustööd
planeerides

lähtutakse

eelkõige

lapse

vajadustest,

väärtustatakse

lapse

individuaalsust ning arendatakse igat last tema võimetest ja huvidest lähtuvalt; kõige
aluseks on terviklikkus, lapsepärasus, elulähedus;


kujundada lapses teisi inimesi, loodust ja ümbritsevat keskkonda väärtustav, säästev
ja austav eluhoiak;



olla hooliv lapsena, õpetajana, lapsevanemana, lasteaiatöötajana.

1.3 VISIOON
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Visioon on meie ühine nägemus lasteaia soovitavast olukorrast tulevikus. Teeme oma
lasteaias kõik, et laps saaks täiskasvanuna öelda:
KÕIK, MIDA LAPS PEAB TEADMA SELLEST,
KUIDAS ELADA, MIDA TEHA JA KUIDAS OLLA –
OMANDAB TA LASTEAIAS
Visiooni saavutamiseks peame oluliseks:
 liita kõigi lastega tegelevate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist
positiivselt mõjutavatele tegevustele;
 kasutada mõjusa õpikeskkonna loomisel J. Käisi üldõpetuse põhimõtteid,
looduslikke ja kaasaegseid õppevahendeid;
 olla eesti ja võru keele ning kultuuri väärtustajad ja edasikandjad;
 teha koostööd kõikidel tasanditel.

1.4 PÕHIVÄÄRTUSED
Lasteaia põhiväärtused määravad selle, kuidas midagi tehakse. Väärtused peegeldavad
organisatsiooni ideoloogiat (väärtused annavad vastuse küsimustele Kuidas me täidame
oma missiooni? ja Kes me tahame olla?)
Lasteaia põhiväärtused on meie tavareeglid, millest tegutsemisel lähtume:
 hoolimise eetika;
 loovus;
 meeskonnatöö;
 loodus.
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2

ÕPPE-

JA

KASVATUSTEGEVUSE

EESMÄRGID,

PÕHIMÕTTED

JA

ÜLDOSKUSED
2.1 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
Lähtudes riiklikust õppekavast on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse
mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Õppe- ja kasvatustegevuse
üldeesmärk on toetada 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.
Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi
arvestades:
 luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt
tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
 hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist,
sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
Õppe-kasvatuse üldeesmärgid:
 lapsed on aktiivsed õppijad ja oskavad teha valikuid, mida toetab lasteaia meeskonna
poolt loodud kasvukeskkond läbi loovuse, mängu, õuesõppe ideede ja J. Käisi
üldõpetuse põhimõtete rakendamise;
 lapsed hoolivad kaaslastest, Eestist ja keskkonnast, pöörates tähelepanu keskkonna
teadlikkusele ja säästlikkusele;
 laste arengut toetab lasteasutuse personali ning lastevanemate koostöö läbi kujundatud
koostöövõrgustiku toimimise.
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Kasvatuslikud eesmärgid

Vaimne kasvatus
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 laps omandab vastavalt oma arengutasemele põhiteadmisi, oskusi ja vilumusi
õppekava poolt määratletud valdkondades;
 laps oskab kasutada oma laienevat sõnavara ning oma mõtteid ja soove selges
keeles väljendada;
 laps oskab kuulata, vaadelda, uurida, leida seoseid; ta on uudishimulik, avatud
kõigele uuele ja huvitavale ümbritsevas elus.
Vaimse kasvatuse arendustöö kaudu areneb lapsel mälu, mõtlemine, tähelepanu- ja
keskendumisvõime, töövõime.
Sisu:
 vaatlusoskuse, tahtelise tähelepanu ja fantaasia arendamine;
 kõne ja väljendusoskuse arendamine;
 mälu, mõtlemis-, üldistus-, analüüsi- ja põhjendusoskuse arendamine;
 loovuse ja leidlikkuse arendamine;
 lapse ümbritseva maailma mõistmise toetamine.

Kehaline kasvatus
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 laps saab aru, et hea on olla terve;
 laps oskab vastavalt ilmastikule ja kehalisele tegevusele riietuda;
 laps on aktiivne, tunneb rõõmu liikumisest, oskab tegutseda kehalist arengut
soodustavas keskkonnas, oskab täita eakohaseid/oma arengule vastavaid ülesandeid;
 laps saab hakkama eale/oma arengule vastavate käeliste tegevustega.
Kehalise kasvatuse arendustöö kaudu areneb lapsel peenmotoorika.
Sisu:
 tervise säilitamine ja tugevdamine, hügieeniharjumuste omandamine;
 liikumisvõimaluste loomine, looduses liikumine, liikumismängude õpetamine;
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 kehaliste võimete arendamine, sportimise vastu huvi tekitamine.
Eetiline kasvatus
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 laps oskab olla tema ise, ta oskab kaitsta oma seisukohti, väärtustada oma tööd;
 laps oskab teha valikuid, otsustada ja vastutada oma tegude eest, on koostöövõimeline
ja teistega arvestav;
 laps tunneb huvi oma kodu, kodumaa, kaaslaste, looduse ja kultuuri vastu, ta teab, kus
riigis ta elab;
 laps mõistab, et viisakas, aus ja julge olla on hea.
Sisu:
 viisaka suhtlemisoskuse kujundamine täiskasvanute ja eakaaslastega ning eetiliste
käitumisnormide

tutvustamine

(ausus,

õiglus,

headus,

julgus,

tagasihoidlikkus);
 otsustusvõime arendamine valikute tegemisel;
 kõlbeliste tundmuste, harjumuste teadvustamine.

Esteetiline kasvatus
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 laps oskab näha ilu looduses ja ümbritsevas elus;
 laps oskab ise ilu luua, tunneb erinevaid kunstiliike.
Esteetilise kasvatuse arendustöö kaudu areneb lapsel loovus ja rikastub fantaasia;
Sisu:
 ilumeele arendamine;
 erinevate kunstiliikide tutvustamine;
 näituste külastamine;
 rahvakunsti tutvustamine.

Sotsiaalne-emotsionaalne kasvatus
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
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 laps teab, et iga inimene on eriline; ta mõistab, et erinevatel

inimestel on erinevad

võimed ja oskused;
 laps oskab tegutseda koos teiste laste ja täiskasvanutega;
 laps tunneb igapäevaelu reegleid, peab neist kinni, võtab omaks head käitumistavad ja
mõistab nende tähtsust igapäevaelus;
 laps oskab väljendada oma tundeid, mõistab teiste tundeid, oskab paluda ja pakkuda
abi;
 laps teab ja tunneb, et kodu ja lasteaed on talle turvalised paigad.
Sisu:
 positiivse enesehinnangu kujundamine;
 igapäevaelus ja erinevates olukordades suhtlemisoskuse kujundamine;
 oma tunnete väljendamine ja kaaslaste tunnetega arvestamine;
 mängu kaudu psüühiliste protsesside arendamine;
 ise probleemidele lahenduse leidmine;
 õige enesehinnangu kujundamine.
Ülesanded eesmärkide täitmiseks:
 luua arengut soodustav keskkond;
 kaasata lapsevanemad õppe-kasvatustöösse;
 tõhustada enesearendamise tööd;
 arendada heatahtlikke suhteid kõigi osapoolte vahel.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 laps on loov, koostöövalmis aktiivne uurija ja õppija;
 laps oskab loovalt ja aktiivselt tegutseda ja mõelda, ta on uudishimulik ja
õpihuviline;
 lapse üleminek kodust lasteaeda ja lasteaiast kooli on sujuv ja loomulik;
 lapses on arenenud oskused, mis aitavad tal elus toime tulla;
 laps oskab käituda erinevates olukordades ja elus ettetulevates situatsioonides;
 laps tunneb, et tema isiklikke huvisid märgatakse ja toetatakse;
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 laps on vaimselt, kehaliselt ja sotsiaalselt eakohaselt arenenud;
 laps saab eduelamusi;
 laps on valiku-, otsustus- ja vastutusvõimeline;
 laps oskab suhelda eakaaslastega ja on valmis koostööks;
 lapsele on õppe- ja kasvatustegevused jõukohased, arendavad ja huvitavad;
 laps märkab loodust enda ümber ja tal on kujunenud oma elukeskkonda hoidev
suhtumine;
 lapsel on mõistev ja salliv ellusuhtumine;
 laps väljendab end läbi loovtegevuse;
 laps on oma kaaslaste ja keskkonna suhtes salliv;
 laps teab, mis rahvusesse ta kuulub ning on salliv teiste rahvuste ja muude ümbritseva
ühiskonna erisuste suhtes. Laps peab lugu kodust, perekonnast ja isamaast.
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2.2 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest
ja on arendava tegevuse aluseks lasteaias.
 Lasteaias arvestatakse laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja
piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ning demokraatlike suhete
kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel.
 Lapse loovuse toetamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid, võimaldatakse tutvuda ja
tunnetada erinevate materjalidega meie ümber.
 Lapse arengus on suur tähtsus mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega
jätma.

Mängudes

omandatakse

sotsiaalseid

kogemusi,

kujundatakse

eneseteenindamisoskusi ja harjumusi ning kinnistatakse teadmisi-oskusi.
 Kasvatamine ja arendamine toetub lapse loomulikule huvile ümbritseva vastu, lähtub
konkreetsest, lapse ajas ja ruumis tuttavast. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse
lähemalt kaugemale, üksikult üldisele.
 Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste
eale vastava päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ning
lasteasutuse õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus tagades tervise hoidmise ja
edendamise.
 Laste igapäevatoimingud ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, mis
annavad palju võimalusi laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.
 Lapse

arengut

soodustab

aktiivset

liikumist

stimuleeriv,

mitmekesiseid

liikumisvõimalusi ja –kogemusi ning positiivseid eeskujusid pakkuv keskkond. Tervise
seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.
 Lasteaias toimub laste süsteemne, järjepidev ja eesmärgistatud arendamine ja
harjumuste

kujundamine

peamiselt

lasteaia

õpetaja

kavandatud

õppe-

ja

kasvatustegevustes ja mängudes. Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu
ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad – koduloolise vaateõpetuse põhimõte.
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 Looduskeskkonna ja loodusvahendite kasutamine võimaldavad lastel tunnetada,
kogeda, uurida ja avastada ning tasakaalustada tänapäeva tehismaailma, lapse
isetegemine ja kogemuse läbi õppimine võimaldab tal tunda eduelamusi;
 Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalik teha valikuid. See õpetab last
iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuste tulemuste eest vastutama.
 Lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut soodustab kodu ja lasteasutuse koostöö.
See lähtub lastest ja on suunatud tervikliku arengukeskkonna kujundamisele.
Lasteasutuse tegevus on perekonnale avatud.
 Kasvatamisel

ja

arendamisel

väärtustatakse

eesti

kultuuritraditsioone

ning

arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

2.3 ÕPIKÄSITUS
Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises,
teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nende vahelistes 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.
Arvestame laste eripära:
 pöörates tähelepanu sellele, et iga laps on unikaalne, kellel on oma arengu ajakulg ja
oma viis õppida, omad kogemused ja perekonna sotsiaalne taust. Õpetamisel lähtume J.
Käisi üldõpetuse põhimõtetest ja V.Võgotski teooria lapse lähima arengu tsoonist.
Kaasame lapsi tegevuste kavandamisse ja anname võimaluse valikuid teha:
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 motiveerides neid ise uurima ja avastama, viies läbi mängulisi tegevusi, vaatlemisi ja
uurimisi toas, õues, õppekäikudel looduses;
 võimaldades lapsel kavandada ja korraldada oma igapäevategevusi ja viia alustatud
tegevused lõpuni lähtudes seisukohast, et see kõik toimub sisemise iseseisvuse ja
individuaalse tahtetegevuse tulemusena;
 tagades lapsele valiktegevused ja -materjalid ning piisavalt aega (lubada lapsel valida
ruumis endale sobiv koht, tegutsemiseks omaette või väikestes rühmades).
Aitame lapsi seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega:
 arvestades, et laps on väike teadlane, kes loob ise enda jaoks uusi teadmisi ja oskusi, ta
avastab enda jaoks looduse saladused isikliku kogemuse kaudu, uurides, vaadeldes,
võrreldes, mõõtes, küsides, proovides ja otsides lahendusi sellele, millega nad päevast
päeva nii mängudes kui erinevates situatsioonides kokku puutuvad;
 suunates lapse loomulikku uudishimu ümbritseva maailma seaduspärasuste ja saladuste
avastamisele (vaadeldes, uurides, katsetades, praktilisi töid läbi viies suuname lapse
aktiivsele

mõttetegevusele,

probleemidele

lahenduste

leidmisele,

dialoogidele,

aruteludele, julgustades last küsimusi esitama ja oma seisukohti välja ütlema);
 kasutades õppetegevustes aktiivõppe meetodeid (rühmatöid, katseid, vaatlemisi ja
uurimisi) laseme lastel teha märkmeid (mõiste-, ideekaardid), täita vaatlustabeleid,
koostada diagramme jne, avardame laste arusaamist matemaatilisest kontseptsioonist ja
arendame matemaatilisi oskusi ning nii kujunevad põhjus-tagajärg-seosed konkreetsete
tõsiasjade najal);
 pakkudes lastele erinevaid olukordi, sündmusi, tegevusi, vaatlusainet looduses ning
uusi vaatenurki, avardades niiviisi lastel visualiseerimisvõimet, kirjeldamis-, võrdlemisanalüüsimisoskust (suurendame laste huvi uute materjalide, nähtuste vastu ümbritsevas
keskkonnas, väärtustades ja kaitstes ning avardades silmaringi);
 suunates lapsi ise oma teadmisi korrastama, olemasolevatele uusi lisama või
korrigeerima, kasutades pusle-, pildi-, mälu-, tähelepanu- ja situatsioonimänge,
mõistatusi, mitme erineva vastusega ülesandeid, numbririime ning liitmislugusid.
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Kasutame omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes:
 lähtudes sellest, et laps õpib ja areneb kõige paremini isetegemise ja käelise tegevuse
kaudu (Käsi on intellekti tööriist! /Montessori, J. Käis/);
 pakkudes lastele mitmekülgseid käelisi tegevusi: joonistamine, voolimine, kleepetöö,
meisterdamine; erinevaid tehnikaid ja materjale (lapsed omandavad erinevad töövõtted,
harjuvad tööd tegema, võtavad osa tegevuse organiseerimisest: laudade katmine,
töövahendite jagamine ja oma töökoha koristamine jne);
 kujundades isiksuse terviklikkust (lapsel areneb keskendunud tegutsemisvõime,
visadus, tasakaalukus, kujutlusvõime, ilumeel kompides materjale, tunnetades ruumi ja
vormi, mis loob aluse mõistetesüsteemile);
 ühitades õppetegevused lapse argipäevaga, kus laps on ise aktiivne kultuuri rajaja ja
uuendaja (põhimõttel tuntum ja kodulähedane), sidudes igal võimalusel õpitavat
esivanemate traditsioonidega, kodukoha kultuuri- ja ajalooga (tutvustame esivanemate
traditsioone, töid, töövahendeid, rahvariideid, nõusid jne, külastame muuseume,
kodukoha vaatamisväärsusi: kirikuid, mõisaid jne);
 luues turvalise mängukeskkonna, kus laps rakendab loovalt oma kogemusi, teadmisi ja
muljeid ümbritsevast maailmast.
Suuname lapsi arutlema omandatud teadmiste ja oskuste üle, hindama oma tegevuse
tulemuslikkust, rõõmu tundma oma ja teiste õnnestumistest ning toime tulema
ebaõnnestumistega:
 kaasates lapsi ühistesse aruteludesse, kus lapsed ise pakuvad uusi ideid ja otsivad
probleemidele lahendusi;
 innustades lapse igat saavutust, isegi kui see on sisuliselt ekslik; ekslikud arusaamad
parandame katsete või arutelude jne tulemusel ühiselt;
 kiites last, aidates, lohutades ja julgustades last ebaõnnestumiste puhul, kujundades nii
mõistvat ja abistavat suhtumist üksteise suhtes;
 aidates kujundada oskust enesest rõõmu tunda ja iseennast usaldada, hinnates lapse
tööprotsessi.
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel laps:
 kavandab ise oma tegevust ning teeb valikuid;
 seostab uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 kasutab omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
 arutleb omandatud teadmiste ja oskuste üle;
 oskab hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 tunneb rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tuleb toime ebaõnnestumistega.
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2.4 LAPSE EELDATAVAD ÜLDOSKUSED
Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:


tunnetus- ja õpioskused;



sotsiaalsed oskused;



enesekohased oskused;



mänguoskused.

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate
valdkondade sisusid lõimides.
2.4.1 TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse– taju, tähelepanu,
mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.
Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi
ning uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.
Eelkoolieas on lapse põhitegevuse vormiks mäng. Laps omandab ja kinnitab mängu käigus
uut informatsiooni, oskusi, peegeldab neis tundeid ja soove, õpib suhtlema eakaaslastega,
omab sotsiaalseid kogemusi ja käitumisreegleid.
Tunnetus- ja õpioskuste arengu tunnused:


teabe hankimine ja edastamine;



tegevuste planeerimine ja reguleerimine;



kõne kasutamine tunnetustegevuses;



õppetegevuseks vajalik häälestatus;



õppetegevuse erinevad aspektid;



õpitu omandamine ja kinnistamine;



õpitu kasutamine.
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2-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 tuleb toime lihtsas dialoogis osalemisega;
 oskab rääkida sellest, mida ta tajub;
 saab aru vahetust situatsioonist lähtuvast kõnest;
 saab aru ja täidab kaheosalisi korraldusi;
 tunneb ära tuttavaid objekte;
 oskab rühmitada ühe nähtava omaduse või tunnuse järgi.
Sisu:
 erinevate helide kuulamine (loodushelid, helitekitavad esemed);
 looduslike vahenditega (vesi, liiv, lumi jne) mängimine;
 otsimis- ja peitmismängude kasutamine;
 mosaiik, piltmängude ja lihtsamate konstruktorite kasutamine;
 matkimismängude kasutamine tegevustes;
 rühmitamisülesannete lahendamine;
 laulukeste, liisusalmide kasutamine tegevustes;
 lihtsamate katsete tegemine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 keskendub lühikeseks ajaks ühele tegevusele;
 tegutseb teistega kõrvuti, osaleb ühistegevuses;
 kasutab omandatud teadmisi, seoseid ja tegevusi samas situatsioonis;
 loob tegevuse kaudu seoseid kõnega;
 väljendab oma emotsioone tuttavat eset, inimest nähes, heli kuuldes;
 rühmitab ühe nähtava omaduse järgi;
 tunnetab keskkonnamõju, selle seoseid oma tegevuse ja tagajärje vahel;
 lahendab lihtsaid ülesandeid kogemuslik-praktilisel teel;
 matkib täiskasvanu tegevust;
 saab aru lihtsamatest hulgaseostest rühmitamise abil;
 saab aru lihtsamatest põhjus-tagajärg suhetest;
 mõistab lihtsamaid realistlikke jutukesi.
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3-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab teha lihtsamaid üldistusi objektide ja tulemuste alusel;
 teeb vahet mõistetel täna, homme;
 oskab rühmitada ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi;
 oskab eristada realistlikke ja väljamõeldud sündmusi.
Sisu:
 esemete, nähtuste vaatlemine;
 esemete täitmine ja tühjendamine;
 kuulamisoskust nõudvate mängude mängimine (telefon, helide kuulamine);
 kogemuste põhjal rääkimine;
 mõtlemist arendavate küsimuste kasutamine;
 sorteerimis- ja liigitamismängude mängimine;
 tähelepanu ja meeldejätmismängude kasutamine;
 fantaasiajuttude koostamine;
 reeglitega mängude mängimine;
 katsete koostamine ja läbiviimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 mõistab pikemaid ajavahemikke, suudab meenutada ja rääkida varem toimunud
sündmustest;
 oskab liigitada esemeid nende otstarbekuse alusel (nõud, riided);
 leiab võrdluse alusel esemete ühiseid ja sarnaseid jooni;
 saab aru ja täidab suuliseid korraldusi;
 oskab näha ette tegude tagajärgi;
 kasutab omandatud teadmisi sarnases situatsioonis;
 saab aru lihtsamatest ülekantud tähendustest;
 saab aru lihtsamatest mõistetest ja põhjuslikest seostest;
 tajub esemeid ja saab hakkama mälukujutlustega;
 suudab tegutseda koos täiskasvanuga (15 min);
 viib koos täiskasvanuga alustatud tegevuse lõpuni;
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 kasutab omandatud teadmisi sarnastes situatsioonides ja kontekstis;
 kasutab omandamiseks korduvat kogemust ning mudeli järgi õppimist.

4-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab probleeme lahendada minakeskse kõne abil;
 oskab teabe saamiseks kõnet kasutada;
 mõistab lihtsaid reegleid;
 osaleb ühistegevustes;
 suudab keskenduda mitmele tunnusele ja jaotada tähelepanu;
 rühmitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi (loomad, söögid);
 oskab kohandada oma jutu erinevatele vestluskaaslastele;
 tuleb toime probleemide/situatsioonide lahendamisega;
 saab aru mõistetest, lihtsamatest piltlikest võrdlustest;
 oskab kõne abil kujutlusi seostada, üldistab.
Sisu:


sorteerimis- ja liigitamismängude (tunnuste ja mõistete alusel) kasutamine;



tähelepanumängude (puuduva detaili leidmine) mängimine;



kuulamismängude (helide kuulamine ja nende kirjeldamine) kasutamine;



omadussõnade õpetamine;



mäluarendamiseks korduvülesannete (kuuldu järgi kordamine) kasutamine;



erinevates keskkondades sarnasuste leidmine;



tunnetus- ja kompimismängude mängimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab oma tegevusi osaliselt planeerida ja organiseerida;
 tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta;
 järgib mängudes ja tegevustes lihtsaid reegleid;
 oskab tegevustes jaotada oma tähelepanu mitmele nähtavale, eristatavale tunnusele
(värvus, suurus, kuju);
 oskab õpitud kogemusi erinevates situatsioonides kasutada;
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 suudab jaotada tähelepanu teiste kõne ja oma tegevuse vahel;
 keskendub huvitavale tegevusele 20 minutitks;
 tegutseb vastavalt täiskasvanu juhisele;
 mõtleb õpetajaga situatsioonimängudes kaasa;
 on huvitatud uurimisest ja vaatlemisest.

5-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab vaadelda, märgata detailidel erinevaid tunnuseid ja seoseid;
 oskab eristada ja võrrelda;
 oskab fantaseerida;
 oskab tegevusi ajaliselt järjestada;
 saab aru lihtsate mõistete üldistamisest, oskab neid võrrelda;
 oskab rääkida asjadest, mida ei ole kohal, mis on toimunud minevikus või
toimuvad tulevikus.
Sisu:


tegevustes otsustamise ja valikute tegemise võimaldamine;



naljade, mõistatuste, metafooride kasutamine;



situatsioonide lahendamine;



avastuslik-uurimuslike mängude mängimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 suudab keskenduda huvipakkuvale tegevusele 25 minutit;
 tegutseb lühiajaliselt iseseisvalt;
 oskab konstrueerida, katsetada ja uurida erinevaid võimalusi kasutades;
 oskab oma teadmisi kõne kaudu väljendada;
 kasutab omandatud teadmisi igapäevastes situatsioonides, nii uudses kui sarnases
kontekstis;
 oskab koondada tähelepanu tehtavale tööle;
 viib koos täiskasvanuga alustatud tegevused lõpuni;
 algatab ise ühistegevusi;
25

Parksepa Lasteaia õppekava
 tunneb huvi asjade ja nähtuste vastu neid vaadeldes ja uurides;
 kasutab oma tegevust planeerides ja korraldades sisekõnet.

6-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 saab aru ajavahelistest suhetest, omadustest, ajalistest, ruumilistest järjestustest;
 oskab selgitada kaaslastele mängureegleid;
 tajub sündmusi ja nähtusi tervikuna;
 oskab tegutseda oma kogemuste najal;
 väljendab tegevustes oma loovust.
Sisu:


situatsioonimängude kasutamine (probleemide, olukordade lahendamine);



igapäevaste situatsioonide sidumine uute teadmistega;



reeglitega rollimängude mängimine;



konstruktorite, loodusalaste õppevahendite kasutamine;



avastuslik-uurimuslike katsete läbiviimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 planeerib igapäevategevusi, seab eesmärke;
 suudab keskenduda tegevusele vähemalt 30 minutiks;
 järgib ühistegevustes reegleid, suudab neid selgitada;
 viib alustatud tegevuse lõpule;
 oskab tegutseda sihipäraselt;
 mõistab lihtsamaid seoseid esemete ja nähtuste vahel.

7-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab organiseerida ja planeerida oma igapäevaseid tegevusi ja keskkonda;
 suudab reguleerida oma emotsioone ja käitumist, kasutades selleks kõnet;
 suudab keskenduda korraga mitmele tegevusele või stiimulile;
 oskab uurimisel, katsetamisel ja konstrueerimisel varasemaid kogemusi kasutada;
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 saab aru esemete ja sündmuste vahelistest seostest, oskab neid kuuldu ja nähtu
põhjal ise luua;
 oskab kasutada suhtlemisel arutlevat dialoogi;
 oskab kasutada oma teadmisi uute ülesannete lahendamisel.
Sisu:
 järjekindluse õpetamine;
 vahetust ümbrusest ja kujuteldavast oluliste detailide nägema õpetamine;
 üksikdetailidest tervikplaani koostamine;
 eelnevate kogemuste sidumine uute teadmistega;
 kuuldu/nähtu põhjal jutustamine;
 fantaasiajutukeste koostamine;
 mõistete omandamiseks ebatavaliste kombinatsioonide ja seoste kasutamine;
 arvmõiste ja hulga õppimine abivahendeid kasutades (kivid, pulgad, nööbid,
esemed).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja
nähtusi tervikuna;
 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.
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2.4.2 SOTSIAALSED OSKUSED
Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui
ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest
tõekspidamistest.

Sotsiaalsete oskuste arengu tunnused:


teiste inimeste tajumine;



enda tajumine- käitumine, enese teadvustamine;



suhted, sõprussuhted, koostöö, prosotsiaalne käitumine;



reeglitele allumine ja sotsiaalsete normide omaksvõtmine.

2-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 saab aru ühekordsest korraldusest;
 oskab palutud esemeid näidata ja nimetada;
 saab aru täiskasvanute suunavast jutust;
 teab lihtsamaid viisakusväljendeid;
 teab, mis on hea, mis halb.
Sisu:
 matkimis- ja jäljendamismängude kasutamine;
 täiskasvanu abistamine lihtsamate asjade toomisel ja viimisel;
 süžeemängude mängimine, milles kajastuvad igapäevategevused ja olukorrad;
 päeval toimunud tegevustest vestlemine;
 reeglite tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 reageerib vastavalt situatsioonile ja ümbritsevate inimeste käitumisele;
 tajub teise inimese seisukohti;
 osaleb vaheldusrikkas ühistegevuses;
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 mängib teiste lastega kõrvuti lihtsamaid igapäevaseid situatsioone ja tegevusi
kajastavaid mange;
 kasutab elementaarseid viisakusreegleid;
 käitub täiskasvanu suunavate juhiste järgi;
 mõistab selgelt väljendatud keeldu.

3-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 saab aru teiste tunnetest, oskab lohutada;
 oskab rääkida oma tunnetest;
 oskab teha igapäevastes olukordades valikuid;
 teab käitumisviise;
 suudab osaleda ühismängus.
Sisu:


erinevate käitumisviiside tutvustamine;



valikute tegemiseks võimaluste pakkumine;



lihtsamatesse igapäevatoimingutesse kaasamine (mängu- ja õppevahendite
koristamine).

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 saab aru, et erinevatel inimestel võivad olla temast erinevad tunded;
 osaleb koos täiskasvanuga ühistegevuses;
 loob sõprussuhteid nendega, kellega on tihti koos;
 näitab mängu- ja igapäevatoimingutes oma initsiatiivi;
 algatab vestlust eri partneritega, erinevatel teemadel;
 tegutseb lühikest aega omaette, täiskasvanu osaluseta;
 osaleb lühikest aega ühistegevuses eakaaslastega;
 oskab käituda vastavalt rühma reeglitele;
 väljendab oma soove, tahtmisi ja seisukohti ning järgib kokkuleppeid;
 tegutseb sihipäraselt;
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 kasutab viisakusväljendeid;
 mängib teiste lastega lihtsamaid rollivahetustega igapäevaseid situatsioone ja tegevusi
kajastavaid mänge.
4-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 saab ülesannete lahendamisega iseseisvalt hakkama;
 teab rühmareegleid, oskab nendega arvestada;
 oskab soolisi erinevusi nimetada;
 oskab oma tundeid (rõõm, kurbus) kirjeldada;
 oskab mängukaaslast lohutada.
Sisu:


reeglitega mängude mängimine;



situatsioonimängude (mis õpetavad väljendama tundeid) kasutamine

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab verbaalselt soove, tahtmisi ja seisukohti väljendada ning

kokkuleppeid

saavutada;
 mõistab teiste inimeste tundeid ja mõtteid;
 oskab märgata ja lohutada abivajavat kaaslast;
 oskab omaette tegutseda, täiskasvanu osaluseta;
 oskab käituda vastavalt rühma reeglitele;
 arvestab reegleid mängudes ja tegevustes;
 osaleb lühikest aega ühistegevustes eakaaslastega;
 teab lihtsamaid seltskonnas käitumise reegleid ning järgib neid igapäevases suhtluses.

5-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab kasutada erinevates olukordades sobivat käitumisviisi;
 oskab kaaslasi kuulata;
 suudab aktsepteerida reegleid;
 oskab tegutseda iseseisvalt;
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 oskab suhelda eakaaslastega vabalt.

Sisu:


rollimängud mängimine;



situatsioonimängude kasutamine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 suhtleb ja tegutseb iseseisvalt ning omab ettekujutust oma soovidest/eesmärkidest;
 teeb ühistegevustes ühise eesmärgi saavutamiseks koostööd kaaslastega, jagab ja
vahetab oma kogemusi ja töövahendeid;
 täidab ise ja jälgib reeglite täitmist teiste poolt;
 lahendab tekkinud probleemid verbaalse kõne teel;
 käitub avalikus kohas sobivalt;
 oskab

suhtlemisel

kasutada

mitteverbaalseid

vahendeid:

žeste,

miimikaid,

kehahoiakuid;
 oskab sõpra julgustada, lohutada ning kaaslaselt või täiskasvanult abi paluda;
 näitab mängukaaslaste vastu üles sümpaatiat ja hoolivust;
 ilmutab mängides kaaslastega rollide suhtes paindlikkust, oskab olla liider ja järgija;
 lõpetab ebasobiva käitumise ühe meeldetuletuse peale.

6–aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 osakab seada endale eesmärke ja neid ellu viia;
 suudab teha koostööd;
 oskab mängida rühmakaaslastega ühistegevustes;
 järgib reegleid.
Sisu:


süžeemängude mängimine;



reeglitega mängude kasutamine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 suudab lühikest aega ilma täiskasvanu kontrollita rühmas mängida ning teha koostööd
omal viisil;
 järgib mängudes ja tegevustes reegleid, oskab reegleid teistele selgitada;
 kooskõlastab rollimängudes oma tegevust teiste laste tegevusega;
 korrigeerib oma käitumist ja tegevusi, kui täiskasvanu sellele tähelepanu juhib;
 oskab tegutseda täiskasvanu suulise juhendi järgi;
 täidab mitmeosalisi korraldusi;
 järgib sotsiaalset rutiini.

7-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab tegevusi iseseisvalt valida;
 oskab avaldada erinevates situatsioonides arvamust ja põhjendada;
 mõistab grupile antud korraldusi;
 oskab täita tööülesandeid;
 oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
 oskab hoolida väiksematest, osutab abi ja küsib seda vajaduse korral ka ise.
Sisu:


situatsioonimängude kasutamine;



rollimängude mängimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused :
 mõistab teiste inimeste tundeid ning arvestab neid oma käitumises ja vestluses;
 oskab ennast väljendada – tunneb huvi teiste vastu;
 hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise;
 loob sõprussuhteid;
 järgib rühmareegleid;
 saab aru oma-võõras-ühine tähendusest;
 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad;
 järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme;
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 oskab oma seisukohti selgitada;
 oskab teistega arvestada ning suhtub teiste laste tegevusse sallivamalt;
 oskab lihtsamate eetiliste probleemide üle arutleda ning teeb vahet hea ja halva vahel
nii enda kui ka teiste puhul.
2.4.3 ENESEKOHASED OSKUSED
Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi,
võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.
Enesekohaste oskuste arengu tunnused


teiste inimeste mõistmine – emotsioonid, mõtted, empaatia;



enda emotsioonide teadvustamine ja kontroll.

2-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab iseseisvalt süüa;
 oskab ennast lahti riietada;
 teab oma nime ja reageerib sellele;
 tunneb ennast peeglist ja pildilt.
Sisu:
 nukumängude mängimine;
 harjutusmängude, mis arendavad eneseteenindamiseks vajaminevaid võtteid,
kasutamine (punumine, põimimine, nööpimine);
 nupumängude mängimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab oma soove täiskasvanule väljendada;
 oskab lihtsaid emotsioone väljendada;
 teab oma ees(- ja perekonna)nime;
 sööb, joob ja püüab iseseisvalt lahti riietuda;
 saab hakkama käte pesemisega;
 suudab terve päeva kuiv püsida.
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3-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 saab hakkama lihtsamate ülesannete täitmisega;
 oskab emotsioone väljendada;
 oskab ennast tutvustada;
 oskab riided õigesti selga panna;
 oskab puhtalt süüa;
 saab aru mõistetest minu oma, tema oma;
 tuleb toime kannust vee valamisega.
Sisu:


lükkimis-, nööpimis-, toppimismängude kasutamine;



igapäevatoimingutesse kaasamine (lillede kastmine, laudade katmine)

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 jäljendab nähtud tegevusi ja olukordi;
 oskab kasutada söömisel kahvlit;
 tuleb toime riietumisega, vajab mõningast abi (lukkude nööpide, nööride sidumisel);
 saab iseseisvalt hakkama tualeti kasutamisega.
4-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab kasutada söömisel kahvlit;
 oskab matkida täiskasvanu rolle.
Sisu:
 rollimängude mängimine;
 toidunõude õige kasutamise õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 saab hakkama eneseteenindamisega söömisel, riietumisel;
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 saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest;
 teab oma nime, vanust ja sugu;
 väljendab verbaalselt lihtsamaid emotsioone;
 väärtustab oma saavutusi.
5-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 teab, et peale mängu tuleb vahendid ära panna;
 oskab imiteerida täiskasvanute tegevusi;
 oskab ise endale sobivad vahendid leida;
 oskab korrastada oma juuksed.
Sisu:


rollimängude mängimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 lahendab tekkinud probleemid ise, vajadusel palub abi;
 mõistab teiste inimeste tundeid ja mõtteid;
 väljendab oma emotsioone ja räägib nendest;
 teab oma tegude tagajärgi, oskab nendest rääkida;
 korrastab peale tegevust oma töökoha;
 riietub iseseisvalt (abistatakse nööride sidumisel);
 suudab oma intensiivsed emotsioonid kontrolli all hoida.

6-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 teab, kus asuvad vajalikud vahendid;
 tuleb täiskasvanu abiga toime töövahendite korrastamisega;
 tajub ja mõistab nii enda kui teiste inimeste emotsioone ja seisukohti ning arvestab
neid käitumises ja vestlustes;
Sisu:


rollimängude mängimine;



situatsioonimängude kasutamine;
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esinemisvõimaluste loomine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused
 julgeb üksi esineda;
 teab enda kohta elementaarseid andmeid (nimi, vanus, sünnikuupäev, aadress);
 hoiab oma töökoha ja töövahendid korras;
 valitseb oma emotsioone, oskab mängus kaotada.

7-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 julgeb esineda nii eakaaslastele kui võõrastele;
 oskab ennast tutvustada;
 oskab vajadusel võõrastelt abi küsida;
 oskab söömisel õigesti nuga ja kahvlit kasutada;
 oskab iseseisvalt riietuda;
 teab, kuidas käituda rahvarohketes kohtades;
 suudab oma emotsioone ja käitumist kontrollida.
Sisu:


situatsioonimängude kasutamine;



teatrietenduste külastamine;



õppekäikudel käimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone (nt rõõmu, viha), sobival
viisil väljendada;
 kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi;
 oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt
tagasisidele;
 algatab mänge ja tegevusi;
 tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest;
 teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda;
 saab hakkama eneseteenindamisega ja on kujunenud esmased tööharjumused;
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 kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda
järelt;
 mõistab teiste inimeste tundeid ja verbaalseid väljendusi;
 teeb vahet hea ja halva vahel (nii enda kui teiste puhul).
2.4.5 MÄNGUOSKUSED
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
erinevate valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

2-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 suudab jälgida täiskasvanu mängu ja matkida seda.
Laps tunneb huvi mängu vastu ning rõõmu mängimisest
Sisu:
 õppe-ja liikumismängude tutvustamine;
 loovmängude kasutamine;
 fantaasia-, matkimis- ja ehitusmängude kasutamine;
 mängukaaslaste suhtes sõbralikkuse õpetamine;
 mänguasjadesse hoidva suhtumise kujundamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 mängib koos täiskasvanuga matkimismänge;
 teab ja oskab mängida lihtsamaid õppe- ja liikumismänge;
 mängib kaaslasega kõrvuti.

3-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab koos kaaslastega mängida;
 tuleb toime mänguks vajalike vahendite leidmisega;
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 oskab matkida mängus täiskasvanut;
 suudab keskenduda huvitavale mängule.
Sisu:
 erimänguliikide tutvustamine;
 fantaasia-, loov- ja lavastusmängude kasutamine;
 erinevate lauamängude kasutamine;
 loovmängudes kaaslaste soovide ja vajadustega arvestama õpetamine;
 mängureeglite tutvustamine;
 peale mängu mänguasjade korrastamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab arvestada mängus kaaslastega, viib mängu lõpule, koristab enda järelt
mänguasju;
 võrdleb oma toiminguid mängus täiskasvanute omadega tegelikkuses;
 oskab koos kaaslasega lauamänge mängida;
 mängib erineva mängumaterjaliga.

4-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab mängus kasutada oma kogemusi;
 oskab mängus erinevaid mänguasju ja –vahendeid kasutada;
 oskab matkida enimkasutatavaid täiskasvanu tegevusi;
 suudab mängus olla sõbralik ja viisakas;
 saab aru lihtsamatest mängureeglitest.
Sisu:


iseseisva mänguvaliku toetamine;



kaudne mängu juhendamine, tagades lapse iseseisvuse mängus;



erinevate mänguasjade, - vahendite kasutamine;



mängus heatahtlike suhete kujundamine (mänguasjade jagamine sõbraga);



ümbritsevate esemete ja materjalide asendusmänguasjadena kasutamine;



mängureeglite õpetamine.
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Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 näitab üles iseseisvust mängude valikul;
 leiab omale mängukaaslase;
 soovib mängida erinevate mänguasjade ja –vahenditega;
 täidab ja peab meeles lihtsamaid mängureegleid;
 kasutab omandatud oskusi iseseisvates mängudes;
 otsib asendusmänguasju ümbritsevate esemete ja materjalide hulgast;
 on omandanud rollimängu elementaarsed oskused.

5-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab mängu kaaslasega kooskõlastada;
 oskab mängus täita erinevaid rolle;
 oskab mängus oma teadmisi rakendada ;
 oskab leida mängus asendus- ja mõttelisi mänguasju.
Sisu:


mängukaaslaste soovide ja ettepanekutega arvestamine;



püsivust nõudvate mängude mängimine;



asendusmänguasjade kasutamisel laste loovuse arendamine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab täita üldkehtivaid käitumisnorme mängudes;
 kasutab teiste lastega suhtlemisel viisakussõnu;
 oskab mängida reeglite järgi;
 viib alustatud mängu lõpuni;
 kasutab mängus rollisuhtlust;
 oskab mängus konflikte lahendada;
 oskab kasutada saadud teadmisi iseseisvates mängudes.

6-aastane laps
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Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 teab ja järgib mängureegleid;
 oskab mängus kaotada;
 oskab mängus loovalt erinevaid dekoratsioone kasutada;
 oskab kasutada mängus fantaasiat;
 oskab iseseisvalt mängida.
Sisu:
 nii teiste kui oma mängudele hinnangu andmise õpetamine;
 mängu ilmestamiseks asendusvahendite kasutamine;
 mänguvahendite valmistama õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab anda hinnangut nii teiste kui oma mängudele;
 väljendab oma arvamust ning seisukohti ning oskab neid põhjendada;
 oskab mängida reeglite järgi;
 viib alustatud mängu lõpuni;
 oskab kasutada saadud oskusi iseseisvates mängudes;
 omab ühise tegutsemise oskust;
 oskab mängides olla heatahtlik ja teisi arvestav;
 mängib omavalmistatud mänguasjadega, laiendab oma mängu.

7-aastane laps
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
 oskab selgitada kaaslastele mängureegleid;
 suudab rollide jaotamisel kokkuleppele jõuda;
 oskab mängus kaotades oma emotsioone valitseda;
 oskab kasutada mängus mitmesuguseid materjale;
 oskab mängudes oma teadmisi ja oskusi kasutada;
 oskab olla mängudes heatahtlik ja arvestav;
 oskab ehitamises skeeme kasutada;
 oskab mängudes täita juhtrolle;
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 teab ja järgib reegleid.
Sisu:
 rollimängude mängimine;
 juhendamise ja skeemide järgi ehitamine;
 skeemide koostamine;
 mängureeglite õpetamine;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 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 ning 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.

2.4.5.1 MÄNG
Mäng on lapse iseseisev, vaba ja spontaanne, üksnes tegutsemisrõõmust ajendatud tegevus.
Lapse mängus kajastub õppetöös omandatu ja ka meie igapäevaelu.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 õpetades tunnetama oma keha, arendades mõtlemisvõimet;
 luues mänguks vajalikud tingimused ja vahendid;
 kujundades oskust täita mängulisi toiminguid mänguasjadega;
 õpetades jagama mänguvahendeid, jäljendama täiskasvanuid;
 süvendades kõrvuti mängimise oskust ja soodustades üleminekut paarismängult
koosmängule.
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Mängud jaotatakse:


vabamängud ehk loovmängud;



reeglimängud ehk valmismängud.

Mänguliigid:
 Loovmäng: kodumäng, poemäng, arstimäng, juuksurimäng, liiklusmäng. looduslike
objektide ja materjalide (puud, kivid, käbid, lehed, tõrud, liiv lumi) loov kasutamine
 Lavastusmäng: erinevad käpik- ja sõrmenukud, kostüümid, lavastamine tuttavate
kirjanduspalade põhjal
 Liikumismäng: jooksumängud, hüplemis-, viske- ja püüdmismängud, ronimis- ja
roomamismängud, orienteerumismängud, sportmänguelementidega mängud (jalgpall,
korvpall)
 Ehitusmäng: ehitamine erineva suurusega erinevast materjalist klotsidega, ehitamine
liivast, kividest, okstest, lumest, toolidest, jääkmaterjalidest, ehitamine omal soovil,
teatava otstarbe jaoks, fantaasia põhjal, ehitamine juhendi järgi, konstrueerimine
 Õppemäng: mängud mänguasjadega (tornid, esemete liigitamine), lauamängud (lotod,
doominod jne.), suulised mängud (äraarvamine, mõistatused) lauamängud, (lotod,
memoriin, kabe, male, täringumängud), tähelepanu arendavad mängud, sõna- ja
häälikumängud,

meeltarendavad

mängud

(kompimine,

haistmine,

maitsmine,

kuulmine), lükkimine, puhumismängud
2.4.5.2 LOOVMÄNG
Loovmäng on lapse iseseisva mõtlemise tulemus. Vabamängud tekivad omaalgatuslikult,
inspireerituna ümbritsevast maailmast. Mida sisukam on laste igapäevaelu ja avaram nende
silmaring, seda rikkam ja mitmekesisem on vabamäng.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
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1– 3-aastane laps:
 oskab varasematest mängudest tuttavaid mängulisi toiminguid üle kanda uutesse
mängudesse;
 suudab oma mängulisi toiminguid sõnadega saata, rikastades sellega mängu sisu;
 tuleb toime mängus rolliga seotud toimingute täitmisega ning valib selleks
vajalikke vahendeid;
 oskab koos kaaslasega mängida.
3 – 5-aastane laps:
 oskab väljendada oma fantaasiat;
 oskab

mängida

erinevate

mänguasjade

ja

–vahenditega,

loodusliku–

ja

ehitusmaterjaliga;
 tuleb toime suhtlemisel nii eakaaslaste kui täiskasvanutega;
 tuleb toime erinevate rollide täitmisega;
 oskab koos tegutseda;
 oskab kasutada asendus- ja mõttelisi mänguasju.
5 – 6-aastane laps:
 oskab iseseisvalt valida mängu teema ja arendada selle sisu;
 oskab leida mänguks sobivaid mänguasju;
 oskab kasutada olemasolevaid teadmisi ja tuleb toime uute mänguteemade
väljamõtlemisega;
 oskab mängus kinni pidada mängulistest suhetest.

6 - 7-aastane laps:
 oskab enne mängu algust kokku leppida mängu teema, sisu, vahendite ja rollide
jaotuse;
 oskab olemasolevaid teadmisi kasutada eriteemaliste mängude ühendamisel uueks
mänguks ja nende sisu täiustamisel;
 tuleb toime kolme-nelja-liikmelises lasterühmas mängu organiseerimisega;
 on loov ja oskab kasutada asendus- ja mõttelisi asju;
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 tuleb mänguasjade valmistamisega ise toime.
2.4.5.3 LAVASTUSMÄNG
Lavastusmängus

kehastab

laps

mitmesuguseid

tegelasi

ja

kujutab

sündmusi.

Lavastusmängudeks annavad ainet kirjanduspalad ning mängu sisu ja rollid tulenevad
kirjanduspala süžeest.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1 – 3-aastane laps:
 mõistab lavastusmängude sisu;
 oskab tähelepanelikult kuulata ja vaadata;
 soovib kaasa mängida;
 oskab kasutada rollile iseloomulikke kujundlikke vahendeid liigutuste, miimika ja
žestide kaasabil;
 tuleb toime eneseväljendusega;
 soovib ja julgeb esineda;
 oskab väljendada tegelaste emotsioone.
3 – 5-aastane laps:
 tuleb toime lavastusmängu mängimisega talle tuttava kirjanduspala põhjal;
 oskab luua tingimused ja valida ise vahendid, et saaks rolli sisse elada ja ennast
väljendada;
 tuleb toime iseseisvalt lavastusmängude süžeede väljamõtlemisega;
 oskab väljendada tegelaste emotsioone.
5 – 6-aastane laps:
 oskab lavastusmängu siduda teiste mänguliikidega ja neid loovalt erinevates
tingimustes kasutada;
 oskab tegelaste emotsionaalseid seisundeid väljendada;
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 oskab tuttavate kirjanduspalade ja muinasjuttude põhjal mängida;

6 -7-aastane laps:
 oskab omaloomingulisi süžeesid lavastada;
 oskab loovalt kasutada lihtsaid dekoratsioone, erinevaid nukke, endavalmistatud
mänguasju, kostüümielemente.
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2.4.5.4 EHITUSMÄNG
Ehitusmäng on loomisprotsess, milles lapsed ehitavad mitmesugusest materjalist
(looduslik, mööbliesemed, mänguklotsid, konstruktorid, legod jm) sildu, maju, laevu,
autosid, tänavaid, losse jpm.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1– 3-aastane laps:
 tuleb toime asjade, nähtuste võrdlemisega;
 teab temale tuttavate erinevate esemete (klotside) omadusi;
 tuleb toime enesevalitsemisega (on ehitamisel kannatlik).

3– 5-aastane laps:
 tunneb ja oskab nimetada viit-kuut geomeetrilist kujundit;
 teab ja oskab erinevaid materjale ja ehitusdetaile kasutada;
 oskab võrrelda ja ehitistes erinevaid suurusi ja vorme kasutada;
 teab ehituse otstarvet;
 oskab kaaslastega arvestada, kooskõlastab oma tegevusi ühise eesmärgi
saavutamiseks.
5 – 6-aastane laps:
 oskab erinevaid ehitusmaterjale loovalt kasutada;
 tuleb toime ehitamisega ettenäitamise või jooniste põhjal;
 oskab ehitada iseseisvalt kasutades oma fantaasiat;
 oskab valida ehituseks olemasolevast sobivaima materjali ning kasutada seda
otstarbekalt.
6 – 7-aastane laps:
 oskab kasutada oma ehitusmängudes mitmekesist looduslikku materjali ja objekte;
 tuleb toime keerukamate ehitiste konstrueerimisega;
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 oskab kasutada oma konstrueerimisalaseid oskusi iseseisvates ehitusmängudes.
2.4.5.5 LIIKUMISMÄNG
Liikumismängud kuuluvad reeglimängude alla. Liikumismängud arendavad laste
aktiivsust, iseseisvust ja omaalgatuslikkust. Laps oskab täpselt täita mängureegleid, püüab
kiiresti ning osavalt tegutseda ja mängida mäng lõpuni. Oskab aru saada, et võistkondlik
võit eeldab kõikide osavõtjate ühist jõupingutust.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1 – 3-aastane laps:


oskab rütmi tunnetada ja väljendada fantaasiat;



oskab oma liigutusi teiste lastega kooskõlastada;



tuleb toime orienteerumisega ruumis.

3– 5-aastane laps:
 saab aru talle õpetatud mängureeglitest, jätab meelde ja täidab neid mängus;
 oskab orienteeruda ruumis ja teatud maa-alal;
 oskab viisakalt ja sõbralikult kaasmängijatesse suhtuda;
 on mängudes täpne ja kiire;
 tuleb toime erisuurustes vahendite kasutamisega;
 saab

hakkama

lihtsamate

liikumismängude

iseseisva

läbiviimisega.
5 – 6-aastane laps:
 oskab liikumismänge omaalgatuslikult mängida;
 on liikumismängudes aktiivne ja iseseisev;
 järgib mängureegleid;
 oskab kaotada, mängides mäng lõpuni;
 oskab loovalt looduslikke objekte ja materjale kasutada.

6 -7-aastane laps:
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tuleb toime tuttavate mängude õpetamisega teistele;



oskab mängude valikul arvestada ruumi, aega, osavõtjate arvu ja vahendite
olemasolu;



tuleb toime enesevalitsemisega ka juba etteaimatava kaotuse korral, mängides
mäng siiski lõpuni;



oskab iseseivalt organiseerida liikumismänge arvestades aastaaega, looduslikke ja
olustikulisi tingimusi;



saab hakkama mängude sisu ja reeglite omapoolse täiendamisega;



oskab tunda rõõmu võistlusmängudes osalemisest ja saab aru, et võistkondlik võit
eeldab kõikide osavõtjate ühist jõupingutust.

2.4.5.6 ÕPPEMÄNG
Õppemängudel on nii õpetuslik ja tunnetuslik kui ka emotsionaalne pool. Õppemängud
arendavad lapse sensoorseid ja vaimseid võimeid: vaatlusoskust, esemete võrdlemise
oskust, oskust märgata väikesi erinevusi esemete tunnustes, oskust määrata esemete
asukoht. Õppemäng annab oskuse mängida rühmas olemasolevaid lauamänge.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1 – 3-aastane laps:
 tuleb toime peenmotoorikat nõudvate ülesannetega;
 oskab kasutada didaktilisi mänguasju, et soodustada paarismängu;
 oskab asjade, esemete, nähtuste ära tundmiseks ja kirjeldamiseks erinevaid meeli
kasutada.
3 – 5-aastane laps:
 tunneb ja oskab kirjeldada erinevate esemete omadusi (värvus, suurus, materjali
omapära);
 on tähelepanelik, oskab mängule keskenduda;
 on mängus otsustusvõimeline;
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 oskab kasutada vajadusel erinevaid meeli.

5 - 6-aastane laps:
 oskab kirjelduse põhjal ära tunda tuttavaid esemeid;
 oskab esemeid rühmitada;
 oskab mängida iseseisvalt lauamänge ja teisi eriliike õppemänge väikeste
rühmadena.
6 – 7-aastane laps:


tuleb toime osadest terviku moodustamisega;



saab hakkama lihtsamate õppemängude õpetamisega kaaslastele;



oskab mängudes kinni pidada mängulistest suhetest ning tuleb toime mängus kahe
kolme erineva rolli täitmisega.

Lapse arengu eeldatavad tulemused mängus:
1-3-aastane laps:
 oskab iseseisvalt mänge valida ja mängumõtteid ellu viia;
 on aktiivne mängukaaslase otsimisel;
 oskab mängida üksteise kõrval;
 oskab mängida paariti ja lühiajaliselt väikeste rühmadena (3-4 last);
 oskab mängida loovmänge (kodu-, rongi-, automängud);
 oskab mängida lihtsamaid rollimänge (lavastusmängud);
 oskab

mängida

lihtsamaid

õppemänge

(nelja-viie-osaliste

kokkupanemine).

3-5-aastane laps:
 oskab iseseisvalt mängu teema valida ja arendada selle sisu vastavalt oma
 teadmistele-tähelepanekutele ümbritsevast;
 oskab mängudes peegeldada positiivseid elunähtusi;

49

esemepiltide

Parksepa Lasteaia õppekava
 oskab kaaslastega kooskõlastada oma arvamused kasutatavate vahendite ja rollide
jaotamises.

5-6-aastane laps:
 oskab mängus kinni pidada mängulistest suhetest ja täita mängus kahte kolme erinevat
rolli;
 oskab leida mänguks sobivaid mänguasju;
 oskab ehitusmängudes loovalt erinevaid ehitusmaterjale kasutada;
 oskab lavastusmängudes loovalt lihtsaid dekoratsioone, erinevaid nukke, enda
valmistatud mänguasju, kostüümielemente kasutada;
 oskab mängida rühmas olemasolevaid lauamänge (õppemänge).

6-7-aastane laps:
 oskab mängida rühmas olemasolevaid lauamänge (mosaiikmängud, lotod jne);
 oskab mängida rollimänge, suudab rollide jaotamisel kokkuleppele jõuda (kodumäng,
koolimäng, kauplusemäng, juuksurimäng, raamatukogumäng, meremäng, automäng
jne);
 oskab ehitusmaterjalist keerulisi konstruktsioone (sillad, linnad, autoteed) ehitada;
 oskab mängida liiva ja lumega.
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2.5 VALDKONDADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA SISU
NING
LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA
LÄBIMISEL VANUSETI
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

seitsmes

1. Mina ja keskkond


Kodulugu



Loodusõpetus



Keskkonnakasvatus



Tehnika



Tervisekasvatus



Kombeõpetus ja tundekasvatus



Liikluskasvatus

2. Keel ja kõne


Lugema ja kirjutama õpetamine



Lastekirjandus

3. Eesti keel kui teine keel
4. Matemaatika
5. Kunst


Joonistamine, maalimine



Voolimine



Kleepetöö



Meisterdamine
51

valdkonnas

(edaspidi

valdkond):

Parksepa Lasteaia õppekava
6. Muusika
7. Liikumine


Ujumine

2.5.1 VALDKOND MINA JA KESKKOND
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 oskab

väärtustada

nii

eesti

kultuuritraditsioone

kui

ka

oma

rahvuse

kultuuritraditsioone;
 oskab väärtustada enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 oskab väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 oskab märgata nähtusi ja muutusi looduses.
Sisu:
 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;
 looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese
mõju loodusele;
 tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija
ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond (Lisa 1 Käsitletavad teemad
õppeaasta vältel).
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast,
mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja
liikluskasvatust;
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 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;
 lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist,
vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust;
 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;
 suunatakse

last

materjale

ja

vahendeid

säästlikult

kasutama,

hoolivalt

ja

heaperemehelikult käituma.

2.5.1.1 KODULUGU
Kodulugu on alusoskuste (vaatlemine, kuulamine, võrdlemine, loomine) kujunemisel
keskseks, erinevaid tegevusvaldkondi ühendavaks aineks. Ülesannete teostamisel
toetutakse ühelt poolt ühiskonna vaimse kultuuri alustele ja teiselt poolt loodusele,
loodusrütmidele.
Kodulugu on oluline, et aidata lapsel orienteeruda endas, looduses, ühiskonnas ja kultuuris,
luua ettekujutus ümbritsevast maailmast ja õpetada nägema ilu ümbritseva elu vormides,
looduses, inimeste töös ja käitumises.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 suunates ja toetades last vastavalt tema arengutasemele, arendades tema võimeid ja
oskusi, mis on vajalikud tänapäevaeluga toimetulekuks;
 kujundades aktiivset eluhoiakut;
 tutvustades rahvussümboolikat;
 aidates lapsel orienteeruda endas, looduses, ühiskonnas ja kultuuris; luues ettekujutus
ümbritsevast maailmast toetudes lapse loomulikule huvile tema ümber toimuva suhtes.
Koduloo ja loodusõpetuse tegevused vahelduvad, mistõttu on eesmärgid jaotatud kuus
kahe aine vahel.
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Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1– 3-aastane laps
SEPTEMBER:


on kohanenud lasteaiaelu ja õpetajatega;



teab sügisel aias tehtavaid töid.

OKTOOBER:


teab oma nime ning inimesi, kes kuuluvad tema perekonda (isa, ema, õde, vend,
vanaema, vanaisa);



oskab eristada pildilt last, täiskasvanut, poissi, tüdrukut.

NOVEMBER:
 teab nimetada töid, mida isa teeb; oskab nimetada mõningaid tööriistu ja kirjeldada
tööprotsessi;
 saab aru mõistest sandid (mardid-kadrid) ja miks nad käivad.
DETSEMBER:
 teab, kes on päkapikud ja jõuluvana ning oskab kirjeldada nende välimust ja
tegevust;
 oskab nimetada pühade toite ja –toimetusi (verivorst, hapukapsas, piparkoogid).
JAANUAR:
teab,

kuidas talvel riietuda;

oskab
teab

kirjeldada talviseid tegevusi;

lume omadusi: valge, pehme, külm.

VEEBRUAR:
saab

aru mõistest kodukoht;

teab,

mis rahvusest tema pere on.

MÄRTS:
oskab
teab,

raamatuid vaadata ja hoida;

mida tähendavad sõnad teater, etendus.

APRILL:
teab

lihtsamaid kevadpühade traditsioone (munade värvimine, munade koksimine).
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MAI:
teab

ja oskab nimetada lihtsamaid aias tehtavaid põllutöid;

teab

nimetada töid, mida ema teeb, oskab oma ema kirjeldada.

Sisu:
 lasteaia ruumide ja õueala tutvustamine;
 mõningate sügis- ja kevadtööde tutvustamine lasteaia aias;
 erinevate kodutööde tutvustamine;
 huvi tekitamine ümbritseva maailma asjade ja nähtuste vastu;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab oma eesnime;
 oskab orienteeruda lasteaia ruumides ja õuealal;
 oskab rääkida oma perest, kodust ja kodukohast;
 teab oma pereliikmete nimesid;
 teab ja oskab nimetada mõnda tähtpäeva, nende kombeid ja traditsioone;
 tunneb oma keha, teab ja oskab nimetada oma kehaosi.
3 – 5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab

lasteaia erinevate ruumide otstarvet, tunneb oma rühma mängukaaslasi nimepidi;

oskab

nimetada erinevaid sügistöid, teab aiatööriistu.

OKTOOBER:
teab

erinevaid elukutseid ja oskab nendest pildimaterjali abil rääkida;

mõistab

pere ja kodu tähtsust, oskab nimetada poiste ja tüdrukute erinevusi, teab oma

ees- ja perekonnanime ning vanust.
NOVEMBER:
teab

oma isa nime ja ametit, oskab nimetada isa tegemisi kodus;

teab

kadri- ja mardipäeva kombeid, tutvub eesti rahvariietega.

DETSEMBER:
saab

aru advendi tähendusest;

teab

jõulukombeid, oskab nendest rääkida.
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JAANUAR:
teab

ja oskab nimetada erinevaid talispordialasid, kirjeldada lastele omaseid

talvelõbusid.
VEEBRUAR:
oskab
teab,


oma kodukohast rääkida, oskab öelda oma koduse aadressi;

milline on Eesti lipp, vapp, rahvuslill, rahvuslind;

mõistab, et igal rahval on oma rahvalooming, tavad ja kombed, oskab mõnda eesti

rahvalaulu, jutukest, regivärssi.
MÄRTS:
teab

raamatute tähtsust inimesele, mõistab raamatukogude vajalikkust;

eristab

erinevaid teatrikunstiliike, oskab neid kirjeldada.

APRILL:
oskab

rääkida kevadpühadest ja sellega kaasnevatest kommetest.

MAI:
on

teadlik kevadistest aia- ja põllutöödest, oskab neid kirjeldada;

teab

oma ema nime ja ametit, oskab nimetada ema tegemisi kodus.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab andmeid enda kohta: täisnime, vanust, elukohta, oskab nime kirjutada;
 teab oma ema ja isa nime ning ameteid;
 mõistab pere, kodu, kodukoha tähtsust;
 oskab nimetada erinevaid põllutöid, aiatöid ja teab tööriistu;
5 – 6-aastane laps:
SEPTEMBER:
teab

lasteaia territooriumiga piirnevaid asutusi ja teed koolini;
kus ja kuidas aiasaadusi hoitakse ja säilitatakse.

teab,

OKTOOBER:
teab

mõndade ametiesindajate töid ja oskab mõnest elukutsest põhjalikumalt rääkida;

teab

oma pere liikmeid, oskab rääkida ühistest tegemistest.

NOVEMBER:
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oskab

tutvustada oma isa ja vanaisa, nende töid ja tegemisi;

oskab

rääkida kadri- ja mardipäeva kommetest, teab, kust ja kuidas lõnga saadakse

ning mis sellest on võimalik valmistada.

DETSEMBER:
oskab
teab

kirjeldada jõulukuuga seotud ettevalmistusi;

vana-aja jõulukombeid ning oskab neid tänapäeva jõulukommetega võrrelda.

JAANUAR:
oskab

nimetada ja kirjeldada talvelõbusid, saab aru mõistest taliolümpia, teab mõnda

sportlast.
VEEBRUAR:
oskab

jutustada oma kodust, kodulinnast, sealsetest vaatamisväärsustest, inimestest;

teab

mõistet Eesti Vabariik, oskab kirjeldada Eestimaa loodust;

teab

Eesti rahvaloomingut, oskab rääkida mõnda eesti rahva muinasjuttu.

MÄRTS:
oskab

raamatut hoida ning oma lemmikraamatut teistele tutvustada;

oskab

rääkida erinevatest teatri/lavastusliikidest.

APRILL:
teab

kevadpühade kombeid, oskab kirjeldada muna erinevaid omadusi;

oskab

nimetada mõnda esivanemate tööriista;

MAI:
oskab

nimetada erinevaid aia – ja põllutöid ning tunneb põllutööriistu;

oskab

iseloomustada om

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 kasutab oma oskusi ja võimeid igapäevaeluga toimetulekuks;
 suhtub positiivselt iseenda, teiste olemasolusse ja eripärasse, oma soosse ja
vastassoosse, peresse, kodusse, kodukohta ja –maasse, inimese eluringi;
 teab oma kodukohta ning selle vaatamisväärsusi;
 suhtleb viisakalt ja vabalt eakaaslaste ja täiskasvanutega.
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6 – 7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

orienteeruda lasteaia ruumides ja õuealal, teab lasteaias töötavaid inimesi ja

oskab kirjeldada nende tööd;
oskab

kirjeldada erinevaid sügistöid aias ja põllul ning nimetada selleks kasutatavaid

tööriistu ja tehnikat.
OKTOOBER:
oskab

nimetada erinevaid ameteid ja ametnikke õigete nimedega, oskab kirjeldada

nende tööd ja töövahendeid;
teab

inimese eluringi sünnist surmani, oma sünnipäeva ja kodust aadressi.

NOVEMBER:
oskab

rääkida oma isast, vanaisast, nende töödest kodus ja väljaspool kodu;
kirjeldada vana-aja eluolu, töid ja tegemisi,

oskab

tutvustada mardi- ja

kadrikombeid.
DETSEMBER:
oskab

leida ise tunnusmärke, mis viitavad jõuludele;

oskab

rääkida jõulukommetest;



oskab teha vahet muinasjutul ja reaalsusel.

JAANUAR:
oskab

kirjeldada erinevaid taliolümpia alasid, teab nimetada erinevaid sportlasi.

VEEBRUAR:
tunneb

rahvussümboolikat, teab Eestimaa pealinna, presidenti, oskab nimetada

kuulsaid eestlasi;
teab,

et maakeral elavad erinevad inimrassid, kellel on erinev nahavärv, näo-, suu-,

silmade kuju, juuksed, kehaehitus ning kes elavad erinevates maades, kus kliima,
taimestik ja loomastik erineb meie omast; teab, et eestlaste rahvalooming on laulud,
luuletused, tantsud, käsitöö.
MÄRTS:
teab,
teab

miks on kasulikud teatmeteosed, oskab neid kasutada;
erinevaid lavastusliike ja oskab nendest rääkida.
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APRILL:
oskab

kirjeldada kevadpühi ja sellega kaasnevaid kombeid vanasti ja tänapäeval.

MAI:
teab

nimetada kevadtöid aias ja põllul ning põllutöömasinaid;

oskab

rääkida oma emast, vanaemast, nende töödest kodus ja väljaspool kodu.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab oma ees- ja perekonnanime, sünnipäeva, vanust ja elukohta;
 oskab nimetada mingi objekti paremat või vasakut poolt;
 teab vanemate nimesid ja töökohti;
 on eakohastes tegevustes algatusvõimeline ja iseseisev;
 oskab kasutada oma võimeid ja oskusi erinevates situatsioonides toimetulekuks;
 tajub ja mõistab teiste arvamusi;
 oskab kodukohas iseseisvalt liigelda.
2.5.1.2 LOODUSÕPETUS
Laps ja loodus – selles sõnapaaris on koos kogu maailm. Laps – üks lüli inimpõlvede reas,
maailma avastaja, maailma muutja. Loodus – kõik, mis meie ümber ja meis endis, kõige
algus ja kõige lõpp. Lasteaia ülesanne on lastele edasi anda loodustunnetust, et inimene on
osa looduse suurest tervikust, et loodus on kultuuri ja majanduse alus.
Loodusõpetus on oluline, et tutvustada lapsele tema kodukoha loodust, kujundada
säästlikku suhtumist loodusesse ja oskust hinnata inimtegevuse mõju ümbritsevale
keskkonnale.
Loodusõpetuse õppekava 4 põhisuunda on :
 Taime– ja loomariigi mitmekesisus
 Pidev muutumine looduses
 Elusorganite omavahelised suhted, nende suhted eluta loodusega, elukeskkonnaga
 Inimene ja loodus
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Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 tutvustades lapsele tema kodukoha loodust, seal kasvavaid taimi;
 tutvustades lastele erinevaid aed- ja puuvilju, lastes neid katsuda ja maitsta;
 õpetades tajuma elusorganismide ja keskkonna vahelisi suhteid;
 õpetades mõistma, et viibides looduses on ta samaaegselt kellegi kodus;
 õpetades tunnetama end osana loodusest;
 kujundades säästlikku suhtumist loodusesse ja oskust hinnata inimtegevuse mõju
ümbritsevale keskkonnale;
 tutvustades eluta ja eluslooduse omavahelisi suhteid, andes teadmisi looduse rütmist ja
inimese eluringist;
 kujundades hoidvat suhtumist ümbritsevasse (ei nopita lilli ja tallata peenart, puuoksi ei
murta, loomi hoitakse jne);
 viies tegevusi läbi lasteaia loodusese õpperajal
 kujundades ökoloogilist mõtlemisviisi.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
tunneb

sügislilli (aster, saialill), teab puu- ja aedvilju (õun, porgand, kapsas, kurk,

kartul);
tunneb

lasteaia õuealal kasvavaid puid (kask, kuusk, tamm, vaher), nimetab lehtede

värvusi.
OKTOOBER:
oskab

nimetada loodusnähtusi: tuul puhub, lehed sahisevad ja langevad, ilmad

muutuvad külmemaks;
tunneb

metsloomi (karu, rebane, jänes, hunt), oskab matkida nende liikumist ja hääli;

teab, et rändlinnud lendavad lõunamaale.
NOVEMBER:
tunneb

pildilt koduloomi (koer, kass, kana, kukk, lammas, lehm, hobune, siga),

oskab matkida nende hääli;
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teab,

et päike on eluks vajalik, oskab seletada, miks päeval on valge ja öösel pime.

DETSEMBER:
oskab

märgata muutusi looduses, saab aru mõistetest raagus puud, jääkate, lumi;

oskab

nimetada loodusnähtusi: lund sajab, tuiskab.

JAANUAR:
oskab

märgata lumel loomade jälgi;

tunneb
teab

leevikest ja tihast, teab, mida nad söövad;

lume omadusi: valge, pehme, külm.

VEEBRUAR:
tunneb
saab

pildilt mõnda põhja- ja lõunamaa looma (jääkaru, pingviin);

aru mõistetest mägi, org, oskab neid looduspildil näidada.

MÄRTS:
oskab

kirjeldada kevadel looduses toimuvaid muudatusi (lumi sulab, veed voolavad,

päike paistab soojemalt, puudel ja põõsastel puhkevad pungad).
APRILL:
tunneb

pildilt ja oskab nimetada metsloomi (karu, põder, orav, jänes, rebane, siil);

oskab nimetada talveunest ärkavaid loomi;
oskab

nimetada linnu kehaosi (nokk, saba), tunneb rändlindudest kuldnokka.

MAI:
tunneb

ja oskab nimetada kevadlilledest võilille, tulpi;

tunneb

lepatriinut ja liblikat, oskab neid kirjeldada.

Sisu:
 mõningate lindude äratundmine neile kõige iseloomulikumate tunnuste järgi
(rähn – “põristab” puul nokaga; hallvares – hallid “püksid” jalas, kraaksub;
tihane – kollase kõhualusega, nokib pekki);
 kodulindude (kukk – kana – tibu) eristamine (nende suurus, värvus, häälitsused,
söömine, magamine, inimese hoolitsus nende eest);
 kassi ja koera põhjalikum tutvustamine – neid on erineva suurusega (nende
välimus, tegevus, häälitsused, inimese hoolitsus nende eest);
 teiste koduloomade eristamine neile iseloomulike tunnuste põhjal – välimus,
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värvus, suurus, häälitsused;
 metsloomade tutvustamine (jänes, orav, karu);
 pildimaterjali Eestimaa loodus tutvustamine;
 tunneb lihtsaid loodusnähtusi ( päike paistab, puhub tuul, sajab vihma, lund).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab eristada ja nimetada vett, lund, jääd, liiva;
 oskab tajuda loodust ja kuulata looduse hääli;
 oskab nimetada õuealal kasvavat kahte-kolme puuliiki (kask, kuusk);
 oskab eristada värvuse, kuju, maitse ja nimetuse järgi porgandit, kartulit ja kapsast;
 teab kahte-kolme õitsvat rohttaime (võilill, tulp, lumikelluke, ülane, sinilill);
 lindudest teab tihast ja leevikest, kukke, kana ja tibu, putukatest tunneb liblikat,
lepatriinut;
 suhtub hoolivalt loodusesse;
 oskab eristada loomade põhilisi kehaosi: pea, kael, kere, saba, jalad ning teab nende
otstarvet.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
tunneb

puravikku, kukeseent, teab, et osad seentest on mürgised (kärbseseen);

tunneb

puu- ja aedvilju välimuse, maitse või kompimise järgi (porgand, kaalikas,

peet, kapsas, kartul, sibul, õun, pirn, ploom);
teab

aias kasvavaid puid (õunapuu, kirss, ploomipuu, pirnipuu).

OKTOOBER:
oskab

kirjeldada looduses toimuvaid muutusi (lindude kogunemine parvedesse,

äralend, putukate kadumine, puulehtede värvumine), eristab leht- ja okaspuid, oskab
nimetada ilmastiku nähtusi;
tunneb
teab,

pildilt ja oskab nimetada mõningaid rändlinde (toonekurg, pääsuke);

kuidas loomad valmistuvad talveks (karvkatte värvus, toidu varumine)

NOVEMBER:
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unneb

koduloomi ja kirjeldab nende välimust (käpad, saba, kere, karv), teab, et

loomade eest ttuleb hoolitseda, oskab kirjeldada kassi ja koera välimuse, käitumise,
poegade eest hoolitsemise järgi;
teab

gloobust kui maamudelit, oskab näidata

põhja- ja lõunapoolust, saab aru

mõistest päikeseenergia.
DETSEMBER:
oskab

eristada kuuske ja mändi okaste ning käbide järgi.

JAANUAR:
oskab

kirjeldada erinevusi suve ja talve vahel;
pildilt ja oskab nimetada mõningaid paigalinde (tuvi, varblane, vares,

tunneb

harakas), oskab kirjeldada linnu välimust;
teab

nimetada mõnda põhjamaa looma ja nende elukeskkonna erinevusi(jääkaru,

pingviin).
VEEBRUAR:
teab

nimetada mõnda lõunamaa looma ja nende elukeskkonna erinevusi;

oskab

kirjeldada oma kodukoha, Eestimaa loodust, teab Suurt Munamäge, Tamula

järve.
MÄRTS:
oskab

tuua välja kevadele iseloomulikke tunnuseid;

tunneb

kevadlilli (lumikelluke, sinilill, ülane), teab lille maapealseid osi: vars, leht

õis.
APRILL:
tunneb

viit-kuut metslooma, oskab kirjeldada nende välimust, nimetada kehaosi,

iseloomustada neid käitumise ja eluviisi järgi;
teab

erinevate lindude erinevaid pesitsemisviise ja oskab neid kirjeldada (pesakast,

punutud pesa);
tunneb

pildilt ja oskab nimetada mõningaid kalu (haug, hai).

MAI:
teab

ja oskab nimetada aias kasvavaid lilli (tulp, nartsiss) ja mõnda aasal kasvavat

rohttaime ning ravimtaime;
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tunneb

erinevaid putukaid (ämblik, sääsk, tigu, rohutirts).

Sisu:
 koduloomade eristamine: mida söövad, kus elavad, mida meile annavad (siga,
lehm, lammas, hobune);
 koduloomade ja nende poegade nimetuste õpetamine (kass – kassipoeg, koer –
kutsikas, lehm – vasikas, lammas – tall, hobune – varss);
 mõistete

tutvustamine:

rändlinnud

(kuldnokk,

pääsuke,

toonekurg),

paigalinnud (rasvatihane, harakas, varblane, tuvi);
 metsloomade eristamine neile iseloomulike tunnuste põhjal, loomade
liikumise, häälitsuste matkimine;
 kalade tutvustamine (delfiin, hai);
 roomajate ja kahepaiksete tutvustamine (sisalik, nastik, konn);
 putukatemaailma tutvustamine (ämblik, sääsk, tigu, rohutirts);
 õuealal kasvavate lehtpuude (kask, kastan) ja okaspuude (kuusk, mänd)
tundma õpetamine;
 taimede, lillede eristamine, nimetuste õppimine (näiteks esimesed kevadlilled:
lumikelluke, sinilill);
 rohttaimede maapealsete osade nimetuste õpetamine (vars, leht, õis);
 seente tutvustamine (puravik, kukeseen, kärbseseen);
 marjade, puu-, juur- ja aedviljade eristamine kuju, maitse, värvuse järgi
(maasikas, vaarikas, sõstrad, õun, pirn, kirss, kartul, kapsas, peet, kaalikas,
hernes, tomat), nimetuste õpetamine;
 aastaaegadele iseloomulike tunnuste tutvustamine;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 eristab mõningaid kodu- ja metsloomi;
 teab mõne taime nimetust;
 oskab eristada aastaaegadele kõige iseloomulikumaid tunnuseid;
 oskab eristada ja nimetada vett, lund, jääd, liiva ning nende iseloomulikke omadusi;
 oskab rääkida kodu- ja metsloomade elust;
 tunneb kolme-nelja ränd- ja paigalindu, putukat;
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 oskab nimetada kolme-nelja liiki rohttaimi, marju, seeni, tunneb mõnda ravimtaime ja
mürgist taime.
5 – 6-aastane laps
SEPTEMBER:
taimede elutsüklit, mõisteid: vars, leht, juur, õis, vili, seeme;

teab
teab,

kus ja kuidas saadusi hoitakse ja säilitatakse;

oskab

lehtede ja koore järgi puid eristada ja nimetada (kask, kastan, pihlakas, tamm,

vaher).

OKTOOBER:
oskab

määrata lihtsamaid seoseid loodusnähtuste vahel, näha muutusi ja kirjeldada

neid (külm vihm, lehtede langemine, tugev, vinge tuul);
teab

mõisteid rändlind, paigalind, oskab nimetada mõnd ränd -ja paigalindu.

NOVEMBER:
tunneb
teab,

koduloomi ja oskab nimetada nende poegi õigete nimedega;

mida tähendab mõiste maailmaruum, teab planeetidest Maad, Päikest, Kuud,

oskab gloobusel eristada merd ja maismaad.
DETSEMBER:
teab,

kuidas aidata talvel metsloomi;

oskab

märgata lumel erinevate loomade jälgi ja neid kirjeldada.

JAANUAR:
teab

lume ja vee omadusi, oskab neid kirjeldada;

oskab

kirjeldada linnu kehaehitust;

oskab

näidata gloobusel lõuna- ja põhjapoolust, nimetada mõnda põhjamaa looma,

tuua välja sarnasusi ja erinevusi meil elavate loomadega.
VEEBRUAR:
teab

nimetada mõnda lõunamaa looma, kirjeldada tema välimust, toitumist;

teab

mõistet Eesti Vabariik, oskab kirjeldada Eestimaa loodust.

MÄRTS:
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oskab

nimetada kevadele iseloomulikke tunnuseid ning võrrelda teiste aastaaegadega;

tunneb

roomajatest ja kahepaiksetest konna, nastikut, sisalikku.

APRILL:
tunneb

metsloomadest ilvest, metssiga, nahkhiirt, teab nende iseloomulikke

tunnuseid, toitumist ja eluviise;
teab

nimetada ja tunneb lõunast saabuvaid linde, oskab neid võrrelda välimuse,

toitumise ja eluviisi põhjal;
oskab

võrrelda ja kirjeldada erinevaid kalaliike, teab, et kala hingab lõpuste kaudu ja

liigub edasi uimede ja sabaga.

MAI:
oskab

eristada õite ja lehtede järgi kolme-viit rohttaime, tunneb mõningaid

ravimtaimi (kummel, teeleht, paiseleht, nurmenukk), teab, et on olemas ka mürgiseid
taimi (näsiniin, karuputk, koerapöörirohi);
teab

mõistet selgrootud, oskab kirjeldada lepatriinut, liblikat välimuse, eluviisi järgi

ja teab, kuidas nad paljunevad.
Sisu:
 lindude rände põhjuste selgitamine, lindude eest hoolitsemise vajalikkus;
 kahe-kolme linnu laulu eristamine;
 erinevate kodulindude tutvustamine (part, hani);
 teadmiste kinnistamine lindude kehaehituse, käitumise, eluviiside kohta;
 loomade kehaosade nimetuste (ja ülesande) õpetamine (koon, kõrvad, käpad,
saba);
 teadmiste süvendamine koduloomade kohta (kass, koer, siga, lammas, lehm,
hobune);
 erinevate kassi- ja koeratõugude tutvustamine;
 metsloomade tutvustamine (siil, rebane, hunt, karu, orav, põder),

nende

iseloomulike tunnuste väljendamine;
 mõningate võõramaa loomade tutvustamine (lõvi, kaelkirjak, elevant, sebra,
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känguru);
 mõne kalaliigi tutvustamine (heeringas, lest, angerjas), uimede ja saba töö mõju
ujumisel; kuidas ujub, kus kõht, kus selg; kuidas puhkab, mida sööb;
 roomajate ja kahepaiksete tutvustamine (konn, sisalik, rästik, nastik, vaskuss)
nende välimus, mida söövad, kus elavad;
 teadmiste täiendamine putukate maailma kohta: kus elavad, mida söövad
(mesilane, herilane, kiil, liblikad, ämblik, sipelgas);
 taime elutsükli tutvustamine, taimedega seotud mõistete kinnistamine: vars, leht,
juur, õis, vili, seeme;
 lehtede ja koore järgi puude eristamise õpetamine (kask, kastan, pihlakas,
tamm), kuuse ja männi eristamine okaste ning käbide järgi (käbidel soomused,
mille vahel on seemned, seemnest kasvab uus puu), leht- ja okaspuud talvel;
 mõiste põõsas tutvustamine, eripära, mõnede iseloomulike tunnuste eristamine
(sirel, kibuvits, kadakas);
 erinevat liiki õitsvate taimede tutvustamine (lumikelluke, sinilill, tulp, roos,
karikakar, aster);
 mõningate toataimede tutvustamine (tupsliilia, jõulukaktus, sõnajalg, kaktus,
alpikann);
 herbaariumi tutvustamine ja koos õpetaja abiga herbaariumi koostamine;
 söögiseente ja mürgiseente tutvustamine (puravik, pilvik, kukeseen, kärbseseen,
valge kärbseseen);
 lume ja vee omaduste tutvustamine lihtsate katsete abil (lumi on tahke, külm,
sulab soojas; vesi on märg, aurustub, soe või külm);
 ilmastikunähtuste tutvustamine ja seostamine aastaaegadega;
 maakera (gloobus) ja selle pooluste tutvustamine
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb ja oskab nimetada tutvustatud loomi ja linde ning teab nende iseloomulikke
tunnuseid, mõningaid käitumisjooni;
 tunneb ja nimetab lähimas ümbruses kasvavaid puid, põõsaid ja lisaks mõningaid lilli;
 tunneb kodukoha loomi, ränd- ja paigalinde, putukaid (liblikas, rohutirts, sääsk,
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mesilane, sipelgas) ja vihmaussi, konna, sisalikku ja mutti;
 tunneb põhjamaa loomi (jääkaru, hunt, põhjapõder, hüljes);
 oskab nimetada ja eristada ilmastikunähtusi, seostada neid aastaaegadega;
 oskab eristada õite ja lehtede järgi kolme-viit õitsvat rohttaime lasteaia õuealalt,
niidult ja aiast;
 teab ja oskab nimetada kodukohas tehtavaid talutöid;
 teab taimedele vajalikke elutingimusi ja eluetappe;
 tunneb kahte-kolme seeneliiki, kahte liiki metsamarju;
 armastab ja hoiab loodust ning näeb selle ilu;
 tunneb kodukohas viit-kuut kasvavat puud;
 tunneb loomi (ränd- ja paigalinde, putukaid);
 teab ja oskab põhjendada inimese heaolu ja tervise sõltuvust loodusest;
 teab rahvatraditsioonidest, -kommetest, -tavadest, rahvakalendri tähtpäevi silmas
pidades.
6 – 7-aastane laps:
SEPTEMBER:
tunneb
teab

teravilju (kaer, nisu, rukis), teab, kuidas neid toiduks kasutatakse;

organismide nõudeid elupaikadele ja elukooslusi (mets, soo, veekogu, niit, põld).

OKTOOBER:
oskab

kirjeldada sügisele iseloomulikke tunnuseid;

oskab

seletada ja põhjendada, millised muutused toimuvad sügisel loomade elus.

NOVEMBER:
oskab

kirjeldada koduloomade välimust, kehaehitust, käitumist, poegade eest

hoolitsemist;
mõistab,

et

teda

ümbritseb

maailmaruum,

mis

koosneb

looduslikest

ja

tehisobjektidest; teab Maa lähimaid planeete, saab aru mõistetest polaaröö,
polaarpäev, mõistab öö ja päeva, aastaaegade vaheldumise seost Maa, Kuu ja
Päikesega.
DETSEMBER:
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teab,

kus asub Lapimaa, milline on sealne ilmastik, taimestik, loomastik.

JAANUAR:
tunneb

jälgi lumel, oskab neid võrrelda ja kirjeldada (inimene, koer, kass, hiir, orav,

jänes);
teab

ja oskab nimetada paigalinde ning kirjeldada nende eluviisi talvel;

oskab

kirjeldada lõunamaa loodust ja võrrelda põhjamaa loodusega, tunneb

lõunapoolusel elavaid loomi, kirjeldab neid välimuse, toitumise ja eluviisi järgi.
VEEBRUAR:
tunneb

ja nimetab põhjapoolusel elavaid loomi (jääkaru, polaarrebane, põhjapõder),

kirjeldab neid välimuse, toitumise ja eluviisi järgi, oskab kirjeldada põhjamaa loodust
ja tuua välja erinevusi meie loodusega;
oskab

nimetada oma kodukoha lähedal paiknevaid järvi ja jõgesid, teab Eesti

suurimaid veekogusid.
MÄRTS:
teab

mõnda haruldast taime- ja loomaliiki, kes on väljasuremisohus, oskab neid

nimetada.
APRILL:
oskab

märgata lindude käitumise erinevusi teiste aastaaegadega võrreldes, eristab

linnulaulu järgi kuldnokka, pääsukest, lõokest, ööbikut, kägu;
tunneb

kalade eriliike, teab nende kehakuju, värvust, toitumist ja käitumise eripära,

tutvub haruldaste taime- ja loomaliikidega, kes on väljasuremisohus, teab ja oskab
nimetada mõnda liiki;
tunneb

pildilt ja oskab nimetada Eestis elavaid metsloomi.

MAI:
oskab

eristada õite ja lehtede järgi kuut-seitset rohttaime, teab taimede eluks

vajalikke keskkonnatingimusi (niiskus, valgus, soojus, toitained);
teab

nimetada nelja-viit erinevat putukat, oskab kirjeldada nende välimust ja eluks

vajalikke tingimusi.
Sisu:
 inimese elutähtsate organite tutvustamine (süda, aju, hingamiselundid,
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seedeelundid, meeleelundid), inimene kui üks imetajatest;
 kodu- ja metslinnud, nende välimus, kehaosad, poegade eest hoolitsemine,
käitumine eri aastaaegadel (kalkun; kägu, linavästrik, kotkas, metsvint);
paigalindude toitmine talvel; lindude rännete põhjuste tutvustamine;
 poolustel elavate lindude ja loomade (pingviinid, jääkarud) välimuse ja
toitumise, poegade eest hoolitsemise tutvustamine;
 teadmiste kinnistamine koduloomade kohta, erinevate tõugude eristamine
välimuse järgi (inimese hoolitsus nende eest, kasulikkus);
 Eestis elavate loomade tutvustamine (ilves, metssiga, nahkhiir), nende
iseloomulike tunnuste, toitumise, eluviiside selgitamine;
 öö- ja päevaloomade ning –lindude eristamine, eluviisi põhjendamine (seos
toitumisega);
 teadmiste täpsustamine ja kinnistamine roomajate, kahepaiksete, putukate
kohta;
 kalade eriliikide, nende kehakuju, värvuse, toitumise ja käitumise eripära
tutvustamine;
 taimede eluks vajalike keskkonnatingimuste tutvustamine (niiskus, valgus,
soojus, toitained);
 taimede, nende osade ja vajalikkuse selgitamine looduse tasakaalu seisukohast,
herbaariumi valmistamine;
 taimede erinevate kasvukohtade (niidul, soos, veekogu ääres), valguse- ja
varjutaimede tutvustamine;
 toataimede ümberistutamine, seemnete külvamine (rühmaruumis, õuealal)
 ravimtaimede tutvustamine (kortsleht, saialill, paiseleht);
 kodumaiste puude (pärn, toomingas, saar), põõsaste (sarapuu e. pähklipuu)
tutvustamine;
 võõramaiste taimede tutvustamine (võimalusel nende viljade maitsmine);
 teraviljade (rukis, nisu, kaer) tutvustamine (mida neist tehakse, kus kasvavad);
 teadmiste täpsustamine ja kinnistamine puu- ja aedviljadest, marjadest ning
seentest (värsked viljad, hoidised, salatid);
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 katsete teostamine saamaks teada, kuidas mõjutavad taimede kasvu erinevad
tegurid (vesi, pinnas, valgus, soojus);
 ilmastikukalendri koostamine iga aastaaja kohta;
 mikroskoobi ja läbi selle palja silmaga nähtamatute eluslooduse mikrovormide
tutvustamine;
 loodusega seotud elukutsete: põllumees, metsavaht, meremees, looduskaitsja
tutvustamine;
 maakera ringkäigu lahtiseletamine ümber päikese – polaaröö, polaarpäev; öö ja
päeva, aastaaegade vaheldumise seos Maa, Kuu ja Päikesega;
 Päikesesüsteemi ja Maa lähimate planeetide tutvustamine;
 erinevatest inimrassidest informeerimine: naha värv, näo-, suu-, silmade kuju,
juuksed, kehaehitus; need inimesed elavad erinevates maades, kus kliima,
taimestik ja loomastik on meie omast erinev;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb kolme-nelja seeneliiki, kahte-kolme liiki metsa- ja aiamarju, kahte-kolme liiki
teravilja;
 tunneb kolme-nelja mürgist taime;
 teab inimese eluringi sünnist surmani;
 oskab märgata sesoonseid muutusi looduses ning nende põhjusi;
 teab inimtegevuse positiivseid ja negatiivseid aspekte;
 oskab näha põhjus–tagajärg seoseid;
 tunneb mõningaid linde ja loomi nii välimuse kui häälitsuse järgi;
 saab aru inimeste ja loomade arengust, teab erinevatest rassidest;
 tunneb ära erinevaid taimi, puid, põõsaid, seeni, marju;
 saab aru aastaaegade vaheldumisest ja selle mõjust elusorganismide kasvule ja
arengule;
 omab tõest kujutluspilti maakerast;
 oskab nimetada puu- ja juurvilju, kodu- ja metsloomi, paiga- ja rändlinde, puid,
põõsaid, lilli.
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2.5.1.3 KESKKONNAKASVATUS
Keskkonnakasvatusega

tõstame

laste

keskkonnateadlikkust

ning

kujundame

keskkonnasõbralikku suhtumist ümbritsevasse. Oluline on, et lapsed hooliksid loodusest,
oma vahetust keskkonnast ning neil tekiks keskkonnateadlik mõtlemine ja käitumine
igapäevaelus.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
saab

aru mõistest õhk

OKTOOBER:
teab

vee omadusi (läbipaistev, maitsetu)

NOVEMBER:
eristab

liiva ja mulda; teab, kust neid saadakse

DETSEMBER:
mõistab,

miks on mets inimesele vajalik, kuidas metsas liikuda nii, et ei kahjusta

metsa
JAANUAR:
saab

aru mõistete loodusõnnetus, loodushoid sisust

VEEBRUAR
teab,

millised on tule kasutamise võimalused ja sellega kaasnevad ohud (küünalde

põletamine, lõkke tegemine, ahju kütmine)
MÄRTS:
saab

aru mõistest prügi

APRILL:
oskab

eristada klaas-, plast- ja paberprügi

MAI:
teab

mõisteid tuuleratas, vesiratas
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Sisu:
 sõbraliku suhtumise kujundamine keskkonda (prahti ei tohi maha visata,
eluslooduse hoidmine)
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb lihtsaid loodusnähtusi ( päike paistab, puhub tuul, sajab vihma, lund);
 oskab sorteerida erinevat prügi;
 teab vee erinevaid omadusi;
 oskab tervist hoida;
 oskab ohte näha ja vältida;
 oskab näha ilu meid ümbritsevas ja räägib sellest.
3 – 5-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

nimetada mõnda Eesti maavara (liiv, muld, kruus, savi) ja teab, milleks neid

kasutatakse
OKTOOBER:
teab

õhu omadusi (maitsetu, lõhnatu)

NOVEMBER:
teab

tule vajalikkust inimesele, oskab kirjeldada tulega seonduvaid ohte keskkonnale

DETSEMBER:
teab,

miks on mets inimesele vajalik ja kuidas saab seda hoida

JAANUAR:
teab,

kuidas tekivad vee üleujutused, millist kahju need tekitavad keskkonnale

VEEBRUAR:
teab,

milline jõud on veel, kuidas vee abil elektrit saab

MÄRTS:
teab,

miks on vaja prügi sorteerida

APRILL:
teab,

milline prügi on loodusele kahjulik, milline kahjutu

MAI:
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mõistab

vee vajalikkust elusorganismidele; teab, kust vesi tuleb

Sisu:
 keskkonnasõbraliku käitumise kujundamine, arutlemine teemal. Mida iga laps
saab teha looduse hoidmiseks? (vee, toidu säästlik kasutamine, pakendite
korduvkasutamine, puude-põõsaste, lindude-loomade kaitsmine);
 loodushoiu õpetamine (prahti ei visata maha; loomade, lindude ja teiste
elusolendite hoidmine), looduse tasakaal – mõiste tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab, mille jõul tuuleratas töötab;
 teab ja oskab nimetada vee, lume, jää, liiva iseloomulikke omadusi.
5 – 6-aastane laps
SEPTEMBER:


mõistab õhu tähtsust

OKTOOBER:
oskab

seletada, milleks inimesed, loomad ja taimed vett vajavad; teab, kust joogivett

saadakse
NOVEMBER:
teab

Eesti maavarasid (paekivi, põlevkivi); teab, kuidas neid saadakse ja milleks

kasutatakse
DETSEMBER:
teab,

milleks puitu kasutatakse, mida on võimalik puidust valmistada

JAANUAR:
teab,

millest tekivad orkaanid, tormid ja kuidas need kahjustavad keskkonda

VEEBRUAR:
teab,

milline jõud on tuulel, kuidas tuule abil elektrit saab

MÄRTS:
teab,

kuidas asju säästlikult kasutada, et tekiks vähem prügi
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APRILL:
oskab

prügi säästlikult prügikonteinerisse pakendada

MAI:
teab,

millist kahju tekitab loodusele kulupõletamine

Sisu:
 looduskaitse mõiste selgitamine, vajalikkuse arutamine;
 loodushoiu ja säästliku suhtumise kujundamine;
 vee vajalikkuse selgitamine eluks (vesi- joogiks, pesemiseks, ujumiseks; puhas
vesi- kasulik tervisele; must vesi – haigused; vee säästlik kasutamine);
 prügi kahjulikkuse tutvustamine: tervisele (haigused) ja keskkonnale (vesi, õhk,
muld).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 omab tõest kujutluspilti maakerast;
 suhtub keskkonda säästlikult ja hoidvalt;
 oskab väärtustada looduskaitset – loodust ja loodusvarasid (sh vett ja õhku).

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
teab,

miks ja milleks vajavad elusolendid õhku

OKTOOBER:
oskab

nimetada inimese tegevusi, mis reostavad vett; teab, kuidas vett säästvalt

kasutada
NOVEMBER:
teab,

millest ehitatakse maju/hooneid, kust saadakse ehituseks vajaminev materjal

(kivi, puit, tsement)
DETSEMBER:
teab,

millisest puust ja kuidas puidust paberit saadakse

JAANUAR:
teab,

millest tekivad vulkaanid, maavärinad, kuidas see mõjutab keskkonda
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VEEBRUAR:
teab,

kuidas elektrienergiat saadakse, kuidas vältida raiskamist

MÄRTS:
teab,

kuidas käituda prügiga looduses

APRILL:
teab,

millist mõju tekitavad loodusele ohtlikud jäätmed (patareid, tehnika)

MAI:
teab,

kuidas prügi/prahi põletamine saastab õhku/keskkonda

Sisu:
 mõistete: loodushoid, looduskaitse, Punane raamat täpsustamine;
 keskkonnakaitse vajalikkuse selgitamine (vee, elektri kokkuhoid, säästlik
eluviis, loodushoid planeedi elukeskkonna säilimise nimel);
 säästlike, korduvkasutatavate materjalide tutvustamine (paberkott, osad
plastmaterjalid jne).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab väärtustada looduskaitset – loodust ja loodusvarasid (sh vett ja õhku);
 teab taimedele vajalikke elutingimusi ja eluetappe.
 oskab näha ilu ümbritsevas ja loob ise ilu enda ümber;
 saab aru aastaaegade vaheldumisest ja selle mõjust elusorganismide kasvule ja
arengule;
 suhtub keskkonda säästvalt ja hoolivalt.

2.5.1.4 TEHNIKA
Tehnikaõpetus

on

alushariduse

osa,

mis

hõlmab

ka

teadusõpetuse

elemente.

Tehnikaõpetust käsitletakse koos teiste ainetega.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 andes teadmisi meid ümbritsevast tehismaailmast;
 näidates, et lihtsad seadmed ja abivahendid aitavad maailmast täpsemalt aru saada;
 kujundades teadmisi ja oskusi ohutult masinatega suhelda;
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 ergutades lapsi tehismaailma jäljendama konstrueerimise või joonistamise kaudu.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
tunneb erinevaid lihtsamaid sõidukeid, masinaid, oskab neid nimetada;
teab tehnika kasulikkust ja ohtlikkust;
mõistab ja saab aru, et masinad on meie abilised.

3–5-aastane laps
eristab tehismaailma asju looduslikest;
teab mõndasid masinaid ja nende osi;
tuleb ise toime mänguasjade valmistamisega;
tunneb huvi ja uurib eakohaseid tehnikaalaseid raamatuid.
5 – 6-aastane laps
tunneb lihtsamaid masinaid ja nende osi;
oskab liigitada asju kuuluvuse järgi loodusesse või tehismaailma;
oskab koostada plaani ja selle järgi tegutseda;
oskab sooritada lihtsamaid mõõtmisi ning võrdlemisi;
oskab nimetada, eristada ja kasutada erinevaid ehitusdetaile;
huvitub teadust ja tehnikat kajastavast kirjandusest ja pildimaterjalist.
6 – 7-aastane laps
oskab

valmistada ise mänguasju;

oskab

arutleda mõningatel tehnikaga seotud teemadel;

oskab

sooritada lihtsamaid mõõtmisi ja võrdlemisi;

tunneb
oskab

plaani- ja fantaasiajoonistuste erinevusi;

koostada plaane ja neid kasutada
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Tehnika valdkonnas tehtav aktiivõpe võimaldab mina-keskkond suhete avastamist ja
väärtustamist.

2.5.1.5 TERVISEKASVATUS
Tervis ei ole ainult terve olemine, vaid ka haiguste, traumade ja õnnetuste ennetamine.
Tervis on see, kui laps on puhtalt riides ja pestud, kui ta kõht on täis ja ta tunnetab, et teda
armastatakse, et temast hoolitsetakse ja et ta on vajalik.
Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 õpetades tundma iseennast, oma keha (Milleks on meil kopsud? Kuidas olla nii, et me ei
haigestuks? jne);
 õpetades tervislikult toituma;
 õpetades ennast ja oma sõpra või naabreid hädaolukorras (kukkumine, tulekahju, kiirabi
kutsumine jne.) abistama;
 õpetades ennast näiliselt väljapääsmatus olukorras aitama ( metsa eksimine);
 andes lapsele vajalikke teadmisi sellest, kuidas vastavalt ilmastikule õigesti riietuda;
 andes teadmisi oma tervise hoidmisest ja tugevdamisest;
 kujundades puhtuse- ja korraharjumusi;
 kinnistades eneseteenindamisoskusi;
 kujundades tervisliku toitumise harjumusi;
 õpetades tundma oma keha, selle funktsioone;
 õpetades tervislikke eluviise;
 süvendades arusaamist enda ja teiste tunnetest, emotsioonidest.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
peseb
teab,

ise nägu ja käsi;

kus asub tema käterätik, kuivatab käed.

OKTOOBER:
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teab,

miks on vaja pesemisel kasutada seepi;

teab,

kuidas kasutada kammi, kammib ise juukseid.

NOVEMBER:
oskab

vaadelda oma kehaosi;

tunneb

ja nimetab oma kehaosi.

DETSEMBER:
teab,

kuidas riietuda erinevatel aastaaegadel;

oskab

panna oma riideid toolile, kappi, vajadusel kuivama.

JAANUAR:
teab,

miks peab enne sööki käsi pesema;

teab,

miks on vajalik kogu keha pesemine.

VEEBRUAR:
teab,

miks on vaja hambaid pesta;

teab,

millised toidud on hammastele kahjulikud.

MÄRTS:
teab,

miks peab puu- ja juurvilju enne söömist pesema;

teab,

et puu- ja juurviljad on tervislikud.

APRILL:
teab,

kuidas kasutada taskurätikut;

oskab

peeglit kasutades oma välimusele tähelepanu pöörata.

MAI:
teab

ja oskab kasutada igapäevaseid hügieenivahendeid ja rääkida, millal neid

kasutatakse ( kamm – juuksed korda; seep – käed ja nägu puhtaks jne).
Sisu:
 oma kehaosade vaatlemine (nägu, silmad, nina, suu, käed, jalad);
 isikliku hügieeni aluste õpetamine – enese eest hoolitsemine; pesemine,
vanniskäik, riietumine, kammimine jne.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 tunneb ja oskab nimetada oma kehaosi;
 teab tervislike eluviiside vajalikkust ja püüab neid järgida;
 on omandanud elementaarsed eneseteenindamisoskused (käte- ja näopesu, juuste
kammimise, tualetis käimise, taskuräti kasutamise).

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab,

kuidas käituda metsas, kui oled eksinud;

teab,

kuidas hoiduda mürgitustest.

OKTOOBER:
teab,
teab

kuidas vastavalt ilmale riietuda;
toidu teekonda, nimetab lihtsamaid siseorganeid.

NOVEMBER:
tunneb
teab,

oma kehaosi ja teab üksikute kehaosade tähtsust;

et koduloomad võivad endaga kanda pisikuid (soolenugilised, allergiad).

DETSEMBER:
teab,

kuidas käituda lahtise tulega (küünlad);

teab,

kuidas käituda tulekahju korral.

JAANUAR:
lihtsamaid esmaabi võtteid;

teab
teab,

mida on kasulik süüa.

VEEBRUAR:
teab,
teab

kuidas hammaste eest hoolitseda.
esivanemate toitumusharjumusi (rukkileib, kama, piim, puder).

MÄRTS:
teab,
teab

miks on vaja toiduaineid enne tarvitamist pesta;
meeleorganeid, oskab neid kaitsta (kõrvad –müra, silmad – ere valgus).

APRILL:
teab

ravimite kahjulikkust inimesele, kuidas neid tarvitada;

teab

hügieenivahendeid ja oskab neid kasutada.
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MAI:
teab,
teab

kuidas käituda võõrastega;
lihtsamaid

rahvameditsiini

ravimisvõimalusi

(ravimtee,

ravimtaimede

kompress).
Sisu:
 oma kehaosade vaatlemine (nägu, silmad, suu, huuled, kulmud), iseenda
kirjeldamine (kes ma olen, milline ma välja näen);
 ravimite tutvustamine – aitavad ravida haigusi, aga võivad olla ka ohtlikud;
 tervisliku toitumise õpetamine (puu- ja juurviljade, teraviljade, piimatoodete
kasulikkus.

Nakkushaiguste

levimine

pesemata

toidu

ja

käte

teel

(soolenugilised, kõhulahtisus, tuberkuloos jne));
 hammaste tervishoiu põhitõdede (pesemine, tervislik toit, mitte vigastamine)
õpetamine;
 siseelundite ja nende töö tutvustamine, arutlemine: Mis läheb minu sisse?
Kuidas? ( toit, jook, õhk);
 meeleorganite tutvustamine (silmad- nägemine, kõrvad- kuulmine);
 puhtuse ja pesemise tähtsuse rõhutamine (enese eest hoolitsemise seos
nakkushaigustega (ussnugilised, seedehäired), toidu ja käte puhtus);
 arsti töö tutvustamine, erinevad haigused (gripp, tuulerõuged, angiin) ja nende
vältimine (tervislik tasakaalustatud toit, piisav puhkus, liikumine, õige riietus
jne.);
 esmaabivõtete tutvustamine (näiteks ninaverejooksu peatamine);
 hädaabinumbri 112 õpetamine (millal ja kuidas helistada hädaabi numbril);
 ohutuse rõhutamine – laps ei tohi tikkudega, tulega, gaasiga mängida jne;
 tervislike eluviisidega tutvustamine (liikumine, puhkamine, toitumine);
 toidu koostise tutvustamine (vitamiinid, mineraalid, maitseained jne.);
 toidu saamise ja valmistamise tutvustamine (erinevad tööd ja elukutsed).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab ja tunneb enda kehaosasid ja nende tööd;
 teab, miks on vaja puhtust hoida ja kuidas levivad haigused ja pisikud;
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 tunneb tervisliku toitumise ja eluviiside põhimõtteid;
 teab, mis juhul abi paluda ja oskab valida telefoninumbrit 112;
 oskab kinni pidada isikliku hügieeni nõuetest: käte õigeaegne korralik pesemine,
käterätiku ja taskurätiku kasutamine, tuleb ise toime WC-s jne;
 teab, et terve olemiseks on vaja liikuda värskes õhus, hoida puhtust ja toituda
tervislikult;
 teab ja tunneb meeleorganeid ja nende tööd.
5 – 6-aastane laps
SEPTEMBER:
teab,

et juur- ja puuviljad on tervisele kasulikud, need sisaldavad mineraalaineid ja

vitamiine;
tunneb

metsas kasvavaid levinumaid mürgiseid taimi, teab, kuidas mürgistustest

hoiduda.
OKTOOBER:
teab,

kuidas riietuda, et vältida haigestumist;

teab,

kuidas vältida viirushaigustesse nakatumist.

NOVEMBER:
teab,

kuidas vältida haigestumist nakkushaigustesse;

teab,

et aktiivne liikumine on tervisele kasulik.

DETSEMBER:
teab,

miks on inimesele vajalik süda;

teab,

miks on inimesele vajalikud kopsud.

JAANUAR:
teab,

kuidas käituda hädaolukorras;

oskab

vajadusel kasutada hädaabi numbrit.

VEEBRUAR:
teab,

kuidas hammaste eest hoolitseda ja millal külastada hambaarsti;

oskab

erirahvuste vahel leida sarnasusi ja erinevusi.

MÄRTS:
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teab

ja oskab põhjendada õues mängimise kasulikkust;

teab,

et keskkonda tuleb hoida puhtana.

APRILL:
teab

ja oskab põhjendada ravimite vajalikkust;

teab

ja oskab põhjendada ravimite kasutamist ja ravimitega seotud ohtusid.

MAI:
teab
teab,

oma nime ja elukohta;
kuidas käituda võõrastega.

Sisu:
 erinevate emotsioonide teadvustamine ja eristamine (viha, kurbus, rõõm, hirm);
 inimeste

erinevuste

ja

sarnasuste

tutvustamine

(erinevad

rahvused,

erinahavärviga, eri soost, iseloomu ja välimusega inimesed);
 tervisliku toitumise alaste teadmiste süvendamine: toidud, mis on kasulikud
tervisele (hammastele, luudele, silmadele);
 erinevate maitseainete tundmaõppimine ja nende kasulikkus tervisele (petersell,
sibul, mädarõigas, küüslauk, köömned, kadakamarjad jne);
 ravimtaimede tutvustamine;
 levinumate mürktaimede tutvustamine ja nendest hoidumise vajalikkuse
selgitamine (ülane, karuputk, näsiniin, koerapöörirohi);
 vastutustunde kasvatamine enda tervise hoidmise suhtes (tervislik toitumine,
liikumine, ohutus, kahjulikest harjumustest hoidumine);
 kahjulike harjumuste mõju tutvustamine: suitsetamine, vale toitumine,
narkomaania;
 hädaabinumbri 112 kinnistamine, käitumise ja abiotsimise õpetamine
hädaolukorras;
 toidu teekonna tutvustamine inimese kehas;
 hammaste ehituse ja tervishoiu käsitlemine (hambaaugud, hambavalu);
 naha ehituse ja vajalikkuse tutvustamine (kaitsefunktsioon, higistamine,
pisikud).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 teab ja tunneb erinevaid emotsioone;
 teab, miks ja mida on vaja süüa, et olla terve;
 saab hakkama isikliku hügieeniga;
 tunneb kehaosi ja saab aru erinevate elundite ülesannetest;
 oskab hoida looduskeskkonda, säästa puhast vett;
 oskab paluda abi numbril 112.
6 – 7-aastane laps
SEPTEMBER:
teab,

kuidas vältida õnnetusi;

teab,

kuidas käituda, kui sõbraga juhtub õnnetus.

OKTOOBER:
teab, kuidas tulla toime erinevates olukordades (tulekahju, avarii, eksimine metsas);
teab,

mida tähendab tervislik toitumine.

NOVEMBER:
teab,

et suits ja narkootikumid kahjustavad tervist;

teab,

et maast leitud süstlad ja tabletid on ohtlikud.

DETSEMBER:
oskab

kirjeldada toidu teekonda;

millest tekivad inimesel seedehäired.

teab,

JAANUAR:
omab

algteadmisi oma kehast (mis tähtsus on erinevatel organitel – süda, veresooned,

magu, kõrvad jne);
oskab

kirjeldada erinevate meeleorganite tööd.

VEEBRUAR:
teab

hamba ehitust, oskab hammaste eest hoolitseda;
millised on piimahambad ja jäävhambad.

teab,

MÄRTS:
teab

inimesele ohtlikke haigusi;

teab

valguse, vee, õhu tähtsust inimesele.
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APRILL:
teab,

kuidas ümbritsev keskkond võib mõjutada tervist;

teab,

kuidas inimeste käitumine ümbritsevas keskkonnas võib mõjutada tervist.

MAI:
tunneb ja teab, kuidas kasutada tuntumaid ravimtaimi;
oskab kirjeldada inimese arengut.
Sisu:
 hingamisteede,

kopsude

ehituse

tutvustamine

(nina,

kõri,

hingetoru,

kopsutorud, kopsud), haiguste tutvustamine (tuberkuloos, kopsupõletik);
 südame ehituse ja vereringe tutvustamine;
 hamba ehituse tutvustamine (juur, hambaemail, hambaõõs, piimahambad,
jäävhambad);
 seedeelundkonna ja seedimisprotsessi tutvustamine (suu, magu, soolestik);
seedehäirete põhjuste selgitamine;
 tervislike toitumisalaste teadmiste kinnistamine (vitamiinide, mineraalide ja
süsivesikute tutvustamine ja nende kasulikkusest tervisele rääkimine (luudele,
nägemisele, hammastele jne.); tervisliku toidu püramiidi tutvustamine;
 tähtsamate ravimtaimede ja nende kasulikkuse tutvustamine tervisele
(piparmünt, kummel, pihlakas, raudrohi, naistepuna, köömned);
 inimese elukaare tutvustamine (loode, imik, täiskasvanu, vana inimene,
tüdrukust kasvab naine, poisist mees);
 keskkonna kaitsmise tervisele mõju selgitamine (prügi, heitegaasi, suitsu
kahjulikkus keskkonnale (vesi, õhk, muld, mets), tervisele (haigused); ohtlikud
jäätmed ( patareid, värvid, kemikaalid);
 tervislike eluviiside kujunemise toetamine kõigis tegevustes;
 kahjulike harjumuste ohtlikkuse selgitamine (suits, narkomaania);
 ohtlike haiguste tutvustamine (HIV, AIDS, puukentsefaliit, -borrelioos,
marutõbi jne.);
 nakkushaiguste ja nendest hoidumise tutvustamine (gripp, nohu, köha, mumps,
leetrid, sarlakid, tuulerõuged);
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 hädaolukorras käitumise kinnistamine(112, päästeamet, kiirabi);
 ohutusele tähelepanu juhtimine tervise hoidmiseks (tuleohutus, elektri, liikluse,
vale käitumisega seotud ohud).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 omab teadmisi inimese elukäigust, elukaarest;
 omab teadmisi tervisliku eluviisi kohta;
 saab aru inimese keha erinevate elundite tööst;
 tunneb tähtsamaid ravimtaimi.

2.5.1.6 LIIKLUSKASVATUS
Et laps võiks liikuda turvaliselt ja õppida suhtuma liiklusesse vaba sundimatusega, vajab
ta kaitset, toetust ja suunamist. Laps õpib sellest, mida ta näeb ja kogeb. Iga vanematega
või rühmaga koos liikluses viibimine on lapsele õppeolukord, kus ta jälgib, kuidas
täiskasvanud käituvad. Suhtumine liiklusesse vahendub lastel täiskasvanult. Seisukohad
võetakse üle märkamatult ning neid on raske hiljem muuta. Liikluskasvatuse aluseks on
ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases liikluses.
Lasteaia ülesandeks on lastele selliste harjumuste sisendamine, mis oleks kogu elu
kasulikud.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 õpetades lapsi ohutult liiklema, võimalikke liiklusõnnetusi vältima;
 õpetades liiklusesse loomulikult suhtuma;
 tutvustades liiklusreegleid ja neist aru saamist;
 õpetades tundma erinevaid liiklusvahendeid, eriotstarbelisi sõidukeid, käitumist
sõiduteel;
 õpetades lihtsamaid liiklusalaseid mõisteid;
 tutvustades võimalikke liiklussituatsioone, mis põhjustavad õnnetusi;
 õpetades liiklema rattaga, rulaga, rulluiskudega;
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 kujundades liiklemisoskust, mis toetavad toimetulekut ja ohutust

erinevates

liiklusolukordades;
 kujundades lastes üksteist arvestavad liiklejad.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
teab

lasteaia ruumides liikumise reegleid, oskab orienteeruda lasteaia siseruumides

(rühmaruum, WC, saal);
lasteaia territooriumil liikumise reegleid, oskab orienteeruda lasteaia õuealal

teab

(leiab üles oma rühmaruumi).
OKTOOBER:
teab
teab,

lihtsamaid liiklusalaseid mõisteid: sõidutee, kõnnitee;
kuidas liigelda sõidutee läheduses.

NOVEMBER:
teab,

mis on helkur ja miks seda vaja on;

teab,

kuidas pimedas liigelda.

DETSEMBER:
tunneb

ja oskab nimetada sõidukeid: buss, auto, jalgratas;

tunneb

ja oskab nimetada sõidukeid: veoauto, mootorratas, rong.

JAANUAR:
tunneb
oskab

ja oskab nimetada sõidukeid: laev, lennuk;

pildil näidata ja nimetada sõidukite juhte (autojuht, bussijuht, rongijuht, rattur,

lendur).
VEEBRUAR:
teab,

et tee on talvel libe;

teab,

kuidas kelgumäel käituda.

MÄRTS:
teab,

mis on turvatool ja mõistab selle vajalikkust;

saab

aru turvavöö kasutamise tähtsusest.
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APRILL:
teab

jalakäijate ülekäigurada – sebra (vöötrada);

teab

valgusfoori, oskab nimetada selle värve.

MAI:
teab

kiivri vajalikkust jalgrattaga liigeldes;

oskab

lasteaia õuealal liigelda (rattaga, mänguautoga).

Sisu:
 põhivärvuste kinnistamine;
 mõistete: sõidutee, kõnnitee, ülekäigurada e. sebra selgitamine;
 helkuri vajalikkuse selgitamine;
 tänaval

kõndimise

õpetamine,

tähelepaneliku

ja

rahuliku

hoiaku

kujundamine;
 erinevate sõidukite tutvustamine: auto, veoauto, prügiauto, rong, lennuk, laev.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab mõningaid liikumisvahendeid;
 teab mõistete: kõnnitee, sõidutee, helkur otstarvet;
 teab ja täidab liiklemisel lihtsamaid liiklemise reegleid;
 tunneb ja oskab nimetada mõningaid mootorsõidukeid.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab
teab

orienteeruda lasteaiaruumides ja –territooriumil, teab liikumise reegleid;

erinevaid sõidukeid, oskab nimetada nende juhte.

OKTOOBER:
oskab
teab

koos täiskasvanuga tänaval liigelda;

valgusfoori otstarvet, oskab nimetada tulede järgnevust.

NOVEMBER:
tunneb

märgistatud jalakäijate ülekäiguradasid;

tunneb

lihtsamaid liiklusmärke.

DETSEMBER:
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teab

ohtusid liikluses talvel;

mõistab

helkuri kandmise vajadust ning teab, kus seda kanda.

JAANUAR:
teab

eriotstarbelisi autosid (kiirabi, politsei) ja nende vajalikkust;

teab

eriotstarbelisi autosid (tuletõrjeauto, päästeametiauto) ja nende vajalikkust.

VEEBRUAR:
teab

bussipeatuse tähistust;

oskab

bussis käituda.

MÄRTS:
teab
teab,

liiklusvahendis olevat erinevat turvavarustust (turvaiste, turvavöö);
mis otstarve on turvapadjal.

APRILL:
teab

liikluses liigeldes võimalikest ohtudest;

oskab

koos täiskasvanuga ületada sõiduteed.

MAI:
teab
teab,

kiivri vajalikkust jalgrattaga liigeldes;
kuidas liigelda jalgrattaga.

Sisu:
 foori otstarbe selgitamine, tulede järgnevuse ja tähenduse õpetamine (roheline –
tee on vaba; kollane – tähelepanu, oota; punane – stopp, ei tohi);
 tänaval liiklemise õpetamine – rühmaga kahekaupa rivis, üle tee ülekäigurajalt,
rohelise fooritulega, enne sõiduteele astumist ülevaatamine, ega autod ei sõida;
 valikuliselt liiklusmärkide tutvustamine (Stopp, Lapsed teel, Ülekäigurada);
 parema ja vasaku poole eristamise õpetamine;
 reguleerimata ülekäigurajal liiklemise õpetamine (teeservas seismine, vasakule
ja paremale vaatamine enne sõiduteele astumist);
 tänaval viisaka liiklemise õpetamine (tänaval kõnnid, räägid sobiva valjusega
häälega, vajadusel palud täiskasvanu abi);
 ühistranspordivahenditega sõitmine;
 helkuri vajalikkuse selgitamine, õpetada lapsi jälgima, kas tema ja ta lähedaste

89

Parksepa Lasteaia õppekava
riietuses on pimedal perioodil helkur;
 eriotstarbeliste sõidukite tutvustamine ja nende ülesanded.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb erinevaid liiklusvahendeid ja teab nende otstarvet;
 teab eriotstarbelisi autosid ja nende vajalikkust;
 oskab juhinduda foori märguannetest;
 teab lihtsamaid liiklusmärke ja nende tähendust;
 käitub tänaval arukalt, arvestades ohutust;
 käitub ühissõidukis viisakalt, vältides ohte;
 oskab ületada sõiduteed õiges kohas või paluda selleks täiskasvanu abi.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:


teab liikumise reegleid;

oskab

valida kõige ohutuma tee lasteaeda.

OKTOOBER:
teab,

millised ohud varitsevad liikluses sügisel;

oskab

ületada sõiduteed.

NOVEMBER:
oskab

vaadelda liiklust;

tunneb

jalakäijatele mõeldud liiklusmärke.

DETSEMBER:
teab,
teab

millised ohud varitsevad liikluses talvel;
erinevaid ühistranspordi liike.

JAANUAR:
teab

erinevate ühistransportsõidukite juhte;

oskab

ühistranspordis käituda.

VEEBRUAR:
teab,
teab

kus võib kelgutada, uisutada, suusatada;
mõistet ristmik; teab, kuidas seda ületada.
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MÄRTS:
teab

võimalikke liiklussituatsioone, mis põhjustavad õnnetusi;

teab

hädaabinumbrit 112.

APRILL:
teab,
teab

millised ohud varitsevad liikluses kevadel;
erinevate valgusfooride otstarvet.

MAI:
teab,

kus tohib mängida;

teab,

kus tohib rattaga, rulaga või rulluiskudega sõita.

Sisu:
 vasakus teeservas liikumise õpetamine;
 sõidutee ületamisel vasakule ja paremale vaatamise õpetamine;
 erinevate ühistranspordivahendite (troll, buss, tramm, rong) ja nende juhtide
(trollijuht, bussijuht, trammijuht, rongijuht) tutvustamine;
 ühissõidukis käitumise õpetamine (räägitakse vaikse häälega, seistakse või
istutakse rahulikult, istekoha pakkumine, sõidupilet);
 erinevate fooride tutvustamine – foor autodele (3 tulega), foor jalakäijatele (2
tulega);
 eriotstarbeliste liiklusvahendite tutvustamine – politsei, kiirabi, tuletõrje;
 hädaabinumbri õpetamine – 112;
 teetöömasinate tutvustamine (näiteks teerull);
 erinevate maa-, vee- ja õhusõidukite tutvustamine;
 takso tutvustamine (märgistus, erinevus teistest autodest).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab ületada sõiduteed nii fooriga kui reguleerimata ülekäigukohas;
 tunneb lihtsamaid liiklusmärke;
 teab erinevaid liiklusvahendeid, otstarvet, nendega seotud mõisteid;
 teab liiklusalaseid mõisteid: tänav, ristmik;
 oskab põhjendada turvavarustuse vajalikkust;
 oskab kirjeldada liikluses esinevaid ohte erinevatel aastaaegadel.
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6–7-aastane laps
SEPTEMBER:


teab teed lasteaeda ja kodu;

teab,

et maanteel jalakäijana liikudes tuleb olla vasakul teepoolel.

OKTOOBER:
teab,

et enne tee ületamist tuleb vaadata paremale ja vasakule;

teab,

kuidas ületada teed seisva sõiduki tagant;

oskab

seletada valgusfoori tulede tähendust.

NOVEMBER:
oskab

põhjendada eriotstarbeliste sõidukite vajalikkust;

tunneb

eriotstarbeliste sõidukite märgistust; teab, kuidas käituda eriotstarbelist

sõidukit nähes.
DETSEMBER:
teab
teab,

hädaabinumbrit 112, oskab kasutada telefoni;
kuidas ühistransporti siseneda ja sealt väljuda.

JAANUAR:
teab,

millised ohud on liikluses ja oskab vastavalt käituda;

oskab

rääkida ja arutleda erinevatest liiklusõnnetuste põhjustest.

VEEBRUAR:
teab,
teab

kes on politseinik ja millega tegeleb;
politseiniku vormiriietust ja töövahendeid.

MÄRTS:
tunneb
teab

liiklusalaseid mõisteid;

erinevaid märke (telefon, arstiabi, toidukoht, ööbimiskoht).

APRILL:
oskab

käituda sõidukites, kasutades turvavarustust;

oskab

jalgsi ohutult liigelda.
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MAI:
oskab

ohutult rulluiskude ja rulaga liigelda;

oskab

koos täiskasvanuga jalgrattaga teel liigelda.

Sisu:
 laste lasteaeda ja kojutuleku tee tutvustamine;
 ohtude tutvustamine liiklemisel erinevates ilmastikuoludes
 suvi – tolmune tee võib takistada nähtavust;
 sügis – pimedus, märg tee, tuul, puudelt mahakukkunud lehed – libe, udu;
 talv -

lumi, tuisk, lörts muudavad nähtavuse väga halvaks, jää teeb teed

libedaks;
 kevad – ere päike, sulalume ja jääga libedad tänavad;
 sõidutee ületamise õpetamine (kõndides, risti tänavaga, siis, kui sõidukeid ei
tule);
 sõidutee vasakul teeserval kõndima õpetamine (kui ei ole jalakäijate teed);
 teadmiste täpsustamine erinevate liiklusvahendite kohta: veoauto, sõiduauto,
takso (märgistus, otstarve), tramm (sõidab rööbastel) ja troll (traadid

või

trossid peal), rong, raudtee, kaubarong, reisirong, lennuk, helikopter,
kosmoselaev, laev, paat kaater, skuuter, purjekas;
 liiklusmärkide

õpetamine:

ülekäigurada,

arstiabi,

ettevaatust

lapsed,

autobussipeatus, telefon, risttee kohta;
 eriotstarbeliste autode (tuletõrje, kiirabi, politsei), nende ülesannete ja tähtsuse
selgitamine;
 teadmiste andmine politsei tööst: korravalvamine ja liikluse korraldamine;
 liikluspolitsei vormiriietuse ja töövahendite (sau, vile) tutvustamine;
 helkuri kasutamine riietuses jms.;
 ühistranspordis käitumise õpetamine (suhtlemine täiskasvanu või sõbraga
vaiksel hääletoonil, istekoha pakkumine, jäätise või rulluiskudega ei tulda
ühistransporti).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 oskab ületada sõiduteed;
 teab enamkasutatavaid liiklusmärke;
 käitub ühissõidukis viisakalt;
 teab erinevaid liiklusvahendeid ja nendega seotud mõisteid.
2.5.1.7 KOMBEÕPETUS JA TUNDEKASVATUS
Lasteaia väärtused on hoolimise eetika, meeskonnatöö/koostöö, loovus ja loodus ning
nende eesmärkide saavutamiseks tehakse erinevaid kombeõpetuse ja tundekasvatuse
tegevusi.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 kujundades viisaka suhtlemise oskust ja eetilisi tundmusi;
 süvendades suhtlemisoskust igapäevaelu erinevates olukordades;
 õpetades väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslaste tunnetega;
 kujundades positiivset enesehinnangut;
 õpetades kasutama teiste poole pöördumisel viisakusvorme.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1-3-aastane laps
SEPTEMBER:


teab, mis on lasteaed ja millised on kodu ja lasteaia erinevused;

tunneb

rühma õpetajaid ja mängukaaslasi.

OKTOOBER:
teab,

et mänguasju tuleb mängukaaslastega jagada;

teab,

et teisele lapsele ei tohi haiget teha.

NOVEMBER:
teab,

kus on tema isiklikud asjad;

oskab

asetada riideid oma kappi ja toolile.

DETSEMBER:
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teab,

et pärast mängu tuleb asjad õigesse kohta tagasi panna;

oskab

paigutada vahendid selleks ettenähtud kohta.

JAANUAR:
oskab

öelda aitäh ja palun;

oskab

öelda tere ja head aega.

VEEBRUAR:
teab
teab,

mõistet sõber, oskab nimetada oma sõbra nime;
et sõbraks võib olla ka mõni loom.

MÄRTS:
teab,

et teisi lapsi tuleb aidata;

oskab

tunnustada teist last, tehes talle pai.

APRILL:
oskab

lohutada teist last, tehes pai või kalli-kalli;

oskab

ise mänguasjad riiulile asetada.

MAI:
teab

mõisteid määrdunud – must, puhas – korralik;

teab,

et koosmängides tuleb mänguasju ka sõbrale loovutada.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb rühmareegleid;
 teab häid ja halbu iseloomuomadusi;
 oskab olla kaaslaste vastu sõbralik, abivalmis, kannatlik;
 oskab öelda tere, head aega, palun.

3-5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab

rühmareegleid;

teab

viisakusväljendeid, kasutab neid kõnes.

OKTOOBER:
teab,

kui on käitutud valesti, oskab andeks paluda ja andestada;
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oskab

arvestada teiste lastega.

NOVEMBER:
teab

oma ees- ja perekonnanime, oskab ennast tutvustada.

teab

oma pereliikmete nimesid, suhtub vanematesse inimestesse austusega.

DETSEMBER:
oskab

hoida enda ümber puhtust ja korda;

oskab

tunda ja väljendada rõõmu.

JAANUAR:
oskab

käituda tänaval;

oskab

bussis viisakalt käituda.

VEEBRUAR:
teab,

missugune peab olema õige sõber;

oskab

oma kodu ja kodukohta kalliks pidada.

MÄRTS:
oskab
teab,

lohutada kurba mängukaaslast;

kuidas käituda, et sind sõbraks peetakse.

APRILL:
oskab

väljendada sõnades kurbust ja rõõmu;

oskab

jutustamisel/vestluses oodata oma järjekorda.

MAI:
teab,

kuidas viisakalt võõraste inimestega käituda;

oskab

täiskasvanule oma soove arusaadavalt väljendada.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab käituda nii lasteaias kui väljaspool seda;
 väljendab rõõmu, kurbust, oskab leida oma tunnetele seletust;
 teab oma ees- ja perekonnanime;
 teab oma pereliikmete nimesid;
 suhtleb viisakalt, ootab oma kõne järjekorda;
 teab viisaka käitumise reegleid ja kasutab viisakussõnu.
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5–6- aastane laps
SEPTEMBER:
teab

rühmareegleid;

teab

ja tunneb oma rühmakaaslasi ja õpetajaid nimepidi.

OKTOOBER:
oskab

põhjendada oma käitumist ja hinnata rühmakaaslaste käitumist;

oskab

mängides kaaslastega arvestada.

NOVEMBER:
oskab

väljendada tundeid oma pere suhtes;

oskab

suheldes täiskasvanutega viisakalt käituda.

DETSEMBER:
tunneb

lauakombeid.

JAANUAR:
teab

tundeid väljendavaid omadussõnu;

saab

aru erinevatest tundeid väljendavatest žestidest ja miimikast.

VEEBRUAR:
oskab

kirjeldada häid ja halbu iseloomujooni;

oskab

kiita ja tunnustada oma sõpra.

MÄRTS:
oskab
teab

viisakalt suhelda;

tüdrukutele ja poistele omaseid iseloomujooni, oskab neid kirjeldada.

APRILL:
teab,

kuidas käituda poes;

oskab

kaaslaste suhtes tähelepanelik olla.

MAI:
oskab

lugupidada oma emast, suhtub temasse tänutunde ja hellusega;

oskab

vajadusel abi paluda.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab hinnata oma käitumist ja tegemisi;
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 oskab põhjendada oma ettepanekuid ja nõudmisi;
 on omandanud iseseisvuse, organiseerituse, püüdlikkuse ja otsustavuse alged;
 tunneb lauakombeid.

6–7- aastane laps
SEPTEMBER:
teab

ja järgib rühmareegleid;

teab

ja tunneb oma rühmakaaslasi ja lasteaias töötavaid inimesi nimepidi.

OKTOOBER:
oskab

viisakalt käituda ühistranspordis, pakkuda vanematele inimestele istet;

oskab

olla kannatlik oma järjekorda oodates.

NOVEMBER:
teab

oma vanavanemaid ja suhtub neisse austusega;

oskab

lahendada konflikte, olles tasakaalukas.

DETSEMBER:
oskab

väljendada tundeid: rõõm, kurbus, kaastunne, hellus;

kuidas teisele inimesele rõõmu valmistada.

teab,

JAANUAR:
oskab
teab,

suhtuda hoolivalt loomadesse; teab, kuidas nende eest hoolitseda;

kuidas käituda oma koduloomadega rahvarohketes kohtades.

VEEBRUAR:
oskab

märgata kaaslaste juures head;

oskab

tuua esile sõbra head iseloomujooned.

MÄRTS:
teab,

kuidas käituda teatris, kontserdil;

teab,

kuidas käituda kohvikus.

APRILL:
teab

lauakombeid, oskab lauda katta;
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oskab

külalisi vastu võtta.

MAI:
teab

oma kodust aadressi;

oskab

märgata abivajajat, oskab vajadusel abi kutsuda.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 suhtleb viisakalt nii tuttavate kui võõrastega;
 oskab käituda igapäevaelu erinevates olukordades;
 suhtub endasse positiivselt;
 oskab väljendada oma tundeid;
 arvestab kaaslaste tunnetega;
 hoiab endas ja enda ümber puhtust ja korda;
 oskab näha sõbra tegudes head ja ilusat;
 kasutab viisakussõnu palun, tänan, vabandust, vajadusel oskab abi paluda;
 tunneb lauakombeid, oskab kasutada nuga ja kahvlit;
 oskab mänguasju ja töövahendeid asetada oma kohtadele, hoiab korras töö- ja
mängukoha.
Sisu:
 viisakusvormide ja viisaka käitumise õpetamine (teretamine, tänamine,
palumine, kellegi kutsumine, andeks andmine ja palumine jne.);
 oma täisnime, pereliikmete nimede, aadressi õpetamine;
 jutustamisoskuse arendamine, oma kogemustest rääkimine;
 viisakusreeglite õpetamine, üksteise ärakuulamine;
 viisaka suhtlemise õpetamine (abi palumine ja andmine, telefonile vastamine,
selgituste andmine, oma kõnejärjekorra ootamine);
 vestlemine, pakkudes lapsele võimalust rääkida oma tunnetest, mõtetest,
arvamustest, kogemustest.
Valdkonna Mina ja keskkond õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 7-aastane laps:
 tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms;
 kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone;
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 nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid;
 nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone;
 mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused;
 oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
 julgeb keelduda (ühis)tegevus(t)est, kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või
ohtlik;
 kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist;
 järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist;
 suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
 kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;
 kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring;
 selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja
inimestele tähtsad;
 selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest;
 mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;
 kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm;
 teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.

2.5.2 VALDKOND KEEL JA KÕNE
Keeles ja kõnes areneb laps igas tegevuses. Neis areneb ja rikastub lapse sõnavara,
kujuneb õige hääldus. Laps peaks omandama koolieelse perioodi lõppedes selge diktsiooni
ja grammatiliselt õige kõne.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 tuleb toime igapäevases suhtlemises;
 kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
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 tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja
kirjutamise esmased oskused.
Sisu:
 keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
 suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
 lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 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;
 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;
 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;
 õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine, sõnade
häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult;
 mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jmt.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 kujundades oskust tulla toime igapäevasuhtluses kaasvestlejana, kuulajana, algatajana;
 tekitades huvi lugemise- kirjutamise vastu, kujundades lugemise- kirjutamise
algoskused;
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 rikastades laste tundemaailma ja pakkudes positiivseid elamusi lastekirjanduse ja
muude eakohaste tekstide abil;
 julgustades last ennast väljendama, esinema;
 toetades ja suunates last kõnes õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja
lauseehituse kujunemisel.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1-3-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab
teeb

väljendada oma soove-vajadusi ühe-kahe sõnaga;

koos täiskasvanuga kaasa harjutusi suu- ja keelelihaste arendamiseks;

oskab

lugeda koos täiskasvanuga kaasa liisusalme;

oskab

nimetada pildilt tuttavaid üksikesemeid.

OKTOOBER:
oskab
saab

teha koos täiskasvanuga kaasa häälikuharjutusi;

aru lihtsa jutukese sisust, oskab küsimustele vastata ühe-kolme sõnaga;

oskab

ühendada kaheosalist pildiseeriat;

oskab

kahe-kolme sõnaga kirjeldada pildil olevat tegevust.

NOVEMBER:
oskab

mängida koos täiskasvanuga häälikumänge;

oskab

kirjeldada tuttavat eset ühe-kahe omadussõnaga;

saab

aru ja täidab kaheosalisi korraldusi;

oskab

pildil olevaid loomi nimetada ja ühe-kahe sõnaga kirjeldada.

DETSEMBER:
oskab

kahe-kolme sõnaga väljendada oma jõulusoove;

mängib

sõnade selgeks ja täpseks hääldamiseks täiskasvanuga kaasa häälikumänge;

oskab

lugeda peast kahe-nelja-realist salmi;

oskab

ennast rollimängus väljendada kahe-kolme sõnaliste lausetega.

JAANUAR:
oskab

pildimaterjali vaatamisel kasutada kaassõnu: ees, taga;
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oskab

kahe- kolme sõnaga kirjeldada pildil talviseid tegevusi;

oskab

nimetada ja kirjeldada nähtusi kahe- kolme sõnaga;

oskab

pildi vaatlusel vastata täiskasvanu küsimustele kahe-kolme-sõnaliste lausetega.

VEEBRUAR:
oskab

nimetada oma lemmikmänguasju ja neid kahe-kolme sõnaga kirjeldada;

oskab

pildimaterjali vaatlemisel kasutada kaassõnu: üleval, all;

oskab

kahe-kolme-sõnaliste lausetega kirjeldada oma tegevust;

oskab

nimetada pildil kujutatud loodusnähtusi.

MÄRTS:
oskab

pildimaterjali vaadeldes kasutada lisaks nimisõnsale omadussõnu (mis näitavad

hulka: üks, kaks, palju);
oskab

pildimaterjali vaatlemisel kasutada kaassõnu: peal, sees;

oskab

kahe-nelja sõnaga kirjeldada mängukaaslase tegevust;

oskab

matkida lavastuses tegelase käitumist.

APRILL:
oskab
tuleb
saab

kirjeldada kahe-nelja-sõnaliste lausetega vaadeldavat objekti;

toime lihtsas dialoogis suhtlemisega lapse ja täiskasvanu vahel;
aru ja täidab kolmeosalisi korraldusi;

oskab

oma sõnu kasutades rääkida sellest, mida ta enda ümber tajub ja näeb.

MAI:
oskab

pildimaterjali abil liitsõnu moodustada;

oskab

neljarealist luuletust/liisusalmi lugeda;

oskab

rollimängus kolme-viie-sõnalisi lauseid kasutada;

oskab

rääkida sündmustest, toetudes mälule, kasutades minevikku.

Sisu:
 oma lemmikasja, -mängu, -looma nimetamine ja kirjeldamine;
 erinevate

omadussõnade

õpetamine,

neid

lihtsamas

lauses

kasutama

nende

kasutama

julgustamine;
 üksikute

käände-ja

pöördevormide

tutvustamine

ja

julgustamine (nt ainsuse omastav, osastav, tegusõna 3.pööre);

103

Parksepa Lasteaia õppekava
 sõnavara laiendamine ja täpsustamine (sh ka liitsõnad);
 enda või kaaslase tegevuse kirjeldamine;
 ainsuse-mitmuse õpetamine ( mänguasjad);
 loendamine (kaks karu – palju karusid);
 kaassõnade: ees, üleval, taga, all kõnes kasutamine;
 soovide väljendamine sõnadega;
 jutustamine küsimuste abil;
 nähtava objekti kirjeldamine;
 harjutuste ja mängude kasutamine sõnade selgeks ja täpseks hääldamiseks,
liisusalmide õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 kasutab kõnes tuttavaid ühe-kahe-silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris;
 hääldab õigesti enamikku häälikutest (eranditeks võivad olla r, s, k, õ, ü);
 kasutab oma kõnes kõiki sõnaliike;
 kasutab nimisõnu, mis väljendavad tajutavaid objekte, nähtusi;
 kasutab tegusõnu, mis väljendavad tegevusi, millega laps ise on kokku puutunud;
 kasutab kõnes värvust, suurust jt hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid omadussõnu;
 kasutab kõnes mõningaid üldnimetusi (nt lapsed, riided);
 kasutab tagasõnu (all, peal, sees, ees, taga) ruumisuhete tähistamiseks;
 mõistab ja kasutab tuttavas tegevuses ja situatsioonis kolme-viie-sõnalisi lihtlauseid;
 kasutab oma kõnes õigesti enamikku käändevorme nende põhitähendustes;
 kasutab oma kõnes õigesti tegusõna käskivat kõneviisi (nt Joonista! Istu!);
 kasutab oma kõnes õigesti tegusõna kindla kõneviisi olevikuvorme (nt sõidab,
laulavad);
 kasutab oma kõnes õigesti tegusõna ma- ja da-tegevusnime (nt. Hakkame mängima, ei
taha mängida);
 osaleb dialoogis: esitab küsimusi, vastab vajadusel rohkem kui ühe lausungiga;
 kommenteerib enda ja/või kaaslase tegevust tegevuse käigus ühe-kahe lausungiga;
 mõistab teksti, mis on seotud tema kogemuse ja tegevusega;
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 loeb peast või kordab järele ühe-kahe-realist luuletust;
 kasutab erinevat intonatsiooni ja hääle tugevust sõltuvalt suhtluseesmärgist (teatamine,
küsimine, palve jm);
 väljendab oma soove ja vajadusi lausungiga, küsib infot, vastab dialoogis küsimusele;
 suhtleb aktiivselt tegevuse ja esemelise mängu käigus;
 räägib endast minavormis;
 kasutab nii mõistmisel kui suhtlemisel peale kõne ka mitteverbaalseid vahendeid
(žeste, näoilme).

3-5-aastane laps:
SEPTEMBER:
oskab

ennast ühe-kahe lausega kirjeldada;

oskab

kirjeldada oma lemmikmänguasja ning selle mängulist tegevust;

oskab

pildimaterjali abil jutustada tuttava loo;

oskab

ühe-kolme lausega väljendada pildil nähtavat tegevust.

OKTOOBER:
saab

aru teksti sisust, mis pole otseselt seotud tema kogemusega;

oskab

täiskasvanu suunavate küsimuste abil anda edasi pala sisu;

oskab

tähelepanelikult kuulata kaaslaste juttu ning vajadusel abistada;

oskab

oma elus toimunud sündmustest rääkida kahe-nelja lausega.

NOVEMBER:
eristab
oskab
saab

kogemusele tuginedes realistlikke sündmusi väljamõeldutest;

kirjeldada oma sõnadega käega katsutavat eset (imekott);

aru pala sisust, oskab seda oma sõnadega edasi anda;

oskab

kahe-kolme lausega tegevust kirjeldada.

DETSEMBER:
oskab

jutustada möödunud sündmustest kahe-viie lausega;

oskab

õpitud luuletust peast esitada;

oskab

tegutseda suulise juhendi järgi;

oskab

rääkida oma tunnetest (rõõm, mure, viha, kurbus).
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JAANUAR:
oskab

koos täiskasvanuga pildilotot mängida;

kasutab

jutustamisel iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid omadussõnu (arg,

kaval, igav);
oskab

jutustada oma tegevustest kahe-nelja lausega;

oskab

vastata talle esitatud küsimusele.

VEEBRUAR:
oskab
saab

kahe-viie lausega kirjeldada oma sõpru, mängukaaslasi;

aru lihtsamatest ülekantud tähendustest;

oskab

eseme kirjeldamisel kasutada omadussõnu;

toetub

sündmustest kõneldes mälule, kasutades minevikuvorme.

MÄRTS:
oskab

mänguasju kasutades lavastada /jutustada tuttavat lugu;

oskab

jutustada vaadeldud filmi põhjal;

oskab

kasutada omadussõna võrdsustamist (suur-suurem-kõige suurem);

oskab

kasutada lavastusmängus erinevat intonatsiooni ja hääle tugevust.

APRILL:
oskab

moodustada sõnu objektide tegevuste, nähtuste tähistamiseks (nuga juustu

lõikamiseks – juustunuga; palkidest ehitatud maja – palkmaja jne);
oskab

pildimaterjali põhjal koostada kahe-nelja-lauselise jutukese;

oskab

anda kaaslasele suuliseid juhendeid ülesande täitmiseks;

oskab

vaadeldud pildi kohta küsimusi esitada.

MAI:
oskab

pildil olevat tegevust kahe-viie lausega kirjeldada;

saab

aru pala sisust, oskab eristada realistlikke sündmusi väljamõeldutest;

saab

aru pala sisust, oskab esitada kaaslastele küsimusi;

oskab

nimetada tuntumaid antonüüme (pikk-lühike; must-puhas; suur-väike).

Sisu:
 oma kogemustest, perest jutustamine;
 vestlemine, eesmärgiga toetada last oma tunnetest rääkimisel: rõõmust, murest,
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vihast, kurbusest;
 jutustamine sündmustest elus, pildil, filmis;
 pildi, mänguasjade abil tuttava loo jutustamise õpetamine;
 küsimustele vastamise õpetamine;
 õige häälduse õpetamine, sõnalõppude väljaütlemisele tähelepanu juhtimine;
 häälte ja helide matkimine, intonatsiooni ja hääle kõrguse muutmine mängudes;
 vestlemine laste perest, muljetest, elamustest, kogemustest;
 mõistete, kirjeldavate sõnade ja omadussõnade, mitmetähenduslike sõnade
õpetamine ja ergutamine neid kõnes kasutama;
 õigetele keelevormidele, grammatikale tähelepanu juhtimine;
 kõnes küsimuste, liitlausete kasutamise õpetamine;
 piltide põhjal jutukeste koostamine, eneseväljendusoskuse arendamine;
 suulise juhendi järgi tegutsemise õpetamine;
 mõningate tähtede õpetamine;
 reeglitega mängude õpetamine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid;
 hääldab õigesti kolme- nelja-silbilisi tähenduselt tuttavaid sõnu;
 hääldab õigesti ühe-kahe-silbilisi tähenduselt tuttavaid häälühendiga sõnu;
 hääldab õigesti sageli kasutatavaid võõrsõnu (nt taburet, banaan, diivan);
 kasutab kõnes mõningaid antonüüme (nt lühike-pikk, must-puhas);
 kasutab kõnes mõningaid iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid omadussõnu (nt
arg, kaval, igav);
 kasutab kõnes aega väljendavaid nimisõnu hommik, päev, õhtu, öö;
 moodustab vajadusel sõnu uudsete või võõraste objektide, nähtuste või tegevuste
tähistamiseks (nt tikkudest maja – tikumaja; nuga õuna koorimiseks –õunanuga);
 kasutab kõnes lihtsamaid suhteid väljendavaid põimlauseid: sihitislause, nt sidendiga
et; täiendlause, nt sidenditega mis, kes; ajalaused, nt sidendid kui…siis;
 kasutab oma kõnes nud- ja tud-kesksõnu (nt söödud, söönud);
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 kasutab oma kõnes omadussõna võrdlusastmeid (suur-suurem-kõige suurem);
 kasutab tingivat kõneviisi (mängisin, mängiksin);
 ühildab sõnu arvus (karud söövad) ja käändes (ilusale lillele, punase palliga);
 kasutab oma kõnes õigesti enamikku nimisõna käändevorme mitmuses (ilusatel
lilledel);
 kirjeldab täiskasvanu abiga olupilti ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust;
 annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil, väljendades end
peamiselt üksikute, sidumata lausungitega;
 jutustab nähtust, tehtust ja möödunud sündmustest kolme-viie lausega (nt Mida tegi
kodus pühapäeval?);
 loeb peast nelja-kuue-realisi liisusalme/luuletusi;
 mõistab ka teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemusega;
 algatab ja jätkab täiskasvanuga dialoogi ka väljaspool tegevussituatsiooni (nt vahetab
vesteldes muljeid oma kogemuste põhjal, esitab tunnetusliku sisuga küsimusi (Miks ta
nii tegi? Kuidas teha?);
 kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääle tugevust;
 jutustab pildi abil tuttava loo;
 teab oma nime;
 nimetab pildil olevaid esemeid, nähtusi;
 moodustab kolme-viie-sõnalisi lauseid;
 mõistab täiskasvanu kõnet;
 oskab kirjeldada mõnda sündmust oma elust;
 kasutab meeldetuletamisel õigesti mõningaid viisakusväljendeid.

5-6-aastane laps:
SEPTEMBER:
oskab

ennast nelja-viie lausega kaaslastele tutvustada;

oskab

kirjeldada tuttavate nähtuste omadusi;

oskab

kirjeldada oma sõnadega kuuldud tekstis tegelaste käitumist;
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suudab

jutustada loo vaadeldud pildimaterjali põhjal;

OKTOOBER:
suudab
oskab

jutustada sündmustest oma elus;

kirjeldada /jutustada oma sõnadega kuuldud teksti sündmuste järgnevust;
tegevuse kirjeldamisel/jutustamisel kasutada sünonüüme (jookseb, lippab,

oskab

sibab).
NOVEMBER:
oskab

kirjeldada tuttavate esemete omadusi;

suudab

piltide põhjal jutukese koostada;

suudab

kirjeldada eelnevaid tegevusi;

oskab

tegevuste kirjeldamisel kasutada õigesti aega väljendavaid määrsõnu hommik,

lõuna, õhtu.
DETSEMBER:
suudab

jälgida ja meeles pidada täiskasvanu selgitust;

oskab

ilmekalt luuletust lugeda;

oskab

kuuldud pala kohta küsimusi esitada ;

oskab

kirjeldada oma sõnadega kuuldud teksti sündmuste põhjusi.

JAANUAR:
oskab

lahendada piltülesandeid;

oskab

jutustada vaadatud filmi põhjal;

oskab

tegevuste kirjeldamisel kasutada õigesti aega väljendavaid määrsõnu eile, täna,

homme
teab

mõistet liitlause, oskab pildimaterjalile toetudes moodustada liitlauseid.

VEEBRUAR:
suudab

jälgida ja meeles pidada jutustatud sündmuste järjekorda;

oskab

reastada viie-seitsme-pildilise pildiseeria, põhjendada järjekorra valikut;

oskab

märgata täiskasvanu kõnes grammatikavigu;

oskab

kasutada jutustamisel sihilisi ja sihituid tegusõnu (nt veereb – veeretab, sõidab

– sõidutab) õigesti vastavalt nende tähendusele
MÄRTS:
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oskab

mänguasju kasutades lavastada /jutustada oma fantaasial põhinevat lugu;

oskab

jutustada tuttava teatrietenduse põhjal;

oskab

kirjeldada tegelaste käitumist;

oskab

kahe mänguasjaga lavastada oma fantaasial põhineva loo kasutades

dialoogkõnet.
APRILL:
oskab

kirjeldada kuuldud sündmuste järgnevust ja põhjusi;

oskab

seletada lahti mitmetähenduslikke sõnu;

oskab

moodustada sõnu ainsuses ja mitmuses;

oskab

kirjeldada/jutustada loo eelmise päeva sündmustest.

MAI:
oskab

pildimaterjali vaatlemisel kasutada ühe ja sama objekti/eseme kohta erinevaid

sõnu;
oskab

viiest-seitsmest pildist koosneva pildiseeria järgi koostada loo/jutukese;

oskab

kasutada loo jutustamisel tegu- ja omadussõnu;

oskab

jutustada loo oma fantaasia põhjal.

Sisu:
 keelekasutuse ja grammatika jälgimine, suunates kasutama õiget hääldust,
õigeid grammatilisi vorme ja lauseehitust;
 sõnade (ka mitmesilbiliste) õige

hääldamine, õige rõhu, selge diktsiooni,

sobiva hääletugevuse kasutamine;
 puuduvate häälikute õpetamine/ häälduse korrektsioon;
 sõnavara

rikastamine:

mitmetähenduslike

sõnade,

omadussõnade,

sünonüümide, antonüümide õpetamine;
 häälikumängude kasutamine häälikute kuulmise ja eristamise, häälikupikkuste
eristamise õpetamiseks;
 pildi kirjeldamise, pildi ja pildiseeria järgi jutu koostamise õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 hääldab oma kõnes ning etteöeldu kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid ja
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tähenduselt tuttavaid sõnu;
 kasutab kõnes õigesti aega väljendavaid määrsõnu eile, täna, homme;
 kasutab kõnes mõningaid sünonüüme (nt jookseb, lippab, sibab);
 mõistab samatüveliste sõnade tähenduste erinevusi (joonistaja, joonistus, jooneline);
 kasutab sihilisi ja sihituid tegusõnu (nt veereb – veeretab, sõidab – sõidutab) õigesti
vastavalt nende tähendusele;
 nimetab ühe õpitud kategooria piires vähemalt kaks sõna (nt lilled – tulp, roos);
 kasutab oma kõnes õigesti saava ja rajava käände vorme (saab lauljaks, jookseb
kivini);
 märkab täiskasvanu kõnes grammatikavigu (nt lugeb pro loeb, mõmmi maga pro
mõmmi magab, lillene pro lilleline, seen kasvab all kuuse pro seen kasvab kuuse all)
ja osutab neile;
 kasutab oma kõnes umbisikulist tegumoodi enamasti õigesti (loetakse, pesti);
 annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste/korralduste abil
üksteisega seotud lausungitega (seob peamiselt väljenditega ja siis, siis, ja);
 räägib oma kogemusest seotud lausungitega (seob peamiselt väljenditega ja siis, siis,
ja);
 kirjeldab (jutustab oma sõnadega) kuuldud teksti sündmuste järgnevust ja põhjusi ning
tegelaste käitumist;
 räägib iseendast ja esitab küsimusi täiskasvanu kohta (nt Kus ja kellega elab? Kas tal
on lapsi?);
 kasutab ja mõistab suhtlemisel nalja, narritamist;
 oskab kuulata ja vastata küsimustele;
 oskab rääkida oma perest, kogemustest;
 oskab kasutada kõnes õiget hääldamist, õigeid grammatilisi vorme ja õiget
lauseehitust;
 oskab kasutada kõnes tegu- ja omadussõnu;
 oskab kasutada kõnes ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku, käändeid ja
pöördeid;
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 püsib teemas, vajadusel läheb kaasa teemamuutusega, vastab teiste algatatud
teemadele.

6-7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

ennast nelja-viie lausega kaaslastele tutvustada;

oskab

kirjeldada tuttavate nähtuste omadusi;

oskab

jutustada sündmustest oma elus;

oskab

ilmekalt luuletust lugeda.

OKTOOBER:
oskab

kirjeldada pildil kujutatud sündmust;

oskab

jutustada kuuldud teksti sisu täiskasvanu suunavate küsimuste abil;

oskab

pildi järgi jutustada, tuginedes oma fantaasiale;

oskab

esitada küsimusi kuuldud loo kohta.

NOVEMBER:
oskab

kirjeldada tuttavate esemete omadusi;

suudab

piltide põhjal koostada jutukese;

oskab

jutustada vaadeldud filmi põhjal;

oskab

vastata küsimustele täislausetega.

DETSEMBER:
suudab

jälgida ja meeles pidada täiskasvanu selgitust;

oskab

ilmekalt lugeda vabalt valitud luuletust;

oskab

teisele lapsele reegleid selgitada;

suudab

vestluses jälgida teisi ning püsib teemas.

JAANUAR:
oskab

lahendada piltülesandeid;

oskab

kasutada jutustamisel umbisikulist tegumoodi;

oskab

märgata loetud palas grammatikavigu;

jutustab

pildi abil oma fantaasial põhineva loo.

VEEBRUAR:
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suudab

jälgida ja meeles pidada jutustatud sündmuste järjekorda;

oskab

reastada viie-seitsme-pildilise pildiseeria, põhjendada järjekorra valikut;

oskab

jutustada oma sõnadega kuuldud teksti sündmuste järgnevust ja põhjusi;

kasutab

jutustamisel õigesti aega väljendavaid määrsõnu.

MÄRTS:
oskab

mänguasju kasutades lavastada /jutustada oma fantaasial põhinevat lugu;

oskab

kirjeldada tegelaste käitumist;

oskab

rääkida oma kogemustest seotud lausetega;

oskab

lavastusmängus kasutada sobivat hääletugevust ning selget diktsiooni.

APRILL:
oskab

kirjeldada kuuldud sündmuste järgnevust ja põhjusi;

oskab

lahti seletada mitmetähenduslikke sõnu;

oskab

tegevuse kirjeldamisel/jutustamisel kasutada sünonüüme (jookseb, lippab,

sibab);
oskab

moodustada sõnu ainsuses ja mitmuses.

MAI:
oskab

pildimaterjali vaatlemisel kasutada ühe ja sama objekti/eseme kohta erinevaid

sõnu;
oskab

viiest-seitsmest pildist koosneva pildiseeria järgi koostada loo/jutukese;

oskab

kirjeldada oma sõnadega kuuldud tekstis tegelaste käitumist;

suudab

rääkida ilma pildita lühikese loogilise loo.

Sisu:
 tuttavate esemete ja nähtuste, ka nende, mida hetkel ei näe, kirjeldamise
õpetamine;
 oskuse kujundamine selgitamaks olukordi, toomaks välja põhjendusi;
 lapse püüde toetamine kirjeldada ja valitseda emotsioone;
 telefonile vastamise ja mõnele numbrile ise helistamise õpetamine;
 võimaluste pakkumine oma käitumise analüüsimiseks ja seletamiseks;
 mitmeosaliste täiskasvanu juhiste täitmise õpetamine;
 sõnavara rikastamine (võõrsõnade, kõnekäändude, väljendite, mõistete,
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sünonüümide, vastandsõnade tutvustamine);
 fantaasia ja leidlikkuse arendamine pildi järgi jutu jutustamisel, loole uue lõpu
või alguse mõtlemisel;
 sõnade, lausete ja lühilookeste lugemise õpetamine;
 kuulamisoskuse ja tähelepanu arendamine (täiskasvanu seletuse ja tegevuse
jälgimine, meeles pidamine ja matkimine);
 vestluses osalemise, teiste kuulamise, oma järjekorra ootamise ja oma arvamuse
avaldamise õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 hääldab etteöeldu kordamisel õigesti tähenduselt võõraid sõnu;
 hääldab õigesti võõrhäälikuid (f, š) tuttavates sõnades (nt Fanta, šokolaad);
 selgitab kuuldud kujundlike väljendite (tuul ulub, kevad koputab aknale) tähendust
oma sõnadega ja/või toob enda kogemusega seotud näiteid;
 kasutab kõnes mõningaid abstraktse (so mittekogetava vastega) tähendusega sõnu (nt.
tundeid, vaimset tegevust tähistavaid: mõtlen, arvan, julge, lahke);
 kasutab kõnes inimesi ja inimese tegevust iseloomustavaid sõnu;
 liidab ja tuletab analoogia alusel tuttavas kontekstis keelenormi järgides sõnu;
 kasutab õigesti aja- ja ruumisuhteid väljendavaid sõnu (nt vahel, kohal, otsas, varem,
hiljem, enne, pärast);
 mõistab abstraktseid üldnimetusi õpitud valdkondades (nt transport, elusolendid);
 kasutab oma kõnes kõiki käändevorme ainsuses ja mitmuses, sh harva esinevaid
käändevorme (nt olev kääne arstina);
 kasutab oma kõnes käändevorme harva esinevates funktsioonides (nt kohakäänded
ajasuhete väljendamiseks N: hommikust õhtuni);
 kasutab oma kõnes õigesti osastava ja sisseütleva käände erinevaid lõpuvariante (nt
palju linde, konni, autosid);
 kasutab oma kõnes enamasti õigesti laadivahelduslikke sõnu (poeb-pugema, siga sead);
 kasutab õigesti põimlauseid, mis väljendavad järgmisi suhteid: põhjus, sidendiga sest;
eesmärk, nt sidendiga tingimus, nt sidenditega kui…siis;
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 jutustab olu- ja tegevuspiltide järgi, kirjeldab tuttavaid esemeid ja nähtusi, andes edasi
põhisisu ja olulised detaile;
 tuletab mõttelüngaga tekstis iseseisvalt puuduva info;
 räägib sellest, mida hakkab tegema (planeerib välikõnes tuttavaid tegevusi);
 laiendab jutustades täiskasvanu suunamisel teksti (tuletab eelnevat ja järgnevat
tegevust, sündmust);
 kirjeldab sündmust enda ja teiste positsioonilt;
 parandab ja täpsustab oma teksti jutustamise käigus;
 kasutab dialoogis erinevaid suhtlemisstrateegiaid (nt veenmine, ähvardamine)
sõltuvalt suhtlemiseesmärkidest;
 valib intonatsiooni ja sõnu vastavalt kaassuhtlejale (laps – täiskasvanu) ja
suhtlemispaigale (kodu – võõras koht);
 mõistab kaudseid ütlusi (Ruumis on aken lahti; otsene ütlus: Pane aken kinni!;
kaudne: Mul on jahe);
 suunab kõnega kaaslaste tegevust ja annab sellele hinnanguid.
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2.5.2.1 LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMINE
Et elus toime tulla, peab oskama lugeda, kirjutada, kuulata ja kõnelda.
Lugema ja kirjutama õppimine algab raamatuga tutvumisest – piltide, tähtede vaatlus, jutu
kuulamine.
Lugema ja kirjutama õpetamise ülesanded on:
 tagada lugemis- ja kirjutamisvalmidus ja soodusolukord nende valmiduste
realiseerimiseks esmase lugemisoskusena ja kirjutamiskatsetustena,
 tagada

õpitule

rakendusi

praktilise

lugemise

ja

kirjutamise

näol,

laste

igapäevategevustes ja suhtlemisel.
Pedagoog toetab teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut, täpsustades ja konkretiseerides
sõnade häälikustruktuuri tajumist ja teadvustamist, mille toel laps suudaks:
 luua sõnade häälik- tähelise vastavuse;
 määratleda vajalikud kohad häälikute erineva pikkuse erinevaks märkimiseks kirjas;
 kirjutada (või laduda) sõnu ja lauseid.
Kindlustades tähtede tundmise automatiseerunud tasemel, s.o. kujundades lähe:
 sõna kiireks sünteesimiseks lugemisel;
 õigete tähtede valikuks kirjutamisel või ladumisel.
Alustades harjumuse kujundamist iga loetu sõna tähenduse mõistmiseks, see on:
 tunda huvi loetu kui teabeallika vastu;
 teadvustada jõukohased viisid, saamaks teada veel mitte arusaadavate sõnade tähenduse
selgitamise viise.
Lugema ja kirjutama õpetamise aluseks on võetud tööraamatu sari “Õpime hääldama”, mis
koosneb kuuest osast ning pakub süsteemset keele- ja pildimaterjali täis- ja kaashäälikute
ja

häälikuühendite

hääldamise

harjutamiseks,

sõnavara-

ning

lugemis-

ja

väljendamisoskuse arendamiseks. Samuti kasutatakse “Karu-Aabitsat, mis püüab lapsi
ümbritseva maailma kaudu mitmekülgselt arendada ja kujundada nendes sammsammultõppimise alusoskused, sh lugemisvalmidus ja esmane lugemisoskus.
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Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

ja suudab pliiatsit käes hoida

OKTOOBER:
oskab

nuppe pulgale lükkida

NOVEMBER:
oskab

sõrmedega pisidetaile ühelt aluselt teisele tõsta ning kõrre abil paberitükikesi

tõsta
DETSEMBER:
oskab

nuppe nöörile lükkida

JAANUAR:
tuleb

toime vaba käega lumele sik-sakkide kujutamisega

VEEBRUAR:
oskab

nööri läbi aukude põimida

MÄRTS:
oskab

liigutada sõrmi vastavalt liisusalmi rütmile

APRILL:
oskab

nuppe alusele laduda, moodustades mustreid

MAI:
oskab

puutokikesega/sõrmega liivale jälgi jätta

Sisu:
 helide kuulamine;
 liisusalmide kasutamine tegevustes;
 sõrmemängude kasutamine tegevustes;
 keele- ja suulihaste arendamine hingamisharjutuste ja –mängudega.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 vaatab koos täiskasvanuga pildiraamatuid, täiendab täiskasvanu juttu osutamisega
pildile või üksiku sõna ütlemisega pildi kohta;
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 vaatab üksi ja koos täiskasvanuga pildiraamatuid: keerab lehte, osutab pildile ja
kommenteerib;
 kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud tekste;
 oskab pliiatsit käes hoida;
 oskab hääldada kõiki häälikuid;
 oskab keskendada tähelepanu esemete, mänguasjade ja piltide vaatamisele;
 tuleb toime kolme-viie-sõnaliste lausete koostamisega;
 eristab kuulmise teel üksteisest tuttavaid, häälikuliselt sarnaseid sõnu (nt. tass-kass,
pall-sall,tuba-tuppa), osutades pildile või objektile.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab,
teab

mida tähendavad mõisted täht, häälik;

teab,

oma nime esimest tähte;
et sõna koosneb tähtedest ja häälikutest;

oskab

häälida kahe-häälikulisi sõnu.

OKTOOBER:
oskab

sõnas eristada pikka ja lühikest häälikut;

oskab

häälida kolme-nelja-häälikulisi sõnu;

oskab

hääldada häälikuid A, Ä;

oskab

hääldada häälikut U;

NOVEMBER:
oskab

kuulata, kas sõnas on häälik A, U, leida määratud häälikuga sõnu;

oskab

pildi järgi öeldud sõna häälida;

oskab

hääldada häälikut H;

oskab

hääldada häälikuid P, B.

DETSEMBER:
oskab

sõna esimest häälikut rõhutada, seda pikemalt esile tuua;

oskab

nimetada lihtsamates sõnades häälikuid nende esinemise järjekorras;

oskab

hääldada häälikut O;
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oskab

hääldada häälikut E.

JAANUAR:
oskab

kuulata, kas sõnas on häälik S, M, R; leida määratud häälikuga sõnu;

tunneb

ära õpetaja poolt häälitava sõna;

oskab

hääldada häälikuid T, D;

oskab

hääldada häälikut N.

VEEBRUAR:
oskab
teab

moodustada vastandtähendusega omadussõnu;

oma nimes esinevaid tähti, oskab neid kirjutada;

oskab

hääldada häälikuid K, G;

oskab

hääldada häälikut S.

MÄRTS:
oskab

jagada kuuldud sõna häälikuteks kasutades abivahendeid;

oskab

moodustada vastandtähendusega tegusõnu;

oskab

hääldada häälikut L;

oskab

hääldada häälikuid V, F.

APRILL:
oskab

suurtähtedega oma nime kirjutada;

oskab

moodustada vastandtähendusega nimisõnu;

oskab

hääldada häälikut R;

oskab

hääldada häälikut Ö.

MAI:
oskab diferentseerida kõlalt lähedasi sõnu (tass-kass, tool-sool);
oskab moodustada vastandtähendusega määrsõnu;
oskab hääldada häälikut Õ;
oskab hääldada häälikut Ü.
Sisu:
 harjutuste ja mängude kasutamine mitmesuguste häälitsuste matkimiseks,
häälikute hääldamise täpsustamine;
 hääle kõrguse reguleerimine (kõrge – madal);
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 liigutustega rütmi tunnetama õpetamine, käeharjutused laua peal, hiljem õhus;
 omadus- , määrsõnade võrdlemine (asjadega; suur – suurem);
 hääliku õige häälduse õpetamine (keele ja suu asend);
 kõigi häälikute täpsustamine;
 loomade häälitsuste matkimine;
 hääliku kuulamine sõnas;
 iga hääliku kindla koha selgitamine sõnades;
 lapse nime hääldamine ( kirjapildiga tutvumine);
 mõnede lapse nimes olevate tähtede õpetamine;
 pildi järgi öeldud sõna häälimine;
 liisusalmide, rütmisalmide, sõrmemängude kasutamine tegevustes;
 helide kuulamine ( tuul, vihm, vee sulin, paberi kortsutamine);
 kõlalt lähedaste sõnade diferentseerimine ( tass – kass, tool – sool);
 omastava käände õpetamine (Kelle oma?, Milleks?, Millest?) ;
 minevikuvormide õpetamine (käisin – olen käinud);
 võrdlemine (soe – soojem);
 pildi järgi ümberjutustamine;
 kirjutamise matkimiseks tingimuste loomine, lihtsamate kirja eelharjutuste
tegemine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab oma nimes olevaid tähti;
 tunneb täiskasvanu häälimise või rõhutatud hääldamise abil kuulmise teel ära hääliku
häälikute reas;
 tunneb ära ja nimetab üksikuid tähti;
 matkib lugemist ja kirjutamist, kritseldades kriidi või pliiatsiga;
 tunneb kuulmise teel iseseisvalt ära hääliku häälikute reas;
 tunneb täiskasvanu abiga ära hääliku sõnas;
 kuulab ettelugemist, olles seejuures aktiivne (osutab piltidele, küsib, parandab
ettelugejat tuttava teksti puhul);
 hääldab sõnu selgelt;
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 oskab moodustada valju ja vaikset häält;
 oskab nimetada lihtsamates sõnades häälikuid nende esinemise järjekorras;
 oskab laua taga istuda ja pliiatsit õigesti hoida;
 tunneb mõnda tähte;
 teab ja eristab häälikut ja tähte;
 kirjutab trükitähtedega üksikuid sõnu õigesti (nt oma nime).

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
teab
teab,

ja oskab nimetada erinevaid kirjutamisvahendeid;
mida tähendavad mõisted sõna, lause;

oskab

nimetada häälikut, millega sõna algab;

oskab

nimetada häälikut, millega sõna lõpeb.

OKTOOBER:
oskab

moodustada ja-liitega tegijanimesid (jookseb-jooksja; õmbleb-õmbleja);

suudab

jälgida ja meeles pidada täiskasvanu selgitust ülesande lahendamiseks;

teab

häälikuid A, Ä, nende tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikut U, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

NOVEMBER:
oskab

kasutada omadussõnu ainsuses ja mitmuses (karv-karvane);

oskab

sõnu ühildada arvus ja käändes (suurele autole; suurtele autodele);

teab

häälikut H, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikuid P, B, nende tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

DETSEMBER:
oskab

lugeda kahe-häälikulisi sõnu;

oskab

moodustada ke-liitega hellitussõnu;

teab

häälikut O, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikut E, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

JAANUAR:
suudab

jätta meelde, korrata erivältelisi sõnu;
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teab,

mida tähendab mõiste silp;

teab

häälikuid T, D, nende tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikut N, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

VEEBRUAR:
oskab

määrata häälikute arvu sõnas;

teab

mõisteid lühike häälik, pikk häälik;

teab

häälikuid K,G, nende tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikut S, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

MÄRTS:
oskab

määratleda, mitmes on antud häälik sõnas;

oskab

leida sõnas tuttava tähe;

teab

häälikut L, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikuid V, F nende tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

APRILL:
oskab

rõhutatud hääliku asendada tähemärgiga;

oskab

kirjutada lihtsamaid sõnu suurtähtedega;

teab

häälikut R, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;

teab

häälikut Ö tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.

MAI:
loeb kokku lihtsamaid sõnu, saab aru nende tähendusest;
oskab jagada kuuldud sõna tähtedeks kasutades abivahendeid;
teab häälikut Õ, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas;
teab häälikut Ü, tema tähemärki ning oskab määrata asukohta sõnas.
oskab moodustada võrdlussõnu (suur-suurem, hea-parem, kõva-kõvem).
hääldab kõiki häälikuid õigesti, kõne on selge ja arusaadav;
tunneb kirjutamise võtteid;
moodustab grammatiliselt õigeid lauseid;
tunneb huvi loetu kui teabeallika vastu;
suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu seletust/demonstratsiooni;
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tunneb ja oskab kirjutada suurtähti ja kasutada neid lihtsamate sõnade
ülesmärkimiseks;
loeb kokku sõnu, saades aru nende tähendusest;
Sisu:
 sõna häälikhaaval häälimine, hääliku äratundmine sõnas;
 hääliku asukoha määramine sõnas (alguses, keskel, lõpus), häälikute arv sõnas
(Mitmes?);
 lühikese ja pika hääliku võrdlemine;
 kiirkõneharjutuste kasutamine;
 täishäälikute määramine sõnas;
 kaashäälikute määramine sõnas;
 sõnade arvu määramine lauses;
 sõnadega mängimine: hääliku asendamine tähemärgiga, tuttavate tähtede
leidmine tekstist;
 sõna- ja pildimängude kasutamine;
 häälikuühendi kirjapildi tutvustamine;
 hääliku järjekorra määramine sõnas;
 hääliku pikkuste võrdlemine;
 häälikute õige hääldamise õpetamine;
 häälikuanalüüsi õpetamine (lühike, pikk ja ülipikk häälik, häälikute pikkuse,
järjekorra ja asukoha määramine sõnas);
 liisusalmide kasutamine;
 lause koostamine ja laiendamine küsimuste abil;
 vastandsõnade ja hellitussõnade (liide –ke) kasutamine;
 laadivahelduslike sõnade õpetamine (sulg – sule, sammas – samba, rada- raja,
haab – haava);
 võrdlusastmete õpetamine: väiksem – suurem – kõige suurem;
 umbisikulise tegumoe tutvustamine: tuuakse – toodi;
 sõrme- ja näpumängude mängimine, kirja eelharjutuste tegemine sõrme- ja
käelihaste arendamiseks ja hea pliiatsihoiu saavutamiseks;
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 tähtede õpetamine (lugema ja kirjutama õpetamine);
 mõistete sõna, lause tutvustamine, lausete moodustamine;
 kergemate sõnade lugema õpetamine;
 oma ja pereliikmete nimede ja lihtsamate sõnade kirjutamise õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 häälib täiskasvanu abiga (järele korrates, materialiseerimise toel) ühe-kahe-silbilisi
sulghäälikuta ja häälikuühendita sõnu, eristab sõna, häälikut, tähte;
 oskab häälikuliselt sõnu analüüsida ( häälikute järjekord, pikkus ja asukoht);
 tunneb ja oskab kirjutada mõningaid tähti;
 kordab täiskasvanu eeskujul eri vältes kahest sõnast koosnevaid ridu (nt koli-kolli III
v, koli–kolli II v, koli– kooli III v, koli–kooli II v);
 loeb üksikuid sõnu kindlas situatsioonis (nt poe- ja tänavanimed, sildid);
 teostab kirja eelharjutusi valgel ja suure joonega paberil (oluline rea ja distantsi
pidamine);
 hääldab kõiki häälikuid õigesti, kõne on selge ja arusaadav;
 tunneb kirjutamise võtteid;
 moodustab grammatiliselt õigeid lauseid;
 tunneb huvi loetu kui teabeallika vastu;
 suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu seletust/demonstratsiooni;
 tunneb

ja

oskab

kirjutada

suurtähti

ja

kasutada

neid

ülesmärkimiseks;
 loeb kokku sõnu, saades aru nende tähendusest;
 mõistab loetud sõnade tähendust.

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

sõnu häälida, tajub häälikute asukohta sõnas;

oskab

õigesti paberil orienteeruda;

oskab

eristada sõnas lühikesi ja pikemalt kõlavaid häälikuid;
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tunneb

tähte A, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte I, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

OKTOOBER:
saab

aru sõnahaaval loetud lause tähendusest;

teab

mõistet täishäälik, kaashäälik;

tunneb

tähte O, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte U, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte L, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

NOVEMBER:
oskab

lihtsaid sõnu maha kirjutada;

oskab

määratleda häälikuid sõnas täis- ja kaashäälikuteks;

tunneb

tähte E, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte N, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte M, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

DETSEMBER:
teab

lause piiri määratlemise vahendeid (punkt, suur algustäht);

oskab

jagada kuuldud lause sõnadeks kasutades abivahendeid;

tunneb

tähte S, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte R, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte P , oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

JAANUAR:
teab,

millised on tugevad ja nõrgad kaashäälikud (sulghäälikud)

oskab

kirjutada lihtsamaid sõnu;

veerib

ühe-kahe-silbilisi sõnu;

tunneb

tähte V, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte T, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte Õ, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

VEEBRUAR:
oskab

määratleda, kas sõnas on nõrk või tugev sulghäälik;

125

Parksepa Lasteaia õppekava
oskab

muuta sõna vältestruktuuri (koll-kooli, lina- linna);

tunneb

tähte B, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte K, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte Ä, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte D, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

MÄRTS:
oskab

eristada küsi- ja hüüdlauset, teab kirjapildis tähistavaid märke;

oskab

tähtede, sõnade kirjutamisel hoida rida ja distantsi;

tunneb

tähte Ö, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte G, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte Ü, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

APRILL:
oskab

eristada sõnas hääliku pikkust, seostada seda kirjapildiga;

oskab

lauseid maha kirjutada;

tunneb

tähte H, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte J, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju;

tunneb

tähte C, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.

MAI:
suudab sõnu kokku lugeda, saades aru nende tähendusest ja nii ka sõnahaaval loetud
lause tähendusest;
teab, et kui sõna lõpeb b-ga, näitab tegevust, kui sõna lõpeb d-ga näitab mitmust;
tunneb tähte F, oskab kirjutada suurtähe õiget kirjakuju.
Sisu:
 häälikute õige häälduse õpetamine, sh kiirkõne, liisusalmid, järel- ja kooskõne;
 häälik- ja foneemanalüüsi õpetamine (lühike, pikk ja ülipikk häälik, häälikute
pikkuse, järjekorra ja asukoha määramine sõnas);
 sõnade häälimine ja ladumine, enesekontrolli rakendamine (noobid, klotsid
jne);
 sõnades häälikute kõlamise erinevate pikkuste eristamine ja selle lihthääliku ja
häälikuühendi kirjapildiga seostamine;
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 mõistete: häälik, täht, täishäälik, kaashäälik, sulghäälik, sõna, lause, jutuke
selgitamine;
 tähtede lugema ja kirjutama õpetamine;
 tähtede õige kirjakuju õpetamine;
 liikuva aabitsaga tutvumine;
 tugeva ja nõrga kaashääliku tutvustamine (sulghäälikud); nõrga ja tugeva
sulghääliku võrdlemine sõnas: kui sõna lõpeb b-ga, näitab tegevust, kui sõna
lõpeb d-ga näitab mitmust;
 sõnadest lausete koostamine (Mitu sõna on lauses?);
 sõnade kokkulugemine, loetud sõnade tähenduse mõistmine;
 suur algustähtede kasutamine (suur algustäht lauses, lause algab suure tähega,
lause keskel on nimi suure algustähega).
 lihtsamate lausete lugemine;
 võõrsõnade hääldamine: radiaator, retsept, muuseum;
 vanasõnade õpetamine;
 jutustamine teema järgi, oma kogemuste järgi;
 fantaasiajuttude koostamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb suurtähti;
 oskab kirjutada suurtähti (koos vajalike eelharjutustega) tahvlile ja joonelisse
vihikusse (ridade ja sõnavahede pidamine);
 oskab tahvlilt sõnu ja lauseid maha kirjutada;
 oskab ise lihtsamaid sõnu ja lauseid kirjutada;
 oskab eraldada häälikuid sõna algul, keskel ja lõpus;
 veerib ühe-kahe-silbilisi sõnu kokku, pikemaid sõnu loeb aimamisi (järgneva
kontrollita);
 häälib õigesti ühe-kahe-silbilisi, ka sulghäälikuid sisaldavaid häälikuühenditeta sõnu;
 kirjutamisel

märgib

õigesti

ühe-kahe-silbiliste

häälikuühenditeta

häälikstruktuuri (nt lähen koli);
 eristab häälikuühendita sõnas kuulmise teel teistest pikemat häälikut;
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 jagab kuuldud lause sõnadeks, kasutades väliseid abivahendeid (nt klotse, nööpe vms)
sõnade arvu märkimiseks;
 loeb sõnad kokku, saades aru nende tähendusest ja ka sõnahaaval loetud lause
tähendusest;
 orienteerub õigesti paberil ja kasutab oma tegevuses

(mängus) suuri trükitähti

lihtsamate sõnade ülesmärkimiseks;
 oskab määratleda häälikuid sõnas täis- ja kaashäälikuteks;
 on tuttav lause piiri määratlemise vahenditega (punkt, suur algustäht);
 suudab määrata häälikute järjekorda sõnades;
 oskab sõnu moodustada analoogia alusel (liitmine, tuletamine);
 muudab täiskasvanu eeskujul sõna vältestruktuuri (nt koll–kool, linna–lina, tibu–
tippu).

2.5.2.2 LASTEKIRJANDUS
Lastekirjanduse aluseks on vajadus arendada lapse vaimseid võimeid ja rikastada nende
tundeelu. Lastekirjandus avardab laste teadmisi ümbritseva elu, kodu ja kodumaa, meie
mineviku suhtes.
Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:


pakkudes lastele esteetilisi elamusi;



rikastades laste sõnavara, arendades keelevaistu;



kujundades lastes õigeid väärtushinnanguid ning käitumisharjumusi;



kujundades oskust kasutada raamatuid igapäevaelus;



õpetades raamatuid hoidma.



arendades tähelepanu, vaatlemis- ja kuulamisoskust;



rikastades laste tundeelu ilukirjanduse kaudu;



tutvustades rahva vaimuvara tänasele põlvkonnale ning sedakaudu kultuuri säilitamist
ja edasikandmist tulevastele põlvedele.
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Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
 oskab raamatuid hoida;
 mõistab pala sisu, oskab loetavat pala kuulata;
 oskab teha kaasa mängulisi liigutusi, tajub liisusalmide lugemisel rütmi;
 suudab kuulata lühikest loetavat või jutustatavat pala ja jälgida illustratsioone;
 saab aru kuulatud pala sisust;
 oskab lihtsaid salmikesi kaasa lugeda;
 suudab jälgida pala esituse erinevat intonatsiooni;
 suudab vastata küsimustele kuuldud pala kohta.

Sisu:
 lihtsamate liisusalmide, luuletuste, mängitamismängude õpetamine,
 igapäevatoimingute

ilmestamine

lühikeste

luuletuste

ja

rahvalaulude,

loomamuinasjuttudega.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 loeb iseseisvalt või koos täiskasvanuga kaasa lihtsamaid liisusalme ja luuletusi;
 oskab iseseisvalt vaadata raamatuid ja hoida neid korras.

3–5-aastane laps
oskab

raamatuid hoida ja on nendest huvitatud;

oskab

tähelepanelikult lühikesi jutte kuulata;

saab

aru kuuldud pala sisust, vastab küsimustele;

oskab
saab

eristada juttu ja luuletust;

aru pala sisust ning mõistab seal kasutatud kujundlikke sõnu;

oskab

lühikesi jutte ümber jutustada;

suudab
oskab

luuletust ilmekalt esitada;

pildi järgi jutustada;

suudab

loetud jutukeste järgi lavastada ja anda intonatsiooni abil edasi tegelaste

iseloomu;
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Sisu:
 rahvaluule väikevormide – liisusalmide, lühilugude, kõnekäändude, väljendite tutvustamine;
 lihtsamate liisusalmide, luuletuste õpetamine, lühilugude, muinasjuttude
ettelugemine;
 riimi ja kõnerütmi tajumise õpetamine, väikeste palade ja muinasjuttude
lavastamine;
 luuletuste õppimine/esitamine, sõnamängude mängimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab peast kolme-nelja-realist luuletust;
 tuleb toime pildi järgi jutustamisega;
 on raamatutest huvitatud.
5 – 6-aastane laps:
oskab kuulata ja paneb tähele, suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu seletust/
demonstratsiooni;
oskab end kõnes ladusalt väljendad;
oskab luuletuse esitamisel kasutada mitmekesist intonatsiooni;
oskab jutustada tuttavaid jutte ümber arusaadavas ja loogilises järjestuses;
oskab analüüsida ja hinnata loo tegelaste käitumist;
oskab leida seosed loo pearolli ja sisu vahel;
eristab juttu, luuletust, mõistatust, vanasõnu;
suudab väljendada oma suhtumist jutu sisusse, tegelastesse ja nende käitumisse;
tunneb huvi lastekirjanduse vastu ja tal on soov ka ise raamatuid valmistada.
Sisu:
 rahvaluule väikevormide tutvustamine, nende esitamine varieeruva tempoga;
 luuletuste lugemine erineva hääletämbri, kõnetempo, valjusega;
 mõne luuletuse (vähemalt kahesalmilise) päheõppimine;
 erinevate rahvaste ja kunstmuinasjuttude tutvustamine;
 näitlemisoskuse ja fantaasia arendamine lavastusmängudes;
 tutvumine lastekirjanduse autoritega, muinasjuttudele oma lõpu mõtlemine,
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kirjanduspalade ümberjutustamine, jutukeste illustreerimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab esitada luuletusi ja dialooge;
 saab aru lihtsamate kirjanduspalade sisust ja tuleb toime ümberjutustamisega.
6 – 7-aastane laps
 oskab kuulata aktiivselt ja kontsentreeritult;
 oskab vastata küsimustele ning oskab ise küsimusi esitada;
 oskab loogiliselt lühemaid jutte ümber jutustada;
 oskab kasutada ümberjutustamisel autori sõnu ning väljendeid;
 oskab ilmekalt luuletusi (intonatsioon) esitada;
 oskab panna palas tähele kordusi, vanasõnu ja kõnekäände;
 oskab märgata kunstilise sõna ilu ja väljendusvahendite rikkust ning oskab seda
jutustamisel loovalt kasutada;
 oskab koostada loovjutukesi isiklikest kogemustest ja piltide põhjal;
 tunneb mõnda kirjanikku ja teost;
Sisu:
 rahvaluule lühivormide, jutustuste, luuletuste tutvustamine;
 naljalugude, muinasjuttude ja ka tõlkekirjanduse tutvustamine;
 mõne mitmesalmilise luuletuse või laulu selgeks õpetamine;
 mälu arendamiseks luuletuste, mõistatuste, vanasõnade ja liisusalmide
õppimine;
 pikemate

lugude,

muinasjuttude

(ka

erinevate

rahvaste

muinasjutud)

kuulamine, omaloominguliste jutukeste mõtlemine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 saab aru kirjanduspala sisust ja tuleb toime ümberjutustamisega;
 oskab vahet teha luuletusel ja jutul, vanasõnal ja mõistatusel, kõnekäänul;
 teab eesti rahvuseepost Kalevipoeg;
 oskab raamatuid igapäevaelus kasutada.
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Valdkonna Keel ja kõne õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 7-aastane laps:


tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab
kaassuhtleja ja suhtlemise paigaga;



saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;



suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;



jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja
olulised detailid, vahendab ka oma tundeid;



kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;



kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses;



valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada;



hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele
häälikuid;



tunneb tähti ja veerib kokku ühe-kahe-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned
sõnad;



kirjutab joonistähtedega ühe-kahe-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete
tähtedega;



teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.

2.5.3 VALDKOND EESTI KEEL KUI TEINE KEEL
Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe. Eesti keele õppe
eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset kui ka vanus.
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;
 kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.
Sisu:
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 kuulamine;
 kõnelemine;
 Eesti kultuuri tutvustamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus
sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);
 pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele:
kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid
näitlikke vahendeid;
 suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, luuakse
selleks

lapsi

huvitavaid

olukordi,

sh

väljaspool

lasteaeda

(kauplus,

teater,

spordivõistlus, õppekäik jm);
 korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse
teiste tegevustega – liikumine, laulmine, käeline tegevus, vaatlemine jm;
 vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest
rühmas või kodus (emakeeles);
 valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ettelugemiseks ja
ühiseks lugemiseks;
 pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, sõna
või fraasi korrektsena korrates.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
4-aastane laps
 tunneb huvi eesti keele vastu;
 oskab kuulata ja tajub eesti keele kõla;
 oskab korrata järele lihtsamaid sõnu;
 saab aru lihtsamatest korraldustest;
 oskab kuulata eestikeelse kirjanduspala ettelugemist või jutustamist;
 tunneb huvi Eesti rahvussümboolika vastu.
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Sisu:
 eesti keele vastu huvi tekitamine;
 piltkaartide kasutamine eesti keele mõistmiseks;
 jutukeste esitamisel miimika, kehakeele kasutamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 reageerib tegevustes kasutatavatele lihtsamatele korraldustele;
 tunneb lihtsamaid viisakusväljendeid;
 tunneb ära lihtsamad õpitud sõnad ja väljendid ning kasutab neid;
 kasutab õpitud sõnu tuttavate esemete, tegevust ja omaduste nimetamiseks;
 oskab leida seoseid kirjandusliku pala ja illustratsioonide vahel;
 teab ja oskab nimetada, mis riigis ta elab.

5-aastane laps
 saab aru lihtsamatest küsimustest;
 tunneb huvi asjade eestikeelsete nimetuste vastu;
 oskab korrata järele õpitud sõnu ning kasutab neid tuttavate esemete, tegevuste ja
omaduste nimetamisel;
 tunneb huvi Eestis tähistavate rahvakalendri tähtpäevade vastu;
 tunneb huvi eesti rahvaloomingu vastu.
Sisu:
 Eesti kultuuritraditsioonide tutvustamine;
 eestikeelsete sõnade õpetamine;
 piltkaartide kasutamine jutukuulamisel;
 näitlike vahendite kasutamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 mõistab etteloetud või jutustatud pala põhisisu;
 saab aru lihtsamatest küsimustest, oskab vastata ühe-kahe sõnaga õpitud sõnavara
piires;
 oskab mõnda eestikeelset liisusalmi;
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 suudab jälgida ja meeles pidada täiskasvanu eestikeelset seletust;
 mõistab kõnet, mis on vahetult seotud suhtlussituatsiooniga;
 näitab üles huvi suhtlemise vastu ning vajaduse korral loob kontakti täiskasvanute ja
teiste lastega;
 tunneb ära Eesti lipu ja oskab seda kirjeldada.

6-aastane laps
 tunneb eesti keele häälikuid ja tähti;
 tunneb tuttavas kontekstis ära õpitud sõnad ja väljendid ning mõistab neid;
 oskab koostada lihtsamaid fraase ja lauseid;
 oskab esitada lihtsamaid küsimusi;
 tunneb pildilt ära eesti rahvarõivad.

Sisu:
 eesti keelele omase häälduse õpetamine;
 eestikeelsete sõnade ja väljendite õpetamine;
 eesti keele tähestiku õpetamine, kasutades pilttähestikku;
 sõna- ja piltkaartide kasutamine tegevustes;
 eakaaslastega suhtlemise pakkumine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 kasutab endast rääkides sõna mina;
 tunneb huvi eesti keele lugemise ja kirjutamise vastu;
 oskab lihtsamatele küsimustele vastata;
 kasutab õpitud sõnu ja väljendeid esemete, tegevuste ja omaduste nimetamisel;
 kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates suhtlussituatsioonides;
 mõistab juhendeid, korraldusi ja täidab neid;
 räägib õpitud sõnavara piires endast ja oma perest ning vestleb endale olulistel
teemadel;
 suhtleb iga päev eakaaslaste ja täiskasvanutega eesti keeles ning osaleb aktiivselt
mitmesugustes tegevustes ja mängudes;
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 teab peast mõnda eestikeelset luuletust ja laulu;
 oskab Eesti rahvussümbolitest nimetada ja kirjeldada rahvuslille ja rahvuslindu;
 oskab nimetada mõnda Eestis tähitatavat riiklikku rahvuslikku tähtpäeva.

7-aastane laps
 oskab vastata küsimustele ja oskab neid ise koostada;
 oskab hääldada õpitud sõnu õigesti;
 tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid ning kasutab neid;
 oskab hääldada häälikuid korrektselt.
Sisu:
 sõnasedelite kasutamine;
 pildi- ja sõnakaartide kasutamine;
 jutu koostamisel kõnearenduspiltide kasutamine;
 sõna- ja pildimängude mängimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:


mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet;



tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes;



saab aru korraldusest ja toimib vastavalt;



saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;



kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;



teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule;



oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid, tuntud inimesi.

2.5.4 VALDKOND MATEMAATIKA
Matemaatika õpetamine toetab last igapäevasuhtlemises ning kujundab mõistelise ja
terminoloogilise aluse koolimatemaatika õppimisele. Sageli toimub see integreerituna
igapäevastes tegevustes, sest alusõppes ei ole kindlaid piire erinevate õppevaldkondade
vahel. Piiride puudumine loob soodsa tausta lapse arengu suunamiseks, eriti integreeritud
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tööks rühmas. See loob eeldused matemaatikale spetsiifiliste tegevuste õpetamiseks just
neis õppetegevustes, kus avaneb soodus taust, eeskätt käelisi ja sõnalisi tegevusi toetav
näitlikkus. Kuulamise ja kõnelemise, liikumise, kunstiliste tegevuste, muusika kõrval ja
toel ning laste paljudes erinevates mängutegevustes mõistavad lapsed teadmiste tähtsust ja
vajadust praktilises elus.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 rühmitab

esemeid

ühe-kahe

tunnuse

alusel

ja

võrdleb

esemete

hulki;

järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Sisu:
 hulgaoperatsioonide teostamine, loendamine;
 arvude tutvustamine, arvutamine;
 erinevate suuruste tutvustamine ja mõõtmine;
 geomeetriliste kujundite tutvustamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 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;
 harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma
ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;
 seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, suunates
sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning
kompimisaistingut;
 suunatakse

last

ümbritsevat

keskkonda

mõõtühikud, kujundite nimetused jm);
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 toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides
sarnaste ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja
sõnastamise kaudu.
Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 kujundades ja korrastades esemete maailma;
 õpetades orienteeruma ümbritsevate esemete maailmas, s.o. järjestada, rühmitada,
võrrelda ja jaotada esemeid suuruse- ja asenditunnuste järgi;
 õpetades mõistma ja kasutama olulisemaid aja ja ruumilisi seoseid;
 alustades arvude maailma loomist:
 luues lastele kujutlus arvude reast 10-ne piires;
 õpetades liitmist ja lahutamist ning arvutamist 10-ne piires;
 alustades suuruste maailma loomist:
 õpetades mõistma pikkuse, mahu, raskuse, väärtuse, aja ja kiiruse tähendust ning
orienteeruma igapäevaelus enamkasutatavates mõõtühikutes;
 õpetades koostama konkreetsete esemete toel matemaatilisi jutukesi;
 alustades kujundite maailma loomist:
 tutvustades lastele olulisemaid ruumilisi ja tasapinnalisi kujundeid;
 õpetades joonestama õpituid kujundeid ja valmistama nende mudeleid;
 arendades lapse fantaasiat, õiget keelekasutust ja korrektset väljendusoskust,
kujundada väärtushinnanguid;
 valmistades lapse kätt ette numbrite kirjutamiseks, s.o. õpetada pliiatsi hoidmist,
sooritada numbrite kirjutamise eelharjutusi.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

orienteeruda ümbritsevate esemete ja asjade maailmas (rühmaruum);

tunneb

põhivärve, oskab neid leida ümbritsevatelt esemetelt;

138

Parksepa Lasteaia õppekava
oskab
teab

värvuste järgi sorteerida esemeid;

mõisteid suur, väike.

OKTOOBER:
teab

mõisteid päev, öö;

saab

aru mõistetest hommik ja õhtu;

saab

aru mõistetest pikk, lühike;

oskab

oma kõnes kasutada mõisteid päev, öö, hommik, õhtu, pikk ja lühike.

NOVEMBER:
teab

arvu üks, saab aru selle sisust;

tunneb
saab

mõisteid üks ja mitu;

aru hulga mõistest, oskab hulkasid moodustada;

oskab

lahendada õpetaja poolt antud lihtsaid ülesandeid, milles on kasutatud mõisteid

üks ja mitu, hulk, ümmargune ja ring.
DETSEMBER:
saab

aru mõistetest üleval, all;

saab

aru mõistetest pikem, lühem;

oskab
oskab

võrrelda esemeid ja asju kasutades mõisteid suurem, väiksem;
ümbritsevaid esemeid võrrelda, määrata nende asukoha kasutades mõisteid

pikem, lühem, suurem, väiksem, üleval, all.
JAANUAR:
oskab

mängida lihtsamaid matemaatilisi lauamänge;

oskab

lükkida kettaid kasvavas järjekorras;

teab

mõisteid soe, külm, jahe, kuum,

oskab

ümbritsevaid esemeid kirjeldada kasutades mõisteid ring, ümmargune, soe,

külm, jahe, kuum.
VEEBRUAR:
teab

arvu kaks, oskab loendada kaheni;

teab

mõisteid lai, kitsas;

saab

aru mõistetest ruut, kandiline;

oskab

leida esemeid konkreetsete tunnuste alusel.
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MÄRTS:
saab


aru mõistetest ees, taga, kõrval;

tunneb ja oskab nimetada valget ja musta värvi;

saab

aru mõistetest parem pool, vasak pool;

oskab

täita õpetaja poolt antud korraldusi, kus on kasutatud mõisteid ees, taga,

kõrval, paremal, vasakul.

APRILL:
teab

arvu kolm, oskab loendada kolmeni;

saab

aru mõistest kolmnurk;

saab

aru mõistetest kõrge-kõrgem, madal-madalam;

oskab

lahendada õpetaja poolt antud lihtsaid matemaatilisi ülesandeid, kus on

kasutatud mõisteid kolm, kolmnurk, kõrge-kõrgem, madal-madalam.
MAI:
teab

mõisteid ring, ruut, kolmnurk, oskab neid kompimise teel eristada ja nimetada;

teab

mõistet paar, leiab sobiva paarilise;

teab

mõisteid peal, sees ja väljas;

oskab

moodustada hulkasid vabalt valitud tunnuse alusel.

Sisu:
 põhivärvuste kinnistamine ja sõnadega nimetamise õpetamine, oranži, lilla,
pruuni värvuse tutvustamine;
 kolmnurga, nelinurga, ringi tutvustamine;
 geomeetriliste kujundite rühmitamise õpetamine sarnasuse alusel (ring, ruut,
kolmnurk)
 esemete eristamise õpetamine - suuruse, värvuse ja kuju järgi;
 hulga mõiste tutvustamine (esemete ühildamine ühise tunnuse alusel);
 suurusmõistete tutvustamine: kõrge-madal, suur-väike;
 loendamise õpetamine (kolmeni);
 mõistete üks, paar, mitu tutvustamine;
 kohamõistete tutvustamine: all, peal, üleval;
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 ajamõistete tutvustamine: öö, päev, hommik, õhtu;
 mõistete parem – vasak tutvustamine;
 tasapinnaliste kujundite kasutamise õpetamine: mustri tegemine eri suuruse ja
värvusega kujunditest.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab eristada praktilises tegevuses põhivärvusi;
 oskab eristada geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, kolmnurk;
 oskab leida ümbritsevaid esemeid värvuse ja vormi järgi, võrdleb ja rühmitab
 neid kasutades asukohamõisteid;
 teab mõisteid all, peal, ees, taga, sees ja väljas ning kasutab neid
 ümbritsevat kirjeldades;
 kasutab ajas orienteerumisel mõisteid päev, öö, hommik ja õhtu
 õigesti;
 tunneb mõisteid üks ja palju, kasutab neid oma kõnes;
 teab mõisteid pikk, lühike, lai, kitsas ning kasutab neid ümbritseva
 kirjeldamisel.
 oskab kasutada sõnu üks, kaks ja palju.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab

ja oskab nimetada üheksat erinevat värvi;

teab

ja kasutab mõisteid kiiresti, aeglaselt;

oskab

esemeid sorteerida värvi, suuruse ja omaduse järgi;

oskab

moodustada hulki, määrata eseme kuuluvust või mittekuuluvust hulka.

OKTOOBER:
tunneb
oskab

kasutada mõisteid üks ja mitu;

tunneb
oskab

arvu 1, teab selle sisu;
mõisteid raske, kerge;

moodustada hulki mitme ühise tunnuse alusel.

NOVEMBER:
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tunneb
oskab
teab

arvu 2, teab selle sisu;

eristada ja kirjeldada ruutu ja ristkülikut;

mõisteid ääres, keskel;

tuleb

toime paaride moodustamisega, teab mõistet paar.

DETSEMBER:
tunneb

arvu 3, teab selle sisu;

oskab

esemete abil moodustada geomeetrilisi kujundeid;

oskab

määrata eseme asukohta enda suhtes, teise eseme suhtes;

oskab

vaadelda esemeid ja nähtusi ning neid iseloomustada neile omaste tunnuste

abil.
JAANUAR:
teab

mõisteid hommik, lõuna, õhtu, öö, kasutab neid kõnes;

oskab

esemeid järjestada suuruse järgi;

oskab

esemete

suuruste

võrdlemisel

kasutada

mõisteid

suurem,

väiksem,

ühesuurused;


tunneb arvu 4, teab selle sisu.

VEEBRUAR:
järjestab
teab

esemeid pikkustunnuse abil, kasutades mõisteid pikem–lühem–ühepikkused;

nädalapäevade nimetusi;

tunneb
oskab

arvu 5, teab selle sisu;

hulka täiendada ja hulgast uue hulga moodustamiseks osa eemaldada.

MÄRTS:
teab

ja oskab kasutada mõisteid parem, vasak;

oskab

moodustatud hulki võrrelda, kasutades mõisteid vähem kui, rohkem kui;

oskab

lugeda arvurida 1-5-ni;

saab

aru mõistetest paks, peenike, õhuke.

APRILL:
oskab

rühmitada esemeid vormi omaduste (ümmargune, kandiline) järgi;

oskab

moodustada uusi hulki, arvestades hulga samaväärsuse säilimisega;
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oskab

mõõta sammu abil;

tunneb

geomeetrilisi kujundeid, oskab neist pilte moodustada.

MAI:
oskab
teab

seostada hulka arvuga;

mõisteid eile, täna, homme;

oskab

kasutada ajas orienteerumisel järjestusseoseid;

tunneb

kujundeid, oskab neid ise paberist lõigata.

Sisu:
 värvuste õpetamine: värvuste nimetamine sõnadega, leidmine ümbruskonnast,
toonide eristamine (hele, tume, heleroheline jne);
 nelinurga (ruut) võrdlemine ringiga;
 kolmnurga tutvustamine, nurkade loendamine ja teiste kujunditega võrdlemine,
kompimine ja leidmine teiste kujundite hulgast;
 ruudu ja ristküliku eristamise ja kirjeldamise õpetamine, külgede arvu ja
pikkuse võrdlemine;
 tähelepanu juhtimine ümbritseva elu esemete vormile, suurusele, kujule nii
igapäevase elu, planeeritud tegevuste kui vabamängu käigus;
 esemete liigitamise õpetamine - suuruse, värvuse ja kuju järgi;
 esemete järjestamise õpetamine – pikkuse, laiuse alusel
 esemete järjestuse määramine, mõistete tutvustamine: on suurem kui, on
väiksem kui, on pikem kui, on lühem kui, on laiem kui, on kitsam kui;
 suurusmõistete tutvustamine: raske – kerge, paks – peenike;
 ümbritsevate esemete võrdlemise õpetamine, mõistete tutvustamine: suurem –
väiksem – ühesuurused; pikem – lühem – ühepikkused; laiem – kitsam –
ühelaiused;
 kolme eseme järjestuse määramine, mõistete õpetamine: väike – suurem – veel
suurem; suur – väiksem – veel väiksem; lai – kitsam – veel kitsam;
 geomeetriliste kujundite rühmitamise õpetamine, suuruse ja värvuse järgi, pildi
koostamine, kujundite leidmine ümbruskonnast, paberi lõikamine kujundiks,
kujundite ladumine;
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 esemete järjestamise õpetamine, mõistete tutvustamine: on kõrgem kui; on
madalam kui; on paksem kui; on õhem kui;
 kolme eseme järjestuse määramine ja mõistete õpetamine: madal – madalam –
kõige madalam; kõrge – kõrgem - kõige kõrgem; õhuke – õhem - kõige õhem ;
paks – paksem - kõige paksem;
 hulga mõiste kinnistamine, esemete kuuluvuse või mittekuuluvuse hulka
leidmine;
 küsimustele: Mitu ladusid?, Mitu on? vastamine;
 hulkade võrdsustamise õpetamine (ühe äravõtmise ja juurdepanemise teel);
 arvukaardi tutvustamine;
 esemete asukoha määramine lapse suhtes;
 ajamõistete kasutamine: täna, eile, homme hommik, lõuna, õhtu;
 suhteliste ajamõistete kasutamine: hiljem, varsti, kohe;
 arvude 4 ja 5 moodustamine;
 loendamine viieni;
 arvude 8, 9, 10 tutvustamine (ühe juurde lisamisega);
 esemete võrdlemise õpetamine sõnade vähem, rohkem, niisama palju abil;
 arvu kui loendamise tulemuse selgitamine – esemete loendamine erinevas
järjekorras - esemete arv ei muutu;
 suurusmõistete õpetamine: paks, peenike, raske, kerge, kõrge, madal;
 ümbritsevate esemete võrdlemine, mõisted: raskem–kergem– üheraskused,
õhem–paksem-ühepaksused, peenem–jämedam- ühejämedused;
 mõõtmine: kauguse mõõtmine sammudega;
 kohamõistete õpetamine, esemete asukoha kirjeldamine teiste esemete suhtes:
keskel, äärel, kohal;
 mõistete parem – vasak kasutamine, esemete asukoha määramine lapse suhtes
(paremal, vasakul);
 ruumis orienteerumine liikumist suunavate käskluste järgi;
 mõistete kiiresti-aeglaselt tutvustamine (näidetega liikumisest – kõndimine,
jooksmine, jalgratta-, autosõit, lennuki lendamine).
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Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab eristada praktilises tegevuses üheksat põhivärvust (punane, kollane, oranž,
roheline, sinine, lilla, pruun, must, valge);
 oskab eristada ja nimetada geomeetrilisi kujundeid: ring, ruut, ristkülik kolmnurk;
 oskab järjestada esemeid (pikem, lühem, suurem, väiksem, kõrgem, madalam,
ühepikkused, ühesuurused);
 oskab kasutada ajamõisteid hommik, päev, õhtu, öö;
 suudab eristada ja liigitada esemeid erinevate tunnuste alusel;
 oskab esemeid järjestada suurus- ja pikkustunnuste abil ning asukoha järgi, rühmitada
suuruse, värvi ja vormi omaduste järgi;
 oskab moodustada ühiste tunnustega hulki, võrrelda ja täiendada neid;
 oskab nimetada arve 1-5-ni;
 tunneb tasapinnalisi kujundeid;
 oskab võrrelda esemeid;
 oskab mõõta sammu abil.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
tunneb
oskab

mõisteid kohe, hiljem, varsti ja kasutab neid kõnes;

võrrelda erinevaid hulkasid, kirjeldab nende sarnasusi ja erinevusi;

teab

arvurida 1-5-ni;

teab

paremat ja vasakut poolt.

OKTOOBER:
tunneb
tunneb
teab

arvu 6, teab selle sisu;
geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, kolmnurk, ristkülik);

mõõtühikut meeter;

oskab

ruumis orienteeruda sõnalise juhise järgi.

NOVEMBER:
oskab
teab

järjestada ja rühmitada esemeid ja nähtusi suuruse järgi;

mõõtühikut liiter;
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tunneb
oskab

arvu 7, teab selle sisu;

esemeid võrrelda suuruse, pikkuse, kõrguse, laiuse järgi.

DETSEMBER:
oskab
teab

järjestada ja rühmitada esemeid ja nähtusi asendi järgi;

mõõtühikut kilogramm;


tunneb
teab

arvu 8, teab selle sisu;

mõisteid viimane, eelviimane.

JAANUAR:
oskab
teab

järjestada ja rühmitada esemeid ja nähtusi ajatunnute järgi;

märki + ja oskab kasutada sõna pluss (liita);

tunneb

arvu 9, teab selle sisu;

oskab

esemete arvu kirjeldada kasutades mõisteid ühe võrra suurem, ühe võrra

väiksem.
VEEBRUAR:
oskab

kirjeldada ümbrust kujundimõistete abil;

teab

mõõtühikuid sent, kroon;

teab

märki - ja oskab kasutada sõna miinus (lahutada);

tunneb

arvu 10, teab selle sisu.

MÄRTS:
oskab

moodustada üks-ühese vastavuse seose abil antud hulgaga samaväärseid hulki;

oskab

kasutada mõisteid ühepalju, rohkem, vähem;

teab

märki = ja oskab kasutada sõna on;

oskab

võrrelda ruumilisi kujundeid tasapinnaliste kujunditega.

APRILL:
oskab
teeb

loendamise teel (10 –ne piires) kindaks esemete arvu;

oskab
teab

hulka säilitada peale esemete ümberpaigutamist;
mõõta esemete pikkust pulga abil;

ja oskab nimetada kellal täistunde.
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MAI:
tuleb

toime lihtsamate matemaatiliste jutukeste koostamisega;

tunneb
teab

arve 1–10-ni ja arvude rida, oskab nimetada antud arvu naaberarvud;

mõistet järgarv;

oskab

paberil sõnalise juhise järgi orienteeruda.

Sisu:
 värvuste kinnistamine;
 tasapinnaliste kujundite kinnistamine, ruudu ja ristküliku võrdlemine;
 ruumiliste kujundite tutvustamine: kera, kuup, võrdlemine tasapinnalistega;
 näidise, joonise järgi konstrueerimine;
 hulkade moodustamise oskuse kinnistamine, hulkade moodustamine vastavalt,
etteantud arvule, kasvavas ja kahanevas järjekorras, mõisted ühepalju, rohkem,
vähem;
 paaride moodustamine;
 järgarvu mõiste tutvustamine;
 mõistete viimane, eelviimane tutvustamine;
 arvude 11, 12 tutvustamine;
 numbrite tutvustamine 12-ni;
 esemete arvu kirjeldamise õpetamine, kasutades sõnu üks, mõni, kõik seoste
kaudu: ühe võrra suurem, ühe võrra väiksem;
 liitmise ja lahutamise õpetamine viie piires;
 matemaatiliste jutukeste lahendamine;
 esemete võrdlemine suuruse, pikkuse, kõrguse, laiuse järgi, võrdlusastmete
kasutamine;
 mõõtmisoskuse kinnistamine: pikkuse, laiuse, kõrguse mõõtmine mõõduriba, pulga, sammuga;
 mõningate pikkuse ja massimõõtude tutvustamine: meeter, kilogramm
 rahaühikute tutvustamine;
 ruumis orienteerumine (sõnalisel juhendamisel);
 tasapinnal orienteerumine (nupu asukoha määramise abil, pildi kirjeldamisel);

147

Parksepa Lasteaia õppekava
 ajaga seotud mõistete tutvustamine: varem - hiljem, noorem – vanem;
 aja mõõtmine: täistunnid, nädalapäevad, kuud;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb ja nimetab lihtsamaid tasapinnalisi ja ruumilisi kujundeid;
 teab järgarve kümne piires;
 liidab ja lahutab viie piires;
 järjestab ning rühmitab esemeid ja nähtusi suurus-, asendi- ja ajatunnuste alusel;
 oskab loendada 10-ne piires;
 tunneb numbreid, järjestab 1-10-ni;
 oskab võrrelda esemeid tunnuste järgi;
 oskab samastada (ühepikkused, ühelaiused jne);
 oskab esemeid järjestada;
 oskab hulkasid moodustada ja neid võrrelda;
 tunneb geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, kolmnurk, nelinurgad);
 orienteerub ajas (aastaaeg, nädalapäev, ööpäev);
 omab ettekujutust grammist, kilogrammist, liitrist, sendist ja kroonist ning oskab
kasutada neid oma mängudes;
 tajub vormirütmi, tuleb toime ruudulisel paberil lihtsamate mustrite kasutamisega.

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

moodustada erinevaid hulki ja neid omavahel võrrelda;

oskab

kirjutada numbrit 1, teab arvu ja numbri vastavust;

tuleb

toime matemaatilise jutukese koostamisega kahe etteantud hulga abil;

oskab

kasutada samasusseoseid ruumis ja ajas orienteerumisel (samal ajal, sama

kõrged).
OKTOOBER:
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oskab

kirjutada numbrit 2, teab arvu ja numbri vastavust;

oskab

moodustada paare kindla tunnuse alusel;

oskab

kirjutada numbrit 3, teab arvu ja numbri vastavust;

saab

aru ajaühikutest sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, oskab neid

järjestada.
NOVEMBER:
oskab
teab

kirjutada numbrit 4, teab arvu ja numbri vastavust;

aastaaegu ja oskab jaotada neid kuudeks;

oskab

kirjutada numbrit 5, teab arvu ja numbri vastavust;

oskab

liita ja lahutada viie piires (abivahenditega), kasutades matemaatilisi märke;

oskab

öelda arvureas eelnevat ja järgnevat arvu.

DETSEMBER:
oskab

kirjutada numbrit 6, teab arvu ja numbri vastavust;

oskab

koostada etteantud kahe hulga järgi tekstülesandeid;

oskab

kirjutada numbrit 7, teab arvu ja numbri vastavust;

oskab

pilguga haarates loendamise teel määrata kindlaks esemete arvu.

JAANUAR:
oskab

kirjutada numbrit 8, teab arvu ja numbri vastavust;

oskab

määrata kella järgi aega täis- ja pooltundides;

oskab

kirjutada numbrit 9, teab arvu ja numbri vastavust;

tunneb

lihtsamaid ruumilisi kujundeid (kera, kuup ja nelitahukas).

VEEBRUAR:
oskab

kirjutada numbrit 10, teab arvu ja numbri vastavust;

tunneb
oskab

lihtsamaid ruumikujundite mudeleid ja tuleb toime nende valmistamisega;

määrata esemete järjekorda järjestatud reas, järgarvude abil;

tunneb

rahaühikuid (kroon, sent) ning 1-, 2-, 5- ja 10-krooniseid rahatähti ning 5- ja

10-sendiseid münte.
MÄRTS:
oskab

leida ja nimetada erinevaid vorme ümbrusest ja piltidelt;

määrab

esemete hulga tunnuse ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse alusel;
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tunneb

märke <, =, >; teab mõisteid suurem kui, väiksem kui, võrratus, oskab neid

kasutada;
oskab

lugeda arvurida 1-10-ni ja 10-1-ni.

APRILL:
oskab

mõõta ja võrrelda erinevaid pikkusi, väljendada arvu abil mõõtmistulemusi;

oskab

orienteeruda tasapinnal ja ruudulisel paberil;

teab

mõõtühikuid gramm, kilogramm, liiter;

suudab

kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundimõistete abil.

MAI:
oskab

mõõta ja võrrelda erinevaid kaugusi, väljendada arvu abil mõõtmistulemusi;

oskab

võrrelda hulki kasutades märke <, =, >;

oskab

liita ja lahutada 10-ne piires (abivahenditega), kasutades matemaatilisi märke;

oskab

määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes.

Sisu:
 ruumiliste kujundite kinnistamine ja nende võrdlemine tasapinnaliste
kujunditega, rühmitamine ja leidmine ümbruskonnast (kera, kuup, nelitahukas,
püramiid, tetraeeder);
 mitme tunnuse järgi geomeetriliste kujundite rühmitamine;
 kujundi osadeks jaotamine, osadest kujundite moodustamine;
 kujundite pinnalaotuste tutvustamine: mudelite valmistamine pinnalaotusi
kokku kleepides;
 nelitahuka tutvustamine ja võrdlemine; erinevuste, sarnasuste leidmine,
hulknurga tutvustamine;
 järgarvude abil esemete asukoha määramine järjestatud reas, küsimusele
Mitmes? vastamine;
 hulkade moodustamise ja võrdlemise kinnistamine, seosed kolme võrra
suurem, kolme võrra väiksem;
 sõnade pluss ja miinus, tehtemärkide +,- kasutuselevõttmine;
 arvutamine (liitmine, lahutamine) kümne piires: viie piires peast, kümne piires
abivahenditega;
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 numbrite õige kirjakuju tutvustamine;
 mõõtmise kinnistamine (samm, mõõduriba), mõõtühikute tutvustamine:
sentimeeter, meeter, kilomeeter, gramm, kilogramm, liiter ja nende kasutamine
mängudes;
 tekstülesannete ja matemaatiliste jutukeste lahendamine ja koostamine kahe
etteantud hulga järgi;
 Eesti rahaühikute tutvustamine: kroon, sent, mõnede teiste maade rahade
tutvustamine;
 tasapinnal

orienteerumine:

ruudulisel

paberil

kujundite

ja

figuuride

moodustamine;
 kella kasutamine, aja mõõtmine täis- ja pooltundides, mõistete terve, pool,
veerand õpetamine, kella kasutamine päevakava koostamisel ja täitmisel;
 ajaühikute tutvustamine: sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta;
 aastaaegade ja kuude nimetuste õpetamine, aastaaegade eristamine ja
kirjeldamine, aastaringi tutvustamine oma sünnipäeva ja veel mõnede
tähtpäevade nimetamine;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 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 ja
tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada;
 tunneb märke + , –, =;
 koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi;
 järjestab kuni viit eset (pikkus, laius, kõrgus jm);
 rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi;
 kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja
paberil;
 oskab öelda kellaaega täistundides;
 nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja -päeva;
 mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms);
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 eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter,
kilogramm) ja teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse;
 leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja
kuubi, kirjeldab neid kujundeid;
 oskab võrrelda tervikut ja osa;
 mõistab hulga samaväärsuse säilimist;
 teeb vahet erinevatel mõõtühikutel ja kasutab neid kõnes õigesti;
 tunneb numbreid ja kirjutab neid (ruudulisele paberile ja tahvlile);
 oskab koostada mustreid ruudulisele paberile;
 oskab liita ja lahutada 10-ne piires ja nimetada saadud arvu naabreid;
 tunneb mõisteid sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta;
 suudab kõnes õigesti kasutada aega, kohta ja omadust määravaid sõnu;
 leiab ja kirjeldab juhendamise järgi omandatud mõistete abil etteantud punkti
tasapinnal, ruumis ja õuealal;
 teab ja kasutab mõisteid viimane, eelviimane, järgarv ja esemete asukoha
määratlemist järgarvude abil;
 kasutab ostmisel ja ostu eest tasumisel (nii mängus kui päriselt) enamkasutatavaid
kaalu- ja rahaühikuid.

2.5.5 VALDKOND KUNST
Kunstiõpetuse

alus

on

vaatlus.

Kunstiteoste

vaatlemine

arendab

ja

on

osa

kunstikasvatusest. Kujutavates tegevustes kasutab laps vaatlusel tehtud tähelepanekuid,
annab vormi oma tunnetele ja kogemustele, pöörab tähelepanu üksikule ja üldisele.
Kunstilised tegevused hõlmavad endas joonistamist, maalimist, voolimist, kleepetööd ja
meisterdamist. Läbi nende areneb lapse ruumiline ja kujundiline mõtlemine. Lapsel areneb
vaatlusoskus ja kompimismeel. Laps õpib käsitlema erinevaid töövahendeid ja materjale
ning nende säästlikku kasutamist. Läbi kunstitegevuste areneb lapse esteetiline maitse,
areneb töösse suhtumine ja töökultuurikasvatus. Seos teiste valdkondadega aitab lapsel läbi
kunstitegevuse areneda nii vaimselt, füüsiliselt kui ka sotsiaalselt.
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Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.
Sisu:
 kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
 kunstilise töö kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;
 tehniliste

oskuste

parendamine:

voolimine,

joonistamine,

maalimine,

meisterdamine;
 kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:


antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus
väljendada oma maailmanägemist;



suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab
laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid;



kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist
jne;



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;



julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö
mitmekesistamiseks ning ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et
säiliks lapse isikupärane eneseväljendus;
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viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste
valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistatakse nii paberile, kivile,
puidule, liivale või kombineeritakse erinevaid materjale;



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.

Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 pakkudes kunstielamusi ja meelelahutust;
 arvestades lapse isikupäraga;
 kujundades lapse vaatlusoskust;
 toetades algatusvõimet;
 ergutades loovat mõtlemist ja eneseväljendust;
 rikastades laste tundeelu ja kujundades ilumeelt, fantaasiat;
 tutvustades rahvakunsti;
 arendades silma ja käe koostööd;
 õpetades tehnilisi oskusi ja vilumusi;
 arendades laste värvitaju, rõhutades rahvuskunstis peituvate värvikooskõlade ilule;
 arendades kohataju ja ruumilist mõtlemist, tutvustades kolmemõõtmelist ruumi;
 andes lastele võimalusi eseme vormi, raskuse, pinnaomaduse tajumiseks vaatluse ja
kompimise teel, voolides natuuri järgi;
 vaadeldes koos lastega skulptuure ja pisiplastikat;
 süvendades ja julgustades silma järgi lõikamist;
 õpetades paberist väikeste tükkide, ribade ja erinevate vormide rebimist ning
kompositsioonide koostamist;
 tutvustades looduslikku materjali ja selle omapära;
 arendades õiget kompositsiooni ja värvuste kooskõla tunnetamist;
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 arendades iseseisvust ja algatusvõimet lihtsamate ja otstarbekamate töövõtete
leidmiseks lõikamisel, rebimisel ja liimimisel;
 õpetades kasutama ja kombineerima erinevaid kunstivahendeid ja tehnikaid
 tutvustades erinevaid kunstiliike ja –stiile.

2.5.5.1 JOONISTAMINE, MAALIMINE
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps:
SEPTEMBER:
tunneb
saab

joonistamis- ja maalimisvahendeid ja materjale;

hakkama näpujälgede tegemisega paberile;

suudab
oskab

hoida pliiatsit (pintslit) käes ja teha paberile jälgi;

pintsliga täppe vajutada.

OKTOOBER:
oskab

teha paberil pintsliga edasi-tagasi liigutusi jättes sinna jälgi;

oskab

tõmmata järjestikuseid vertikaaljooni;

oskab

vertikaaljoonte abil katta paberi pinda;

oskab

tõmmata pliiatsiga (pintsliga) horisontaaljooni;

NOVEMBER:
oskab

joonistada (värvida) paberilehe piires;

oskab

rütmiliselt vajutada paberile sõrmejälgi;

oskab

horisontaal- ja vertikaaljooni ühendades/sidudes kujutada tuttavat eset;

oskab

paberile rütmiliselt pintslijälgi vajutada.

DETSEMBER:
oskab

jäljendada ringi;

oskab

pintsli küljega paberile jälgi vajutada;

oskab

pintsli/pliiatsiga teha täppe ja muid väiksemaid detaile põhivormide

täiendamiseks;
oskab

katta kogu paberi pinda.
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JAANUAR:
oskab

tõmmata lainelisi vertikaaljooni;

oskab

teha kaarjaid jooni;

oskab

vajutada pintsli otsaga väikseid täppe;

oskab

joonistada ringi.

VEEBRUAR:
suudab

suurema kujundi värvimisel püsida kontuuri sees;

oskab

joonistada täppe ja ringe;

oskab

tõmmata rütmilisi lühikesi vertikaaljooni;

oskab

kujutada kinnisvorme;

oskab

kasutada joonistamisel/maalimisel oma fantaasiat, kirjeldab seda.

MÄRTS:
oskab

mustri tegemisel kasutada erinevaid võtteid;

oskab

joonistamisel kujutada tuttavaid vorme, lihtsaid esemeid;

oskab

joonistada/maalida kontuurseid/siluetseid korrapäratu kujuga kinnisvorme;

oskab

tõmmata lühemaid kaldjooni.

APRILL:
tuleb

toime šablooni järgi joonistamisega;

oskab

joonistada lainelist joont;

oskab

kaunistada, kasutades kaarjaid jooni;

oskab

kujutada ümarvorme

MAI:
oskab ühtlaste pintslitõmmetega katta kogu paberi pinda;
oskab teha spiraaljoont;
oskab paberipinna katmiseks valida ise sobivad värvid, tunneb rõõmu erinevate
värvitoonide kooskõlast;
oskab kujutada lihtsamaid esemeid, nähtusi kasutades erinevaid võimalusi
(jäljendades täppe, ringe).
Sisu:
 vaatlusoskuse arendamine, tuttavate joonte ja vormide leidmine ümbritsevast,
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nende kasutamine kujutamisel;
 põhivärvuste kinnistamine, uute värvuste tutvustamine: roosa, oranž, lilla;
 värvimise õpetamine: kujundite värvimine edasi - tagasi, ringikujuliselt; pintsli
mitmekülgne kasutamine: esemete ja detailide maalimine otsa ja küljega;
 erinevate joonte tõmbamise õpetamine: viltused, sakilised, ristamisi, paberi
katmisel ja esemete kaunistamisel.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab õigesti hoida pintslit ja pliiatsit, tõmmata jooni ja ringe ning kujutada nende abil
lihtsamaid figuure.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
tunneb

erinevaid joonistamis-/maalimisvahendeid ja materjale;

oskab

kujutada erinevaid esemeid ja nähtusi pintsli jälgede ja joonte abil;

oskab

tõmmata pliiatsijooni erinevates suundades.

OKTOOBER:
oskab

tõmmata horisontaal- ja vertikaaljooni;

oskab

võtta pintslile paraja hulga värvi ning loputada korralikult pintslit eelnevast

värvist;
oskab
saab

suurendada väikest värvitäppi ringikujuliste liigutustega ühtseks ringiks;

hakkama erisuunaliste katkematute pintslijoonte tõmbamisega.

NOVEMBER:
oskab

ühtlaste pintslitõmmetega kogu paberipinda katta;

oskab

kujutada erinevaid kujundeid, jooni ja vorme;

oskab

kujutada inimese näoosi, inimfiguuri;

oskab

kujutada loomafiguuri

DETSEMBER:
oskab

kujutada eset, kasutades ka kaldkriipse;

kujutab
oskab

pildil kahte-kolme omavahel seotud eset;

joonistamisel/maalimisel kujutada eri suurusi;
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kasutab

joonistamisel/maalimisel oma loovust.

JAANUAR:
kujutab

tuttavatest joontest ja vormidest koosnevaid lihtsaid esemeid andes edasi

nende põhiosi;
oskab

kujutada lihtsat maastikku (jagades paberilehte horisontaaljoonega kaheks);

suudab

katta kogu paberipinna (näit ühtlaselt kujunditega).

VEEBRUAR:
oskab
saab

ühendada ringe ja ovaale;

hakkama talvemaastiku kujutamisega (lumised kuused, majad, teed);

suudab
oskab

kujutada looma/lindu;

tuttavatest elementidest (täpid, triibud) mustrit moodustada.

MÄRTS:
suudab
oskab

kujutada elementaarset tegevust, lisades põhitegevusele väikseid esemeid;

tunneb
saab

joonistada/maalida kandilisi kinnisvorme;
erinevaid värvitoone ja kasutab neid vastavalt vajadusele;

hakkama oma muljete/tunnete edasiandmisega (kujutamisega).

APRILL:
oskab

valida kindla värvusega eseme või osa jaoks iseloomuliku värvi teiste hulgast;

tunneb
oskab

erinevaid värve ja kasutab neid kunstilistes tegevustes;

vajaliku värvitooni saamiseks värve segada;

suudab

paigutada kujutatavad esemed paberilehele, kujutades neid õiges suuruses ja

asukohas;
suudab

iseseisvalt joonistamisel teema valida.

MAI:
kujutab

joonistustes inimest tegevuses;

saab

aru, et on olemas eri liiki kunstiteoseid (maal, skulptuur, keraamika)

saab

hakkama loodusvormide kujutamisega (puud, lilled);

oskab

paberi pinda otstarbekalt kasutada.
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Sisu:
 vaatlemis- ja kujutamisoskuse arendamine: arvestades esemete iseloomulikke
tunnuseid, detaile;
 värvuste kinnistamine, värvivarjundite ja tumedusastmete õpetamine (uued
toonid);
 maalimis- ja joonistusoskuse täiendamine: kaarjad jooned;
 uute tehnikate õpetamine: akvarell;
 pintslijälgedest terviku (pildi) kombineerimine;
 silma – käe koostöö arendamine: värvimine kontuuri ületamata;
 inimese kujutamise õpetamine: inimene erinevates asendites, asukohtades,
tegevustes;
 tähelepanu juhtimine tööde viimistlusele ja tulemusele: iseseisev tausta
maalimine, kogu paberipinna kasutamine;
 rahvakunsti (maalid) tutvustamine;
 fantaasia arengu toetamine (vabateemaliste tööde jms.).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 omab algteadmisi joonistamiseks ja maalimiseks kasutatavate vahendite ja materjalide
ning nende käsitlemise kohta;
 oskab kasutada oma töödes erinevaid värvustoone ja objektidele ning nähtustele
iseloomulikke värvusi;
 oskab eristada eri liiki kunstiteoseid;
 tunneb erinevaid värve ja oskab värve segada vajaliku värvitooni saamiseks;
 oskab pintsli ja pliiatsi abil tõmmata erisuunalisi ja –jämedusega katkematuid jooni,
ristuvaid horisontaal- ja vertikaaljooni, ümar- ja kandilisi kinnisvorme ja neid
omavahel ühendada;
 oskab kasutada kujutavas loomingus erinevaid looduslikke materjale;
 huvitub iseseisvast loomingulisest tegevusest;
 oskab kujutavaid objekte edasi anda värvis, vormis ja õigetes proportsioonides;
 oskab kasutada otstarbekalt paberipinda ja lihtsamaid kompositsioonilisi võtteid;
 oskab kasutada paberipinda otstarbekalt;
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 tunneb erinevaid töövahendeid ja – võtteid ning erinevaid materjale;
 teab ja kasutab erinevaid trükitehnika võimalusi.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

sündmusi loovalt kujutada;

oskab

segada värve vajaliku värvitooni saamiseks;

oskab

kujutada sügisest loodust, edasi anda iseloomulikke tunnuseid;

saab

hakkama eseme vormi kujutamisega.

OKTOOBER:
oskab

joonistades edasi anda linnule/loomale iseloomulikud tunnused;

oskab

edasi anda poisi ja tüdruku iseloomulikku välimust ja riietust;

oskab

edasi anda pildil aastaaega, ilma jne;

oskab

kasutada vajalikke ja sobivaid värve.

NOVEMBER:
oskab

joonistada fantaasia põhjal, andes juurde sõnalise kirjelduse;

oskab

kujutada inimest mitmesuguses tegevuses, asendis;

oskab

kujutada liiklusvahendeid;

saab

hakkama mustri koostamisega, joonistamisega (ribale, ruudule, ringile).

DETSEMBER:
oskab

kujutada mitmesugustest elementidest koosnevaid motiive ja neid sobivalt

kombineerida;
oskab

valida tööks vajalikud värvitoonid;

kasutab
oskab

loovalt oma fantaasiat;

joonistada kujutluse põhjal.

JAANUAR:
oskab

kujutada talvist loodust;

oskab

kujutada lindu/looma andes edasi sündmustikule ja tegevusele vastavaid keha

asendeid ja liigutusi;
oskab

inimese kujutamisel edasi anda proportsioone ja vorme;
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suudab

kujutada erinevate geograafiliste asukohtade loodust, tuua välja iseärasused.

VEEBRUAR:
oskab
saab

kujutada loomi/linde, anda edasi nende õigeid proportsioone, värvust;

aru, et on olemas eri liiki kunstiteoseid;

oskab

kujutada mitmesuguseid ehitisi (esemete suurus, kaugus);

oskab

koostada tuttavatest elementidest mitmesuguseid kombinatsioone ja motiive.

MÄRTS:
oskab

kasutada kontrastseid ja pastelseid värvigammasid;

oskab

kujutada esemeid natuuri põhjal;

oskab

näha ja kujutada esemete individuaalseid omadusi;

oskab

valida kujutamiseks muinasjutust, lavastusest, kirjanduspalast tegelase.

APRILL:
oskab

kujutada lindudele iseloomulikku käitumist kevadel (linnupesad);

oskab

kujutada vee olustikku, toob välja iseloomulikud tunnused;

oskab

edasi anda kevadpühadele omaseid tunnuseid ja sümboleid;

tuleb

toime järeljoonistamisega.

MAI:
oskab kujutada inimest profiilis ja tagantvaates, andes edasi mitmesuguseid asendeid
ja liigutusi;
saab hakkama erinevate lillede kujutamisega;
oskab töid analüüsida ja tuua välja häid külgi ja puudusi;
oskab kasutada iseseisvalt oma töödes erinevaid tehnikaid, materjale ja
kompositsioonilisi võtteid.
Sisu:
 vaatlemis- ja analüüsioskuse kujundamine: objektide kujutamine vastavuses
aastaajaga, arvestades proportsioone;
 värvide segamine vajaliku värvuse või tooni saavutamiseks;
 natuuri järgi objektide kujutamine: lilled, oksad, mänguasjad;
 uute tehnikate ja töövahendite tutvustamine (süsi);
 mitme erineva tehnika kasutamine, kombineerimine ühel tööl; ühe ja sama töö
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täiendamine mitmel korral;
 rahvakunsti, tarbekunsti tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 omab arusaama eri liiki kunstiteostest;
 teab rahvuslikku ornamenti ja kasutab seda erinevate mustrite koostamisel;
 oskab detailselt kujutada esemeid, inimesi, loomi, linde, loodunähtusi, sündmusi;
 kasutab töödes erinevaid trükitehnika võimalusi;
 soovib midagi ise luua, tunneb sellest rõõmu;
 oskab kujutada esemeid ja loodusobjekte kujutluse ja natuuri põhjal;
 oskab kasutada ära kogu olemasoleva aluspinna;
 tuleb toime erinevate värvitoonide segamisega ning kasutab oma töödes nende
pastelseid varjundeid;
 oskab kujutada esemeid mälu, natuuri ja fantaasia abil.
 oskab pintsli ja pliiatsi abil tõmmata erisuunalisi ja -jämedusega katkematuid jooni,
ristuvaid horisontaal– ja vertikaaljooni, ümar- ja kandilisi kinnisvorme ning neid
omavahel ühendada;
 oskab kujutada objekte õigetes proportsioonides;
 oskab otstarbekalt kasutada paberipinda.

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

värvida ettejoonistatud kujundeid kontuurjoont ületamata;

oskab

kasutada vajalikke ja sobivaid värve oma töös;

oskab

ühtlaselt pinda värvida, muutes pintsli või pliiatsi suunda erinevalt kujutise

vormist;
oskab

eseme täpset vormi edasi anda.

OKTOOBER:
oskab

reguleerida

käesurvet

pliiatsile

saavutamiseks;
oskab

kujutada lapsi ja täiskasvanuid;
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oskab

välja tuua looma iseäralikud tunnused;

oskab

pildil edasi anda aastaajale iseloomulikke tunnuseid.

NOVEMBER:
oskab

edasi anda nii värvis kui vormis elukutsete esindaja tunnused;

oskab

joonistada fantaasia põhjal;

oskab

koostada/joonistada mustreid ette antud kujundil;

oskab

kujutada inimest profiilis.

DETSEMBER:
oskab

joonistada kujutluse põhjal;

oskab

valida fooniga sobivaid värve;

saab

hakkama kogu pinna peene mustriga kaunistamisega;

oskab

kasutada erinevaid tehnikaid fantaasia pildi loomisel (puhumistehnika).

JAANUAR:
oskab

kasutada iseseisvalt kattevärvi ja segab värve uute värvitoonide saamiseks;

oskab

edasi anda puudele iseloomulikke tunnuseid talvel;

saab

hakkama elusolendite kujutamisega;

oskab

kujutada inimese mitmesuguseid kehaasendeid ja liigutusi tegevustes.

VEEBRUAR:
saab

hakkama kaugemal ja lähemal asuvate esemete erineval kõrgusel ja suuruses

kujutamisega;
oskab

sõnalise kirjelduse põhjal kujutada loomi/linde/loodust;

oskab

kaunistada eset sobiliku mustriga;



saab hakkama siseruumi kujutamisega.

MÄRTS:
oskab

kujutada süžeelist pilti;

oskab

valida kujutamisel episoodi muinasjutust, filmist, teatrietendusest;

oskab

kunstiteoseid vaadeldes märgata detaile, värve, meeleolu;

saab

hakkama objekti kujutamisega erinevatel aastaaegadel.

APRILL:
oskab

kujutada loomi/linde nende iseäralikke tunnuseid edasi andes;
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oskab

kujutada eseme/olendi individuaalseid iseärasusi (veeriik, veeloomad);

oskab

oma töös väljendada kevadpühasid;

oskab

kasutada oma töös sobivaid värvitoone, kasutades pastelseid ja kontrastseid

värvigammasid.
MAI:
 oskab edasi anda esemete osalist varjamist teiste esemete poolt;
 oskab erinevaid tehnikaid kasutades lilli kujutada;
 oskab kujutada maastikupilti vastavalt aastaajale, ilmale, ööpäeva osale;
 oskab iseseisvalt oma töös erinevaid tehnikaid, materjale, võtteid kasutada.
Sisu:
 vaatlusoskuse arendamine, tähelepanu pööramine üksikule ja üldisele;
 perspektiivipõhimõtete tutvustamine: lähedalasuv suurena, kaugemalasuv
väiksemana;
 toonide sulatamine (akvarell);
 võimalikult erinevate värvuste tundmaõppimine ja kasutamine näiteks
sinakasroheline,

telliskivipunane,

terrakota,

beež,

samblaroheline,

sinepikollane, sirelililla;
 maalimistehnika täiendamine, tähelepanu pööramine kehahoiakule, vabale
randmele;
 kujutamisvõime

arendamine:

tuntud

puude,

lillede,

kohalike

ja

võõramaaloomade kujutamine;
 profiilis, tagantvaates, erinevatel aasta- ja päeva-aegadel inimeste, esemete,
objektide kujutamine;
 kujutamine mälu, kirjelduse, fantaasia järgi;
 rahvuslike mustrite, ornamentide kujutamine;
 uute tehnikate ja vahendite tutvustamine ja kasutamine (süsi, vaha- ja õlikriidid,
klaasimaal);
 erinevate kunstiliikide ja –stiilide tutvustamine;
 erinevate rahvaste kunsti tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 tunneb huvi kunstitegevuse vastu;
 omab arusaamu erinevatest väljendusvahenditest ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
 oskab edasi anda ümbritsevate kujundite iseloomulikke tunnuseid, erinevaid
loodusnähtusi ning kirjanduspalade sisu ja eripära värvis, vormis ja õigetes
proportsioonides;
 oskab kujutada inimesi ja loomi erinevates tegevustes;
 tuleb toime mustrite koostamisega värvi- ja vormirütmi omavahelist kooskõla
arvestades;
 kasutab iseseisvalt oma töödes erinevaid tehnikaid, materjale ja kompositsioonilisi
võtteid.
 on loomingus vaba ja iseseisev;
 teab olulisemaid joonistamise, maalimise, töövõtteid;
 oskab väljendada oma töös meeleolu, tundmusi ja suhtumisi;
 oskab õigesti käsitseda pliiatsit, teritajat, kustutuskummi, pintslit;
 teab põhi- ja sekundaarseid värve, värvitoone ning nende erinevaid heledus- ja
tumedusastmeid, oskab iseseisvalt värve segada;
 oskab luua fantaasiakujutlusi;
 tunneb eesti rahvakunsti mõningaid väljundeid.

2.5.5.2 VOOLIMINE
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
teab

voolimismaterjale ja –tarbeid;

oskab

muuta voolimismassi kuju sellega vabalt mängides;

oskab

voolimismaterjalile sõrmejälgi vajutada;

oskab

voolimismassist tükikesi näpistada.

OKTOOBER:
oskab

voolimismassi tükeldada;
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oskab

plastiliini tükeldada ja alusele asetada;

oskab

voolimismassi peopesade vahel rullida;

oskab

voolimismassist peopesade vahel ümarvormi veeretada.

NOVEMBER:
oskab

kahte voolingut omavahel ühendada;

oskab

ümarvormi sisse süvendit vajutada;

oskab

ümarvormi lapikuks vajutada;

oskab

leida sarnasust voolingu ja tegeliku eseme vahel.

DETSEMBER:
oskab

peopesade vahel piklikku kujundit rullida;

oskab

keerata pikliku kujundi rõngaks;

oskab

piklikut kujundit omavahel siduda;

oskab

kujutada eset voolimismassi tükeldamise, rullimise ja ühendamise teel.

JAANUAR:
oskab

voolimismassi peopesade vahel veeretades voolida erineva suurusega palle;

oskab

ühendada erineva suurusega palle asetades neid üksteise kõrvale;

oskab

voolida silindrilist kujundit;

oskab

vajutada pikliku kujundi ühest otsast lapikuks.

VEEBRUAR:
teab

lume voolimisomadusi ja võimalusi;

oskab

lumest lumepalle veeretada;

oskab

täiskasvanu abiga lumepalle omavahel ühendada;

oskab

täiskasvanu abiga ehitada lihtsamaid lumeskulptuure.

MÄRTS:
oska

voolida pikliku vormi ühe otsa teravaks;

oskab

voolimismassi alusel rullides moodustada piklikvorme;

oskab

piklikvorme lapikuks vajutada;

oskab

alusel voolimismassi rullides moodustada ümarvorme.

APRILL:
oskab

ümarvorme kettaks vajutada;
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oskab

kaunistada voolingut voolimisvahendi abil;

oskab

ümarvormist pikliku osa välja pigistada;

oskab

voolimismassi sõrmede vahel venitada.

MAI:
oskab

vahet teha märjal ja kuival liival, teab nende omadusi;

oskab

vormide abil teha liivakooke;

oskab

ehitada liivast torni;

oskab

liiva siluda, kujutada liivale lihtsamaid mustreid.

Sisu:
 erinevate voolimismasside ja voolimisvõimaluste tutvustamine;
 täiendavate töövõtete õpetamine voolimisel: rullimine – kera silindriks ja
vastupidi, tükeldamine, liitmine, voolimispulga kasutamine;
 lihtsate esemete ja vormide voolima õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 tunneb voolingutes ära tuttavate esemete kujutisi;
 teab esmaseid voolimisvõtteid: veeretamine, rullimine, tükeldamine ja osade
ühendamine.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
teab plastiliini ja muu voolimismassi omadusi;
oskab peopesade vahel ümarvorme rullida ja neid lapikuks vajutada;
tuleb toime ümarvormi süvendi vajutamisega;
oskab voolingut ümardada ja siluda.
OKTOOBER:
oskab kasutada voolingu ilmestamiseks voolimispulka;
oskab kasutada plastiliini erinevate materjalide ühendamiseks;
oskab plastiliini tükikestest laduda alusele pildi;
oskab ühendada erineva kujuga voolinguid.
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NOVEMBER:
oskab voolimismassi tükeldada ja peopesade vahel erineva suurusega palle
veeretada;
oskab plastiliini siluda ja voolimispulga abil täppe vajutada;
oskab valmisvoolitud detaile omavahel ühendada;
oskab kujutada lihtsamaid voolinguid ühes tükis/tervikus.
DETSEMBER:
oskab

rullida tainast ja kasutada piparkoogivorme;

oskab

vajutada voolimismassi sisse pisidetaile, ilmestamaks voolingut;

oskab

alusel rullida piklikvormi ja osasid omavahel ühendada.

JAANUAR:
oskab

vajutada voolingusse töö ilmestamiseks lohke;

oskab

voolingut siluda;

oskab

voolimisalusel voolimismassi rullida;

oskab

voolimispulgaga voolingule mustrit teha.

VEEBRUAR:
oskab

siluda voolingu servasid;

oskab

põhivormist pisemaid detaile välja pigistada;

tuleb

toime piklikkujundi rullimisega ja erinevate osade ühendamisega;

tuleb

toime piklikkujundi kerasse rullimisega.

MÄRTS:
oskab

voolingus anda edasi ligikaudset sarnasust reaalsusega;

oskab

põhivormist pisemaid detaile välja venitada;

oskab

voolimisalusel voolimismassist ümarvorme voolida ja osasid omavahel

õhendada
oskab

voolingule detaile lisada.

APRILL:
oskab

anda voolingus edasi eseme iseloomulikud tunnused;

oskab

keerata piklikut kujundit (spiraaliks);

oskab

erinevate vormidega kujundeid omavahel siludes ühendada;
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oskab

mitmeosalised tööd voolimisalusele paigutada.

MAI:
oskab

voolingut voolimispulga abil ilmestada;

oskab

väljendada voolingus oma fantaasiat;

oskab

kasutada voolimisel erinevaid vahendeid ja voolimismasse;

oskab

voolingut erinevate materjalidega ilmestada.

Sisu:
 vaatlemis- ja kujutamisoskuse arendamine: arvestades esemete iseloomulikke
tunnuseid, detaile;
 keerukamate voolimisvõtete kasutamine: väiksemate detailidega esemete
voolimine, kasutades pigistamist ja venitamist, liitmist;
 üksikesemete ja esemete gruppide voolimise õpetamine (jänes, õunad vaagnal);
 tööde

viimistlemine:

silumine

ja

kaunistamine

väikeste

detailidega,

voolimispulga abil;
 fantaasia arengu toetamine (vabateemaliste tööde jms.).
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 teab ja oskab kasutada erinevaid voolimismaterjale ja voolimistarbeid;
 kasutab erinevaid voolimistehnikaid;
 oskab voolida erineva kuju ja vormiga esemeid, andes edasi ligikaudset sarnasust
reaalsusega;
 tuleb toime vormide liitmisega, teisendamisega, lohukeste vajutamisega, servade
silumisega, voolingute ilmestamisega, põhivormidest väiksemate detailide välja
pigistamisega või venitamisega;
 oskab voolida lihtsamaid inim-, linnu- ja loomafiguure ning seeni, puu- ja juurvilju;
 kasutab omandatud oskusi oma töödes loovalt;
 oskab kahe-nelja-osalisi figuure osade kokkuvajutamise teel voolida.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

voolida erineva kujuga tervikvormi;
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oskab

silindrilist vormi koonuseks teisendada;

oskab

kerast õõnesvormi teisendada;

oskab

voolingut täppide ja kriipsudega ilmestada.

OKTOOBER:
oskab

silindrist õõnesvormi teisendada;

oskab

erinevaid detaile ühendada;

oskab

voolimismassi otstarbekalt jaotada;

oskab

ühendada voolinguosi kokkuvajutamise teel.

NOVEMBER:
oskab

ühendada voolinguosi, siludes liitekohad;

oskab

pinda siluda ning seda erinevate detailidega kujundada/kaunistada;

oskab

voolingus kujutada inimfiguuri;

oskab

voolida samalaadseid, kuid erineva suurusega kujundeid.

DETSEMBER:
oskab

tööd ilmestada pisikujundeid voolides ja lisades;

oskab

õõnesvormi servi sõrmedega siluda;

oskab

detaile liites ühenduskohti siluda;

oskab

plaadile reljeefseid pilte kujutada.

JAANUAR:
oskab

kujutada inimfiguuri tegevuses;

oskab

teha lumekuule ja ehitada lumest ehitist;

oskab

valmistada lumeskulptuure;

oskab

töö kujundamisel kasutada erinevat värvi plastiliini.

VEEBRUAR:
oskab

kujutada voolingus linnufiguuri;

oskab

töö ilmestamiseks kasutada erinevaid tehismaterjale;

oskab

kujutada reljeefseid mustreid;

oskab

ilmestada voolingut voolimispulga abil, kasutades erinevaid tehnikaid.

MÄRTS:
oskab

tööd siludes ilmestada;
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oskab

pinnale mustrielemente kujutada, tehes sissevajutusi;

oskab

kujutada loomafiguuri;

oskab

eristada erinevaid voolimismaterjale.

APRILL:
tuleb

toime ühestükis eseme voolimisega;

oskab

anda voolingus edasi inimese erinevaid kehaasendeid;

oskab

pisikujundeid voolides kujutada reljeefseid mustreid;

kasutab

voolingu ilmestamiseks vaba fantaasiat.

MAI:
oskab

valida voolingu ilmestamiseks sobiva voolimisvahendi;

oskab

voolida erinevatest voolimismaterjalidest nende omadusi arvestades;

oskab

töö ilmestamiseks kasutada erinevaid looduslikke materjale;

oskab

kaunistades tööd ilmestada.

Sisu:
 uute voolimisvõtete kasutamine: põhiliste vormide teisendamine (kerast,
silindrist muna, ploom); õõnsusega nõu voolimine; mitme omavahel seotud
eseme voolimine;
 inimese, loomade voolimine, arvestades proportsioone, andes edasi tegutsemist,
liikumist;
 natuuri järgi objektide kujutamine: lilled, oksad, mänguasjad;
 uute tehnikate ja töövahendite tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab valida voolingu ilmestamiseks sobiva voolimisvahendi;
 oskab voolimismaterjali otstarbekalt jaotada;
 oskab voolida erineva suuruse ja vormiga õõnesvorme, lisades põhikujundile
pisidetaile;
 tuleb toime erineva kuju ja suurusega puu- ja juurviljade, seente, inim- , linnuning loomafiguuride voolimisega;
 oskab töö viimistlemisel voolingu pinda siluda ja voolimispulgaga kujundada;
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 oskab plaadile reljeefseid pilte ja mustreid kujutada, mustrielemente pinnale sisse
vajutades või pisikujundeid voolides;
 oskab voolimismaterjali veeretada, rullida, lapikuks vajutada, vorme liita
kokkuvajutamise ja ühendamiskohtade silumise teel, silindrilist vormi teisendada
kooniliseks, sõrmedega lohukesi vajutada ja servi siluda ning voolinguid täppide
ja kriipsudega ilmestada.

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab
tuleb

toime eseme voolimisega, mis koosneb mitmest erineva kujuga üksikosast;

oskab


tööks sobivalt voolimismassi jaotada;

voolimispulga abil kujundada voolingupinda;

tuleb toime põhivormist pisidetailide venitamisega.

OKTOOBER:
oskab

erinevaid osi tervikuks ühendada;

oskab

kasutada voolimispulka, andes edasi asjade iseloomulikku olemust;

oskab

kujutada reljeefset voolingut;

oskab

koostada sümmeetrilisi reljeefseid mustreid.

NOVEMBER:
oskab
tuleb

kujutada inimfiguuri liikumist;

toime eseme voolimisega, mis koosneb mitmest erineva suurusega üksikosast;

oskab

silumise ja vajutamise teel erineva suurusega üksikosi siduda;

oskab

voolimisaluse pinda arvestades valida oma voolingu suurust.

DETSEMBER:
tuleb

toime põhivormist pisidetailide välja pigistamisega;

oskab

voolimispinda siluda ja voolimispulgaga kujundada;

oskab

kujutada inimfiguuri tegevust;
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oskab

voolimisalusel temaatilist pilti kujutada.

JAANUAR:
oskab


kujutada linnufiguuri liikumist ja tegevust;

oskab kujutada plaadil reljeefseid pilte;

oskab

ehitada lumest ehitist;

oskab

valmistada lumeskulptuure.

VEEBRUAR:
tuleb

toime eseme voolimisega tervest voolimismassist;

oskab

kujundada reljeefse mustriga ruumilisi esemeid;

kasutab
oskab

voolingu ilmestamiseks vaba fantaasiat;

voolingus edasi anda looma erinevaid kehaasendeid.

MÄRTS:
oskab

ilmestada voolingut kasutades erinevaid tehnikaid;

oskab

kujutada loomafiguuri liikumist ja tegevust;

oskab

põhivormist töö ilmestamiseks väiksemaid detaile välja pigistada;

oskab

väljendada voolingus oma fantaasiat.

APRILL:
oskab


kujutada linnufiguuri liikumist ja tegevust;

oskab kujutada plaadil reljeefseid pilte;

oskab

ise leida töö ilmestamiseks sobilikud materjalid;

oskab

põhivormist töö ilmestamiseks väiksemaid detaile välja venitada.

MAI:
oskab töö valmistamisel kasutada erinevaid looduslikke materjale;
oskab töös erinevaid voolimisvorme kasutada;
oskab töö ilmestamiseks erinevaid töövahendeid kasutada.
Sisu:
 tervest voolimismassist voolimine (detailirohkeid ja keeruka kujuga esemeid
voolima julgustamine);
 reljeefsete piltide kujundamine voolimismaterjalist;
 profiilis, tagantvaates, inimeste, esemete, objektide kujutamine;
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 kujutamine mälu, kirjelduse, fantaasia järgi;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 on loomingus vaba ja iseseisev;
 teab olulisemaid voolimise töövõtteid;
 oskab väljendada oma töös meeleolu, tundmusi ja suhtumisi;
 oskab kujutada ümbritsevat elus– ja eluta loodust, esemeid, inimesi tegevuses;
 oskab luua fantaasiakujutlusi;
 oskab kujutada inim- ja loomafiguuride liikumist ja tegevust;
 tuleb toime mõningate esemete voolimisega tervest voolimismassist;
 soovib ja huvitub omandatud oskusi ja vilumusi loovalt kasutada.
2.5.5.3 KLEEPETÖÖ/ MEISTERDAMINE
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
tunneb

lihtsamaid töövahendeid ja materjale;

oskab

laduda kujundeid paberile, alusele;

oskab

liimipulka kasutada;

oskab

laduda ja liimida valmiskujundid paberile.

OKTOOBER:
saab

hakkama kujundite ladumise ja liimimisega oma soovi kohaselt;

oskab
oskab

detaile üksteise kõrvale laduda ja liimida (paludes vajadusel täiskasvanu abi);
laduda ja liimida kujundeid väikeste vahemaadega (paludes vajadusel

täiskasvanu abi);
oskab

laduda ja liimida kujundid nii, et kõrvuti on erivärvi kujundid (paludes

vajadusel täiskasvanu abi).
NOVEMBER:
saab

hakkama kujundite rütmilise ladumise ja liimimisega ette antud paigutuse järgi;

oskab

detaile üksteise kõrvale laduda ja liimida;
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oskab

laduda ja liimida kujundeid väikeste vahemaadega;

oskab

laduda ja liimida kujundid nii, et kõrvuti on erivärvi kujundid.

DETSEMBER:
oskab
saab

paberist väikeseid tükikesi rebida;

hakkama rebitud kujundite (tükid) vaba paigutuse ja liimimisega aluspaberile;

oskab

liimida detaile üksteise peale;

suudab

valmistada töö oma fantaasia järgi.

JAANUAR:
oskab

liimida esemeid, mis koosnevad mitmest osast;

suudab
saab

erinevatest kujunditest koostada lihtsat temaatilist pilti;

hakkama šabloonide üksteise kõrvale liimimisega;

oskab

kujundada looma/linnu figuuri erinevate detailidega;

VEEBRUAR:


suudab teha kääridega lõikamisliigutusi;

oskab

laduda ja liimida kujundeid värvirütmi arvestades;

suudab
oskab

kujutada loomi erinevate kujundite abil;

katta tööpinna kasutades erinevaid jääkmaterjale.

MÄRTS:
oskab

üksikdetailidest koostada kujundi;

oskab

kujundeid rütmiliselt paigutada;

oskab

töö kujundamisel kasutada oma fantaasiat;

oskab

kasutada jääkmaterjalidest meisterdamisel oma loovust.

APRILL:
teab

looduslikku materjali ja sellega meisterdamise võimalusi;

oskab
saab

katta tööpinda kasutades erinevaid looduslikke materjale;

hakkama kääridega ribast tükkide lõikamisega;

oskab

kasutada meisterdustöö valmistamisel loovalt erinevaid õpitud töövõtteid

(ladumine, rebimine, lõikamine).
MAI:

175

Parksepa Lasteaia õppekava
 saab hakkama ühesuguste detailide keskjoonest kahele poole paigutamisega;
 suudab erinevatest looduslikest materjalidest koostada temaatilist pilti;
 saab hakkama kujundite korrapärase ladumise ja liimimisega;
 oskab vabal teemal meisterdamisel kasutada looduslikke materjale.
Sisu:
 erineva suuruse, värvi, kuju, tekstuuriga esemete ladumine ja kleepimine;
 uute liimimisvõtete tutvustamine: lisaks liimipulgale ka vedela liimi;
liimipintsli ja lapi kasutamine;
 ümarate ja kandiliste kinnisvormide kujutamine: päike, pall, maja, auto;
 lihtsa tegevuse, süžee, maastiku kujutamise tutvustamine;
 näo ja pea, loomafiguuride kujutamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 omab algteadmisi kleepetööst;
 tuleb toime põhikujundile täiendavate detailide kleepimisega;
 oskab kujundeid laduda ja temaatilisi pilte koostada;
 oskab hoida kääre, teha kääridega lõikamisliigutusi, lõigata paberit;
 tuleb toime paberiribast väikeste tükkide rebimisega;
 oskab koos õpetaja abiga kleepida ja meisterdada lihtsamaid esemeid.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

värve ette antud järjekorras laduda;

saab

hakkama detailide rütmilise paigutamisega;

saab

hakkama ribade rebimisega;

oskab

kääridega riba tükeldada.

OKTOOBER:
suudab
saab

ruudust ümarvorme rebida;

hakkama pinna katmisega kasutades erinevaid looduslikke materjale;

oskab

detaile õigesse kohta paigutada;

oskab

mitmest osast koosnevaid esemeid kleepida.
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NOVEMBER:
oskab
saab

hakkama paberist ribade lõikamisega;

oskab
saab

loovalt teemakohast eset kaunistada;

kujundeid rebida;

hakkama lihtsama mustri loomisega.

DETSEMBER:
suudab

ribast ruutu lõigata;

oskab

koostada mustrit jälgides vormi- ja värvirütmi;

oskab

ribast ristkülikut lõigata;

saab

hakkama vabal teemal meisterdusega kasutades õpituid tehnikaid (lõikamine,

rebimine).
JAANUAR:
saab

hakkama kleepetöös/meisterduses mitme materjali kasutamisega;

suudab
oskab
saab

ristkülikust ruutu voltida;

arvestada kujundite suurusi nende paigutamisel mingiks konkreetseks esemeks;

hakkama ringide, ovaalide kasutamisel loomafiguuri kujutamisega.

VEEBRUAR:
saab

hakkama ruudust kolmnurkade lõikamisega;

saab

hakkama sarnaste või omavahel seotud esemete, mitmeosaliste esemete –

objektide või nende gruppide kleepimisega;
saab

hakkama taimemotiividest

või geomeetrilistest

kujunditest ornamendi

koostamisega ribal;
oskab

töö valmimiseks kasutada mitut erinevat töövõtet (lõikamine, kleepimine,

voltimine, rebimine).
MÄRTS:
tunneb

erinevaid töövahendeid (käärid, naaskel) ning kasutab omandatud oskusi

jääkmaterjalidest meisterdamisel;
suudab
oskab

ümardada ribade, ristkülikute nurki, neid pildiks kokku seada;

rebida erisuuruseid tükke ja oma soovi kohaselt põhikujundile liimida.

APRILL:
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suudab
saab

kääridega paberit narmastada;

hakkama linnu/looma figuuri kujutamisega rebimistehnikat kasutades (nurkade

ümardamine);
saab

hakkama ringi poolitamisega voltimise teel ja kasutab neid loovalt kleepetöös;

oskab

erinevaid materjale kasutades elusolendit kujutada.

MAI:
oskab ühistöö tegemisel arvestada teiste lastega ja näha tööd kui tervikut;
oskab kasutada oma voltimis- ja lõikamisoskusi eseme meisterdamisel;
suudab lõigata mööda sirgjoont;
oskab pisidetaile rütmiliselt paigutada.
Sisu:


kääride kasutamine: ribade, lintide lõikamine;



rebimistehnika

õpetamine:

väikesed

tükid,

ribast

rebimine,

nurkade

ümardamine;


mustrite loomise ja rütmilisuse arvestamise õpetamine;



lihtsamate voltimisvõtete õpetamine;



erinevate looduslike ja jääkmaterjalide tutvustamine ja kasutamine (käbid,
sammal, pappkarbid, lõngapoolid jne.);



rahvakunsti (n. mustrite) tutvustamine;



fantaasia arengu toetamine (vabateemaliste tööde jms.).

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab õigesti käsitseda kleepetöövahendeid;
 oskab käsitseda kääre, tuleb toime kujundite lõikamisega;
 tuleb toime mitmeosaliste esemete ja kujundite ladumise ja kleepimisega;
 oskab mustri koostamisel ja kleepimisel kujunditest järgida värvi- ja vormirütmi;
 oskab ühistööde tegemisel näha tööd kui tervikut ning oma osa selles;
 tuleb toime voltimise teel paberi jaotamisega võrdseteks osadeks;
 oskab paberist ribasid ja ümarvorme rebida;
 oskab looduslikust materjalist lihtsamaid asju meisterdada.
 soovib kasutada omandatud oskusi iseseisvas loomingulises töös vabal ajal.
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5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

detaile rütmiliselt paigutada;

oskab

ümarvorme rebida;

oskab

lõigata ribasid ja koostada neist pilti;

oskab

osade kleepimisel pöörata tähelepanu õigele järjekorrale.

OKTOOBER:
oskab
saab

hakkama voltimisülesandega;

oskab
saab

ümaratest ja ovaalsetest rebitud vormidest kujutada loomi/linde;
lõigata mööda ringjoont;

hakkama inimese kujutamisega kasutades erinevaid materjale.

NOVEMBER:
oskab

lõigata kontuuri järgi;

oskab

iseseisvalt etteantud teemal pildi kujundada (kasutades katalooge);

oskab

looduslikku materjali figuurideks ühendada kasutades teisi materjale;

suudab

juhiseid jälgides eseme voltida ning seda omal soovil pisidetailidega

täiendada.
DETSEMBER:
saab

hakkama kokkuvolditud paberist sümmeetriliste vormide lõikamisega;

oskab

joone järgi ribasid lõigata ning need ketiks ühendada;

oskab

kasutada jõulukaunistuste meisterdamiseks erinevaid materjale;

saab

iseseisvalt hakkama jõulukaardi meisterdamisega kasutades õpituid võtteid.

JAANUAR:
oskab

kääridega ümaraid ja ovaalseid vorme lõigata;

saab

hakkama ribade, suuremate ümmarguste, ovaalsete ja väikeste tükkide

rebimisega ning nendest süžeelise pildi koostamisega;
saab

hakkama talvise pildi kujundamisega rebimistehnikas;

oskab

kleepetöös/meisterdamisel kasutada üheaegselt erinevaid materjale.

VEEBRUAR:
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saab

hakkama kontuuri järgi detailide lõikamisega;

oskab

jääkmaterjalidest figuuri paberile moodustada;

oskab

taimemotiividest või geomeetrilistest kujunditest ornamenti koostada;

saab

hakkama karbi voltimisega ja selle detailidega täiendamisega.

MÄRTS:
oskab

kasutada punumistehnikat;

oskab

kasutada meisterdamisel fantaasiarikkalt jääkmaterjali;

oskab

rebida kujundeid;

kasutab

töö valmimisel oma loovust.

APRILL:
oskab

kokkuvolditud paberist kontuuri järgi mitut kujundit lõigata;

oskab

mustri koostamisel jälgida vormi-ja värvirütmi;

oskab

kasutada voltimistehnikat;

oskab

kasutada õpitud töövõtteid (rebimine, lõikamine, voltimine) loovalt

meisterdustöös.

MAI:
saab

hakkama erinevatest detailidest kompositsioonilise pildi koostamisega, jälgides

värvi ja paigutust;
oskab

kasutada meisterdamisel tuttavaid töövõtteid ja töövahendeid;

oskab

looduslikust materjalist pilti kujutada;

on

suuteline kleepetöös kasutama oma fantaasiat.

Sisu:
 mitme erineva tehnika kasutamine, kombineerimine ühel tööl; ühe ja sama töö
täiendamine mitmel korral;
 rebimistehnika täiendamine: tükikeste, ribade, ümmarguste vormide rebimine;
 kääridega lõikamine: algul mööda sirgjoont, siis paberit ümardades, hiljem
sümmeetrilisi vorme lõigata;
 mustrite täiendamine ja loomine ribale, ruudule, ringile;
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 iseseisvate kleepetööde tegemine, detailide lõikamine või rebimine ja siis
kleepimine;
 voltimine: lihtsad loomad ja esemed;
 looduslike ja jääkmaterjalide kasutamine (õled, liiv, tõrud, kastanid, vill, karbid
jne);
 esemete ja mänguasjade valmistamine;
 iseseisvuse ja algatusvõime arendamine materjalide ja teemade valikul;
 rahvakunsti, tarbekunsti tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab laduda ja kleepida taime motiive ja geomeetrilisi kujundeid ribal, ruudul ja
ringil;
 tuleb toime geomeetriliste kujundite välja lõikamisega ribast ja ruudust, ristküliku ja
ruudu teisendamisega ovaaliks ja ringiks;
 saab hakkama paberist väikeste tükikeste, ribade ja ümarvormide rebimisega;
 tuleb toime pisidetailide lõikamisega;
 oskab kontuuri järgi ja kokkuvolditud paberist sümmeetrilisi vorme lõigata;
 oskab looduslikust materjalist figuure ja dekoratiivseid mustreid kujundada ja
kleepida;
 oskab kujunditest mustreid koostada ning neid kleepida;
 oskab voltimise teel paberit võrdseteks osadeks jaotada;
 oskab ribast ja ruudust geomeetrilisi kujundeid lõigata.
6 – 7-aastane laps:
SEPTEMBER:
oskab

looduslikust materjalist maastikku kujutada;

oskab

rebida erinevaid kujundeid ja moodustada nendest pildi;

oskab

kontuuri järgi lõigata;

oskab

säästlikult paberit kasutada.

OKTOOBER:
saab

hakkama voltimistehnika kasutamisega ruumilise efekti saavutamiseks;
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oskab
saab

silma järgi kujundit lõigata;

hakkama looma voltimisega ja selle täiendamisega lisadetailidega;

oskab

riba rullida.

NOVEMBER:
oskab

oma töös ühendada mitut erinevat tehnikat (joonistamine, rebimine,

lõikamine);
oskab

kleepetöös kujutada inimest tegevuses;

saab

hakkama keti heegeldamisega;

saab

hakkama puitmaterjalist meisterdamisega (naela löömisega).

DETSEMBER:
oskab

sümmeetrilisi mustreid välja lõigata;

oskab

iseseisvalt meisterdamiseks materjali valida;

saab

aru viltimistehnikast, suudab teha valmis lihtsama asja;

saab

hakkama kinkekoti, karbi voltimisega.

JAANUAR:
oskab


rebimistehnikat kasutades kujutada talvist maastikku;

saab hakkama erineva tekstuuriga materjali lõikamisega;

oskab

kasutada geomeetrilisi kujundeid loovtöö tegemiseks;

oskab

kujundada süžeelist pilti jälgides, et suuremad kujundid on eespool, väiksemad

taga.
VEEBRUAR:
oskab

selgitada omavalmistatud eseme otstarvet;

oskab

kasutada iseseisvalt ja loovalt erinevaid materjale ja vahendeid, kaunistab eset

erinevaid tehnikaid kasutades;
oskab


nööri/lõngaga palmikut punuda;

oskab heegeldatud ketist/nöörist eset või olendit kujutada.

MÄRTS:
oskab

õmmelda nööpi ja teha traagelduspistet;

oskab

kokkuvolditud paberist kontuuri järgi kujundeid lõigata;
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oskab

meisterdamises loovalt jääkmaterjali ja erinevaid õpitud töövõtteid,

töövahendeid kasutada;
oskab

valmistada näpunukku.

APRILL:
oskab

kääridega lõigata, punub ja voldib ettenäitamise järgi;

oskab

kujundada/täiendada pilti kasutades erinevaid materjale ja tehnikaid;

oskab

meisterdustöös kasutada erinevaid ühendamisvahendeid ja -võtteid;

oskab

meisterdamisel iseseisvalt looduslikku materjali valida.

MAI:
oskab oma ja teiste töödes detaile, värve, meeleolu märgata;
oskab kaunistada eset sobiliku kaunistusmotiivi või mustriga;
saab hakkama lihtsama herbaariumi koostamisega.
Sisu:
 vaatlusoskuse arendamine, tähelepanu pööramine üksikule ja üldisele;
 õmblemine: nõelale niidi taha panemine, traagelduspiste;
 heegeldama, punuma õpetamine;
 rahvuslike mustrite, ornamentide kujutamine;
 erinevate rahvaste kunsti tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 saab hakkama kujundi lõikamisega silma järgi;
 tuleb voltimise abil toime paberist mänguasjade valmistamisega ja täiendavate
üksikosade kleepimisega;
 oskab oma töödes erinevaid materjale kasutada;
 oskab värvi- ja vormirütmi jälgides mustreid koostada ja kleepida;
 oskab kavandada ühistööd, näha tööd kui tervikut ja oma osa selles;
 on loomingus vaba ja iseseisev;
 teab olulisemaid kleepimise ja meisterdamise võtteid;
 oskab väljendada oma töös meeleolu, tundmusi ja suhtumisi;
 oskab õigesti käsitseda liimipulka, kääre, nõela, naasklit, nuga, heegelnõela, haamrit
jms;
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 oskab kujutada ümbritsevat elus– ja eluta loodust, esemeid, ilmastikunähtusi, inimesi
tegevuses, liiklusvahendeid jms;
 oskab luua fantaasiakujutlusi;
 tunneb eesti rahvakunsti mõningaid väljundeid.
Valdkonna Kunst õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 7-aastane laps:
 leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning
kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil;
 väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid;
 kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid;
 kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu;
 keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö;
 loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest;
 koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme
kaunistamiseks;


kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu.
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2.5.6 VALDKOND MUUSIKA

Koolieelsel perioodil toimuvad muusikalised tegevused emotsionaalselt, mänguliselt ja
temaatiliselt seostatuna. Läbi muusika kuulamise, laulmise, rütmilise liikumise ja aktiivse
musitseerimise lastepillidel saavad lapsed positiivseid emotsioone ja rikastub nende
tundeelu. Muusikaline tegevus toimub arvestades laste individuaalseid eeldusi. Repertuaari
valikul arvestatakse ea- ja jõukohasust. Luuakse alus musitseerimiseks nii üksinda kui ka
ühiselt.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
 suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu
kaudu;
 suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Sisu:
 laulmine;
 muusika kuulamine;
 muusikalis-rütmiline liikumine;
 pillidel mängimine.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;
 kujundatakse

ja

arendatakse

lapse

muusikalis-loomingulisi

võimeid,

samuti

kultuurilis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;
 arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja
tunnustusele;
 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;
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 seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline
liikumine, mängud ja tantsud;
 muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood)
valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.
Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 tekitades huvi muusika vastu, kujundades positiivne suhtumine muusikalisse
tegevusse;
 luues emotsionaalne keskkond laste tundeelu rikastamiseks;
 kujundades muusikalist maitset;
 õpetades laulma, tantsima, muusikat kuulama, liikuma ja mängima lastepillidel;
 arendades esinemise oskust üksi ja koos teistega;
 tutvustades rahvaloomingut;
 julgustades lapsi end muusika abil ja musitseerides vabalt ja loovalt väljendama;
 tutvustades eesti rahvaloomingut ja klassikalist muusikat.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

matkida täiskasvanu häält ja intonatsiooni;

oskab

matkida mitmesuguste loomade hääli;

oskab

koos täiskasvanuga liigutusi kaasa teha;

oskab

vastavalt vajadusele, erinevale muusikale liikumisega reageerida;

tunneb

kõristit ja oskab sellega muusikapalale lihtsamat rütmi kaasa mängida.

OKTOOBER:
oskab

kaasa laulda lühikesi muusikalisi fraase (tip-tip vihmake, äiu-äiu nukuke);

oskab

laulu või muusikapala saatel vabalt täiskasvanu järel või iseseisvalt kõndida,

joosta, hüpata;
oskab

kaheosalise muusika muutumise järgi üle minna uuele liikumisele (linnud

lendavad, magavad);
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teab,

et tangainetega täidetud üllatusmunaga saab muusikat teha ja oskab nendega

muusikale kaasa mängida.
NOVEMBER:
oskab

reageerida kontrastse iseloomuga muusikale;

suudab

laulda koos täiskasvanuga vaba, loomuliku ja õrna häälega;

oskab

sooritada muusika saatel lihtsamaid tantsuliigutusi: plaksutamine, lehvitamine;

oskab

lüüa rõhksammu.

DETSEMBER:
tunneb
teab

kuljuseid ja oskab nendega muusikapalale rütmi kaasa mängida;

mõningaid rahvakombeid ning selleks loodud laule;

oskab

metallofoni ja klaveri abil tämbriliselt hääli kuulata;
muusika saatel lihtsaid tantsuliigutusi sooritada: sõrmevibutus, poolkükk,

oskab

põlveplaks.
JAANUAR:
tunneb

rütmihaamreid ja oskab nendega muusikapalale või laulule rütmi kaasa

mängida;
saab

aru rütmitunnetusest (laulab rütmi);

oskab

kasutada tantsu juurde vahendeid;

oskab

ära kuulata eelmängu ja siis laulma hakata.

VEEBRUAR:
oskab

marssides rütmi kaasa lüüa;

oskab

matkivate liigutustega edasi anda erinevate loomade/lindude iseloomu;

oskab

laulu või muusikapala tähelepanelikult lõpuni kuulata (eristatuna hääle ja

sõnaga);
tunneb

marakaid ja oskab nendega muusikapalale või laulule rütmi kaasa lüüa.

MÄRTS:
oskab

lintide ja kõrinatega muusika saatel liigutusi kaasa teha;

oskab

laulu või muusikapala tähelepanelikult lõpuni kuulata (esitatuna laste pillidel);

oskab

pillidega rütmiliselt kaheosalise muusikapala osade vaheldumisele reageerida;

tunneb

kõlapulki ja oskab nendega muusikapalale või laulule kaasa mängida.
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APRILL:
suudab

tähelepanelikult helilindilt ja looduses linnu- ja loomahääli kuulata;

oskab

laulda ühtlase ja õige tempoga;

oskab

eristada kõrget ja madalat heli;

oskab

muusika saatel liikuda lähtudes muusika tugevusest (vaikne – vali);

MAI:
oskab

muusika algusele ja lõpule tähelepanu pöörata ning sellele vastavalt reageerida;

oskab

kuulatud helidele matkivaid liigutusi kaasa teha;

oskab

vaheldumisi kahe rütmipilliga mängida;

oskab

tähelepanu pöörata õigele hingamisele ja kehahoiule.

Sisu:
 muusika kuulamine ja laulmine, liikumine;
 lihtsate lastelaulude tutvustamine;
 laulumängudele liigutuste kaasategemisele julgustamine;
 looduses, maal, linnas helide kuulamine ja matkimine;
 lihtsamate lastelaulude laulmine;
 lihtsamate tantsuliigutuste õpetamine;
 lihtsate rütmipillide kasutamine kaasmänguks.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab eristada kõrget ja madalat heli;
 oskab plaksutades või tammudes edasi anda erinevat helitugevust (vaikne ja vali);
 oskab koos täiskasvanuga laulu alustada ja lõpetada;
 tunneb huvi muusikategevuste vastu;
 oskab tuttavaid lastelaule laulda;
 sooritab muusika saatel lihtsamaid tantsuliigutusi;
 oskab muusikapalale kõlapulkadega ja lihtsamate rütmipillidega rütmi kaasa mängida.
 laulab ja tantsib muusika saatel.
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3–5-aastane laps:
SEPTEMBER:
oskab

eristada kõrget/madalat registrit ning sellele vastavalt liigutustega reageerida;

oskab

plaksutades ja tammudes erinevat helitugevust (vaikne – vali) edasi anda;

oskab

moodustada ringi ja kätest kinni ringis liikuda;

oskab

ruumis kätest kinni “ussina” sik-sakiliselt täiskasvanu järel kõndida.

OKTOOBER:
oskab

ilmekalt laulda;

oskab

laulumängudele liigutusi kaasa teha;

oskab

arutleda kuulatud helide üle ning matkida neid liigutuste ja sümbolitega;

oskab

muusika järgi rütmiliselt kõndida ja joosta.

NOVEMBER:
oskab

teha valikuid laulurepertuaari jaoks;

oskab

koos teistega laulda;

teab

erinevaid tantsuliigutusi;

oskab

vaikselt kuulata.

DETSEMBER:
oskab

kuulata oma häält;

oskab

laulda ühtlases tempos;

tunneb

plaksutamise, patsutamise ja trampimise abil kaheosalist meetrumit ja selle

rõhulist osa;
oskab

kuulata muusikalisi lühipalu, mille karakter ning sisu võimaldavad luua seoseid

ümbritseva igapäevaelu, tunde- ja mõttemaailma ning muusika vahel.
JAANUAR:
oskab

keerutada ühe- ja kahekaupa;

oskab

leida mingile kindlale muusikaosale paarilist;

teab

rütmipille tamburiin ja triangel ning oskab mänguvõtteid;

oskab

kuulata muusikat vaikselt, tähelepanelikult, keskendunult.

VEEBRUAR:
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teab

mõisteid marss, hällilaul, tantsuviis;

tunneb

kuulates ära Eesti hümni;

oskab

liikumisega kuuldud muusikat ja rütmi edasi anda;

oskab

muusika saatel vabalt ja loovalt tantsida.

MÄRTS:
oskab

kuulata meloodia suunda ja järele laulda;

oskab

instrumentaalpalade juurde pille kasutada (lasteorkester);

tunneb
oskab

kaheosalist meetrumit ja selle rõhulist osa rütmipillidel mängimise abil;

sooritada liigutusi vasaku ja parema jala ning käega.

APRILL:
tunneb

rütmi läbi erinevate sõna- ja rütmiharjutuste;

oskab

põlvest vetruda, käsi sujuvalt ette-taha liigutades;

oskab

edasi anda tantsu sisule iseloomulikku kujundlikku liikumist;

oskab

vaikselt muusikat kuulata, teab muusikalisi põhimõisteid aeglane-kiire, kõrge-

madal, vaikne-vali.
MAI:
oskab

sooritada rõhksammu, hüpaksammu, käteplakse;

oskab

saatepillidel improviseerida;

oskab

mängida väiksel käelöökidega mängitaval trummil ning teab mänguvõtteid;

tunneb

muusikapalas erineva karakteriga osi ning sooritab immiteerivaid liigutusi.

Sisu:
 kooslaulmise oskuse kujundamine;
 erinevate tantsuliigutuste õpetamine, tantsuliigutuste ühtne sooritamine;
 erinevaid emotsioone väljendavate laulude ja muusikapalade tutvustamine;
 omadussõnade kasutamine muusika iseloomustamiseks;
 hümni tutvustamine;
 rütmi tunnetamine läbi erinevate sõna- ja rütmiharjutuste;
 saatepillidel improviseerimine, lasteorkester;
 erinevate muusikapalade kuulamine;
 erinevate rütmipillide käsitsemine;
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 oma laulmise, karakteersete muusikapalade saatmine rütmipilliga;
 muusika saatel vaba liikumine või tantsimine;
 oma hääle kuulamine;
 vaikuse kuulamine;
 lastelaulude tutvustamine, laulmine;
 looduses, maal, linnas helide kuulamine ja iseloomustav arutelu;
 muusika vaikselt, tähelepanelikult, keskendunult kuulama õpetamine;
 laulurepertuaari valikul lastele meeldivatele lauludele toetumine;
 eriilmeliste laulude õpetamisel emotsionaalse väljendusoskuse julgustamine;


rütmiline liikumine erinevate muusikapalade ja rütmide järgi;

 muusikaliste mängude ja lihtsamate tantsusammude tundma õppimine;
 koordinatsiooni-alaste harjutuste kasutamine;
 lihtsamate lastepillide tutvustamine ja nendel mängimine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 kuulab tähelepanelikult, saab aru muusikast;
 oskab mängida mõningate rütmipillidega;
 teab peast mõnd laulu;
 laulab üksi ja koos teistega;
 tantsib koos teistega;
 oskab sooritada liigutusi täpselt;
 oskab eristada kõrgeid ja madalaid helisid ja intonatsioone;
 oskab lihtsamaid improvisatsioone luua;
 kuulab muusikat vaikselt, teab muusikalisi põhimõisteid: aeglane–kiire, kõrge -madal,
vaikne–vali jne;
 julgeb esineda;
 oskab laulda lihtsamaid rahvalaule, teab rahvamänge;
 oskab muusika järgi rütmiliselt kõndida ja joosta;
 oskab kogu rühmaga korraga tantsuliigutusi sooritada;
 tunneb rütmipille ja mõnda meloodiapilli;
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 saadab laulu rütmipillil.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

laulda üksi ja koos teistega;

tunneb
teab

rütmisilpe (samm-jooksen);

pausi ja fermaati;

oskab

tähelepanelikult muusikat kuulata ja saab sellest aru.

OKTOOBER:
tunneb

läbi muusikaliste mängude ära SO-MI astmeid;

oskab

kasutada kastanjette, kuljuseid ja teab õigeid mänguvõtteid;

oskab

hüpelda, sooritada kanna- ja päkalööke;

eristab

helisid kõrguse ja vältuse järgi.

NOVEMBER:
tunnetab

hääleaparaati kõne- ja tekstiharjutustega, pöörates tähelepanu lauluviisile ja

hääle kõrgusele;
oskab

eristada madalaid ja kõrgeid helisid ning intonatsiooni;

tunneb
oskab

erinevaid rahvapille (vilepill, torupill, kannel);

otse- ja külggaloppi.

DETSEMBER:
oskab

tähelepanelikult klassikalist muusikat kuulata;

tunneb
teab

puust vilet (millega saab muuta heli kõrgust) ja oskab mänguvõtteid;

muusikaga seotud mõisteid dirigent, helilooja;

oskab

kasutada muusikalisi põhimõisteid: marsiline, hoogne, pidulik, naljakas jne

JAANUAR:
teab,

et muusikapalad väljendavad erinevaid emotsioone;

omab

ansamblitunnetust ja oskab koos teistega laulda;

oskab

sooritada tantsuliigutusi kogu rühmaga ühel ja samal ajal;
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tunneb

meloodiapille – ksülofon ja metallofon, teab õiget hoidu ja mänguvõtteid.

VEEBRUAR:
oskab

kand- ja varvasastakut;

oskab

kasutada meloodiapille laulude, liisulugemise ja sõnariimide juurde;

teab

rahvalaulu ja laulupeo mõistet;

tunneb

huvi teiste rahvaste muusikaloomingu vastu.

MÄRTS:
oskab

kuulata iseenda ja kaaslase laulu;

suudab

publikule julgelt esineda;

oskab

laulda lihtsamaid rahvalaule ja teab rahvamänge;

oskab

pöörata tähelepanu selgele diktsioonile ja ilmekusele.

APRILL:
tunneb

vesivilet ööbik ja selle mänguvõtteid;

oskab

kuulata helisid ümbritsevas elus ning matkida neid liigutustega ja sümbolitega;

oskab

kasutada muusika iseloomustamiseks mitmesuguseid omadussõnu;

oskab

liikuda muusika saatel selg ees, läbisegi, kokku põrkamata.

MAI:
oskab

tantsides orienteeruda ja kasutada ära kogu ruumi;

tunneb

pillid ära hääle järgi, neid nägemata,

oskab

laulda lõbusalt, õrnalt, reipalt, kelmikalt, laulvalt ja sõnu selgelt hääldades;

oskab

mängida rütmipillidel.

Sisu:
 kahe- ja mitmesalmiliste lastelaulude laulmine;
 Eesti hümni esimese salmi laulmine;
 laulu dünaamiline esitamine, diktsiooni parendamine laulmisel;
 erineva emotsionaalsusega laulude õppimine;
 meetrumi tunnetamine (läbi rütmimängude, rahvalaulu);
 rütmisilpide tutvustamine (samm, jooksen);
 pausi ja fermaadi tutvustamine;
 so- mi astmete tutvustamine läbi muusikaliste mängude;
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 erinevate tantsusammude õppimine (hüpaksamm, rõhksamm, keerutused ühe –
ja kahekaupa);
 muusikas värvide kuulama õpetamine, klassikalise muusika kirjeldamine,
muusikast enesele pildi loomine;
 klassikalise pala, kaaslase laulu kui ka iseenda kuulamine;
 muusikaga seotud mõistete tutvustamine: dirigent, helilooja.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 hoiab laulmisel ja liikumisel rütmi;
 oskab ilmekalt laulda;
 oskab sooritada tantsuliigutusi üksi ja kogu rühmaga koos;
 oskab muusikat kuulata;
 oskab käsitseda rütmipille;
 kasutab lihtsaid tantsusamme, tantsides üksi ja paarilisega;
 teab peast paari vähemalt kahesalmilist laulu.

6–7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

sujuvalt ja hoogsalt ringis kõndida ning siira-viira, kergelt ja rütmikalt joosta;

oskab

keskendunult instrumentaalpalu ja laule kuulata;

oskab

kohandada oma liikumise rütmi etteantud rütmi;

oskab

laulda valjemini-vaiksemalt, kiirendades-aeglustades.

OKTOOBER:
oskab

iseloomustada kuulatud muusikat mõistetega mõtlik, laulev, uljas, elav,

hoogne;
oskab
oskab

kuuldud muusikapala või laulu põhjal välja mõelda iseloomulikke liigutusi;
eristada erineva vältuse ja kõrgusega helisid järk-järgult kõrguste vahesid

vähendades;
oskab

lauldes pause ja fermaate välja pidada.

NOVEMBER:
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oskab

muusikalistes tantsudes ja laulumängudes kasutada omaloomingulist liikumist,

kasutades vajadusel erinevaid vahendeid;
oskab

erinevaid rütme plaksutada;

oskab

eesti rahvatantsu elemente sooritada: kõrvalastesamm, käärhüpe, sulghüpped

aeglases tempos;
tunneb

erinevaid muusikavorme (valss, marss, polka).

DETSEMBER:
oskab

väljendada oma suhtumist kuuldud palasse;

oskab

suunata pilli mängides tähelepanu peamistele muusika väljendusvahenditele

(rütm, meetrum, helikõrgus) ja saavutada rütmiline kindlus;
oskab
loeb

tantsida koos paarilisega hoides muusika rütmi;

liisusalme, kasutades rütmipille.

JAANUAR:
eristab

kaasaegset muusikat rahvaloomingust.

oskab

kuuldud palale nime anda (lastelaul, klassikaline, rahvamuusika, kaasaegne

muusika) ja seda iseloomustada;
teab

MI-SO-RA astmeid ja käemärke;

oskab

viirge ja kolme-liikmelisi ringe moodustada.

VEEBRUAR:
teab

helilooja G. Ernesaksa ja tema tähtsamat loomingut;

tunneb
oskab

ära Eesti hümni Mu isamaa, mu õnn ja rõõm ja laulu Eesti lipp;

lähtuvalt muusikast paare, kolonne moodustada;

tunneb

tuntumaid rahvapille.

MÄRTS:
oskab

lauludele ja liikumistele rütmilisi kaasmänge välja mõelda;

suudab

oma häält kuulata ja teadlikult juhtida;

tunneb

muusikalise mängu järgi rütmipille;

teab

helilooja P. Tšaikovskit ja tema tähtsamaid teoseid.

APRILL:
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oskab

markeerida kuulmise järgi muusikapalale sobiva rütmi, millele lisanduvad

saatemängud;
oskab

mõelda ise pille välja, meisterdab ja leiab neile kasutamisvõimaluse;

oskab

orkestripalale takti kaasa lüüa (dirigendimäng);

oskab

muusikaliste mängude, tantsude ja laulumängude juurde uusi liigutusi mõelda.

MAI:
oskab
teab

muuta liikumist sõnaliste mängude või muusika muutuse tajumise järgi;

helilooja J. Straussi ja tema tähtsamaid teoseid;

oskab

laulda võimalikult intervallipuhtalt ja õige rütmiga;

oskab

kuuldut muusikapala värvides kirjeldada.

Sisu:
 mitmesalmiliste laulude õpetamine;
 ilmekalt ja kindla rütmiga laulmine;
 Eesti hümni õppimine;
 laulmine üksi, paaris ja suures grupis;
 oma laulu saatmine erinevate rütmipillidega;
 rütmiliste kaasmängude väljamõtlemine lauludele ja liikumistele;
 mi – so – ra – astmete tutvustamine, käemärgid;
 ruumis orienteerumine tantsimisel ja kõnnil;
 erinevate muusikapalade kuulamine (lastelaulud, klassikaline ja rahvamuusika,
kaasaegne muusika);
 erinevate muusikavormide tutvustamine (valss, marss, polka, hällilaul,
tantsulaul);
 mõningate heliloojate ja nende loomingust näidete tutvustamine (näit.
Ernesaks, Tšaikovski, Vivaldi, Strauss);
 muusikateoreetiliste teadmiste õpetamine, lihtsamate teoste kuulamine ja
iseloomustamine (kõrge, madal, kiire, aeglane, vaikne, vali, kurb, lõbus);
 lastelaulude tutvustamine, lastes lastel teha valikuid laulurepertuaari jaoks;
 muusikapalade kuulamine (vaikselt, tähelepanelikult, keskendunult);
 looduses helide kuulamine;
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 tähelepanu pööramine õigele eesti keele kasutamisele laulmisel;
 rütmiline liikumine erinevate muusikapalade ja - rütmide järgi;
 lihtsamate tantsusammude tundma õpetamine ja tantsimine paarilisega;
 mitmekesise helimaailma loomine erinevate instrumentide abil;
 eesti rahvapillide tutvustamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab laulda ilmekalt ja väljendusrikkalt;
 teab peast mitut mitmesalmilist laulu;
 kasutab õpitud tantsusamme, tantsides üksi, paarilisega, rühmas;
 hoiab rütmi liikumisel ja laulmisel, kohandab oma liikumise rütmi etteantud rütmiga,
oskab mängida rütmipillide orkestris;
 oskab kirjeldada muusikat;
 oskab muusikat aktiivselt ja emotsionaalselt kuulata;
 oskab väljendada oma suhtumist muusikasse;
 oskab lihtsamaid improvisatsioonivõtteid;
 oskab laulda ilmekalt ja tunneb sellest mõnu;
 oskab tantsida lihtsate tantsusammude ja – liigutustega tantse;
 oskab keskendunult muusikat kuulata;
 oskab mängida lastepillidel, nimetada neid;
 oskab rahvalaule laulda;
 oskab end muusika abil loovalt väljendada;
 oskab musitseerida ning esineda üksi ja rühmaga koos;
 oskab sobivate muusikapalade rütmi markeerimist kuulmise järgi, millele lisanduvad
saatemängud;
 laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega;
 laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi;
 suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat
iseloomustada;
 eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu;
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 eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille;
 mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ja instrumentaalpaladele
lihtsaid kaasmänge;
 mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis;
 liigub vastavalt muusika meeleolule;
 väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.
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2.5.7 VALDKOND LIIKUMINE
Aktiivne kehaline tegevus aitab lapsel tunnetada oma keha, vabaneda pingest ja loob erksa
ning rõõmsa meeleolu. Et liikumisvilumust omandada, on vaja harjutusi palju korrata.
Harjutused peavad olema mitmekesised, eri vahenditega ning vastama rühma ja lapse
arengutasemele. Liikumiskasvatuses peab laps saama kogeda liikumisrõõmu ilma sunni,
surveta. Tegevuse õnnestumiseks tuleb luua vajalikud tingimused, hoida lastes huvi ja
innustada last kiitusega hea soorituse eest. Lähtudes eelnevast lasteaia likumistegevused
toimuvadki. Liikumistegevustele kehtestatakse kindlad reeglid, mis rõhutavad viisakat
käitumist ja kaaslastega arvestamist.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
 tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
 suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
 mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
Valdkonna Liikumine sisu:
 kehalise kasvatuse alaste teadmiste kujundamine: ohutus, enesekontroll ja
hügieen;
 põhiliikumiste õpetamine;
 liikumismängude kasutamine;
 erinevate spordialade tutvustamine;
 tantsu ja rütmika kasutamine.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused,
liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus)
kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel;
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 rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega
– jalgrattasõit, suusatamine, uisutamine, ujumine jms;
 peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel
tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused;
 suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma
emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse
vajalikkust;
 mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja
peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside
andmist.
Pedagoogid toetavad teadlikult ja eesmärgistatult lapse arengut:
 tutvustades harjutusi, liikumismänge, sportlik–rakenduslikke liikumisviise ja muid
keerukamaid liigutusoskusi, mida lapsed saavad kasutada igapäevaelus;
 arendades põhiliikumist (kõnd, jooks, hüppamine, hüplemine, ronimine, roomamine,
veeremine) ja nende kombinatsioonide kasutamist liikumismängudes;
 õpetades põhiliigutuste asendeid (seisud, isted, lamangud, jalgade, käte ja kere
tõstmine,

langetamine,

kõverdamine,

sirutamine,

painutamine,

kallutamine,

pööramine, ringitamine, vetrumine, vibutamine);
 õpetades vahendite (pall, rõngas, hüppenöör jne.) käsitsemist, neid viskama, heitma,
veeretama, püüdma, vedama, kandma, lükkama, käe ja jalaga lööma jne;
 tõstes laste kehalist võimekust, tugevdades tahtejõudu, püsivust, eneseregulatsiooni ja
esinemisjulgust.
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
1–3-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

kõndida otsesuunas, pinnal (kahe joone vahel), võimlemislaual ja joosta

otsesuunas;
oskab

kohapeal koos jalgadega hüpata, liikudes edasi kahel jalal (1-2m);
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oskab

kahe ja ühe käega õpetajale (vahemaa 1,5-2m) ning üksteisele (50-100cm) palli

veeretada;
oskab

roomata toengpõlvituses, käpuli, kõhuli.

OKTOOBER:
suudab

kaldlaual üles ja alla astuda, harjutuste sooritamisel oskab käsi ette, kõrvale

ja üles tõsta;
suudab

paigalt üle kahe paralleelse joone (10-30 cm) kaugushüpet sooritada;

oskab

palli lookade alt ja otsesuunas veereteda;

oskab

kõhuli ja tasakaalupingil roomata.

NOVEMBER:
oskab

kõndida ringjoonel ja joosta siira-viira, harjutuste sooritamisel teha

kerepöördeid ning painutada paremale ja vasakule, kükitada toe najal;


oskab käsi küünarliigesest kõverdada ja ette sirutada;

suudab

üle takistuse kõndida;

oskab

veeretada palli läbi värava ja eseme pihta;

oskab

esemete vahel käpuli ja kõhuli roomata.

DETSEMBER:
oskab

ringiks rivistuda, õpetaja abiga erinevas tempos kõndida, oskab harjutuste

sooritamisel käsi selja taha ning hoogsalt ette ja taha (pendeldada) viia;
oskab

rõnga sisse hüpata;

suudab
oskab

palli kahe käega eemale visata;

sooritada sügavushüppe (allahüppe) 10-20 cm.

JAANUAR:
rivistuda paarideks, kõndida käest kinni (paarides), harjutuste sooritamisel

oskab

painutada ette ja sirutada, suudab teha käteplakse ees ja ülal;
suudab

rõngast rõngasse hüpata;

suudab

püüda põrkega visatud palli;

oskab

paralleelsete nööride vahelt roomata.

VEEBRUAR:
oskab

rivistuda kolonni (nn rong), kõndida kolonnis (ühekaupa), õpetaja järel;
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oskab

harjutuste sooritamisel ilma toeta kükitada, puudutades sõrmedega põrandat;

suudab
oskab

üle takistuste hüpata (5 cm);

paralleelsete nööride vahelt roomata;
palli visata kasti (kaugus 50-70 cm, kasti läbimõõt 60 cm) ja õpetajale.

suudab

MÄRTS:
oskab

kolonnis peatustega kõndida ja suunda muuta ning joosta;

oskab

palli üle nööri visata (kaugus 1-1,5 m) ja esemeid eemale visata (liiva- ja

hernekotid);
oskab

varbseinal juurdevõtusammuga julgustuse abil edasi liikuda (1,5 m);

oskab

harjutuste sooritamisel kätega ringjaid liigutusi teha (ühe ja kahe käega ees);

oskab

selili olles istesse tõusta ja tõsta jalgu ette, käsi ja jalgu ette tõsta ning jalgu

üheaegselt liigutades (põrnikas) ning kõhuli olles tõsta käsi ja rindkeret üles.
APRILL:
oskab

kolonnis juurdevõtusammuga (külg ees) ja päkkadel kõndida ning joosta;

oskab

harjutuste sooritamisel anda esemeid all ja ees ühest käest teise;

oskab

kereharjutuste sooritamisel kõhuli ja tagasi pöörata - veeretada, rullida;

oskab

kahe käega täpsust visata ning parema ja vasaku käega alt täpsust visata

(kaugus 1m);
oskab

takistustest üle roomata, ronida (palk, pink) ning kaldredelil ronida;
tasakaalupingil vahelduva sammuga ja nööril juurdevõtusammuga kõrvale

oskab

kõndida.
MAI:
oskab

kõndida üleminekuga jooksuks ja vastupidi, jooksul käsi plaksutada;

oskab

harjutuste sooritamisel põlvitusest istesse laskuda ja varvastega esemeid tõsta

(käbid);
oskab

tõusta päkkadele ja laskuda taldadele ning seista ühel jalal;

oskab

lookade, nööride alt läbi pugeda (toengpõlvituses, kõhuli, 50-30 cm);

oskab

palli üle takistuste visata ja õpetaja visatud palli püüda.

Sisu:
 koordinatsiooni ja tasakaalutunnetuse arendamine;
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 erinevate spordivahendite kasutamise tutvustamine;
 rütmilise liikumise (muusika järgi, rütmipillide saatel jne) kasutamine;
 liikumismängude

ja

harjutuste

kasutamine

orienteerumisoskuse

kujundamiseks;
 lihtsamate spordivahendite kasutamine harjutustes.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab vabalt jalgu lohistamata, käsi liigutades kõndida;
 oskab palli veeretada, suurt palli visata ja püüda (visata pall maha ja püüda kinni,
visata pall üles ja püüda kinni);
 oskab ronida vahelduva sammuga;
 oskab hüpata esemelt alla, pugeda, roomata;
 jookseb vabalt edaspidi;
 hüppab kohapeal koos jalgadega;
 kõnnib kikivarvul üle takistuste;
 oskab palli jalaga edasi lüüa;
 astub trepist vahelduva sammuga;
 oskab palli üle pea visata;
 hüppab rõngasse, üle 5 cm kõrguse eseme, maandudes kahel jalal.
 matkib võimlemisharjutusi.

3–5-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

sulghüplemist paigal, edasi-tagasi;

oskab

palli üksteisele veeretada (vahemaa 3.a. 1-1,5m ja 4.a. 1,5-2m), lookade ja

väravate alt (kaugus 3.a. 1-1,5m ja 4.a. 1,5-2m);
oskab
oskab

ümber esemete roomata;
kõndida piiratud pinnal (laius 15-20cm, pikkus 2-4m), tasakaalupingil,

kaarredelil, joonel.
OKTOOBER:
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oskab

rivistuda viirgu, kõndida piiratud pinnal (laius 25-30 cm), üle takistuste

(kõrgus 15-30 cm, oleneb laste vanusest), joosta suunda muutes (harjutuste
sooritamisel oskab viia käsi rinnale, puusale, seljale; teha kerepöördeid paremale ja
vasakule – käed puusal);
oskab

toengistes tõsta paremat ja vasakut jalga ning koos jalgu;

oskab

pööretega ja märgilt märgile sulghüplemist sooritada;

oskab

palli lookade alt, esemete vahelt teineteisele veeretada;

suudab

roomata toengpõlvituses tasakaalupingil ja mööda kaldpinda üles.

NOVEMBER:
oskab

õpetaja abiga ringi moodustada, kõndida rütmi plaksutades ja joosta suunda

muutes (harjutuste sooritamisel oskab käsi õlgadele viia, õlgu tõsta ja langetada, teha
käteplakse ees või kõrval, teha kerepöördeid paremale ja vasakule käed ees);
oskab

kõhuli olles käsi sirutada ja kõrvale viia ning selili olles jalgu kõverdada ja

sirutada;
oskab

koos jalgadega rõngast rõngasse hüpata (10-15 rõngast);

oskab

palli esemete pihta veeretada;

oskab

kõhuli tasakaalupingil end käte abil edasi tõmmates roomata.

DETSEMBER:
oskab

kõndida muutes suunda ja joosta põlvetõstega (harjutuste sooritamisel oskab

käsi kõrvalt üles, ette viia ning käteplakse teha)
oskab

toengistes koos jalgu üle esemete tõsta;

oskab

koosjalu hüpetega otse edasi liikuda;

oskab

palli võimlemispingil veeretada (paarilised teine teisel pool);

oskab

kõndida põrandale asetatud pulkadel.

JAANUAR:
oskab

harveneda ringjoonel kõrvale, kõndida päkkadel, lühikese ja pika sammuga

(harjutuste sooritamisel oskab ülal käteplakse teha, sõrmi rusikasse ja harali suruda);
oskab

toengpõlvituses selga kumerdada, põlvitusistes paremale painutada, parema

käega põrandat puudutada;
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üle kahe joone (15-20 cm), üle esemete (kõrgus 15-20 cm, 20-25 cm)

suudab

hüpelda;
oskab

palli kaldlaualt väravast läbi veeretada;

oskab

joonel ja köiel kõndida.

VEEBRUAR:
oskab

joonduda orientiiri järgi (joon), kõndida aeglustavalt ja kiirenevalt ning joosta

kahekesi;
oskab

harjutuste sooritamisel rusikas käsi vahelduvalt ette sirutada (poksida), selili

lamades teha jalgrattasõitu, kõhuli lamades tõsta rindkeret ja sirutada käsi üles;
oskab

paigal harki hüpelda;

oskab

palli kahe ja ühe käega kaaslasele visata ning püüda (vahemaa 1-2m);

oskab

tasakaalupingil mõõtsammuga käed kõrval kõndida.

MÄRTS:
oskab

kõndides põlvi kõrgele tõsta (kurekõnd), käsi liigutades joosta (plaksutades,

lehvitades);
oskab

harjutuste sooritamisel käsi ette ja taha pendeldada, teha käte ringe, kõhuli

lamades kiikuda, toengistes jalgu kõverdada;
oskab
oskab

sooritada sügavushüpet (10-15 cm, 20-30 cm);
sooritada täpsusviskeid horisontaalsesse märklauda kahe ja ühe käega

(vahemaa 2-2,5m);
oskab

kõndida kummuli keeratud tasakaalupingil, ronida varbseinal

vahelduva

sammuga.
APRILL:
oskab

pikkuse järgi rivistuda, kõndida orientiiri järgi ja kiirendatult joosta 10-20 m;

oskab

toengistest rististesse istuda, selili lamades ennast veeretada;

oskab

sooritada sulghüplemist kuni 20 korda (2-3 korda puhkust);

oskab

sooritada kõrgushüpet hoojooksult;

oskab

palli visata vertikaalsesse märklauda ühe käega õla juurest (märklaua kõrgus

1,2 m; kaugus 2m, 1,5 ja 2m);
oskab

kaldredelil käpuli ronida.
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MAI:
oskab

kõndida liivakott või pall pea peal (abiga) (harjutuste sooritamisel oskab

randmest käsi raputada (käed all), tõsta põlvi (paremat ja vasakut), teha põlve plaksu);
oskab

sooritada paigalt kaugushüpet;

oskab

sooritada palli/kuuli kaugusviskeid parema ja vasaku käega ülalt;

oskab

kõndida tasakaalupingil ja end ümber pöörata (abiga).

Sisu:
 pingevaba liikumise õpetamine (erinevad jooksu- ja kõnniharjutused – kõnd
varvastel, päkkadel, sääretõstejooks…);
 erinevate liikumiste

(hüpped, hüplemine, visked, roomamine, ronimine)

õpetamine;
 ruumis orienteerumine ja suundade muutmine;
 rivistumise õpetamine (ring- ja sirgjoonele);
 harjutuste sooritamine erinevate spordivahenditega (rõngad, liivakotid, hantlid,
kurikad, kepid, lindid, pallid);
 talispordivahendite ja -alade tutvustamine (n. kelgutamine);
 varieeruva tempo kasutamine erinevate harjutuste sooritamisel;
 reeglitega liikumismängude läbiviimine;
 elementaarsete rühi-, rivi – ja korraharjutuste kasutamine;
 rütmilise liikumise erinevate viiside (muusika järgi, rütmipillide saatel jne)
kasutamine;
 põhiliikumise ja põhiliigutuste eri variantide ja kombinatsioonide harjutamine
(kõnd- jooks, roomamine – ronimine, hüppamine – hüplemine jne);
 vastupidavusharjutuste sooritamine;
 spordivahendite kasutamine, tähelepanu ohutusel;
 loova liikumise kasutamine;
 ruumis orienteerumisoskuse kujundamine mängu ja harjutuste abil;
 rivistumine kolonni, jooks, kõnd kolonnis.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 valitseb oma liigutusi koordinatsiooni ja tasakaalu nõudvate harjutuste täitmisel;
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 kasutab erinevaid spordivahendeid;
 oskab sooritada õpitud harjutusi erinevate vahenditega;
 oskab pikkuse järgi rivistuda;
 sooritab paigalt kaugushüpet (keskmiselt 80 cm);
 tuleb toime palliviske ja palli põrgatamisega;
 astub trepist (redelist) vahelduvsammuga;
 sooritab kõrgushüpet;
 osaleb teatejooksudes;
 oskab kõndida ja joosta otsesuunas, kolonnis, siira-viira;
 oskab kõndida piiratud pinnal, paaris, üle takistuste;
 kasutab juurdevõtusammu, päkk-kõndi;
 oskab ronida mööda varbseina;
 valdab erinevaid matkimisharjutusi;
 tuleb toime lihtsamate hüppeharjutuste sooritamisega;
 oskab visata palli ühe käega märklaua suunas;
 veeretab palli täpselt valitud suunas;
 tuleb toime täiskasvanu poolt visatud palli püüdmisega;
 oskab takistustest läbi pugeda ja üle ronida;
 oskab roomamisel erinevaid asendeid kasutada;
 saab aru võistlusmängude reeglitest.

5–6-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

juurdevõtusammuga vasakule ja paremale, lühikese sammuga, seisakutega

joosta;
oskab

sulghüplemist (edasi-tagasi) esemed põlvede vahel;

oskab

rõngast otsesuunas kaaslastele veeretada, palli visata ja püüda;

oskab

tagurpidi toengpõlvituses, käpuli, kõhuli roomata.

OKTOOBER:
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oskab

vahenditega kereharjutusi sooritada (rõngad);

oskab

vahendite vahel läbisegi kõndida ja joosta;

oskab

sooritada galopphüplemist;

oskab

palli üles visata, käteplaksu teha ja pall kinni püüda; palli vastu seina kahe ja

ühe käega visata ning kahe ja ühe käega püüda;
oskab

roomata toengpõlvituses, tõugates peaga palli.

NOVEMBER:
oskab

kereharjutusi sooritada vahenditega (pallid);

oskab

iseseisvalt ringi moodustada, kõndida jalatõstega ette;

oskab

kükishüplemist; põlvetõstehüplemist paigal ja edasi liikudes (hüpaksamm)

sooritada;
oskab

palli üle takistuste (2-3 m kauguselt) visata ja rinnalt kahe käega sööta;

oskab

selili tasakaalupingil end käte abil edasi tõmmates roomata.

DETSEMBER:
oskab

sooritada harjutusi vahenditega (pallid või pulgad) jalgadele;

oskab

rivistuda 2-4 kolonni, kõndida väljaastega, joosta sääretõstega ja käpuli;

oskab

sooritada käärihüplemist ja sooritada harki- risti hüplemist;

oskab

palli parema ja vasaku käega paigal ja liikudes põrgatada;

oskab

hülge moodi roomata.

JAANUAR:
oskab

eristada vaikset ja valju muusikat, millest lähtuvalt muuta iseseisvalt liikumist

ning anda kuuldut edasi iseloomulikke liigutusi tehes;
oskab

kaheks ringiks rivistuda, kõndida ristsammuga ja joosta selg ees;

oskab

hüpitsaga paigal hüpelda;

oskab

palli kahe käega korvi visata;

oskab

jooksult läbi rõnga pugeda.

VEEBRUAR:
oskab

tantsu sisule iseloomulikku kujundlikku liikumist edasi anda;

oskab

rivis oma kohta leida, kõndida sirgete käte ja jalgadega (puunukk) ja joosta

läbisegi vahendite vahelt;
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oskab

sooritada kükist hüppeid üles ning hüpelda ühel jalal, jalalt jalale ja

jalasirutusega ette;
oskab

palli kaaslasele kahe ja ühe käega visata ja püüda (vahemaa 2-3 m)
tasakaalupingil kükitada, põlvi tõsta, seista päkkadel, ühel jalal, sooritada

oskab

täiskasvanu abiga kukerpalli ette ja taha.
MÄRTS:
oskab

muusika järgi rütmiliselt kõndida ja joosta;

oskab

kõndida selg ees (tagurpidi kõndida), joosta erinevatest lähteasenditest (kükist

jne);
oskab

sooritada sügavushüpet (30-35 cm) ja hüpet üles, maandumisega kükki;

oskab

sooritada täpsusviskeid horisontaalsesse märklauda kahe ja ühe käega

(vahemaa 3-4 m);
oskab

varbseinal vahelduva sammuga üles ja alla ronida.

APRILL:
oskab

sooritada erinevaid tantsusamme;

oskab

teha pöördeid esemeliste orientiiride järgi, kõndides täita õpetaja antud

korraldusi (peatuda, kükitada), joosta gruppides edasi–tagasi ja kiirendatult 20-30 m;
oskab

sooritada kõrgushüpet hoojooksult ja sulghüplemist (30–40 hüpet, 2-3 korda

puhkust);
oskab

visata palli vertikaalsesse märklauda ühe käega õla juurest (märklaua kõrgus

1,8 m; kaugus 3-4 m);
oskab

palli sööta ja jalaga väravasse lüüa;

oskab

tasakaalupingil kägaras kõndida ja ühel jalal seista, suletud silmadega käte

erinevaid asendeid sooritada (käed puusal, õlgadel, kuklas).
MAI:
oskab

kogu rühmaga ühel ja samal ajal tantsuliigutusi sooritada;

oskab

kõndida kinnisilmi edasi-tagasi, pöiasirutusega;

suudab

joosta sörkjooksu (100-150 m), teatejooksu;

oskab

hoojooksult kaugushüpet sooritada;

oskab

alt palli visata;
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Sisu:


liikumisharjumuste ja rühi kujundamine;



rivistumise õpetamine (viirgu ja kolonni täiskasvanu abil ja iseseisvalt,
kujundliikumised, paaride ja kolmikute moodustamine);



ruumis orienteerumise kinnistamine (erineva suunaga liikumised, pöörded);



koordinatsiooni ja tasakaalu nõudvate harjutuste kasutamine (varbredelil
ronimine, erinevad liikumised tasakaalupingil);



spordialade tutvustamine (hooga ja hoota kõrgus- ja kaugushüpped, kaugus- ja
täpsusvisked, jalgrattasõit, tõukeratta lükkamine, lühikese ja pika distantsi
jooksmine);



spordialadele iseloomuliku tehnika tutvustamine (äratõukel pehme

ja

hüppamisel vetruv maandumine, visketehnika arendamine visates palli ühe ja
kahe käega);


spordi- ja mänguvahendite kasutamine (palli visked, püüded, löömine,
täpsusvisked, hüpitsaga hüppamine);



lihtsamate korv- ja jalgpallielementide tutvustamine;



teatud harjutuste iseseisev sooritamine;



võistkondlike liikumismängude kasutamine;



tähelepanu juhtimine ohutule liikumisele;



lapse loovuse arendamine harjutuste sooritamisel ja mängudes.

Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 laps on kehaliselt aktiivne;
 valitseb oma liigutusi ja liikumist erinevates mängudes ja tegevustes nii ruumis kui
õues;
 säilitab tasakaalu liikumisel ja staatilistes asendites, kontrollib oma rühti seismisel ja
istumisel;
 oskab palli visata, püüda ja põrgatada;
 suudab ruumis kõndimisel orienteeruda, säilitades sammu pikkust ja rütmi;
 suudab oma jooksu, rütmi ja tempot kaaslaste omaga kohandada;
 oskab varbseinal vahelduva sammuga ronida;
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 oskab hüpelda ja hüpata erinevaid hüppesarju;
 oskab visata palli parema ja vasaku käega;
 oskab rippuda köiel või ronimisredelil.
 tuleb toime tagurpidi varbalt kannale kõnniga;
 suudab sooritada 10–20 m kiirjooksu;
 oskab joosta üle takistuste, kestvusjooksu (1–2 min), põlve– ja sääretõstejooksu
vaheldumisi;
 oskab teha kukerpalli ette ja täiskasvanu abiga taha;
 saab hakkama ca 50 cm kõrgusel tasakaalupingil kõnniga kasutades käte erinevaid
asendeid;
 oskab visata ja püüda nii suuri kui väikseid palle, valdab erinevaid viskeviise;
 suudab põrgatada palli kohapeal nii ühe kui kahe käega;
 oskab mängida lihtsamaid liikumis- ja võistlusmänge;
 oskab käsitseda lihtsamaid mängu- ja spordivahendeid.
6 – 7-aastane laps
SEPTEMBER:
oskab

iseseisvalt ja kiiresti moodustada ringi, kõndida paaris (kätest lahti), joosta sik-

sak-i;
oskab

koos palli põrgatamisega hüpata (koos jalgadega) vasakule ja paremale;

oskab

palli teineteisele (vahemaa 2-4 m), läbi väravate (laius 40-50 cm), läbi väravate

teineteisele, jalaga esemete vahelt veeretada;
oskab

toenglamangus, küünarvarred maas, käte abil roomata.

OKTOOBER:
oskab

läbisegi kõnnilt ringjoonele rivistuda, ka pikkuse järjekorras;

suudab
oskab

üle esemete (30-35 cm), üle hoonööri hüpelda;

palli visata ja püüda kahe käega alt, ülalt, rinnalt, ühe käega õlalt, paarides

lisaülesannetega (plaksud, kükid, sulghüpped, põrkega maast), erinevatest algasenditest
(iste, põlvitus);
oskab

kõhuli üle takistuste roomata.
211

Parksepa Lasteaia õppekava
NOVEMBER:
oskab

kolonniks rivistuda, läbisegi kõnnilt kolonne moodustada (2-4);

oskab

hüpata läbi rõnga (nagu hüppenööriga), suudab edasi liikudes hüpata 5-6 m;

oskab

visata palli üles ja teha vahel käteplaks ja püüda pall kinni;

oskab

järjestikuste takistuste alt eri lähteasenditest (kõhuli, toengpõlvituses, käpuli)

ning läbi pugeda.
DETSEMBER:
oskab

kolonni ümber rivistuda, tuleb toime kõnniga liivakott pea peal;

oskab

hoojooksult hüpata kaugust;

oskab

palli kahe ja ühe käega vastu seina visata, täites samaaegselt lisaülesandeid

(kükk, plaks, hüplemine, pööre);
oskab

varbseinal juurdevõtusammuga diagonaalselt ronida.

JAANUAR:
oskab

ühisest ringist moodustada mitu ringi, kõndida erinevate käteliigutustega (käed

üles, alla, käed kõrvale, alla), joosta üle takistuste (vahe 2m);
oskab

hüpitsaga hüpelda ja samal ajal liikuda;

oskab

visata palli käest kätte ja põrkega vastu põrandat,

oskab

ise rõngast hoides läbi rõnga pugeda.

VEEBRUAR:
rivistuda paarideks, kõndida tehes erinevaid käteliigutusi (käed õlgadelt

oskab

puusale, poksimine, tuuleveski), sooritada pöörded paremale ja vasakule, joosta
rõngast rõngasse;
oskab

kolmesammuliselt hoojooksult hüpata pingile (30-40 cm) ja maha;

oskab

palli püüda kahe ja ühe käega;

oskab

kõndida tasakaalupingil juurdevõtusammuga,

takistustest üle astuda

jalatõstega ette, tehes jala all käteplaksu.
MÄRTS:
oskab

viiruks joonduda ja paariks loendada;

suudab
oskab

teatejooksus vahendiga joosta

sooritada sügavushüppeid (30-40 cm), suudab 30-40 hüplemist teha 3-4 korda;
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oskab
oskab

palli vastu seina põrgatada ja püüda;
käpuli mööda kaldlauda varbseinani ronida ja varbseinal lisaülesandeid

sooritada (palli kanda, linti puudutada, läbi rõnga pugeda jms), ronida redelil
vahelduva sammuga üles ja teiselt poolt alla.
APRILL:
oskab

harveneda juurdevõtusammuga kõrvale, sooritada pöördeid paremale ja

vasakule, kõndida poolkükkis, kägaras, sirgete jalgadega, käteplaksu jala all teha,
järjest 200-300 m joosta, teatejooksus vahenditega joosta;
oskab

sooritada kaugushüpet paigalt ja hoojooksult;

oskab

topispalli kahe käega (1 kg ) üle nööri visata;

oskab

üle tasakaalupingil olevate lintide hüpelda.

MAI:
oskab

paariks loendada ja kõnnilt peatuda, kõndida kahes ringis, joosta mõõdukas

tempos 100-150m 2-3 korda vaheldumisi kõnniga, joosta kiirjooksu kuni 30 m,
pendelteatejooksu (20-30 m);
oskab

sooritada kõrgushüpet hoojooksult;

oskab

kaugusviskeid parema ja vasaku käega paigalt/jooksult sooritada;

oskab

seista tasakaalupingil sooritades erinevaid käteliigutusi, tõsta jalgu ning joosta.

Sisu:
 rivi- ja korraharjutuste kasutamine (rivistumine pikkuse järjekorras, viirgu ja
kolonni);
 liikumise suuna ja tempo muutmise õpetamine (pöörded paremale ja vasakule
liikumist katkestamata, kujundliikumine tempomuutustega);
 kombineeritud tasakaalu- ja liikumisharjutuste kasutamine (hüplemine
tasakaalupingil, sulghüplemine palli põrgatades, hüplemine üle nööri, läbi
rõnga);
 õige tehnika kinnistamine sügavus-, kaugus- ja kõrgushüppel, visetel ja
püüdmisel, ronimisel, jooksul;
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 erinevate spordi- ja mänguvahendite kasutamise tutvustamine (sulgpall ja
reketid, uisud, jalgpall, tennisepall, jalgrattad, petanque);
 ühe käega (nii vasaku kui paremaga) viskamise ja püüdmise, põrgatamise,
sööstmise harjutuste kasutamine;
 võistluste ja meeskondlike mängude läbiviimine;
 enese ja teiste ohutusega arvestava suhtumise kujundamine liikumisel ja
mängudes;
 põhiliikumise ja põhiliigutuste eri variantide ja kombinatsioonide harjutamine
(kõnd- jooks, roomamine – ronimine, hüppamine – hüplemine, viskamine –
püüdmine, veeretamine – keerutamine);
 spordivahendite õige ja ohutu kasutamine harjutustes, mängudes ja sportlikus
tegevuses;
 koordinatsiooniharjutuste kasutamine;
 loova liikumise kasutamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 laps tunnetab oma keha ja kontrollib rühti;
 oskab käsitseda erinevaid liikumis- ja spordivahendeid;
 osaleb aktiivselt ja tunneb huvi sportliku tegevuse vastu;
 oskab liikuda ruumis, maastikul ja tänaval;
 oskab hüpelda-hüpata kahel ja ühel jalal, maanduda vetruvalt;
 suudab säilitada tasakaalu staatilises asendis ja liikumisel;
 oskab liikuda erineva tempoga ja vastavalt korraldusele peatuda või liikumissuunda
muuta;
 suudab kontrollida kehaasendit kõndimisel, istumisel ja seismisel;
 oskab joosta päkkadel;
 tuleb toime orienteerumisega ruumis ja maastikul;
 oskab liikuda erineva tempoga säilitades vastav rütm;
 oskab liikumisel suunda muuta;
 oskab hüpata ühel jalal, eelistamata jalga;
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 saab hakkama äratõukega hoojooksult;
 tuleb toime jooksult hüppega õhku;
 kasutab ronimisel vahelduvsammu;
 oskab teha tirelit ette ja taha;
 suudab säilitada tasakaalu staatilistes asendites ja liikudes;
 kooskõlastab oma liigutusi kaaslaste omaga;
 käsitseb oskuslikult spordivahendeid;
 tunneb lihtsamaid kehalise kasvatuse oskussõnu ja saab aru tegevuste läbiviimisel
antud korraldustest;
 oskab iseseisvalt lihtsamaid harjutusi sooritada;
 oskab oma rühti kontrollida;
 tuleb toime riviharjutustega;
 oskab viskeharjutustes erinevaid viskeviise kasutada;
 tuleb toime rõnga veeretamisega kaaslasele;
 oskab hüpitsaga hüpata;
 sooritab iseseisvalt kergemaid koordinatsiooniharjutusi;
 on omandanud suusatamise ja ujumise algteadmised;
 koordineerib keha ja silmade koostööd;
 oskab jõukohaseid esemeid vedada, kanda, lükata;
 keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks;
 peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad paigad
ja vahendid;
 sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised;
 sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi;
 säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel;
 kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab
domineerivat kätt;
 matkib harjutuste sooritamisel täiskasvanut;
 sooritab rütmiliikumisi üheaegselt kaaslasega;
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 liigub vastavalt enda tekitatud rütmile ühtlase ja vahelduva tempoga;
 kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud jne);
 mängib sportlike elementidega mänge (korvpall, jalgpall jne);
 peab kinni kokkulepitud mängureeglitest;
 nimetab erinevaid spordialasid ja Eesti tuntumaid sportlasi.

2.5.7.1 UJUMINE
Lapsest lähtuvad eesmärgid:
3-4-aastane laps:
oskab

vees liikuda;

oskab

vees oma keha tunnetada;

oskab

lauaga libiseda;

oskab käsitleda abivahendeid;
suudab panna nägu vette.
Sisu:
 õige kehaasendi tunnetamine;
 mullide puhumine vette (toruga ja ilma);
 selili lebamine (ujumislaua abil);
 julgustamine liumäelt hüppama ja alla laskma;
 õige hoide õpetamine lauast, lauaga liikumine vees, lauaga libisemine tõukega
põhjast;
 erinevate liikumisviiside kinnistamine (kõnd, jooks, hüpped);
 vee peal hõljumise tähekese sooritamise õpetamine abivahendiga;
 vee pähe valamine, näo vette panema julgustamine;
 iseseisvalt vees mängima ergutamine, lauaga libisemise õpetamine (tõukega
seinast);
 läbi mänguasjade, munade ja torude korjamise põhjast näo vette panema
õpetamine.
 erinevate pallikäsitlusviiside (viskamine, püüdmine, tõukamine, trikitamine)
kinnistamine;
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 abivahendiga ujumise viimistlemine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused
 saab aru õpetaja käsklustest ja täidab neid;
 valab vett näole;
 puhub vette mulle;
 on omandanud veetunnetuse (lebab vees abivahendiga);
 on omandanud lihtsamad pallikäsitlusviisid;
 aasta lõpuks liigub, mängib, ujub käepatjadega iseseisvalt vees;
 tunneb veesolekust rõõmu.

4-5- aastane laps
saab

hakkama riietumise ja pesemisega;

oskab

libiseda lauaga, nägu vees;

oskab

teha vees harjutusi kork ja täheke

oskab

vees libiseda ilma abivahendita;

oskab

vees hingata.

Sisu:
 riietumise, pesemise, vette mineku tähtsuse selgitamine;
 erinevate vahendite kasutusviiside kinnistamine;
 toruga mullide puhumise, topsikust vee pähe valamise ja näo vette panemise
kinnistamine;
 koera ujumisest abivahendiga esmaste teadmiste andmine;
 hingamispeetuse õpetamine;
 nägu vees lauaga libisemise õpetamine;
 selili vees lauaga lebamise harjutamine;
 harjutuste kork ja täheke õpetamine;
 ringselt lati alt läbi liikumise õpetamine;
 rinnuli ja lauaga selili libisemise õpetamine;
 sukeldumise tehnika täiustamine, põhjast mänguasja korjamine;
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
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 sooritab harjutusi ühtses tempos ja koordineeritult;
 on omandanud hingamispeetuse;
 libiseb lauaga rinnuli;
 lebab lauaga selili;
 ujub rinnuli lauaga ja ilma;
 libiseb lauaga selili;
 on omandanud harjutuse kork.

5-6-aastane laps:
oskab

teha vees kukerpalli;

oskab

hingata vette välja;

oskab

selili libiseda;

oskab

koera ujuda;

oskab

asja otsimiseks vette sukelduda.

Sisu:
 koeraujumise tehnika täiustamine;
 kägarhüppe sooritamine liumäelt;
 kaugusele, täpsusele ja ajale sukeldumine;
 libisemine lauaga nägu vees (kinnistamine);
 hingamispeetuse harjutamine kukerpalli õppimise teel;
 vette-välja hingamine;
 krooli käte töö õppimine toru ääres (lauaga ujudes krooli käte töö õppimine);
 elemendi meritäht omandamine;
 selili libisemise ja ujumise õppimine;
 rütmiline hingamine ja kinnistamine vaiba mängu abil,
 käte tööga (käed saavad ees kokku) rinnuli ujumine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab vees rütmiliselt hingata;
 on omandanud krooli ujumise käte töö lauaga;
 lebab ja libiseb rinnuli;
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 lebab ja libiseb selili abivahendiga;
 ujub rinnuli 7 m lauaga;
 oskab harjutusi meritäht ja meduus;
 sukeldub põhja mänguasju korjama.

6-7- aastane laps
suudab

ujuda suures basseinis;

oskab

ujuda suuna muutmisega koera;

oskab

rütmiliselt vette-välja hingata;

oskab

ujuda vee all.

Sisu:
 hingamispeetuse kinnistamine;
 vette-välja rütmilise hingamise õppimine;
 koeraujumise ja rinnuli ujumise tehnika kinnistamine;
 lauaga rinnuli ujudes rütmilise hingamise harjutamine;
 hingamisega koeraujumistehnika kinnistamine;
 selili ujumise käte töö õpetamine;
 vee all ujumise tehnika harjutamine;
 suure basseini kasutamine, sügavas vees õpitud tehnikate harjutamine;
 selili, käed all ujumise harjutamine;
 suuna muutusega koeraujumise õpetamine.
Lapse arengu eeldatavad tulemused:
 oskab lauaga ujumisel rütmiliselt hingata;
 ujub koera;
 ujub selili lauaga;
 ujub pimekrooli;
 ujub koera suunamuutusega;
 ujub vee all.
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3 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS
Parksepa Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis on lahutamatult
seotud lasteaia arengukava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Lisaks
kasutame ka muid avaldatud programme, kohaldades või täiendades neid oma lastele
sobivaiks. Lasteaia õppekavas kajastatud õppe- ja kasvatustegevust korraldades
lähtutakse J. Käisi üldõpetuse põhimõtetest, koduloolisuse printsiipidest, lõimides õppeja kasvatustegevusi, valdkondi ja teemasid. Rühmade õppe- ja kasvatustegevus on
vastavuses lasteaia õppekavaga, arvestades konkreetse rühma laste vanust, arengut ja
muud eripära. Rühmas on vahendid ja mänguasjad paigutatud laste silmade kõrgusele ja
käeulatusse.

Õppekava on aluseks lasteasutuse tegevuskava koostamisele. Lasteaia õppeaasta
tegevuskava koostatakse direktori, direktori asetäitja ja pedagoogilise nõukogu ühistööna
ja kinnitatakse direktori käskkirjaga peale pedagoogilise nõukogu koosolekut ja lasteaia
hoolekogu poolt heaks kiitmist. Lasteasutuse tegevuskava koostamisel lähtutakse lasteaia
arengukavast, õppekava eesmärkidest, õppeaasta peaeesmärkidest/prioriteetidest, riikliku
järelvalve prioriteetidest, maakondlikest haridusprioriteetidest.

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1.
septembril ning kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood on 15. septembrist - 31.
maini. Septembri esimesed nädalad kuluvad laste kohanemiseks, mil pearõhk on
kordamisel ja lasteaia rütmiga harjumisel. Suvekuudel (juuni, august), aastavahetuse
kahel nädalal ja kevadise koolivaheaja nädalal toimub õppe- ja kasvatustegevuse
valdkondade sisu kordamine õuesõppimise tegevuste ja laste loova mängu kaudu.
Tegevusi planeerivad sel perioodil peamiselt lapsed. Suvekuudel toimub õppe- ja
kasvatustegevus liitrühmas. 14. aprill-14. oktoober on aktiivne õuesõppeperiood, mil
enamus tegevusi viiakse läbi õues, looduse õpperajal. Õppe- ja kasvatustegevusi viivad
läbi rühmaõpetajad, neid abistavad õpetaja abid. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks
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õpetaja abi. Täiendavalt tegelevad lastega muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed,
tervishoiutöötaja, ujumistreener ja aednik. Õppe-kasvatuskorralduse aluseks on
tasakaalustatud päevakava (Lisa 2 Päevakava), mis on igal rühmal individuaalne ja
töötatakse välja vastavalt laste vanusele, vajadustele. Päevakavas võib lasteaiaõpetaja
teha muutusi, kui see tuleb kasuks õppe- ja kasvatustöö paremaks läbiviimiseks. Lapse
kasvades ja arenedes väheneb igapäevatoimingutele kulutatud aeg ja suureneb õppekasvatustegevuste

aeg.

Planeeritud

õppe-kasvatustegevused

algavad

kell

9.00.

Saalitegevuste algused on fikseeritud rühma stendil, ülejäänud tegevusi alustab õpetaja
vastavalt oma rühma vajadustele ja võimalustele õppekavas ettenähtud mahus nii
rühmatoas, lasteaia üldkasutatavates ruumides, õues, looduse õpperajal. Muusikaõpetaja
viib tegevusi läbi kaks korda nädalas ja ükskord nädalas laulu-mänguringina.
Liikumisõpetaja viib tegevusi läbi kaks korda nädalas kõigile rühmadele ning üks kord
nädalas õhtupoolsel ajal rütmikatunnina. Ujumisõpetaja viib läbi ujumistegevusi
aiarühmadega üks kord nädalas. Tervisekasvatuse tegevuste läbiviimisel osaleb lasteaia
tervishoiutöötaja. Vajadusel osaleb õppe- ja kasvatustöös kogu lasteaia personal
(tähtpäevadel, saalihommikutel, näituste korraldamisel). Ringitööna töötab lasteaias ka
üks kord nädalas džuudoring.

3.1 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMINE RÜHMAS
Õppe- ja kasvatustegevus rühmas toimub aasta tegevuskava alusel, mis määrab laste
erivajadustele ja eale vastava päevarütmi, tegevuse ja õppe sisu. Lasteaia õpetajad
koostavad käesoleva õppekava ja lasteaia õppeaasta tegevuskava alusel igal õppeaastal
rühma tegevuskava (Lisa 3 Rühma tegevuskava struktuur), kus täpsustatakse õppeaastaks
planeeritud tegevused ja suunad. Rühma tegevuskavu koostades selgitatakse õppeaasta
alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused.
Sellest lähtuvalt luuakse meeskonnatööna laste arengut toetav kasvukeskkond. Laste
päevakavas on olulisel kohal tegevused igapäevaste eneseteenindusoskuste õpetamiseks ja
harjutamiseks iseseisvuse suurendamise eesmärgil. Konkreetsed tegevused planeeritakse
rühmas nädala kaupa, neid seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad
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teemad.

Nädalakavas

on

kirjas

eesmärgid,

planeeritavad

tegevused,

vahendid.

Nädalateemast lähtuvalt valitakse kõigi teiste valdkondade õpetuse sisu, mida samal
perioodil

õppe–

soodustatakse

ja

kasvatustegevuses

eesmärgipäraselt

lapse

käsitletakse.
arengut

ja

Lõimitud

õppetegevustega

õppimist,

pakkudes

talle

õppimiskogemusi, mis on vastavuses tema arengutasemele vastavate teadmiste
omandamise viisiga. Nädalas toimuvad tegevused hõlmavad nii seni õpitu kordamist kui
uue õppimist. Nädala jooksul toimuvate tegevuste läbiviimisel kasutatakse kõiki
tegevusliike. Arvestust nädalaplaani täitmise kohta peetakse päevikus, sissekandeid
tehakse iga päev.
Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused lõimitud tegevuste aluseks

PEDAGOOGI
PLANEERITUD TEGEVUSKORDI NÄDALAS
ÕPPEKASVATUSTEGEVUSED
1-3.a.
3-5.a.
6-7.a.
kuulamine ja kõnelemine

2

lugemine ja kirjutamine

3-4

2-4

1-2

2-3

vaatlemine ja uurimine

1

1-2

3-4

võrdlemine ja arvutamine

1

1

2

liikumine

2

2-3

2-3

muusikategevused

2

2-3

2-3

kunstitegevused

2

2-3

2-4

tervisekasvatus

1

1

1

1

1

ujumine
liikluskasvatus

2x kuus

2x kuus

2x kuus

kombeõpetus ja tundekasvatus

2x kuus

2x kuus

2x kuus

Õppe- ja kasvatustegevuse vormid on: õppimine läbi mängu, rühmategevused,
individuaalsed tegevused. Kasutame erinevaid õppemeetodeid, mis võimaldavad rahuliku
tegevuse vaheldumise aktiivse tegevusega. Õpetajad kasutavad sobivamat meetodit või
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võtet, mille läbi on konkreetset teemat kõige tõhusam tutvustada, õpetada või kinnistada.
Üldkasutatavateks meetoditeks Parksepa Lasteaias on: vaatlus, vestlus, arutelu,
jutustamine, ettelugemine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, lugemine ja
kirjutamine, õppekäik, matk, ekskursioon, dramatiseeringud, arvutamine, joonistamine,
maalimine, voolimine, rebimine, kleepimine, liikumine, laulmine, muusika kuulamine,
rütmimängud, katsed, videosalvestuste vaatamine, mäng (loovmäng, rollimäng, lauamäng,
õppemäng, teemamängud).

224

Parksepa Lasteaia õppekava
4 LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED JA
KORRALDUS
Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks,
erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppeja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Lapse arengu hindamine on
osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani
alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi
suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppeja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
Lapse arengu hindamise põhimõtted
Lasteaiaõpetaja jälgib kavakindlalt lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut.
Lapse arengu hindamisel kasutatakse enamasti vaatlusmeetodit, samuti analüüsitakse laste
töid, intervjueeritakse lapsi ja viiakse läbi lapse arengu planeeritud

hindamisi täites

arengutabelid lapse täisaastast lähtuvalt.
Vanematele tutvustatakse kasutatavaid meetodeid, tunnustatakse laste toimetulekut,
edasiminekut, positiivseid hoiakuid ja huve. Tagasiside lastevanematele õpetajate poolt
antakse üks kord aastas perevestluse käigus ning kevadel kirjaliku arengukirjelduse kaudu.
Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutust.
Kõik lapse arengu hindamist puudutavad materjalid on konfidentsiaalsed.
Lapse arengu hindamisel jälgitakse kolme põhiaspekti:
 Sotsiaalne areng - hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste
ja täiskasvanutega, lapse tegevuste, eelkõige mängu arengut, iseseisvust ning
toimetulekuoskusi, ka emotsioonide kontrolli ja väljendamise oskust, mis on tihedalt
seotud kollektiivis kohanemisega; vaadeldakse ka lapse kõlbelist ja esteetilist arengut.
 Vaimne areng - hindamisel vaadeldakse psüühiliste protsesside ja kujutluste ning
õppimise alusoskuste arengut. Siia kuulub ka kõne kasutamise ja mõistmise
hindamine.
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 Kehaline areng - hindamisel vaadeldakse eelkõige lapse üld- ja peenmotoorikat:
koordinatsiooni, kõndi, rühti ja tasakaalu, painduvust, täpsust, näo- ja sõrmelihaste
kontrolli oskust ning jõudu ja vastupidavust.
Kogu õppeaasta vältel jälgib õpetaja pidevalt lapse arengut.
 Lasteaeda tulles seatakse igale lapsele sisse isiklik arengumapp, mis on aluseks lapse
arengu hindamisel kuni kooli minekuni.
 Mapi kasutamisel lähtutakse põhimõtetest:
 arenguhindamine toimub individuaalselt ja mänguliselt
 arengut kirjeldatakse lapse saavutusi väärtustades ja individuaalset eripära
arvestades
 Arengumapis on:


Tiitelleht (asutuse, rühma ja lapse nimi ning lasteaeda tuleku kuupäev)



Lapse arengu hindamislehed vanuseti



Lapse mängu vaatluslehed, mängu kirjeldused, rollid jms



Lapse küsitlused, intervjuud jms



Lapse huvitavad ütlused, arvamused ja sõnaline looming



Temaatilised töölehed (õpetaja valikul)



Valikulised töölehed (lapse valikul)



Mina (lapse käejälg, jalajälg, sõrmejäljed jms)



Lapse looming (lapse valikul)



Lapse kehalise arengu vaatlusleht



Kokkuvõte logopeedilisest kõneravist



Individuaalne arenduskava, individuaalsest toetamisest kokkuvõte jms, last
toetavad tegevused



Lapse saavutused, edusammud – rühma, lasteaia, linna üritustel osalemistest jms
(diplomid, tänukirjad vms)



Lastevanemate küsitlused lapse kohta



Lapse ja lapsevanema koostöö lehed
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Koolivalmidustestide tulemused



Perevestluste kokkuvõtted

 Alusmaterjalid, millele toetudes laste arengut hinnatakse on:
 lapse arengu hindamisleht (Lisa 4 Lapse arengu hindamisleht)
 lapse arengukirjeldus/koolivalmiduskaart (Lisa 5 Lapse arengukirjeldus, Lisa 6
Koolivalmiduskaart)
 lapse kõnekaart (Lisa 7 Lapse kõnekaart)
 Lapse individuaalse töö vajaduse ja tehtava töö märgib õpetaja individuaalse töö
tabelis (Lisa 8 Laste individuaalse töö tabel)
 Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne arenduskava (Lisa 9 Individuaalne
arenduskava
 Laste arengukirjelduste põhjal koostatakse juunis vanuseti rühma laste arengu
hindamise analüüs, mis on osa rühma õppe- ja kasvatustöö analüüsist (Lisa 10
Kokkuvõte laste arengu hindamise analüüsist)
 Kuni kaks korda aastas toimuvad planeeritud perevestlused vanematega laste
arengust (Lisa 11 Perevestluse kokkuvõte). Perevestluse eesmärke ja toimumise korda
tutvustavad õpetajad vanematele rühma koosolekul.
Sügisese vestluse eesmärk on saada infot lapse koduse kasvukeskkonna kohta ning pere
ootuste ja soovide kohta koostöö osas. Vestluse läbiviimise alus on lapsevanema poolt
eelnevalt täidetud perevestluse ettevalmistusleht (Lisa 12 Perevestluse ettevalmistusleht).
Kevadel toimuva perevestluse eesmärk on anda tagasisidet lapse arengust ja teada saada
vanema rahulolu lasteaiaga. Vestlus toimub lapse arengukirjelduse alusel, mille
koostamisel õpetaja on lähtunud lapse arengu hindamisest (rühmapäevik, lapse arengu
hindamisleht, lapse arengumapp jm).
Arengukirjelduse koostamisel ja sõnalise hinnangu andmisel on õpetajale orientiiriks lapse
arengu hindamislehel fikseeritud arengu näitajad (arengu eeldatavad tulemused erinevas
vanuses). Eeldatavad tulemused ei ole lastele kohustuslikud, kuid aitavad seada lapse
arengu eesmärke ja planeerida vajalikke tegevusi.
Lapse arengu tulemused on aluseks õppe- ja kasvatustegevusi planeerides erinevate
raskusastmetega ülesannete valikul, individuaalse töö vajaduse määramisel.
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Hindamine on õppe- ja kasvatustöö planeerimise ja organiseerimise oluline alus.
4.1 KOOLIVALMIDUSE SAAVUTAMINE JA KOOSTÖÖ KOOLIGA

Koolivalmiduse saavutamine
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgist tulenevalt on lasteaia üheks ülesandeks
toetada laste sotsiaal-emotsionaalset, vaimsetja kehalist arengut, mille tulemuseks on
koolivalmiduse

saavutamine.

Koolivalmidus

on

lapse

valmisolek

õpitegevuse

alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita
täiskasvanu selgitusi, korraldusi.
Koolivalmiduse kujundamisel on õpetaja ülesandeks:
 toetada koolivalmiduse saavutamisel lapse arengu erinevaid aspekte, lähtudes seejuures
lasteaia õppekavast, kus on fikseeritud lapse arengu eeldatavad tulemused
seitsmeaastaselt;
 kujundada olulisi sotsiaalseid oskusi, mis võimaldavad suhelda teistega; sotsiaalseid
norme, väärtusi ja ootusi arvestaval tõhusal, eesmärke saavutaval viisil (nt võime luua
ja hoida suhteid, keskendumis- ja töö lõpuleviimise võime, sihikindlus, initsiatiivikus,
viisakus jms);
 analüüsida ja hinnata lapse koolivalmidust ning planeerida sellest tulenevalt tegevusi;
 edastada lapsevanemale teavet lapse arengu ja koolivalmiduse kohta (perevestlusel,
kevadel kirjalikult lapse arengu kirjeldus/koolivalmiduskaart ning õppeaasta jooksul
lapsevanemaga vesteldes).
Laste koolivalmiduse hindamise põhimõtted ja korraldus
Koolivalmidus kujutab endast terviksüsteemi lapse individuaalsetest vaimsetest ja
kehalistest omadustest, hõlmates motivatsiooni- ja tunnetustegevuse, analüütilissünteetilise tegevuse, suhtlemist ning tahtelist tegevust reguleerivad süsteemid.
Koolivalmidus kätkeb endas nii lapse arenguküpsust kui ka kooliks ettevalmistatuse taset.
See on nii vaimne, kehaline kui ka sotsiaalne valmisolek sihipäraseks õpitegevuseks.
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Koolivalmidus ei tähenda pelgalt lugemis- ja kirjutamisoskust, see on lapse valmisolek
kohaneda uute reeglitega uutes tingimustes. Et viia laps kooliküpsuseni, on vajalik koostöö
kodu ja lasteaia vahel.
Õppekava eesmärgiks on kindlustada laste areng selliselt, et lõpptulemuseks oleksid lastel
teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis. Koolivalmiduse all peame
silmas laste individuaalseid, sotsiaalseid, vaimseid ja kehalisi võimeid, mis võimaldavad
tal koolitööga toime tulla. Need eeldused olenevad nii pärilikest kui ka sotsiaalse
keskkonna

tegureist.

Koolivalmiduseni

jõuavad

lapsed

samm-sammult

ja

oma

individuaalse tempoga.

Koolivalmiduse vaimse aspekti puhul on oluline:


vaatlusoskus (oskus kuulata, uurida, koondada tähelepanu ka igavamale tegevusele);



tajude diferentseeritus ja mõtestatus (oskus eristada olulisi tunnuseid ebaolulistest);



kujutlused ruumist (all, üleval, peal, kohal, ees, taga, kõrval, vahel) ja ajast (eile, täna,
homme, nädalapäevade nimetused, aastaaegade tunnused);



oskus järjestada esemeid suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi;



oskus anda esemetele, nende tunnustele ühine nimetus (üldnimede osakaal sõnavaras);



jutustada oma lemmiktegevusest või sündmusest, pildi ja/või saripildi järgi;



kõne ja väljendusoskus (oskus seotult ja arusaadavalt kirjeldada tuttavate esemete ja
nähtuste omadusi, anda edasi oma mõtteid, selgitada olukordi);



tähelepanu koondamine (katkestamata tegevus vähemalt 10 minuti jooksul).

Sotsiaalse koolivalmiduse näitajateks on:


lapse soov õppida, omandada uusi teadmisi, so. motivatsiooniline valmisolek
õppetööks;



täiskasvanu korraldustest, juhistest aru saamine ja täitmine;



kollektiivis kaaslastega arvestamine ning koostegutsemise oskus;



püüdlus alustatud tegevust lõpuni viia;



kohanemisvõime;
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toimetulemine eneseteenindamisega;



tahtelise käitumise elemendid.

Kehalisest arengust oleneb lapse koormustaluvus ja töövõime. Olulised on lapse
liikumisaktiivsus ja vastupidavus, erutus- ja pidurdusprotsesside tasakaal, oskus valitseda
oma liigutusi ja liikumist, motoorne areng jne.
Lisaks teeb logopeed septembris lugemis- ja kirjutamisraskuste testi 6- aastastele,
detsembris vahendatud intervjuu, mis on kooliküpsuse esimene osatest. Märtsis tehakse
kooliküpsuse teine osatest - joonistamine ning aprillis annab logopeed vanematele
individuaalselt tagasisidet lapse kooliküpsuse kohta.
Aprillis

koostavad

pedagoogid

lapse

koolivalmiduse

kaardi,

mis

väljastatakse

lapsevanemale hiljemalt 30. aprill.
Kõik rühmaõpetajad teevad mais rühma kohta laste arengu analüüsist kokkuvõtte, mida
lastevanemate koosolekul lastevanematele tutvustatakse.
Koostöö kooliga
Koostööd kooliga arendatakse selliseks, et muuta lastele kooliminek sujuvaks, huvitavaks
ja stressivabaks.
Koostöövormid kooliga vanematele:
 kooli õppimisvõimalusi tutvustavad kohtumised kooli töötajatega;
 kohtumised kooli logopeedi jt spetsialistidega koolivalmiduse teemadel.
Koostöövormid kooliga lastele:
 kooli lahtiste uste päevadel osalemine;
 õppekäigud ja ekskursioonid kooli;
 õpetajaga tutvumine lasteaias.
Tagasiside koolist
Koolist tagasiside saamise eesmärgiks on laste kooliks ettevalmistamist puudutavate
andmete saamine lasteasutuse ja õpetajate töö analüüsimiseks, parendamiseks ja edasise
tegevuse planeerimiseks (Lisa 13 Koolilt tagasiside küsitlus).
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Koolist tagasiside saamine toimub esimese kooliaasta jaanuaris



Küsitlusperioodi lõppedes teeb direktori asetäitja saadud tagasiside andmetest
kokkuvõtte ja teavitab pedagoogilise nõukogu koosolekul saadud tulemustest
õpetajaid



Saadud

tulemustest

lähtuvalt

planeeritakse

järgmiseks

õppeaastaks

parendustegevused.
5 ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA
KORRALDUS
Erivajadustega laps on koolieelse riikliku õppekava järgi 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. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on
meeskonnatöö.
Lapsed saavad logopeedilist abi üks kord nädalas, lisaks sellele töötavad rühmaõpetajad
lastega individuaalselt logopeedi juhiste järgi. Lapsevanemaid nõustatakse lapse
erivajaduste ja koolikohustuse täitmise edasilükkamise küsimustes perevestlustel ja
igapäevavestlustel ning individuaalse arenduskava koostamise aruteludel lapse arengu
analüüside põhjal.
Erivajadusega lapsed ei ole ainult puudega lapsed. Erivajaduste all käsitletakse Parksepa
Lasteaias lapsi, kes on mingis valdkonnas teistest oluliselt erinevad (nii andekad,
tähelepanuhäiretega, kohanemisraskustega, logopeedilised, allergilised, muukeelsest perest
pärit lapsed, kui ka vähe lasteaias käiv laps). Iga erivajadusega laps vajab individuaalset
lähenemist. Olgu laps kas keha-, vaimu-, sensoorsete puuetega või keskmisest andekam,
igal juhul on õpetaja kohustuseks tunda lapse eripära, osata tema arengut suunata ja
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toetada, arvestades tema individuaalsust. Oluline on tunda iga üksiku lapse tugevaid ja
nõrku külgi, et siis vastavalt nendele tööd korraldada.
Olenevalt lapse suundumusest ja individuaalsetest vajadustest rühmaõpetaja:
 koostab koostöös logopeedi (ja teiste spetsialistidega) koolikohustuse täitmise
edasilükkamist saavatele lastele ja vajadusel teistele erivajadustega lastele
individuaalse arenduskava, mida kooskõlastatakse ka vanematega;
 suunab andekate laste vanemate tähelepanu lapse andekusele ja soovitab pöörduda
vastavatesse ringidesse;
 arutab lapsevanemate ning logopeediga koostöös lapse erivajadusi, soovitab pöörduda
vastavate erialaspetsialistide poole;
 arvestab individuaalses töös lapsega tema kalduvusi ja iseärasusi, planeerib vajaliku
aja igale lapsele;
 vajadusel osaleb ettevalmistuse saavutamiseks vastavasisulistel koolitustel.
Erivajadustega lastega kasutame individuaalseks tegelemiseks võimalikult palju ära
hommikust (enne õpetaja planeeritud tegevusi) ja õhtupoolset aega.
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:
 laste erivajaduste võimalikult varane märkamine ja võimete väljaselgitamine ning
arengutaseme kirjeldamine;
 lapse arengupotensiaali maksimaalne ärakasutamine;
 lapse arengu soodustamine läbi mängu, lapsekeskses ja turvalises keskkonnas;
 vajadusel individuaalne õpetus ja kooliks ettevalmistus;
 eakohase arenguga lastega kontaktide ja suhtlemise võimaldamine ning suhtlema
julgustamine;
 perekonna ja spetsialistide kaasamine, meeskonna- ja võrgustikutöö.
Erivajaduse võimalikult varase märkamise ja võimete väljaselgitamise tagavad:
 laste vaatlused;
 laste arengumappide koostamine ja analüüs;
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 laste arengu hindamine ja analüüs;
 lastevanemate teavitamine lapse vaatlustulemustest ja tähelepanekutest vahetult ja
perevestluste käigus. Oluline on tuua konkreetseid näiteid lapse tegevusest ja
käitumisest, tunda huvi koduse olukorra vastu, otsida seoseid ja pakkuda teavet
spetsialistide tegevusvaldkondade kohta;
 soovitused

erialaspetsialisti

(eriarst,

psühholoog,

logopeed,

eripedagoog,

sotsiaaltöötaja) konsultatsioonile minekuks.
Arengulised või keskkonnast tingitud erivajadused
Logopeediliste probleemidega lapsed
Töös logopeediliste probleemidega lastega
RÜHMAÕPETAJA:


jälgib lapse keelelist arengut ning teavitab kahtluse ilmnemisel lasteaia logopeedi;



pakub lastele õige keelekasutusega eeskuju;



kasutab laste eale vastavaid lauseid;



kasutab kõne saatmiseks/täiustamiseks pilte või esemeid;



teeb koostööd logopeediga.

LOGOPEED:


tuvastab iga-aastase laste uuringu käigus (ka õpetajate suunamisel) kõnearengu
eripärad;



viib

läbi

individuaalseid

(või

vastavalt

vajadusele

rühma)

kõnearendustegevusi/häälik-, foneemanalüüsi eeloskuste õpetamist;


nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid töös logopeedilise lapsega;



taotleb koolikohustuse täitmise edasilükkamise määramist, juhul kui laps pole
omandanud kooliküpsust;



vajadusel annab soovitusi ja suunab teiste spetsialistide konsultatsioonile;



koolitab vastavalt soovile/vajadusele lapsevanemaid/õpetajaid:

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed
Töös aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega lastega peame oluliseks:

233

Parksepa Lasteaia õppekava


mõistmist, et lapse teistest erinevat käitumist ei põhjusta tigedus või laiskus, vaid
tema aktiivsuse rakendamatus;



pidevat personaalset juhendamist, sest paljud sellised lapsed ei suuda rühmas
organiseeritult keskenduda ja töötada, vajadusel leida kõrvaline vaikne töökoht;



pakkuda lapsele eduelamusi, tasustades rahulikku ja keskendunud käitumist
positiivse tähelepanu ja kiitusega;



rahuliku ja turvalise meeleolu loomist rühmas;



rahutu ja püsimatu käitumise piiramist sellele mitte liigse tähelepanu pööramisega;



konkreetsetele ülesannetele täpse aja määramist, et aidata lapsel keskenduda ühele
või piiratud arvule tegevustele;



suuliste juhiste täiendamine visuaalsete või kirjalike juhistega;



kodu ja lasteaia tihedat koostööd.

Käitumishäiretega lapsed
Töös käitumishäiretega lastega peame oluliseks:


teha kindlaks probleemide ulatus ja põhjused (kas erivajadus või perekonna
kasvatusstiil, mittejõukohane õpetamine või mõlemad);



kindlate piiride ja reeglite kehtestamist nii kodus kui ka lasteaias, mille aluseks on
lapse vanus ja rühmameeskonna kokkulepped perekonnaga. See muudab lapse
tegevuse korrapärasemaks ning välised piirid aitavad tal kujundada uusi sisemisi
piiranguid;



rahuliku ja turvalise meeleolu loomist rühmas;



regulaarsust ja kindlaid rutiine laste igapäevategemistes;



kodu ja lasteaia tihedat koostööd, lapse perekonna kaasamist ühiste reeglite
kasutamisel;



vajadusel soovitada erispetsialisti (eriarst, psühholoog, logopeed, eripedagoog,
sotsiaaltöötaja) konsultatsioonile minekut.

Andekad lapsed
Töös andekate lastega:
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tõstetakse üldandekuse korral (eelisarenenud on paljud valdkonnad) vastavate
õppetegevuste raskusastet ja materjalide keerukust;



soovitatakse eriandekuse korral

(kunstialad,

muusika, füüsiline

andekus)

lapsevanemale vastavaid huviringe.
Vasakukäelised lapsed
Töös vasakukäeliste lastega peame oluliseks:


selgitada välja, kumba kätt laps kasutada eelistab;



suunata last kasutama paremat kätt, kuid mitte sunniga (käelisus kujuneb välja 7.-8.
eluaastaks);



paigutada laps laua äärde nii, et söömisel, töötamisel ei segaks lapsed üksteist;



võimaldada kasutada vasakukäeliste kääre

Allergilised lapsed
Töös allergiliste lastega peame oluliseks:


kodu ja lasteaia koostööd, mille käigus pakub köök lapsele sobilikku sööki;



rühma meeskonna ja köögipersonali koostööd.

Muukeelsed lapsed
Põhieesmärgiks muukeelsete lastega töös on aidata kaasa lapse maailma tundmaõppimisele
teise keele kaudu, toetudes sellele, mis emakeeles on juba omandatud. Eesmärgi
realiseerimiseks peame oluliseks:


äratada huvi eesti keele vastu läbi lapse jaoks mõtteka tegevuse, võimaldades tal
kasutada teist keelt igapäevastes suhtlemissituatsioonides, sest keele omandamine
saab alguse tegelikus suhtluses;



motiveerida last keelt õppima;



kujundada eesti keelele omast hääldust;



õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid läbi mängu ja suhtlemise;



julgustada õpitud sõnu ja fraase kasutama;



kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks;



kaasata ja informeerida lapsevanemaid kodu rolli olulisusest lapse keele
omandamiprotsessis;
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selgitamisel ilmekat kehakeele ja miimika kasutamist;



mitmekesist tegevust, vaheldust, palju esemelis-praktilise tegevuse kasutamist
(seoste tekkimine);



koos lapsega tegemist (mitte lapse eest ära tegemist);



eakaaslaste tuutorluse rakendamist, mis tähendab, et ette võivad näidata lapsed, kes
ülesannet oskavad;



keele õppimiseks tõhusat ümbruse ära kasutamist, mis tähendab, et rohkesti
kasutavad õpetajad näitlikku pildimaterjali ja sõnasilte;



õpetaja kõrgekvaliteetset keele-eeskuju ja keelekasutust:
 grammatiliselt lihtsad, kuid lastele eakohased laused;
 lihtne, igapäevane sõnavara;
 laste öeldud lausete kordamine;
 rääkimine asjadest, mis on ümbrusega seotud (siin ja nüüd);
 oluliste asjade rõhutamine;
 puhta diktsiooniga ning sobiva kõnetempoga rääkimine,

jälgimine, kas laps sai aru sellest, mida eesti keeles öeldi, vajadusel paralleelselt lapse
emakeele kasutamine öeldu selgitamiseks.

Individuaalse arenduskava koostamine
Individuaalne

arenduskava

koostatakse

erivajadustega

lastele

nende

psüühiliste

protsesside, sotsiaalsete/kommunikatiivsete jt oskuste parandamiseks. IAK võib hõlmata
ka vaid konkreetse lapse teatud valdkondi, mis arendamist vajavad (Lisa 11 Individuaalne
arenduskava ).
Individuaalne arenduskava määrab kindlaks:


arengulisi erivajadusi arvestava õpetuse individuaalsed eesmärgid ja sisu;



õpetuse protsessi ja ajalise kestuse;



õppematerjali kohandamise ja hindamise.
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Individuaalse arenduskava koostamise aluseks on lisauuringud, arenguhindamine ja
kirjeldamine (testid, arengutaseme kirjeldus).
Individuaalne

arenduskava

koostatakse

meeskonnatööna

(meeskonda

kuuluvad:

rühmaõpetajad, õpetaja abi, logopeed, direktori asetäitja, direktor, vastavalt vajadusele ka
liikumis- ja muusikaõpetaja) konkreetsele lapsele kindlaks ajavahemikuks neis
arenguvaldkondades,

mille arengutase

erineb eeldatavatest

eakohastest

tasemest

(eakaaslaste keskmisest tasemest). IAK koostamisel tehakse koostööd lapsevanemaga ning
määratakse kindlaks osapoolte kohustused/ülesanded, otsused allkirjastatakse. IAK üks
koopia jääb lapsevanemale, teine lasteaeda.
Õppeaasta lõpul tehakse kokkuvõte, kus nii lapsevanemad kui IAK meeskond analüüsivad
individuaalse arenduskava läbimist, kirjeldavad võimalikult täpselt lapse arengutaset,
arutlevad lapse ja pere vajaduste üle.
Lisaks lasteaia õppekavale on selles valdkonnas abiks

ka Riikliku Eksami-

Kvalifikatsioonikeskuse poolt välja antud käsiraamat Lapse arengu hindamine ja
toetamine (peatükk Erivajadustega laste areng ja arengu toetamine (lk 40-63)).

6 LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS
Koostöös lapsevanematega on tähtis eeskätt õpetaja ja lapsevanema omavaheline
suhtlemine. Õpetaja töö motivatsiooniks on soov tunda perekonna kogemust ja seda
arvestada ning seada koostöös partneritena ühised eesmärgid.
Kodu ja lasteasutuse koostöö koolieelses kasvatuses peab lähtuma lapsest ja olema
suunatud tema kasvukeskkonna kujundamisele.
Lasteaia tegevus on perekonna jaoks avatud ja tema taotlused on avalikud.
Koostöö eesmärk on luua hea pinnas laste arenguks. Koostöö nõuab hoolikat planeerimistpidevalt peab teada olema eesmärk.
Suhtumine peredesse on lasteaia poolt eelarvamustevaba ja sõbralik. Et teha
arendustegevust, küsime lastevanematelt nende nägemust koostööle. Õppekava rõhutab
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lapsevanema kaasamise tähtsust lasteaiaelu kavandamisel, toetades lapsevanemat lapse
kodusel kasvatamisel ja arendamisel. Vajadusel nõustab lasteaiaõpetaja perekonda.
Koostöö lastevanematega tugineb järgmistele põhimõtetele:


Lasteaed toetab lapsevanemat lapse kodusel kasvatamisel ja arendamisel



Lasteaia tegevuse nii lühi- kui pikaajalisel planeerimisel arvestatakse lastevanemate
ootuste ja soovidega



Kodu

kasvatuspõhimõtete

tundmine

on

aluseks

lasteaia

õpetajale

lapse

kasvatuskäitumise hindamisel ja õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel.
Lastevanemate koostöö võtmeisikuks on lapse rühma õpetaja, kes igapäevaselt puutub
kokku nii laste kui lastevanematega. Rühma vanemate ootuste ja soovidega arvestamine
ning planeeritud ühisüritused kajastuvad rühma tegevuskavas.
Koostöö paremaks sujumiseks pakume erinevaid koostöövorme.
Koostöövormid lapsevanematega rühma tasandil:


Infovahetus
 informatsioonilised teadaanded rühma stendil;
 infovoldikud;
 igapäevane infovahetus õpetajaga;
 lastevanemate koosolekud;
 postkastid (ettepanekud, anonüümsed pöördumised).



Individuaalsed vestlused õpetajaga



Perevestlused õpetajaga lapse arengust kuni 2 x aastas



Rühma tegevuskava ja päevakava koostamisel lapsevanemate soovide arvestamine



Küsitluslehed lastevanemate arvamustest lapse ja tema harjumuste kohta



Ühisüritused – väljasõidud, rühmapeod, sünnipäevapeod, tähtpäevade tähistamine



Individuaalsed vestlused lastevanematega etteplaneeritud ajal ja etteantud küsimuste
põhjal



Lastevanemate arvestav suhtumine lasteaia kasvatuspõhimõtetesse



Lapse arengu analüüsi mapid
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Rühma esindaja/te osalemine lasteaia hoolekogus

Koostöövormid lapsevanematega asutuse tasandil:


Küsitluslehed lastevanemate arvamustest lasteaia töö kohta



Hoolekogu koosolekud



Vestlused lasteaia direktori ja direktori asetäitjaga



Lastevanemate üldkoosolekud



Info õues teadete tahvlil



Reklaamvoldikud



Avatud uste päevad



Lastevanemate nõustamine, koolitused



Hoogtööpäevad



Personali austav ja arvestav suhtumine perekonda, nende vaheline usaldus ja vaba
suhtlemine

Hea koostöö laabumise eest kannavad vastutust nii lasteaiaõpetajad kui ka lapsevanemad.
Koostöös lastevanematega astub vajadusel esimese sammu õpetaja. Lapsevanemad võivad
küll olla huvitatud oma lapse käekäigust, kuid tihti ei oska või ei söanda nad õpetajalt infot
küsida.

7 ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD


Parksepa Lasteaia õppekava on arenev dokument



Õppekava uuendades ja täiendades lähtutakse sisehindamise tulemustest



Õppekava arendamiseks võivad täiendusettepanekuid esitada kõik pedagoogilise
nõukogu ja hoolekogu liikmed



Õppekava arendustööd teevad kõik pedagoogid



Õppekava arendamise korra eest vastutab pedagoogiline nõukogu, direktori asetäitja
ja direktor
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Õppekava rakendamist analüüsitakse õppeaasta kevadistes aruannetes ning tulemusi
arvestatakse õppekava arendustöös augustis



Õppekava täiendamise aluseks on pedagoogilise nõukogu otsused, mis on läbi
arutatud hoolekogus



Õppekava muudatused kinnitab õppeaasta alguses lasteaia direktor käskkirjaga
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