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I. LIIK JA STRUKTUUR 
 

1. Lohkva Lasteaed (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele alushariduse 

omandamist ja hoidu võimaldav lasteasutus. 

2. Omandivorm: Luunja valla hallatav asutus. 

3. Lasteaia töökeel on eesti keel. 

4. Lasteaias on kuus rühma: need on vanuselised sõime- ja aiarühmad või liitrühmad olenevalt 

lasteaia kohataotlejate  järjekorras olevate laste vanusest. 

5. Õppe- ja kasvatustöö läbiviimise aluseks lasteaias on käesolev õppekava, mis on koostatud 

lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (edaspidi RÕK). 

 

II. ERIPÄRA 
 

1. Lohkva Lasteaia meeskond näeb oma tegevust kui puu kasvatamist. Lasteaia 

töötajad,  keskkond ja lapse pere on  puu juured. Juurtest võrsub tugeva tüvega puu - laps. 

Lohkva Lasteaia puul on kolm toekat oksa -  LOOMINGULISUS, INNOVAATILISUS, 

KESKKONNATEDLIKUS. 

 Loomingulisus väljendub  õppekeskkonnas soodsate tingimuste loomises, kus lapsel on  

võimalus  väljendada ennast loovmängu, kunstitegevuste, muusika ja liikumise kaudu 

ning tehnoloogiliste vahendite kasutamise kaudu. 

 Innovaatilisus väljendub kaasaegsete meetodite, sealhulgas tehnoloogiliste vahendite 

kasutamises õppetöö läbiviimisel, kus  laps õpib ülesandeid ja olukordi lahendama 

suheldes ning ennast väljendades (paaris- ja grupitegevus). Tehnoloogiliste vahenditena 

kasutame iPade ja hariduslikke robootilisi vahendeid (Logo WeDo, Maky Makey, 

Ozobot, Beebot, Dash & Dot robotid jpt.). 

 Keskkonnateadlikus väljendub õppeteemade valikus, süsteemses õuesõppes ja 

õppekäikudes, mille kaudu õpib laps tundma, hoidma ja väärtustama teda ümbritsevat 

maailma läbi vahetu kogemuse.  

 

2. Lasteaia eripära rakendamine 
2.1 Igapäevased õppetegevused. Õppetegevuste läbiviimisel lähtutakse J. Käisi üldõpetuse 

põhimõttest. J. Käisi järgi on üldõpetuse tuumaks kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. 

See on lähtekoht kogu lapse mõttetegevusele ja väljendusele. Mis vaatluse vältel on esile 

toodud, seda väljendatakse keeleliselt, kinnitatakse lugemispalasid käsitledes, töötatakse 

läbi matemaatikas, kujutatakse mitmel viisil käelistes tegevustes, kasutatakse luuletusi ja 

laule õppides, elatakse uuesti läbi dramatiseeringutes, mängudes ja paljudes muudes 

tegevustes. Eripära rakendamine kajastub rühmade tegevuskavades ja nädalaplaanides. 
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Joonis 1 Johannes Käisi õpikäsitlus 

 

2.2 Lasteaia ühistegevused. Erinevate ühiste ürituste läbiviimisel lähtutakse lasteaia 

eripärast ja kokkulepitud temaatikast. 

2.3 Huvitegevus. Lasteaed teeb lähtuvalt eripärast koostööd erinevate huviringide või 

huvikoolidega. Lasteaia siseselt on loodud alates 2016. aasta septembrist nutiring. 

Nutiringis omandavad lapsed esmaoskused programmeerimises, lahendades 

loovülesandeid robootiliste vahenditega.  
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III. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE  EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 
 

1. Lohkva Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on tagada lapse mitmekülgne ja 

järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.  

2. Meie lasteaia motoks on „Lastega koos õppimine ja kasvamine!“ 

3. Lohkva Lasteaia põhiväärtustest ja eripärast lähtuvalt on meie õppe- ja 

kasvatustöö  põhimõtted järgmised: 

 Õppeprotsess on lapsekeskne – õppetegevused on lapsepärased, toetatakse lapse 

loomulikku huvi ning õppimist läbi mängu, rakendades mitmekesiseid õppemeetodeid. 

 Õpikeskkond on kolmas õpetaja – last ümbritsev õpikeskkond kujundatakse  lapse 

arengutasemest lähtuvalt, võimaldades mitmekülgseid tegevusi ja mänge, äratades lapse 

huvi, loovust ja aktiivsust. 

 Säästlikus loob rikkuse – luuakse otsene kontakt loodusega ja last ümbritseva 

keskkonnaga, kujundatakse austust looduse ja tervise vastu. Lasteaia tegevuses järgitakse 

keskkonnasäästlikku põhimõtet – prügi sorteerimine, energia kokkuhoid, võimalikult 

paberivaba asjaajamine,  taaskasutus. 

 Igal lapsel oma nägu – arvestatakase lapse individuaalse eripäraga, kultuurilise ja 

rahvusliku taustaga.  

 Lasteaiast kooli – kooliks valmistumisel on lasteaia tegevustes põhitähelepanu nende 

oskusete arendamisel, mis tagavad lapse toimetuleku koolis.  

 Koostöö on võti – tuginedes Haridusseaduse § 24-le, mis ütleb “ Alusharidus 

omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad 

isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.” teeb 

lasteaia personal lapse igakülgseks arenguks pidevalt koostööd lapse perega.  

4. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke ja põhimõtteid rakendavad lasteaia töötajad, kelle 

kompententsid on kirjeldatud Lohkva Lasteaia personali professionaalse arengu toetamise 

korras. 

  



Lohkva Lasteaed  Õppekava 

5 

 

IV. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PLANEERIMINE JA KORRALDUS 
 

1. Õppeperiood. 

1.1 Pedagoogide poolt kavandatud õppetegevusi viiakse läbi 1.septembrist kuni 31.maini, 

kusjuures september on planeeritud laste kohanemiseks rühmas. 

1.2 Suvekuudel toimub omandatud teadmiste - oskuste kinnistamine läbi laste vaba tegevuse 

ja mängu. 

 

2. Lasteaia päevakava ja lasteaia tegevuskava  
2.1 Direktor kinnitab õppeaasta alguses lasteaia päevakava, lähtudes koolieelse lasteasutuse 

tegevust reguleerivatest seadusaktidest. 

2.2 Lasteaia tegevuskava sh ürituste plaan koostatakse laiendatud pedagoogilises nõukogus 

enne õppeaasta algust.  

2.3 Ürituste planeerimisel lähtutakse lasteaia traditsioonilistest üritustest, rahvuslikest 

tähtpäevadest, aastateemast või prioriteetidest ning nädalateemadest. Tegevuste ja 

ürituste plaan lisatakse lasteaia õppekavale. 

 

3. Õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine 
3.1 Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast 

tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste lõimimisel 

lähtutakse J. Käisi  üldõpetuslikust põhimõttest. 

3.2 Õppetegevuste planeerimise aluseks on laste arenguline tase ning üldoskuste ja 

õppevaldkondade eeldatavad tulemused. 

3.3 Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse lasteaia eripära. 

3.4 Õpitavaga (looduskeskkond, objektid, nähtused) tutvutakse võimalusel loomulikus 

keskkonnas. 

3.5 Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning individuaal- ja 

ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.  

3.6 Õppe- ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmameeskonnad (2 õpetajat ja õpetajaabi) 

ning lisaks muusika- ja liikumisõpetajad.  

3.7 Õppetegevusi planeeritakse rühmades nädalase tsükliga, lähtudes eelmisel perioodil 

saavutatud õpitulemustest, laste huvist ja õppekava valdkondade eeldatavatest 

tulemustest.  

3.8 Muusika- ja liikumistegevusi planeeritakse kuulise tsükliga. 

3.9 Täiendavalt tegelevad lastega tugispetsialistid, kes lapse arengu toetamiseks teostavad 

lastega individuaalseid tegevusi või rühmategevusi. Lapsega läbiviidavate tegevuste 

arv sõltub lapse vajadusest ning on fikseeritud erispetsialisti tööplaanis. 

3.10 Eesti keelest erineva kodukeelega lapse eesti keele omandamist toetakse 

rühmategevustes ja kord nädalas keeleringis. 

3.11 Rühmaõpetajad ning liikumis- ja muusikaõpetajad koostav õppetöö planeerimiseks 

tegevuskavad.  

 

4.  Rühma tegevuskava struktuur 
4.1 Rühma iseloomustus – rühma koosseisuline ülevaade ja laste oskuste üldine 

tasemekirjeldus, mis tugineb eelmisel õppeaastal tehtud laste arengu hindamise 

koondtabelile ja septembris läbi viidud lapse arengu toetamise ümarlaua tulemustele. 

4.2 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid,  põhimõtted ja korraldus:  
● lähtuvalt eelmise õppeaasta tegevuse analüüsist ja laste arengulisest 

tasemest ning lasteaia õppeaasta prioriteetidest määratletakse rühma 

eesmärgid; 

● tuuakse välja rühma meeskonna tegutsemise ja rühma metoodilised 

põhimõtted ning rühma õpikeskkonna kujundamise põhimõtted; rühma 
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reeglid; 

● esitatakse lapse arengu hindamise ja individuaalselt tehtava töö korraldus 

rühmas; 

4.3 Rühma päevakava, mis arvestab lasteaia üldist töökorraldust; 

4.4 Rühma ürituste plaan 

4.5 Koostöö lastevanematega 

4.6 Lapse arengu eeldatavad tulemused valdkonniti 

4.7 Lisad: rühma tegevuskava rakendamisel kasutatavad õppevahendid ja materjalid; 

tervise- ja liiklusõpetuse kuu tegevuskavad; rühma nädalakavad; lapse arengu 

hindamise ja analüüsi alusdokumendid; muud materjalid. 

 

5.   Muusika- ja liikumisõpetuse tegevuskavad. 
5.1 Liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja koostavad oma valdkonna tegevuskava. Muusika- ja 

liikumisõpetuse tegevuskavad koosnevad järgnevatest peatükkidest: 

 Õppeaasta õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja põhimõtted 

 Liikumis- või muusikategevuste õppetegevuste korraldus, seal hulgas lapse 

arengu analüüsimise korraldus  

5.2 Tegevuskava põhjal koostavad liikumis- ja muusikaõpetajad kuuplaanid, milles 

arvestatakse rühmades käsitletavat temaatikat, laste arengulist taset ja individuaalsust. 

5.3 Lähtuvalt ilmastikust teostatakse liikumisõpetuse tegevusi võimalikult palju õues. 

5.4 Lasteaia muusika- ja liikumistegevuste ajaline tegevusplaan koostatakse iga õppeaasta 

alguses õppejuhi poolt.  

 

6.  Õppekäikude korraldus 
5.1 Õpitavaga tutvumiseks võimalikult loomulikus keskkonnas korraldatakse õppekäike ja 

matku järgides järgmisi põhimõtteid: 

5.1.1 Õppekäigud/matkad (ka väljaspool lasteaia territooriumi) eesmärgistatakse. 

5.1.2 Vähemalt 3 tööpäeva enne õppekäiku/matka teavitatakse selle toimumisest 

lasteaia direktorit ja lapsevanemaid. 

5.1.3 Õppekäigu/matka sama päeva hommikul esitab selle organiseerija kinnitamiseks 

lasteaia direktorile või teda asendavale isikule osalejate nimekirja, mis võetakse 

õppekäigule/matkale kaasa. 

5.1.4 Õppekäigul/matkal saadavad lapsi reeglina 2 – 3 rühma/lasteaia töötajat. 

Olenevalt õppekäigu sihtpunktist ja turvariskidest kaasatakse lastega tegelema 

rohkem täiskasvanuid. 

5.1.5 Kõik õppekäigul/matkal osalejad kannavad helkurvesti ja täidavad muid looduses 

või tänaval kehtivaid käitumise reegleid. 

5.1.6 Õppekäigu/matka organiseerija ja osalevad pedagoogid vastutavad ohutusnõuete 

täitmise ning laste elu ja tervise eest. 

5.1.7 Õppekäigul/matkal kaasas viibivad lapsevanemad vastutavad oma lapse eest. 

5.1.8 Kaugemateks õppekäikudeks/matkadeks tellib transpordi lasteaia direktor (kui 

pole kokku lepitud teisiti) vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist. 

 

7.  Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse  analüüsimine 
7.1 Õppeaasta lõpus koostavad rühma oma tegevuskavade analüüsi, milles kajastub rühma 

tegevuse tulemuslikkus.  

7.2 Rühmade, muusika- ja liikumisõpetuse ning tugispetsialistide tegevuse analüüside põhjal 

koostatakse lasteaia õppeaasta tegevuse analüüs.  

 

8.  Tegevuskavade vormistamine, kinnitamine ja arhiveerimine. 
8.1 Tegevuskavad koostatakse arvutis, võttes aluseks Lohkva Lasteaia asjaajamiskorras 

sätestatud  nõuded. 
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8.2 Tegevuskavad ja tööplaanid esitatakse etteantud kuupäevaks õppejuhile, kes peale 

dokumentide läbitöötamist esitab need direktorile kinnitamiseks. 

8.3 Rühmade, muusika- ja liikumisõpetuse tegevuskavad ning perioodiplaanid kuuluvad 

lasteaia õppekava juurde. Õppeaasta lõpus  arhiveeritakse planeerimisdokumendid 

virtuaalselt elektroonilises internetipõhises infosüsteemis ELIIS-is. 

 

9.  Läbiviidava õppe- ja kasvatustegevuse dokumenteerimine 
9.1 Lohkva Lasteaias on alates 02.01.2016. kasutusel digitaalne õppe- ja kasvatuspäevik. 

9.2 Lasteaed on sõlminud lepingu teenusepakkuja ELIIS Tarkvara OÜ- ga digitaalse 

infosüsteemi „Eliis“ kasutamiseks.  02.01.2016 on kinnitatud Direktori kk. nr. 1-4/2  

„Elektroonilise internetipõhise infosüsteemi „Eliis“ täimise kord Lohkva Lasteaias“. 

 

10. Lasteaia õppe ja kasvatustegevust kajastavad dokumendid: 
10.1  lasteaia tegevuskava sh ürituste plaan; 

10.2 rühmade tegevuskavad; 

10.3 muusika- ja liikumisõpetuse tegevuskavad; 

10.4 tugispetsialistide tööplaanid; 

10.5 õppe- ja kasvatustöö analüüsid; 

10.6 laste arengumapid; 

10.7 õppe- ja kasvatustöö päevikud ja plaanid Eliisi keskkonnas; 

10.8 koolivalmiduskaart. 
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V. LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 
 

1. Lapse arengu jälgimise ja hindamise üldeesmärk on koguda informatsiooni lapse kohta, et 

arvestada õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel lapse individuaalseid võimeid ja eripära. 

2. Lapse arengu hindamisel lähtutakse tema individuaalsest arengust ja käesolevas õppekavas 

toodud lapse arengu eeldatavatest tulemustest. 

3. Lapse arengut hinnatakse vaatluse, vestluse, intervjuu, mängu, mitmesuguste metoodiliste 

materjalide, testide ja tema tööde põhjal. 

 

Lapse arengu hindamise eesmärgid: 
1. olla kursis lapse arenguga; 

2. teada, kuidas laps tegutseb rühmas ja väikeses grupis ning millised on tema 

suhtlemisoskused; 

3. hinnata, kas ja kuidas õpetajate tegevus ning rühma keskkond vastavad laste vajadustele; 

4. selgitada välja lapse arengulised erivajadused. 

 

Põhimõtted 
1. Lapse arengu jälgimisel ja hindamisel luuakse turvaline õhkkond ja hea kontakt lapsega. 

2. Hindamiseks läbiviidavates tegevustes lähtutakse lapsest ja tema jõudlusest ning tegevusi 

viiakse läbi nii individuaalselt kui ka grupina. 

3. Lapse arengu toetamisel arvestatakse lapse lähimat arengu tsooni.  

4. Lapsele antakse positiivset tagasisidet.  

 

 

Lapse arengu hindamise  korraldus 
1. Augustis - septembris toimuvad rühmades laste oskuste kaardistamiseks laste vaatlused. 

Tugispetsialistid vaatlevad sügisel lasteaeda tulnud uusi lapsi.   

2. Lapsevanem täidab lapse lasteaeda tuues küsitluslehe (Lisa 1), kus on muuhulgas märgitud 

info lapse eripärade ja koduse keele kohta. Küsitluslehti säilitab direktor lastevanematega 

sõlmitud lasteaia koha kasutamise lepingute kaustas. 

3. Septembris toimub vaatlustulemuste põhjal laste arengu hindamise ümarlaud, kus osalevad 

rühmameeskond, liikumis- ja muusikaõpetaja,  tugispetsialistid, õppejuht ja direktor. 

Arutelu tulemusel fikseeritakse tugimeetmete rakendamine rühmaõpetajate ja 

tugispetsialistide poolt rühma koondtabelisse (Lisa 2), mis allkirjastatakse kõigi osalejate 

poolt. 

4. Arengu hindamise ümarlaua tulemuste põhjal koostatakse rühma tegevuskavasse rühma 

iseloomustus.  

5. Muusika - ja liikumistegevustes toimub  iga lapse arengu analüüsimine ja arenguanalüüsi 

lehe koostamine vastavalt nende tegevuskavades märgitule.  

6. Rühmameeskond koostab individuaalse töö plaani, mis on rühma tegevuskava lisa.  

7. Lapse arengu hindamine  toimub  rühmades üldjuhul märtsis. Koolieelses rühmas toimub  

lisaks lapse arengu hindamisele, veebruaris juhendatud joonistamise vaatlus.  

8. Laste arengu hindamise läbiviimiseks on lasteaias koostatud iga vanuse jaoks 

arenguvaatlusmäng. 

9. Arengu hindamise tulemused kantakse lapse arengu vaatluslehele ( Lisa 3) ja  rühma 

koondtabelisse. Koondtabeli põhjal koostavad õpetajad kokkuvõtte rühma üldisest tasemest 

õppeaasta kokkuvõttesse ja nende andmete põhjal koostatakse rühma iseloomustus uue 

õppeaasta tegevuskavasse. 

10. Muusika-ja  liikumisõpetajad annavad enne arenguvestluseid rühmaõpetajatele infot lapse 

arengu kohta oma valdkonnas. 

11. Kevadel, enne arenguvestlusi toimub lapse arengu hindamise ümarlaud, kus tehakse 

kokkuvõte lapse arengu edenemisest õppeaasta jooksul. 
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12. Üldjuhul toimuvad arenguvestlused lapsevanematega aprillis.  

 

Lapse arengumapp 
1. Lapse arengu järjepidevaks jälgimiseks koostatakse igale lapsele individuaalselt 

arengumapp. 

2. Arengumapi koostamist alustatakse lapse vastuvõtmisel lasteaeda. Lasteaiast lahkudes saab 

laps oma arengumapi kaasa. Arengumappi täiendatakase pidevalt. 

3. Lapse arengumapp  sisaldab: 

● tiitelleht 

● lapse arenguvaatluslehti (sealhulgas ka mänguvaatlus) erinevates vanuseastmetes koos 

arenguvestluste kokkuvõtetega; 

● igal aastal joonistatakse pilt teemadel “Mina” ja “Minu pere”. Pildi juurde märgitakse 

teostamise kuupäev. 

● võimalusel õpetaja poolt üles kirjutatud intervjuusid lapsega, lapse huvitavaid ütlemisi, 

arvamusi ja sõnalist loomingut; 

● õpetajate omavahelisel kokkuleppel lisatavad materjalid, mille kirjeldus on märgitud 

rühma tegevuskavas. 

 

4. Juhul, kui lapsevanem ei soovi arenguvestlusel osaleda, teeb õpetaja lapse 

arenguvaatluslehel  arenguvestluse tulemuste reale sellekohase märke ja lapsevanem 

allkirjastab selle.  

5. Lähtuvalt Isikuaandme kaitse seadusest on lapse arengu hindamise dokumendid piiratud 

juurdepääsuga. Infot lapse arengu hindamise tulemuste kohta võib edastada lasteaiaga 

mitteseotud isikutele vaid lasteaia direktor lapsevanema kirjalikul nõusolekul.  

 

VI. ARENGULISTE ERIVAJADUSTEGA LASTE TOETAMISE 

PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 

 
 

1. Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest 

taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha 

muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- 

ja kasvatusmeetodid jne) või rühma tegevuskavas.  

2. Lasteaias toetavad erivajadusega lapse arengut rühmameeskond, muusika- ja 

liikumisõpetajad, logopeed, eripedagoog. 

 

Üldeesmärgid 
1. Laps  kohaneb uue olukorraga/uute inimestega. 

2. Lapse toetamisel arvestatakse lapse tunnetuslikku arengut ja individuaalseid iseärasusi. 

3. Laps saab tuge igapäevaeluga toimetulekul nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. 

4. Lapsevanema nõustamine andekuse/tugevuste arendamisvõimalusteks väljaspool lasteaeda. 

 

Põhimõtted 
1. Individuaalne lähenemine vastavalt lapse arengulistele erivajadustele.  

2. Meeskonnatöösse kaasatakse kõik lapsega tegelevad täiskasvanud - perekond, 

rühmameeskond, tugispetsialistid ning  muu personal. 

3. Erivajadustega laste õpetamisel pööratakse rohkem tähelepanu lapse üldoskuste 

arendamisele. 

4. Vajadusel ja võimalusel tehakse ümberkorraldused rühmaruumis ja kohandatakse 

õppevahendeid vastavalt konkreetsele erivajadusele. 

5. Vastavalt vajadusele suunatakse lasteaia töötajaid täiendkoolitusele. 
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Erivajadustega lapse toetamise korraldus  
1. Erivajadusega lapse väljaselgitamine 

1.1 Õppeaasta alguses toimub laste arengu hindamise ümarlaud,  kus lähtuvalt 

rühmameeskonna, liikumis- ja muusikaõpetaja ning tugispetsialistide vaatluste ja 

uuringute tulemustest määratakse lapse toetamise vajadus rühmas ja tugispetsialistide 

poolt.  

1.2 Arengu hindamise ümarlaua tulemused dokumenteeritakse vastavasse koondtabelisse 

(Lisa 2). 

1.3 Ümarlauas otsustatakse lapse individuaalse arenduskava avamise vajadus ja eesmärk. 

1.4 Lapse individuaalse arengukaardi avab  ja täiendab õppejuht lähtuvalt ümarlaua 

otsustest ja läbiviidud vestluste protokollidest. Nimetatud dokumenti hoitakse  lasteaia 

sisevõrgus piiratud juurdepääsuga tugiteenuste kettal.  

1.5 Kui lapsevanem ei soovi, et tema lapsele osutatakse tugiteenust, siis teeb lapsevanem 

sellekohase avalduse lasteaia direktorile. 

 

2. Erivajadusega lapse toetamise esimene tase 

2.1 Rühmameeskond koostab individuaalse töö plaani, kus on märgitud lapse toetamise 

vajadus ja metoodika. 

2.2 Kui lapsega on teostatud pidevat individuaalset tööd mingis valdkonnas ja oskuse 

omandades rohkem selleks vajadust ei ole, siis märgitakse ka individuaalse töö plaani. 

2.3 Kui lapsele määratud individuaalne töö ei anna rühmaõpetajate hinnangul piisavat 

tulemust, siis informeeritakse sellest tugispetsialiste.  

2.4 Lapsega teostatud individuaalne töö märgitakse Eliisis lapse individuaalsete 

kommentaaride lahtrisse, mida näeb ka lapsevanem. 

 

3. Erivajadusega lapse toetamise teine tase 

3.1 Kui lapsele on laste arengu hindamise ümarlauas määratud erispetsialisti (logopeed, 

eripedagoog) tugiteenus lasteaias, siis avatakse lapsele tugispetsialistide poolt lapse 

arengut  kajastav arengulugu (Lisa 4).  

3.2 Arengulugu täidavad logopeed ja eripedagoog. Nimetatud dokumenti hoitakse  lasteaia 

sisevõrgus piiratud juurdepääsuga tugiteenuste kaustas.  

3.3 Olenevalt lapse erivajaduse raskusest teeb lasteaia meeskond koostööd teiste 

erispetsialistidega (eriarstid, psühholoog, Rajaleidja tugikeskuse spetsialistid). 

Vajadusel koostavad rühmaõpetajad koos tugispetsialistidega lapse kohta  

iseloomustuse (Lisa 5). 

3.4 Kui lasteaias rakendatud meetmed ei ole andnud soovitud tulemust, viiakse läbi 

perevestlus lapse vanemate, rühma õpetajatega, logopeedi, eripedagoogi ja vajadusel  

lasteaia juhtkonna esindajaga. Perevestluse tulemusel otsitakse võimalike lahendusi 

edasisteks tegevusteks lapse arengu toetamisel. Vajadusel pöördub lapsevanem muude 

erispetsialistide või  maakondliku nõustamiskomisjoni poole edasise tegevuse 

soovituse saamiseks. Ümarlauas sõlmitud kokkulepped protokollitakse ja 

allkirjastatakse. 

3.5 Vajadusel koostavad  rühmaõpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed ja  

eripedagoog koostöös lapsevanemaga lapse individuaalse arenduskava (edaspidi IAK) 

nendes valdkondades, milles laps vajab tuge või on andekas. IAK (Lisa 6) 

allkirjastatakse kõigi osapoolte poolt. 

3.6 IAK koostamisel määratletakse aeg, kuna hinnatakse arenduskavas püstitatud 

eesmärkide realiseerumist. 

3.7 Logopeedi ja eripedagoogi juures käivate laste nimedega koostatakse Eliisi päevikud, 

kus kajastub laste kohalkäimne ja osalemine tugiteenustes. Päevik on lasteaiasiseseks 

kasutamiseks. 
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3.8 Tugispetsialistid annavad lapsevanemale tagasisidet lapse arengust läbi suulise või 

kirjaliku suhtlemise ja osaledes arenguvestlustel. 

3.9 Õppeaasta lõpus või vajadusel ka õppeaasta keskel, teevad rühmaõpetajad koos 

tugispetsialistide ja õppejuhiga kokkuvõtte lapse arengust õppeaasta jooksul ning 

seatakse järgnevaks perioodiks uued eesmärgid ja arendusvajadused.  

 

 
Joonis 2: Lohkva Lasteaia lapse toetamise süsteemi joonis 
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VII. KOOLIVALMIDUSE MÄÄRATLEMISE PÕHIMÕTTED JA 

KORRALDUS 
 

1. Lapse valmisolek õpingute alustamiseks koolis kujuneb samm-sammult kogu koolieelse elu 

jooksul. Valmisoleku kujunemist mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimed kui ka 

kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, aga ka lapsevanemad ja õpetajad, kes lapsega 

suhtlevad ja tema arengut suunavad. 

2. Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele. 

3. Koolivalmidus koosneb füüsilisest, vaimsest ja sotsiaalsest aspektist. Omavahel põimudes ja 

üksteisest sõltudes moodustavad nad terviksüsteemi, mis aitab lapsel toime tulla 

koolipoolsete nõudmistega.  

a. Füüsilise aspekti seisukohalt on olulised: 

· lapse tervislik seisund, sellest olenevad lapse koormustaluvus ja töövõime; 

· lapse üldfüüsiline areng, liikumisaktiivsus ja vastupidavus; 

· lapse oskus valitseda oma liigutusi ja liikumist; 

· lapse motoorne areng – peenmotoorika areng ja silma-käe koostöö; 

b. Vaimse aspekti seisukohalt on olulised: 

· lapse vaatlus- ja kuulamisoskus (oskus kuulata ja uurida, koondada tähelepanu);  

· lapse oskus tajuda detaile ja tervikut, üldistada; tajude eristusvõime ja mõtestatus; 

· lapse kujutlused ruumist ja ajast (orienteerumine ajas ja ruumis); 

· lapse oskus järjestada, rühmitada, võrrelda (loogiline mõtlemine) jms;  

· kuidas laps oma teadmised ja oskused esile toob, kuidas ta oskab neid kasutada, 

kuidas ta lahendusteni jõuab jms; 

· lapse kõne 

c. Sotsiaalse aspekti seisukohalt on olulised: 

· lapse soov õppida ja omandada uusi teadmisi; 

· lapse igapäevane käitumine (on omandanud tavalised käitumismallid); 

· lapse oskus ja iseseisvus seada eesmärke ja ülesandeid; 

· lapse tahe täita täiskasvanu nõudmisi. 

 

4. Lapse koolivalmiduse kujunemist lasteaias jälgivad pedagoogid ja tugispetsialistid kogu 

koolieelsel perioodil. Vajadusel nõustatakse lapsevanemat koolipikenduse taotlemise 

küsimuses. 

5. Lapse koolivalmiduse hindamise aluseks on tema arengu hindamise tulemused.  

6. Koostöös Luunja Keskkooliga toimuvad oktoober -  mai kooliminevatele lastele õppepäevad 

koolimajas (kord nädalas), kus lastega tegelevad neile tulevikus tunde andvad õpetajad. 

 

Koolivalmiduse hindamise korraldus 
1. Rühma meeskond teaostab laste arengu hindamise, mille osadeks on lapse arengu mäng, 

juhendatud joonistamise vaatlus (veebruaris) ja logopeedi poolt läbiviidav lugemisraskuste 

prognoosimise test. 

2. Lapse arengu hindamise tulemuste põhjal koostavad aprilli kuu jooksul rühmaõpetajad ja 

tugispetsialistid koolivalmiduskaardid (Lisa 7), mille põhjal viiakse läbi arenguvestlused 

lapsevanematega. 

3. Koolivalmiduskaart vormistatakse lähtuvalt Lohkva Lasteaia asjaajamiskorrast ja 

allkirjastatakse kõigi osapoolte poolt kahes eksemplaris – üks eksemplar lapsevanemale ja 

üks eksemplar jääb lasteaiale. 
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VIII. KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA 
 

1. Lasteasutuse personal teeb lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb 

partnerluse põhimõttel. Partnerlus tähendab valmisolekut dialoogiks, arvestada 

mõlemapoolset kogemust, olla salliv ja avatud.  

2. Lapsevanema esmased koostööpartnerid on lasteasutuses selle rühma õpetajad, mille 

nimekirja on laps kantud. Rühmaõpetajad teavitavad regulaarselt lapsevanemat lapse 

arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.  

3. Lasteasutuse personal toetab lapsevanemaid  lapse õpetaja ja -kasvatajana. 

 

 

Põhieesmärgid 
1. Koostöö tugevdamine lastevanematega läbi erinevate suhtlemis- ja koostöövormide. 

2. Lastevanemate koolitamine lähtudes nende huvidest ja vajadustest.  

3. Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse. 

 

Koostöö tegevused 
1. Pere ettevalmistamine lapse lasteaeda tulekuks: üldinfo lasteaia kohta direktorilt; 

tutvumine lasteaia ümbruse ja hoonega; tutvumine tulevaste õpetajate ja lapse 

mängukaaslastega; tutvumine lasteaia kodukorraga; Eliisis täidetakse ankeet lapse kohta 

(tähelepanekud lapse iseärasuste kohta, vanemate ootused ja soovid lasteaia suhtes). 

2. Suhtlemine lapse lasteaeda toomise ja sealt viimise ajal: õpetaja kirjeldab päevaseid 

tegemisi; tuletab meelde sündmusi; lahendab tekkinud probleeme või küsimusi. 

3. Rühmaõppetegevusest ülevaate saamine „Eliisi“ keskkonnas, kus on võimalik jälgida 

rühmategevuste plaane ja päevakirjeldusi, lapse personaalsete kommentaaride lahtrisse 

märgitud infot rühmaõpetajate ja logopeedi poolt teostatud individuaalsete tegevuste 

kohta. 

4. Lapsevanema osalemine lapse arengu vestlusel (vt lapse arengu analüüsimise 

põhimõtted). 

5. Info vahetamine rühma teadetetahvli, meililisti, Eliisi  kaudu. 

6. Ühisüritused koos lastevanematega: tähtpäevalised üritused; tegevused looduses; 

näitused; lasteaia lõpupidu. 

7. Lapsevanemate kaasamine heakorratöödel õueala korrastamisse (talgupäevad) ja 

õppevahendite valmistamisel, õppekäikudel.  

8. Lastevanemate  rühmakoosolekud viiakse läbi vähemalt 2 korda õppeaasta jooksul. 

Vajadusel korraldatakse lastevanemate üldkoosolek. 

9. Lastevanematele korraldatakse lasteaiaga rahulolu küsitlust üks kord aastas, kevadel. 

10. Lapsevanemad osalevad lasteaia töö korraldamises lasteaia hoolekogu kaudu. Hoolekogu 

tööpõhimõtted on fikseeritud  Koolieelse lasteasutuse seaduses ja Lohkva Lasteaia 

hoolekogu põhimääruses.  
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IX. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD JA SISU 
 

VALDKOND: ÜLDOSKUSED 

 

1. Alushariduse õppekavas esitatud üldoskuste omandamine on määrava tähtsusega inimese 

arengus. Üldoskuste omandamine tagab lapse hakkama saamise ja arengu järgmistes 

haridustasemetes ning lapsest areneb ja kasvab ühiskonnale täisväärtuslik kodanik. 

2. Õppekavas eristatakse kolme üldoskuste rühma: 

2.1 mänguoskused; 

2.2 tunnetus- ja õpioskused; 

2.3 sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

3. Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate 

valdkondade sisusid lõimides.  

4. Lapse arengut oluliselt mõjutavateks teguriteks on: 

● sünnipärased eeldused ja isiksuseomadused; 

● vanusest tulenevad sotsiaalsed kogemused ja oskused; 

● kasvukeskkond ja kasvatuspõhimõtted. 

 

Üldeesmärgid: 
1. Läbi mängu kujuneb lapsel keskendumisoskus, oskus rakendada oma kogemusi, on 

algatamisvõimeline, jälgib reegleid ning lahendab probleeme. 

2. Lapsel kujuneb oskus teistega suhelda, tajuda iseennast ja partnereid, järgida tavasid ja 

eetilisi tõekspidamisi. 

3. Laps suudab eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma 

käitumist. 

4. Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine. 

5. Last ümbritseb arengut toetav keskkond. 

 

Põhimõtted  
1. Luuakse igakülgselt arendav mängukeskkond lapse mängulise tegevuse soodustamiseks. 

Lastele jagatakase mänguks vajalike teadmisi, muljeid ja kogemusi ümbritsevast maailmast 

ja loodusest ning täiskasvanute elust ja tegevusest.  

2. Üldoskuste arendamine toimub igapäevategevustes nii täiskasvanute kui ka lastega 

koostegemise ja suhtlemise kaudu lapsele sobilikus rütmis. 

3. Luuakse turvaline õpikeskkond, kus laps saab hankida teavet, omandada teadmisi ja 

oskuseid ning uurida ja katsetada. 

4. Lapse luuakse erinevaid võimalusi koostegutsmiseks ning kujundatakase väärtushoiakuid ja 

käitumismusterid läbi täiskasvanu eeskuju.  

 

Õpisisu 
 

1. Mänguoskused  

 Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja 

teadmiste arengu alus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, 

peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. 

Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja 

teadmiste arengu alus.  

2. Tunnetus- ja õpioskused 

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

mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste 

arengu alusel. 

 Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning 
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uurida ja katsetada. 

 

3. Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

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

partnerit, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest 

tõekspidamistest. Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja 

teadvustada oma oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist. 

 

Õppekava Lisa 8: Üldoskuste omandamise metoodiline toetamine 

 

2-3 AASTANE LAPS 
 

Alavaldkond Eeldatavad tulemused 

Mänguoskused ● Mängib lühikest aega teistega kõrvuti ja järgib lihtsamaid reegleid.  

● Tegutseb vahetult nii konkreetsete asjadega kui ka neid kujutavate 

sümbolitega. 

● Algatab erinevaid mänge ja arendab nende sisu täiskasvanu abiga. 

● Kordab ja jäljendab varasemaid kogemusi ning mälupilte lihtsas mängus. 

● Matkib kuuldud loo tegelaste häälitsusi ja käitumist. 

● Ehitab lihtsaid torne, paneb kokku lihtsaid puslesid, kasutab lihtsaid 

konstruktoreid.  

● Jagab mõnikord oma asju ka teistega, valdavalt on siiski omandihoidja. 

Tunnetus- ja 

õpioskused 
 

● Leiab tegutsemisajendi, plaanib ja organiseerib tegevusi täiskasvanu abiga. 

● Reguleerib osaliselt oma käitumist ja tegevust iseendale suunatud kõne 

vahendusel. 

● Keskendub tegevusele lühikeseks ajaks (max 10min), tema tähelepanu ei 

ole veel püsiv. 

● Rühmitab asju ja esemeid ühe tajutava omaduse või nimetuse järgi. 

● Leiab võrdluse alusel asjades ühiseid ja erinevaid jooni ning nendevahelisi 

seoseid. 

● Tegutseb konkreetsete asjadega kui ka neid kujutavate sümbolitega.  

● Jälgib lihtsaid lookesi ja eristab kogemusele tuginedes realistlikke 

sündmusi väljamõeldud lugudest.  

● Omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi korduva kogemuse, aktiivse 

tegutsemise ning mudelite järgi õppimise kaudu. 

● Suudab laduda 8-10 klotsist torni ja kokku panna 3-4 tükist koosneva 

raamita pulse. 

● Vajab oma tegevusele tagasisidet. 

Sotsiaalsed ja 

enesekohased 

oskused 
 

● Teab oma eesnime ja vanust.  

● Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. 

● Saab aru, et inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja 

emotsioonid.  

● Väljendab enda tugevaid emotsioone. 

● Teab esmaseid viisaksuväljendeid. 

● Vajab kõikuva enesekindluse toetuseks turvalisust, tunnustust, rutiini ja 

reegleid. 

● Osaleb täiskasvanuga ühistegevustes, teisi lapsi pigem jälgib ja tegutseb 

nendega kõrvuti. 

● Asetab asjad kokkulepitud kohale. 

● Sooritab ettenäitamisel lihtsamaid töövõtteid. 

● Jagab mõnikord oma asju ka teistega, valdavalt on ta siiski omandihoidja. 

● Loob sõprussuhteid nendega, kellega on tihti koos. 
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● Tegutseb kontakti luues ja säilitades sihipäraselt.  

● Täidab vastavalt oma võimetele igapäevaelu rutiini.  

● Jälgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes jäljendab 

igapäevaelu rolle ja tegevusi.  

● Suhtub ettevaatlikult tundmatuid ja uusi asju. 

● Valdavalt saab hakkama eneseteenindusega. 

 

 

3-4 AASTANE LAPS 
 

Alavaldkond Eeldatavad tulemused 

Mänguoskused ● Osaleb ühismängudes, kuid eelistab ühte mängukaaslast. 

● Rakendab mängudes tuttavaid kogemusi, teadmisi ja muljeid 

ümbritsevast maailmast.  

● Arvestab mängudes lihtsamate reeglitega. 

● Mängus on mõtestatud süžeeline tegevus. 

● Mängukaaslastega saavutab kokkuleppe täiskasvanu abiga.  

● Huvitub võistlusmängudest ning tahab olla edukas. 

Tunnetus- ja 

õpioskused 
 

● Oskab osaliselt oma tegevusi plaanida ja organiseerida ning tegutseb 

iseseisvalt otsese juhendamiseta, kuid autoriteetide toel.  

● Keskendub tegevusele kuni 10 minutiks. 

● Plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleeme. 

● Kõne toetub mälule ning sõltub sellest, kellega ja mis olukorras ta koos 

on. 

● Saab aru mõistatustest ja lihtsamatest piltlikest võrdlustest. 

● Liigitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi. 

● Saab aru arvumõistest, huvitub tähtedest. 

● Keskendub tegutsedes mitmele eristavale nähtavale tunnusele ning jaotab 

oma tähelepanu.  

● Omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, 

kujutluste ja kõne kaudu. 

Sotsiaalsed ja 

enesekohased 

oskused 
 

● Väärtustab oma saavutusi, ent vajab oma tegevuse tunnustamist ja 

täiskasvanu tähelepanu. 

● Püüab vahel teisi abistada ja lohutada. 

● Arvestab reegleid mängudes ja tegevustes, mida juhib autoriteet.  

● Saab aru lihtsamatest käitumisreeglitest seltskonnas ning järgib neid 

igapäevases suhtluses. 

● Järgib koos kokkulepitud rühmareegleid ja teab nende vajalikkust. 

● Teab oma nime, vanust ja sugu ning märkab soolisi erinevusi. 

● Teab oma lasteaiakaaslaste ja õpetajate eesnimesid. 

● Enne uue tegevuse alustamist korrastab meeldetuletamisel eelneva koha. 

● Kasutab iseseisvalt põhilisi viisakusväljendeid (tänab, palub, jätab 

hüvasti) 

● Väljendab verbaalselt lihtsamaid emotsioone, oma soove, tahtmisi ja 

seisukohti ning püüab jõuda kokkuleppele. 

● Seab endale mõningasi eesmärke ja täidab neid. 

● Saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest. 

● Tahab olla iseseisev, kuid sageli ei ole tal suutlikkusest realistlikku 

ettekujutust. L 

● Saab hakkama eneseteenindamisega (riietub, sööb, joob iseseisvalt), tal 

on kujunenud tualetiharjumused. 

● Loob lühiajalisi sõprussuhteid. 
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4-5 AASTANE LAPS 
 

Alavaldkond Eeldatavad tulemused 

Mänguoskused ● Eelistab sootüübilisi mänge. 

● Mängib koos teiste lastega erinevaid mänguliike.  

● Rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid 

ümbritsevast maailmast.  

● Järgib mängureegleid täiskasvanu abiga ning oskab tuttavate mängude 

reegleid teistele selgitada. 

● Teda motiveerivad tegevused eakaaslastega. 

● Lahendab arusaamatusi verbaalselt. 

● Paneb kokku erinevaid konstruktoreid, kasutades fantaasiat, mõtlemist, 

tähelepanu. 

Tunnetus- ja 

õpioskused 
 

● Tegutseb lühikest aega iseseisvalt, kuid tegutsemiskindluse 

saavutamiseks vajab veel täiskasvanu abi.  

● Keskendub huvipakkuvale tegevusele mõnikümmend minutit.  

● Katsetab ja uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutlusi 

kui ka reaalseid esemeid ja objekte. 

● Räägib esemetest, mis pole kohal ja olukordadest, mis toimusid 

minevikus või leiavad aset tulevikus ning fantaseerib. 

● Oskab vaadelda ning märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid. 

● Eristab rühmi ja oskab neid võrrelda ning saab aru lihtsamate mõistete 

kuuluvusest, alluvusest ja üldistatusastmest. 

● Omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning 

lahendab probleeme. 

● Kasutab teadmiste omandamisel ja kogetu meenutamisel intuitiivselt 

lihtsamaid meeldejätmise vise (mälustrateegiaid). 

● Liigitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi. 

● Saab aru arvumõistest, huvitub tähtedest. 

Sotsiaalsed ja 

enesekohased 

oskused 
 

● Hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid.  

● On tundlik teiste hinnangute suhtes, need mõjutavad tema 

enesehinnangut. 

● Naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust, jagab ja 

vahetab. 

● Hoolib teistest, pakub oma abi. 

● Oskab avalikus kohas sobivalt käituda ning teab, mida tohib, mida mitte. 

● Teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd, jagab ja vahetab. 

● Väljendab oma emotsioone ja räägib nendest. 

● Suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt ning orienteerub oma 

suutlikkuses. 

● Suudab kuigivõrd vastutada oma tegevuse eest. 

● Oskab jälgida ohutut käitumist teiste suhtes. 

● Tegevuse lõppedes koristab enda järelt ja aitab teistel koristada . 

● Järgib süües iseseisvalt lauakombeid 

 

 

5-6 AASTANE LAPS 
 

Alavaldkond Eeldatavad tulemused 

Mänguoskused ● Eelistab omasoolisi mängukaaslasi, on kujunenud püsivad sõprussuhted. 

● Algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu. 
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● Mängus valib püsiva rolli. 

● Rollimängus kujuneb rollisuhtlus.  

● Järgib mängureegleid ning tuleb toime mängureeglite seletamisega. 

● Suudab jõuda mängukaaslastega kokkuleppele. 

● Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid. 

● Osaleb ühismängudes, mis nõuavad otsustamist. 

● Suudab iseseisvalt mängida lihtsamaid lavastusmänge. 

Tunnetus- ja 

õpioskused 
 

● Plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke ning üritab alustatud 

tegevused lõpetada. 

● Suudab tegevusele keskenduda vähemalt 20-30 minutiks. 

● Kasutab kujutlusi luues ja tegevusi planeerides sisekõnet. 

● Kasutab kõnet info saamiseks ning uute teadmiste omandamiseks. 

● Kasutab sidusat kõnet, tema dialoog on suunatud rohkem iseendale. 

● Saab aru asjade suhetest ja omadustest ning ajalis- ruumilisest 

järjestusest. 

● Kasutab teadmisi igapäevastes, uudsetes kui ka sarnastes olukordades. 

● Teab miks peab asju kordama. 

Sotsiaalsed ja 

enesekohased 

oskused 
 

● Märkab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti ning arvestab neid 

käitumises ja vestluses. 

● On oma tegevustes orienteeritud tunnustusele, tähelepanule ja 

emotsionaalsele toetusele. 

● Abistab ja kiidab teisi. 

● Suudab lühikest aega ilma täiskasvanu kontrollita rühmas mängida ning 

teha koostööd omal viisil. 

● Seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia. 

● Järgib sotsiaalset rutiini.  

● Paneb märjad riided ise kuivama. 

● Korrastab oma isiklike esemete hoiukohta (riidenagi või – kapp või 

töövahendite karp). 

● Mõtleb koos õpetajaga välja ühised rühmareeglid. 

● Põhjendab viisakusreeglite järgimise vajadust. 

● Väljendab oma käitumisega, et inimeste huvid ja arvamused võivad 

erineda (nt näitab üles viisakat huvi teise tegevuse vastu, mis ei  pruugi 

endale meeldida). 

 

6-7 AASTANE LAPS 
 

Alavaldkond Eeldatavad tulemused 

Mänguoskused ● Täidab mängides erinevaid rolle. 

● Suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslasega 

kokkuleppele. 

● Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus. 

● Järgib rühmas kehtivaid reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme 

Tunnetus- ja 

õpioskused 
 

● Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, avastada ja 

katsetada. 

● Saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, 

sündmusi ja nähtusi tervikuna.  

● On suuteline kestvamaks tahtepingutuseks (kuni 30 min). 

● Kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused 

lõpuni. 

● Loob uusi seoseid eeskuju, seletuste, kuulamise ja nägemise kaudu. 

● Kasutab nii kaemuslik-kujundilikku kui verbaalset mõtlemist. 
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● Saab kuuldust aru ja reageerib sellele vastavalt. 

● Kasutab arutlevat dialoogi.  

● Tajub oma mälu mahtu ning kordab teadlikult üle meeldejäetavat 

materjali. 

● Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel. 

Sotsiaalsed ja 

enesekohased 

oskused 
 

● Arvestab kaassuhtleja kui ka suhtlemispaigaga. 

● Kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ja tegevuse lõppedes 

koristab enda järelt. 

● Püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises 

ja vestluses.  

● Vastutab rohkem oma tegevuse eest ja räägib oma kavatsustest. 

● Kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi.  

● Oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma 

käitumist vastavalt tagasisidele.  

● On kujunenud esmased tööharjumused. 

● Püüab kõigega hakkama saada, on tundlik oma ebaõnnetumiste ja teiste 

hinnangute suhtes. 

● Hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise. 

● Talub muutusi ja vanematest eemalolekut, on siiski uues situatsioonis 

ebakindel. 

● Suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõm, 

viha, sobival viisil väljendada. 

● Osaleb rühma reeglite kujundamisel. 

● Arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle ning teeb vahet hea ja halva 

vahel nii enda kui ka teiste puhul. 
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VALDKOND: MINA JA KESKKOND  

 

Üldeesmärgid 
1. Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult. 

2. Laps saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas. 

3. Laps väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone. 

4. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult. 

5. Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. 

6. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses. 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 
1. valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis 

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

liikluskasvatust; 

2. suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja 

igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning 

aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid; 

3. lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, vestlemist, 

ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust; 

4. suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm märgatu 

kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma (oletama ja 

oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema; 

5. rakendatakse mitmekülgseid aktiivõppemeetodeid; 

6. suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult 

käituma. 

 

 

Õpisisu 

Mina ja keskkond valdkond annab õppeprotsessile temaatilise sisu, mis võimaldab erinevate 

õppevaldkondade, teemade ja eri tegevuste ulatuslikkus lõimimist.  

I. Sotsiaalne keskkond:  

➢ Laps ja perekond (mina ise, perekond ja sugulased, kodu) 

➢ Laps ja lasteaed (lasteaed ja kool, üldtunnustatud käitumisreeglid, ametid, elukutsed 

ja tööd) 

➢ Laps ja kodumaa/päritolu (eesti rahva tähtpäevad, kombed, lapsed mujal 

maailmas, üldinimlikud väärtused, kodumaa, teised rahvused Eestis,) 

➢ Laps ja tervis 

Tervisekasvatus on eesmärgistatult integreeritud igapäevatoimingutesse ja 

õppetegevustesse ning viiakse läbi ka temaatilisi üritusi ja nädalaid. Koostöös 

lastevanematega kujundatakse lapses tervislike harjumuste  kujunemist.  

Terviseteemadena käsitletakse: 

● Oma tervise väärtustamine  - inimkeha, soolised erinevused, aktiivne liikumine 

ja puhkus; tervislik toit; tervist kahjustavate tegevuste vältimine; esmaabi 

algõpetus.  

● Omavahelised  suhted - emotsioonid; sõprus, hoolivus, turvalisus ja 

tähelepanelikkus, suhtumine erinevustesse. 

● Ühiskond ja keskkond -  keskkonnakaitse; turvalisus ja ohuallikad ning ohutu 

käitumine. 

II. Looduskeskkond:  

➢ Laps ja loodus (kodukoha loodus; elus- ja eluta loodus; mets- ja koduloomad, 

linnud, kalad, putukad, puud, taimed, seened - erinevad elupaigad ja eluviisid, 
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välimus, kasv, areng) 

➢ Laps ja elukeskkond (muutused looduses, ilmastik, aastaajad, öö ja päev, valguse, 

temperatuuri, vee, õhu ja toitainete tähtsus) 

➢ Laps ja loodushoid (inimese mõju loodusele; loodushoid, säästev areng, jäätmed 

heaperemehelik käitumine). 

III. Tehiskeskkond:  

➢ Laps ja tehnoloogia (tehnika, meedia, robootika, nutivahendid, virtuaalkeskkond, 

turvalisus ja ohutus) 

➢ Laps ja füüsiline keskkond (ehitised, jäätmed, tarbimine, taaskasutus, säästev 

areng) 

➢ Laps ja ametid (erinevad ametid, tööriistad ja vahendid, raha kasutamine). 

➢ Laps ja liiklus (transpordivahendid, jalakäija ja ratturi ohutu liiklemine; jalakäija, 

ratturi ja auto turvavarustus; liiklus tänaval ja maanteel,  eriotstarbelised sõidukid; 

olulised liiklusmärgid, ohutus erinevatel aastaaegadel ) 

Liikluskasvatus on eesmärgistatud, integreeritud ja süsteemne protsess, mille 

käigus laps omandab vajalikud algteadmised, oskused ja harjumused ohutuks 

liiklemiseks jalakäijana. Tutvub erinevate sõidu- ja transpordivahenditega ning 

nende liikumise omapäraga. 

 

Eeldatavad tulemused vanuseti 
 

Vanus Eeldatavad tulemused 

2-3 

aastane 
 Vastab küsimustele oma kodu ja pereliikmete kohta. 

 Nimetab küsimisel oma lasteaiakaaslaste nimesid ja õpetajate ning õpetaja abi 

eesnimesid. 

 Teab rühmaruumide otstarvet. 

 Leiab Eesti lippu nähes erinevate värvuste seast Eesti lipu värvused. 

 Vastab õigesti küsimusele, kas ta on poiss või tüdruk. 

 Nimetab erinevaid kehaosi (pea, jalg, käsi, silmad, suu, nina, kõrvad). 

 Nimetab erinevaid toiduaineid. 

 Tunneb ära osutamisel mõned koduloomad, metsloomad, putuka, linnu, 

taimed (puud, lilled, köögiviljad). 

 Nimetab tuntud loomade iseloomulikke tunnuseid (nt jänesel pikad kõrvad, 

kass nurrub, häälitsused). 

 Tunneb ära metsa, veekogu, kivi, liiva/mulla. 

 Kirjeldab erinevaid ilmastikunähtusi (nt vihma sajab, päike paistab). 

 Nimetab vett, lund, jääd. 

 Paneb prügi selleks ettenähtud kohta nii toas kui õues. 

 Osutab küsimisel jalutuskäigul lasteaeda ümbritsevatele objektidele. 

 Nimetab sõiduvahendeid 

 Teab mõisteid kõnnitee, sõidutee. 

3-4 

aastane 
 Ütleb küsimisel oma pereliikmete eesnimed. 

 Nimetab koos perega tehtavaid tegevusi, töid. 

 Kirjeldab lasteaia erinevate ruumide otstarvet. 

 Teab mis riigis elab, tunneb ära Eesti lipu ja nimetab värve. 

 Nimetab kohti ja esemeid, mis võivad olla ohtlikud (kuum toit, lahtine tuli, 

ravimid, käärid). 

 Selgitab kuuldud loo tegelaste käitumise põhjal „hea” ja „halva” tähendust. 
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 Kirjeldab küsimisel, mille poolest inimesed on erinevad (nt kasv, juuksed). 

 teab hammaste hooldamise vahendeid; 

 Tunneb mõningaid puu ja köögivilju ning nimetab, mida nendest valmistada 

saab. 

 Tunneb seent. 

 Nimetab metsloomi, koduloomi, putukaid, linde, kala, konn. 

 Teab mõningate loomade elupaiku ja elamisviise. 

 Nimetab loomade ja lindude olulisi tunnuseid. 

 Eristab metsa ja põldu. Nimetab mõningaid okas- ja lehtpuid. 

 Eristab aastaaegade tunnuseid . 

 Teab ilmastiku muutuste seostest taimede, loomade ja inimestega (nt lehed 

langevad, loomad jäävad talveunne, inimesed riietuvad soojemalt). 

 Eristab ööd ja päeva. 

 Tunneb ära inimesele vajalikud masinad, tehnika. 

 Nimetab oma kodukoha tuntumaid asutusi. 

 Nimetab küsimisel erinevaid elukutseid seostades neid tegevusega (nt pagar 

küpsetab saia, arst ravib haiget). 

 Harjutab meediakogemusest rääkimist (filmist, multifilmist videost nähtu 

kirjeldamine). 

 Mõistab meedias nähtud ja kuuldud helide ja piltide mõju oma 

emotsioonidele. 

 teab valgusfoori ja tulede tähendust (punane, kollane, roheline); 

 teab jalgrattaga sõitmise nõudeid 

 teab helkuri kasutamise vajalikkust. 

 Tunneb liiklusvahendid ja eriotstarbelised sõidukeid. 

4-5 

aastane 
 Ütleb küsimisel oma kodukoha nime. 

 Kirjeldab oma pereliikmeid, ja oma kodu. 

 Nimetab oma lasteaia nime, teab lasteaia töötajaid ja nende tegevusi. 

 Orienteerub lasteaia õuealal ja lasteaia ümbruses. 

 Kirjeldab sõbra omadusi. 

 Teab oma rahvust, oma keelt, ning riigi tähtsamaid sümboleid ja tähtpäevi. 

 Teab, et inimesed on erinevad ja räägivad erinevaid keeli. 

 Nimetab erinevaid vaadeldavaid köögivilju ja teab kus need kasvavad. 

 nimetab tervist hoidvaid  tegevusi 

 nimetab toiduaineid, mida tuleks süüa iga päev; 

 oskab nimetada kehaosi(k.a. hambad) ja teab nende vajalikkust ja kuidas 

hoida hügieeni. 

 Teab milline on tuntumate mürgiseente tunnus. 

 Nimetab taime osi (leht, vars, õis). 

 Nimetab kalale iseloomulikke tunnuseid (nt uimed, soomused, saba). 

 Teab, elusorganismid vajavad õhku, vett, soojust, toitu. Teab vee omadusi. 

 Nimetab ja tunneb ära maavarasid (nt savi, liiv, muld). 

 Nimetab 2-3 looma, kes jäävad talveunne. 

 Iseloomustab ilmastikunähtusi (nt lumi ja jää on külmad, päike paistab 

soojalt). 

 Iseloomustab erinevaid aastaaegu 1-2 tunnusega. 

 Põhjendab, miks loomade ja lindude elutingimused talvel raskemad on. 

 Nimetab mõned tegevused millega säästetakse loodust. 
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 Loetleb enimtuntud elukutsete juurde kuuluvaid töövahendeid. 

 Nimetab tehnilisi vahendeid, mis abistavad inimest 

 Harjutab meediakogemusest rääkimist ning oma arvamuse kujundamist ja 

hindamist. (filmist, multifilmist videost nähtu kirjeldamine). 

 Mõistab milline on video või multifilmi, filmi mõju tema emotsioonidele. 

 Loob oma meediasõnumi pildistades või filmides. 

 teab oluliste liiklusmärkide (ülekäigukoht, jalgrattatee, jalgtee) tähendusi; 

 teab valgusfoori tulede süttimise järjekorda ning nende tähendust; 

 teab, kuidas sõiduteed ületada; 

 Nimetab kohti, esemeid, aineid ja tegevusi mis võivad olla ohtlikud või 

tervisele kahjulikud. 

5-6 

aastane 
 Oskab öelda oma ees- ja perekonnanime vanuse. 

 Teab oma pereliikmeid ja nende tegevusi.  

 Kirjeldab oma kodukohta (kodu, pere, loomad, naabrid). 

 nimetab oma lasteaia ja rühma nime. 

 Teab eesti riigi sümboleid. Tunneb koduvalla lippu. 

 Oskab  nimetada teisi rahvuseid ja keeli. 

 oskab kirjeldada tähtsamate tähtpäevade tähistamist lasteaias 

 Nimetab Eesti rahvustoite (nt kama, hapukapsad, verivorst). 

 Põhjendab, miks on hea omada sõpra/sõpru. Loob püsivaid sõprussuhteid. 

 Selgitab erinevate abivahendite (nt prillid, ratastool, kaldteed tänavatel) 

vajadust. 

 Teab kuidas hoida enda ja teiste tervist. 

 teab, mis võib  tekitada hambakaariest. 

 teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda ohuolukorras. 

 oskab nimetada ja kirjeldada aias ja metsas kasvavaid taimi. 

 nimetab tuntumaid erineva elupaiga ja viisiga loomi ning kirjeldab nende 

välimust. 

 Põhjendab, miks mõned linnud lendavad soojale maale. 

 Tunneb mõningaid erinevaid maastikuvorme (mägi, org soo jne). 

 seostab muutusi looduses aastaaegade vaheldumisega ning oskab neid 

kirjeldada 

 teab, kuidas mõned inimeste loodud esemed mõjuvad loodusele halvasti (nt 

autode heitgaasid, põlev plastmass). 

 Käitub loodust säästvalt. 

 teab prügi sorteerimise vajalikust. 

 Selgitab vestluses enimtuntud ametite (nt arst, tuletõrjuja, politsei, õpetaja) 

vajalikkust. 

 teab raha otstarvet. 

 Oskab tehnilist vahendit oskuslikult ja heaperemehelikult kasutada, arvestades 

sealjuures ohutusnõudeid. 

 loob vahendite abil meediasõnumi (foto, animatsiooni jne) 

 teab liiklusvahendite erinevusi ning eriotstarbeliste sõidukite ülesandeid ja 

tähtsust; 

 teab turvavöö ja turvatooli vajalikkust sõidukis; 

 oskab kirjeldada liiklemise ohtusid erinevates ilmastikuoludes; 

 oskab selgitada, kus ja kuidas helkurit kanda; 

 teab jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise põhimõtteid. 
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6-7 

aastane 
 tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms; 

 kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone; 

 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; 

 Kasutab teda ümbritsevat tehnikat ja tehnoloogilisi vahendeid teadlikult ja 

tervisesõbralikult. 

 Analüüsib meedias esitatud fiktsiooni ja tegelikkuse erinevusi. 

 Mõistab meedia mõju oma emotsioonidele. 

 kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm; 

 teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita. 

 oskab ühissõidukis käituda  
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VALDKOND KEEL JA KÕNE 

 

Üldeesmärgid 

1. Laps on igapäevasuhtluses aktiivne vestleja, küsimuste esitaja ja suudab olla kuulaja rollis; 

2. Laps suudab sobivate sõnadega väljendada oma mõtteid, arvamusi, tundeid ja teadmisi; 

tunneb huvi raamatute ja lastekirjanduse vastu; 

3. Laps kasutab kõnes õiget hääldust, grammatilisi vorme ja lauseehitust; 

4. Laps saab aru kuuldud eakohasest tekstist ja oskab seda ümber jutustada; 

5. Lpas omandab lugema-kirjutamise  esmased oskused. 

 

Põhimõtted 

1. Keelt ja kõnet arendatakse kõikides tegevustes (olmetoimingutes, õppekäikudel, vestlustes, 

vaatlustel, mängudes,  kunsti-; liikumise-; muusika-; jne tegevustes). 

2. Täiskasvanu kõne on lapse kõne arengule eeskujuks. Õpetaja kõne peab vastama kirjakeele 

normidele.  

3. Sõnavara süstemaatiliseks arendamiseks koostavad rühma õpetajad  tegevuste temaatikast 

lähtuvalt oma rühma sõnavara, mis fikseeritakse nädalakavade märkuste lahtrisse või 

valdkonna oskuste lahtrisse. 

 

2 – 3 AASTANE LAPS 

ALAVALDKONNAD ÕPISISU 

Suhtlemine Dialoogis osalemine: küsimuste esitamine, oma soovide ja vajaduste 

väljendamine, vajadusel rohkem kui ühe lausungiga vastamine 

Sõltuvalt suhtluseesmärgist erineva intonatsiooni ja hääle tugevuse 

kasutamine 

1-2realise luuletuse järgi kordamine või peast lugemine 

Hääldamine  1-2silbilised sõnad õiges vältes ja silbistruktuuris  

Enamiku häälikute õige hääldamine 

Sõnavara  Nimisõnad, mis väljendavad tajutavaid objekte ja nähtusi.  

Tegusõnad,  mis väljendavad tegevusi, millega laps on ise kokku 

puutunud. 

Omadussõnad, mis väljendavad hästi tajutavaid tunnuseid 

Mõningaid üldnimetused.                                                    

Tagasõnad (all, peal, sees, ees, taga) ruumisuhete tähistamiseks. 

Grammatika Enamik käändevormidest 

Tegusõna käskiv kõneviis 

Tegusõna kindla kõneviisi olevik 

Ma- ja da- tegevusnimi 

Ettevalmistus 

lugemiseks ja 

kirjutamiseks 

Koos täiskasvanuga pildiraamatu vaatamine 

Raamatu lehe keeramine 

Pildi kommenteerimine 

Jõukohase teksti kuulamine 

Häälikuliselt sarnaste sõnade eristamine kuulmise järgi (laps osutab 

pildile või objektile) 

2 – 3 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Osaleb dialoogis 

 Kommenteerib 1-2 lausungiga enda ja/või kaaslase tegevust.                                                    

 Kasutab oma kõnes tuttavaid 1-2silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris.                 

 Hääldab õigesti enamikku häälikuid. 

 Kasutab nimisõnu, mis väljendavad tajutavaid objekte, nähtusi.                                        
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 Kasutab tegusõnu, mis väljendavad tegevusi, millega ta ise on kokku puutunud.                    

 Kasutab kõnes hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid omadussõnu.                                       

 Kasutab kõnes mõningaid üldnimetusi                                                                                  

 Kasutab tagasõnu (all, peal, sees, ees, taga) ruumisuhete tähistamiseks. 

 Mõistab ning kasutab tuttavas tegevuses ja situatsioonis 3-5sõnalisi lihtlauseid. 

 Vaatab üksi ja koos täiskasvanuga pildiraamatuid.                                                                                                              

 Kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud tekste.                                                                 

 Eristab kuulmise teel järgi tuttavaid häälikuliselt sarnaseid sõnu üksteisest, osutades pildile 

või objektile. 

 

3 - 4 AASTANE LAPS 

ALAVALDKONNAD ÕPISISU 

Suhtlemine Suhtluse algatamine                                                         

Aktiivne suhtlemine eakaaaslastega.                                       

Enda ja kaaslaste tegevuse kommenteerimine.                        

Täiskasvanult ümbritsevate asjade kohta küsimuste küsimine 

Pildiseeria järgi jutustamine                                                       

2-3realise luuletuse või liisusalmi järgi kordamine või peast 

lugemine 

Hääldamine Tuttavate 2-3silbiliste sõnade hääldamine õiges vältes ja 

silbistruktuuris 

Lihtsamatest häälikutest koosnevate konsonantühendite 

hääldamine 

Hääldab õigesti enamikku häälikuid (eranditeks R S K Õ Ü)  

Sõnavara Üld- ja liiginimetuste mõistmine ja kasutamine 

Objektide osade ja detailide nimetamine 

Liitsõnade ja tuletiste kasutamine 

Grammatika Ühte tegevust, seisundit või olukorda kirjeldava lihtlause 

kasutamine.                                                                      

Koondlause kasutamine. (A, M ja K läksid seenele)                    

Kõige lihtsamaid suhteid väljendavate  rindlausete kasutamine:                                                                  

1. Sidesõna ja abil ühendatakse sisu poolest kokku kuuluvad 

lause osad (Anna pani saapad jalga ja astus uksest välja.)                                                              

2.sidesõna või lahutab sisu poolest erinevad lauseosad (Kas ma 

võin veel mängida või pean asjad ära koristama?)                                                                  

Tegusõna lihtmineviku vormide kasutamine. 

Ettevalmistus lugemiseks 

ja kirjutamiseks 

Lugemise ja kirjutamise matkimine 

Üksikute tähtede tundmine (oma eesnime esimene täht) 

Kuulmise teel täiskasvanu häälimise järgi hääliku eristamine 

häälikute reas 

3 - 4 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega algatades ise suhtlust. 

 Kommenteerib enda ja kaaslaste tegevust, räägib mõnest hiljuti kogetud emotsionaalsest 

kogemusest 2-3 lausungiga. 

 Jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga pildi kohta ühe lausungi. 

 Kasutab oma kõnes tuttavaid 2-3silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris. 

 Mõistab ja kasutab kõnes nii üld- kui ka liiginimetusi 

 Kasutab kõnes objektide osade/detailide nimetusi. 

 Kasutab kõnes mõningaid liitsõnu ja tuletisi. 

 Kasutab kõnes eri tüüpi lihtlauseid, sh. koondlauseid. 
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 Kasutab kõnes lihtsamaid suhteid väljendavaid rindlauseid. 

 Tunneb täiskasvanu häälimise järgi kuulmise teel ära hääliku häälikute reas. 

 Tunneb ära ja nimetab üksikuid tähti. 

 

4 - 5 AASTANE LAPS 

ALAVALDKONNAD ÕPISISU 

Suhtlemine Dialoogi algatamine ja jätkamine täiskasvanuga ka 

väljaspool tegevussituatsiooni  

Rollimängus erineva intonatsiooni ja hääletugevuse 

kasutamine 

Kuni 4realise luuletuse või liisusalmi peast lugemine 

Hääldamine  Kõik häälikud 

3-4silbilised tuttava tähendusega sõnad  

Häälikuühendid 1-2silbilistes sõnades 

Sageli kasutatavad võõrsõnad (šokolaad, foto) 

Sõnavara Antonüümid 

Omadussõnad, mis väljendavad iseloomuomadusi ja 

hinnanguid 

Aega väljendavad nimisõnad (eile, täna, homme) 

Vajadusel uudsete või võõraste objektide, nähtuste või 

tegevuste tähistamiseks sõnade moodustamine 

Grammatika Lihtsamad põimlaused 

Nud- ja tud kesksõna 

Omadussõnade võrdlusastmed 

Tingiv kõneviis 

Nimisõna mitmus 

Sõna arvu ja käände ühildamine 

Ettevalmistus lugemiseks ja 

kirjutamiseks 

Hääliku eristamine häälikute reas ja sõnas 

Ettelugemise kuulamine 

Mõnede tähtede õppimine 

4 - 5 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 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 3-5 lausungiga 

 Hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid ja sageli kasutatavaid võõrsõnu 

 Hääldab õigesti 3-4silbilisi tuttava tähendusega sõnu 

 Hääldab õigesti kõiki häälikuühendeid 1-2silbilistes tuttava tähendusega sõnades 

 Kasutab kõnes mõningaid antonüüme 

 Kasutab kõnes mõningaid iseloomuomadusi ja hinnanguid väljendavaid omadussõnu 

 Kasutab kõnes aega väljendavaid nimisõnu 

 Kasutab kõnes omadussõna võrdlusastmeid 

 Ühildab sõnu arvus ja käändes 

 Tunneb kuulates ära hääliku häälikute reas ja sõnades 

 Tunneb mõningaid tähti 

 Kirjutab õpitud tähti õigesti 

 

5 - 6 AASTANE LAPS 
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ALAVALDKONNAD ÕPISISU 

Suhtlemine Iseendast rääkimine 

Täiskasvanule küsimuste esitamine 

Nalja ja narritamise mõistmine ja kasutamine 

Pildi või kogemuse põhjal jutustamine seotud lausungitega 

(peamiselt seob lausungeid sõnadega ja siis, siis, ja) 

Kõnega kaaslaste tegevuse suunamine ja sellele hinnangu 

andmine 

Hääldamine  3-4silbilised sõnad 

Sõnavara  Aega väljendavad määrsõnad 

Mõningad sünonüümid 

Samatüveliste sõnade tähenduste erinevuse mõistmine 

Sihilised ja sihitud tegusõnad 

Üldmõisted ja liiginimetused 

Grammatika  Saav ja rajav kääne 

Umbisikuline tegumood 

Grammatikavigade märkamine täiskasvanu kõnes 

Ettevalmistus lugemiseks 

ja kirjutamiseks 

1-2silbiliste sulghäälikuta ja häälikuühendita sõnade häälimine 

Hääliku asukoha määramine häälikuühendita sõnas 

Täiskasvanu eeskujul kahest erivältelisest sõnast koosneva rea 

järele kordamine 

Üksikute lühikeste sõnade veerimine 

Üksikute lühikeste sõnade kirjutamine 

5 - 6 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Vestluses/jutustamisel püsib teemas, vajaduse korral läheb kaasa teiste algatatud teema 

muutustega 

 Annab edasi kuuldud teksti sisu, sündmuste järgnevust, põhjusi ning tegelaste käitumist 

täiskasvanu suunavate küsimuste ja korralduste abil. 

 Kordab järele ja hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid ja tuttava tähendusega sõnu 

 Kasutab kõnes õigesti aega väljendavaid määrsõnu 

 Kasutab kõnes mõningaid sünonüüme 

 Nimetab õpitud kategooria piires vähemalt 2 sõna 

 Kasutab kõnes õigesti saava ja rajava käände vorme 

 Märkab grammatikavigu täiskasvanu kõnes ning osutab neile 

 Kasutab enamasti õigesti umbisikulist tegumoodi 

 Häälib täiskasvanu abiga 1-2silbilisi sulghäälikuta ja häälikuühendita sõnu 

 Määrab hääliku asukoha häälikuühendita sõnas 

 Kordab täiskasvanu eeskujul eri vältes kahest sõnast koosneva rea 

 Veerib üksikuid sõnu kindlas situatsioonis 

 

6 - 7 AASTANE LAPS 

ALAVALDKONNAD ÕPISISU 

Suhtlemine Erinevate suhtlusstrateegiate kasutamine sõltuvalt 

suhtluseesmärgist 

Sõltuvalt kaassuhtlejast ja/või suhtlusolukorrast intonatsiooni ja 

sõnade valimine 

Kaudsed ütlused (vihje, mõistaandmine, viide) 

Mõttelüngaga tekstis puuduva info tuletamine iseseisvalt 

Sellest, mida hakkab tegema, rääkimine 

Olu- ja tegevuspildi järgi jutustamine 
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Hääldus  Tähenduselt võõraste sõnade järele kordamine 

Võõrhäälikuid sisaldavate tuttavate sõnade hääldamine 

Sõnavara  Kujundlikud väljendid 

Abstraktse tähendusega sõnad 

Inimest ja tema tegevust iseloomustavad sõnad 

Liitsõnad 

Sõnade tuletamine 

Aja- ja ruumi suhteid väljendavad sõnad 

Abstraktsed üldnimetused  

Grammatika  Kõikide käändevormide ainsus ja mitmus 

Laadivaheldus 

Põhjust, tingimust ja eesmärki väljendavad põimlaused 

Ettevalmistus lugemiseks 

ja kirjutamiseks 

Sulghäälikut sisaldavate 1-2silbiliste sõnade häälimine 

Tähtede õppimine  

1-2silbiliste sõnade veerimine 

1-2silbiliste hääliku ühendita sõnade kirjutamine 

Hääliku ühendita sõnas kuulmise teel teistest pikema hääliku 

eristamine 

Täiskasvanu eeskujul sõna välte struktuuri muutmine 

Kuuldud lause sõnadeks jagamine abivahendite toel 

Luuletus ja muinasjutt kui kirjandusžanrid 

6 - 7 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Kasutab dialoogis erinevaid suhtlus  strateegiaid sõltuvalt suhtluse eesmärkidest 

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

põhisisu ning olulised detailid.  

 Kordab õigesti järele tähenduselt võõraid sõnu 

 Hääldab õigesti võõrhäälikuid tuttavates sõnades 

 Selgitab kuuldud kujundlike väljendite tähendust oma sõnadega ja/või toob enda 

kogemusega seotud näiteid.  

 Kasutab õigesti aja- ja ruumi suhteid väljendavaid sõnu 

 Kasutab kõnes kõiki käändevorme ainsuses ja mitmuses sh. harva esinevaid 

 Nimetab ja kirjutab enamikku tähti 

 Veerib 1-2silbilisi sõnu kokku, pikemaid sõnu loeb aimamisi 

 Häälib õigesti 1-2silbilisi ka sulghäälikut sisaldavaid häälikuühendita sõnu 

 Kirjutab õigesti 1-2silbilisi hääliku ühendita sõnu 

 Eristab hääliku ühendita  sõnas kuulmise järgi teistest pikemat häälikut 

 Muudab täiskasvanu eeskujul sõna välte struktuuri 
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VALDKOND EESTI KEELE KUI TEINE KEEL   
 

Üldeesmärgid 

1. Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu. 

2. Laps soovib ja julgeb suhelda eesti keeles nii eakaaslaste kui täiskasvanutega. 

3. Laps tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest. 

  

Põhimõtted  
1. Eesti keele omandamine toimub eesti õppekeelega rühmas, kus keeleõpe ja kõnearendus 

toimuvad praktilise tegevuse, mängu ja igapäevase suhtlemise kaudu. Sõnalist suhtlemist ja 

keelest arusaamist toetab rühma õpikeskkond (ruum, õppevara, inimesed). 

2. Keeleõpe ja kõnearendus toimuvad lähtuvalt sellest, milline saab olema lapse edasine 

haridustee (milline riik, kool, lasteaed). 

3. Keele omandamine on individuaalne protsess, mille puhul arvestatakse: 

 lapse vajadusi;  

 tema tunnetuslikku arengut;  

 individuaalseid iseärasusi; 

 lapse kodumaa kultuuri ja väärtushinnanguid. 

 

4. Õpetaja arvestab oma töös põhimõtet, et tema kõne on lapse jaoks kõnemudel. 

 

Korraldus  

1. Sügisel toimval lapse arengu toetamise ümarlauas antud hinnangu põhjal otsustatakase lapse 

individuaalse toetamise vajadus ja keeleringis osalemine.  

2. Nädalas kord toimub lasteaias keelering, mida juhendab eripedagoog. Keeleringi tegevuste 

sisu valik sõltub laste oskustest, huvist ja rühmades käsitletavast temaatikast.  

3. Õpetajad hindavad lapse eesti keele arengu taset vastavalt keele arengu kriteeriumitele (eesti 

keele omandamise tasemed), üks kord aastas, kevadel. 

4. Pedagoogid teevad tihedat koostööd lapse perekonnaga, et toetada lapse kohanemist uue 

olukorraga/uute inimestega/uue kultuuriga. Lapse keele omandamine sõltub tema 

motiveeritusest, mille kujundamisel on tähtis roll nii kodul kui lasteaial. 

 

Õpisisu 

1. Kuulamine 

2. Kõnelemine 

3. Eesti kultuuri tutvustamine 

 

Eesti keele kui teise keele arengu eeldatavad tulemused  
 

I õppeaasta lõpus II õppeaasta lõpus III õppeaasta lõpus IV õppeaasta lõpus 

Kuulamine 

Saab aru 

lihtsamatest 

korraldustest 

Reageerib adekvaatselt 

eesti keeles antud 

korraldustele 

Saab aru korraldustest 

ja toimib vastavalt 

Saab aru korraldustest 

ja toimib vastavalt 

Tunneb ära ja 

mõistab lihtsamaid 

õpitud sõnu ja 

väljendeid tuttavas 

kontekstis 

Tunneb ära õpitud 

sõnad ja väljendid ning 

mõistab neid 

 

Saab aru baassõnavara 

ulatuses 

Mõistab lihtsamat 

argiteemalist eesti-

keelset kõnet 
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Mõistab sõnu ühes 

kindlas tähenduses 

tuttavas olukorras 

Mõistab kõnet, mis on 

vahetult seotud 

suhtlussituatsiooniga 

Kuulab ja mõistab 

kõnet, mis on vahetult 

seotud 

suhtlussituatsiooniga 

Mõistab etteloetud või 

jutustatud eakohase 

teksti põhisisu 

Kõnelemine 

Tahab suhelda eesti 

keeles nii 

rühmakaaslaste kui 

täiskavanuga 

Tahab suhelda eesti 

keeles nii 

rühmakaaslaste kui 

täiskasvanutega 

Suhtleb iga päev 

eakaaslaste ja 

täiskasvanuga eesti 

keeles ning osaleb 

aktiivselt tegvustes 

Suhtleb aktiivselt eesti 

keeles eakaaslaste ja 

täiskasvanutega 

Tunneb lihtsamaid 

viisakusväljendeid 

Kasutab 

elementaarseid 

viisakusväljendeid 

erinevates 

suhtlussituatsioonides 

Kasutab kõnes 

sobivaid 

viisakusväljendeid 

Kasutab iseseisvalt 

sobivaid 

viisakusväljendeid 

Nimetab tuttavaid 

esemeid  ja tegevusi 

 

Nimetab esemete 

omadusi 

 

Valdab baassõnavara 

rutiin-tegevuste ja 

õpitud teemade 

ulatuses 

 

Valdab aktiivselt 

baassõnavara 

rutiintegvuste ja 

läbivõetud teemade 

ulatuses 

Oskab vastata 

küsimustele õpitud 

sõnavara piires 

Vastab küsimusele ühe 

sõnaga või lühifraasiga 

Vastab küsimustele 

õpitud sõnavara piires 

Saab aru lihtsast 

küsimusest ning 

vastab sellele õpitud 

sõnavara piires 

Loeb peast või 

kordab järele 1-2 

realist luuletust 

Teab peast 4-realist 

luuletust või liisusalmi 

Teab peast 

mõnda  luuletust või 

laulu 

Teab peast mitut 

luuletust või laulu 

Ütleb vastuseks 

nime küsimusele 

oma ees- ja 

perekonnanime 

Räägib õpitud 

sõnavara piires endast 

Jutustab õpitud 

sõnavara piires oma 

perest 

Vestleb talle olulistel 

teemadel 

Eesti kultuuri tutvustamine 

Tunneb huvi Eesti 

rahvussümbolite 

vastu 

Tunneb Eesti lippu, 

rahvuslille ja rahvus-

lindu 

Tunneb rahvuskivi. Tunneb Eesti vappi. 

Tunneb ära Eesti 

hümni. 

Teab ja oskab 

nimetada, mis riigis 

ta elab 

Teab koduvalla/-linna 

sümboleid. Teab EV 

presidendi nime. 

Oskab eesti kaardil 

näidata oma 

kodukohta 

Oskab nimetada 

mõningaid Eesti 

kohanimesid, tuntud 

inimesi. 

Tunneb huvi Eestis 

tähistatavate 

rahvakalendri 

tähtpäevade vastu 

Oskab nimetada mõnd 

Eestis tähistatavat 

riiklikku ja rahvuslikku 

tähtpäeva 

Oskab nimetada 

riiklikke pühi ja 

tähtpäevi. 

Teab eesti rahva 

traditsioone ja 

kombeid. 
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VALDKOND: MATEMAATIKA 

 

Üldeesmärgid 

1. Lapsel kujuneb oskus orienteeruda esemete maailmas, ta rühmitab esemeid ühe- kahe 

tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki. 

2. Laps järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal. 

3. Laps tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma päevategevusi. 

4. Laps õpib orienteeruma arvudemaailmas, mõtestab loendamistegevust ja seoseid 

arvudereas. 

5. Laps saab aru pikkuse, mahu, massi, aja ning rahalistest väärtustest, on tutvunud 

olulisemate mõõtühikutega ja mõistab mõõtmistegevust. 

6. Laps õpib tundma tasapinnalisi ja ruumilisi kujundeid ja suudab kirjeldada ümbritsevat 

ruumi kujundimõistete abil. 

7. Laps näeb matemaatilisi seoseid ja kasutab saadud oskusi igapäevatoimingutes. 

 

Põhimõtted 

1. Igapäevategevuste seostamine matemaatikaga – Last suunatakase vaatama maailma läbi 

„matemaatiliste prillide“. Last suunatakase nägema ja tajuma esemete vahelisi seoseid, 

märkama erinevusi ja sarnasusi, luuakse võimalused esemete järjestamiseks, rühmitamiseks, 

loendamiseks, mõõtmiseks jne. 

2. Tegutsemine ja mäng – tegevuse kaudu areneb lapse mõtlemine. Igapäevatoimingud, 

vestlused, vaatlused õppekäigud mängud seostatakse matemaatikaga. Mängude valikul 

lähtutakse laste vanusest ja matemaatiliste oskuste omandamise ealistest iseärasustest. 

Oluliseks osaks on mängu jooksul  vestlus, kus omandatakse õige sõnvara ja terminoloogia. 

Last harjutatakse läbi tegevuse määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, 

orienteeruma ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks. 

3. Matemaatika ja sotsiaalsed oskused – läbi matemaatiliste probleemide lahendamise 

suhtlevad lapsed omavahel, jagavad nõuandeid, kuulavad üksteist, mille tulemusel areneb 

keskendumisvõime ja koostööoskus. 

4. Matemaatiliste oskuste saavutamise pidev analüüs – saavutatud õpitulemuste hindamine 

võimaldab paremini planeerida nii individuaalset kui ka rühmatööd. Analüüs aitab kiiremini 

avastada arengulisi edusamme või  mahajäämusi ja toetada andekust või ennetada õpiraskusi 

matemaatikas. 

 

Õpisisu 

1. Hulgad, loendamine, arvud ja arvutamine 
Esemelise maailma tegevusliku ja mõistelise baasi kujundamine, mille abil laps orienteerub 

teda ümbritsevas esemete ja nähtuste maailmas, kirjeldades, võrreldes, , rühmitades esemeid. 

Hulkade võrdlemise ja  osahulkade loomise oskusele tuginedes jõutakse  arvude, liitmise ja 

lahutamise mõtestamiseni ja seostamiseni ning matemaatiliste jutukeste loomine. Numbri 

kirjutamise eeltööna mustrite joonistamine. 

 

2. Suurused ja mõõtmine. 
Esemete suuruse hindamine nägemise ja kompimise tajude kaudu. Suuruste  järjestamine 

suurustunnuste (suur, väike, pikk, lühike, kõrge, madal, lai, kitsas, paks, õhuke jt) põhjal.  

Esemete tajumine läbi kolme etapi: 

 paaris esemete võrdlemine, 

 kolme eseme pikkuse, laiuse, kõrguse võrdlemine, 

 kuni 5 eseme järjestamine suurustunnuse järgi.  

 Ümbritsevate esemete ja objektide pikkuse, laiuse ja kõrguse  mõõtmine kokkulepitud 

mõõduga. 
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3. Geomeetrilised kujundid. 
Õigete nimetuste ja mõistetega ümbritseva ruumi kirjeldamine. Kujundite maailmas ruumi, 

kehade (tahukate ja ümarkehade), pindade (tasa- ja kumerpindade), tasapinnaliste kujundite 

(kolmnurkade, ringide, ruutude, ristkülikute jt.) nimetuste ja omaduste tundmine. 

 

4. Orienteerumine ruumis 
Orienteerumine ruumis eeldab tähelepanu, mälu ja mõtlemise koostööd ja arendamist. 

Ruumis orienteerumine on jaotatud kolme etappi: 

● esemete asukoha määramine endast lähtudes, 

● enda asukoha määramine teiste inimeste ja objektide suhtes, 

● objektide omavaheliste ruumiliste asetuste määramine. 

 

5. Orienteerumine ajas. 
Ajamõistete seostamine lapse igapäevase tegevusega ja looduse rütmiga. Lapse tegevuse 

kirjeldamine kasutades ajatunnuseid (varem, hiljem, enne, pärast, eile, täna, homme, 

hommik, päev, öö, kiiresti, aeglaselt). 

 

2 – 3 AASTANE LAPS 

ALAVADKONNAD ÕPISISU 

Geomeetrilised 

kujundid. 

 

Ruumilist ja tasapinnalist kujundite vormi eristamine ühe 

silmatorkava omaduse kaudu. Vormi ja suuruse tajumine 

nägemise, kompimise, järelduste tegemise (ümar veereb, kandiline 

ei veere jne)  kaudu. 

Ümara ja kandilise ning ringi ja nelinurga eraldamine teiste 

esemete seast pealeasetamise teel, kasutades kompimist. 

Uue kujundi õppimisel uue nimetuse andmine ja selle tunnuste 

vaatlemine, seostamine ümbritseva maailmaga. 

Ehitiste konstrueerimine. 3 põhivärvi tunnusena määramine. 

Hulgad ja 

loendamine  

 

Lapsele tuttavad hulgad – sõrmed, lapsed, mänguasjad, erinevad 

esemed. Ühte eristamine paljust, mõistete üks ja palju seostamine 

tegevusega. Hulga moodustamise seostamine kuju, suuruse ja 

paiknevuse tunnustega.  

Hulga moodustamine näidise järgi. 

Loendamine kolmeni. 

Suurused ja 

mõõtmine 

 

Esemete rühmitamine, järjestamine verbaalse teksti toel 

suurusetunnuste põhjal –  suur ja väike, pikkuse, laiuse ja kõrguse 

tunnused. Esemete järjestamine üksteise peale või kõrvale 

asetades, ümbrusest otsides, lisades juurde üks ja palju. 

Orienteerumine 

ruumis. 

Kehaosade asukoha määramine. Oma asukoha määramine teis 

objektide suhtes.  

Orienteerumine 

ajas. 

Öö ja päeva mõiste seostamine päevakavaga. Pimeduse ja valguse 

kontrasti näitlikustamine. Koha ja ajamõistete selgitamine läbi 

lapse praktilise tegevuse. 

2 – 3 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Leiab samasuguse kujundi  peale-, kõrvuti- või sisseasetamise teel. 

 Eristab ümmargusi ja kandilisi esemeid sh. ringi ja nelinurka. 

 Tunneb  põhivärve. 

 Rühmitab esemeid hulgaks ühe tunnuse järgi (värvus, kuju, suurus). 

 Leiab esemete hulgast üks ja palju. 

 Loendab kolme piires, vastab küsimusele mitu on. 

 Leiab esemetes erinevusi (suur – väike). 
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 Saab aru mõistetest minu ees – taga, kõrval, ülal – all – peal-sees 

 Seostab öö ja päeva mõisteid oma päeva rutiiniga. 

 

3 - 4 AASTANE LAPS 

ALAVADKONNAD ÕPISISU 

Geomeetrilised 

kujundid. 

 

Ringi, nelinurga ja kolmnurga  tunnuste kirjeldamine ja 

võrdlemine, külgede ja nurkade loendamine. Konstrueeritud 

ehitiste kirjeldamine ja analüüsimine. 

8 värvitooni tunnusena määramine.  

Hulgad, loendamine 

ja arvud, 

arvutamine 

Hulga elementide võrdlev tajumine – üksühesesse vastavusse 

seadmine. Mõistete samapalju, võrdselt, rohkem kui, vähem kui 

seostamine esemete, tegevusega. 

Loendamise ja arvu seostamine. Loendamise lõpul arvu 

nimetamine ja numbrimärgi seostamine modelleerimise teel.  

Suurused ja 

mõõtmine 

Pikkuse ja  laiuse võrdlemine omavahel ja sõnaline selgitamine, 

kirjeldamine. 

Orienteerumine 

ruumis. 

Kehaosade asukoha määramine. Oma asukoha määramine teise 

objektide suhtes. Objektide omavahelise ruumilise asetuse 

määramine väiksel määratletud pinnal – nt laud, liivakast jne. 

Orienteerumine 

ajas. 

Tegevuse kaudu ajamõistete selgitamine ja sõnavaras kasutama 

suunamine. Aastaaegade seostamine muutustega looduses. 

3 - 4 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Eristab ringi, kolmnurka ja nelinurka. 

 Tunneb 8 värvitooni. 

 Rühmitab esemeid ühe tunnuse (värvus, kuju, suurus) järgi 

 Hulgataju 3 piires 

 Võrdleb hulki paaride moodustamise teel, kasutab mõisteid sama palju, ühepalju ehk 

võrdselt, rohkem kui, vähem kui. 

 Võrdleb ja järjestab kahte eset, kasutab mõisteid suurem – väiksem, pikem – lühem, 

laiem – kitsam.  

 Loendab 5 piires ja tunneb arvude rida 5-ni. 

 Määrab esemete asukohta enda suhtes, kasutab mõisteid ülal/all/sees, ees/ taga/kõrval, 

parem, vasak 

 Seostab ja oskab kirjeldada oma tegevust öösel ja päeval, hommikul ja õhtul. 

 Leiab aastaaegadele iseloomulikku tunnuseid 

 

4 - 5 AASTANE LAPS 

ALAVADKONNAD ÕPISISU 

Geomeetrilised 

kujundid. 

Kujundite rühmitamine võrdlemise teel - vorm, värv, suurus, oma 

pakutud rühmitamistunnus. Kujunditest mustrite loomine, kujundi 

asukoha määramine. 

Hulgad, loendamine 

ja arvud, 

arvutamine 

Hulga jaotamine osahulkadeks. Hulga ühise tunnuse määratlemine 

ja hulka kuuluvate esemete analüüsimine. Loendamise ja arvu 

seostamine. Loendamise lõpul arvu nimetamine ja numbrimärgi 

seostamine modelleerimise teel.  Numbrimärgi kirjutamise 

eelharjutused – mustrid. Loendab 10 piires.  

Suurused ja 

mõõtmine 

Pikkuse, laiuse ja kõrguse tunnususte  võrdlemine omavahel ja 

sõnaline selgitamine kirjeldamine. Kolmeetapiline võrdlemine – 

väike-suurem-veel suurem.  Mahu ja pikkuse muutumine/mitte 

muutumine katsetamine – plastiliini tüki kaal ja kuju.  

Orienteerumine 2-4 objekti asukoha määramine suuremal ala, vahemaal. Enda 
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ruumis. asukoha määratlemine eseme suhtes. 

Orienteerumine 

ajas. 

Ajamõistete seostamine lapse tegevustega. 

4 - 5 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Iseloomustab  ristkülikut, kolmnurka ja ringi, oskab näha nende erinevusi ja sarnasusi. 

 Loob tuttavatest kujunditest mustreid ja modelleerib kujundeid. 

 Rühmitab esemeid ja olendeid kahe erineva tunnuse alusel. 

 Loendab 10 piires 

 Tunneb arvude rida ja numbrimärke 7-ni. 

 Võrdleb hulki paaride moodustamise teel ning otsustab, mida on rohkem, mida vähem. 

 Järjestab 3 eset  kõrguse, suuruse, pikkuse ja laiuse järgi,  

 Nimetab kõrgem/madalam; pikem/lühem, kitsam/laiem., väike-suurem-kõige suurem.   

 Määrab enda asukohta kasutades mõisteid ees – taga, keskel – äärel, ülal – all, paremal – 

vasakul 

 Teab ja kasutab hommik – õhtu – öö ja  eile – täna – homme  ajamõisteid.  

 Nimetab ja kirjeldab aastaaegu. 

 

5 - 6 AASTANE LAPS 

ALAVADKONNAD ÕPISISU 

Geomeetrilised 

kujundid. 

Kujundite rühmitamine võrdlemise teel - vorm, värv, suurus, oma 

pakutud rühmitamistunnus. Kujunditest mustrite loomine, 

kujundi asukoha määramine, mälu järgi asukoha meenutamine ja 

leidmine, etteütlemise järgi mustrite loomine. 

Hulgad, loendamine 

ja arvud, arvutamine 

Hulkade ühendamine ja osahulga eraldamine seostatud 

loendamisega, mis on aluseks liitmisele ja lahutamisele. 

Loendamine 10 piires. Loendamise tulemuse ja arvumärgi 

seostamine, 

Arvureas eelneva ja järgneva arvu nimetamine ja ära tundmine. 

Numbri modelleerimine ja numbrimärgi kirjutamine.. 

Matemaatilise jutukese koostamine kahe etteantud hulga järgi. 

Suurused ja 

mõõtmine 

Üksiktunnuste eristamine (kollane pall on suurem kui valge aga 

samas väiksem kui punane). Kauguse, pikkuse ja laiuse 

mõõtmine kokkulepitud mõõtühikuga, tulemuse avaldamine 

arvuna. 

Suuruse ja kaalu hindamine silmamõõduga, kontroll võrdlemine. 

Orienteerumine 

ruumis. 

Eseme asukoha määratlemine ruumis ja paberil. Oma tegevusele 

kuluva aja ratsionaalne kasutamine, Mõistete kiiresti-aeglaselt, 

varsti, hiljem, kohe seostamine lapse tegevusega.  

Orienteerumine ajas. Nädalapäevade ja aastaaegade järjekord, nädalapäevade 

seostamine järgarvuga. 

5 - 6 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

 Eristab ruutu ja ristkülikut, oskab näha nende erinevusi ja sarnasusi. 

 Rühmitab kujundeid vormi, suuruse, värvuse vm järgi, koostab mustreid ja laob 

kujunditest pilte. 

 Loendab 10 piires 

 Tunneb arvude rida ja numbrimärke 10-ni. 

 Võrdleb arve (suurem kui, väiksem kui) 

 Nimetab arvule eelnevat ja järgnevat arvu. 

 Moodustab hulkasid hulkade liitmise ja lahutamise teel, loob jutukese. 

 Määrab eseme asukoha teise eseme suhtes ruumis ja paberil (kohal, keskel, äärel, 
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vasakul, paremal). 

 Mõõdab pikkust, laiust ja kõrgust kokkulepitud mõõtevahenditega. 

 Järjestab raskuse ja paksuse järgi. 

 Järjestab kuni 5 eset suurusetunnuse järgi. 

 Orienteerub ümbruses juhendite järgi. 

 Eristab mõisteid kiiresti-aeglaselt, varsti, hiljem, kohe.  

 Teab nädalapäevade, aastaaegade järjekorda. 

 

 

6 - 7 AASTANE LAPS 

ALAVADKONNAD ÕPISISU 

Geomeetrilised 

kujundid. 

Ruumilised kehad – kera, kuup, nelitahukas ning vastandamine 

tasapinnaliste kujunditega nagu ring, ruut, ristkülik, kolmnurk. 

Mustrite ja piltide modelleerimine. 

Hulgad, loendamine 

ja arvud, arvutamine 

Hulkade ühendamine ja osahulga eraldamine. Loendamine 12 

piires. Loendamise tulemuse ja arvumärgi seostamine, 

Arvureas eelneva ja järgneva arvu nimetamine ja ära tundmine. 

Numbri modelleerimine ja numbrimärgi kirjutamine.   

+, -, = sümbolite tutvustamine ja hulkade moodustamise kaudu 

tehete loomine.  Matemaatilise jutukese koostamine kahe 

etteantud hulga järgi. 

Suurused ja 

mõõtmine 

Suurustunnusete mõistete vaba tajumine, esemete võrdlemine 

mälu järgi. Pikkusmõõdud, massimõõdud, mahumõõdud, 

rahaühikud. 

Orienteerumine 

ruumis. 

Korralduse kaudu eseme asukoha määratlemine ruumis ja 

paberil. 

Orienteerumine ajas. Oma tegevusele kuluva aja ratsionaalne kasutamine, mõistete  

enne, praegu; hiljem, varem; noorem, vanem seostamine lapse 

tegevusega ja kõnes kasutamine. Nädalapäevade, aastaaegade, 

kuude nimetamine ja järjekord. Täistundide seostamine 

päevakavaga. 

6 - 7 AASTASE LAPSE EELDATAV ÕPITULEMUS 

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

ning kirjeldab neid kujundeid. 

 Koostab kahe etteantud hulga järgi matemaatilisi jutukesi. 

 Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel. 

 Võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt. 

 Loendab esemeid 12-ni, teab arvude 1-12 järjestust ja numbrimärki.  

 Tunneb numbrimärke ja oskab neid kirjutada. 

 Liidab ja lahutab 5 piires, tunneb ja kasutab sümboleid +, -, =  

 Järjestab kuni 5 eset suurusetunnuse järgi. 

 Mõõdab esemete pikkust, raskust ja ainete mahtu kokkulepitud mõõtevahendiga . 

 Eristab raha- ja mõõtühikuid (euro, sent, meeter, liiter, kilogramm)  ning teab, kus neid 

kasutatakse ja milliste vahenditega mõõdetakse. 
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 Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes. 

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

 Nimetab nädalapäevi, kuid ja aastaaegu, teab oma sünnikuud ja –päeva. 

 Oskab öelda kellaaega täistundides. 

 

 

 

 

VALDKOND: KUNST  

 

Üldeesmärgid 
1. Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 

2. Laps suudab keskenduda alustatud kunstitööle. 

3. Laps kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma. 

4. Laps vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ning tarbeesemeid. 

5. Laps kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja –võtteid. 

6. Laps kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt. 

7. Laps vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 

 

Põhimõtted 
1. Lapsele antakse võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning väljendada oma 

maailmanägemist. 

2. Last suunatakse jälgima kaaslasi päeva jooksul vabas või konkreetses tegevuses, vaatlema 

ümbritsevat looduses ja tehiskeskkonnas, väljasõidul ning kasutama saadud tähelepanekuid 

voolides, joonistades, maalides ja meisterdades. 

3. Teemasse sisseelamiseks kasutatakse mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne. 

4. Arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks  katsetada, 

avastada, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, rakendada ning loovalt 

kombineerida omandatud oskusi. 

5. Last julgustatakse kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö 

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

tema isikupärane väljendusviis. 

6. Kunstitegevusi korraldatakse ka õues ning kasutatakse käelist tegevust teiste valdkondade 

õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule kui ka liivale või 

kombineeritakse erinevaid materjale. 

7. Last innustatakse  tehtut analüüsima, arutlema ja põhjendama oma valikuid esemete, nähtuste 

kujutamise, materjalide ning tehnikate kasutamise osas, samuti oma tööga rahulolu osas. 

Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa nii laste tööde kui ka 

kunstiteoste  analüüsimine ning oma hinnangu põhjendamine. 

 

Õpisisu 
1. Kujutamine ja väljendamine: mõtete ning tunnete edasiandmine nähtaval kujul. 

2. Kujundamine: objektile vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine. 

3. Tehnilised oskused:  

 joonistamine on kõige lihtsam, kättesaadavam ja üldisem võimalus tõlgendada 

ümbritsevat kunstiliselt. Õpetaja tagab lastele joonistamis võimalusi nii kunstitegevuses 

kui ka väljasool seda, lasteaiahoones ja õues, värvipliiatsite ja muude vahenditega, nii 

paberile kui ka asfaldile. Joonistamine ei tohiks olla valdavalt teemakeskne, pigem on 

joonistusvahend üks lapse vaba mõtte esimesi väljendusvahendeid. 

 maalimine ehk värvimine on värvidega pildi loomine. Maalides kasutatakse enamasti 

guaššvärve, ent ka akvarelle. Maalides väljendab laps end värvidega ümbritsevat, 

emotsioone ja fantaasiaid kujutades. 
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 voolimine ehk modelleerimine on esemete ruumiline kujutamine. Voolides annavad 

lapsed esemete kuju edasi vaadeldavana kahest või kolmest küljest. Voolides  mõlema 

käega areneb lapse käte koostööks vajalik koordinatsioonivõime; 

 meisterdades tutvub laps erinevate materjalidega ja nende kasutamise võimalustega. See 

on mäng, millegi katsetamine, loomine, matkimine. Lihtsaid skulptuure loovad lapsed 

looduslikest ja jääkmaterjalidest ning erinevaid materjale liites.  

 

4. Kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest ja kunstist. 

 

 

Lapse vanus Eeldatavad tulemused 

1-2aastane:  Julgeb osaleda kunstitegevuses. 

 Püüab jäljendada ettenäidatud liigutusi individuaalselt tegutsemise juures 

või   väikeses lastegrupis. 

 Väljendab positiivset emotsiooni töö valmimise järgselt. 

 Julgustamisel tegutseb erinevate kunstimaterjalide ja vahenditega. 

 Abistab täiskasvanut erinevate liivast, lumest jne vormide 

moodustamisel. 

 Mängib erinevate voolimismaterjalidega. 

 Tegevust jäljendades vajutab voolimismassi auke. 

 Juhendamisel tõmbab erineva suunaga jooni ja kritseldab. 

 Kannab värvi õpetaja antud värvise pintsliga paberile spontaansete, 

teadvustamata liigutustega. 

 Jätab paberile jäljendeid õpetaja värviga kaetud švammiga, templiga jne. 

 Juhendamisel rebib paberit. 

 Kortsutab paberit. 

 Juhendamisel kleebib detaile paberile 

 Rõõmustab, elavneb äratundmisrõõmust. 

2-3aastane:  Kaunistab õpetaja abiga(täppidega, joontega) ruumilisi ja tasapinnalisi 

esemeid 

 Voolib ümar- ja piklikke vorme jäljendades õpetajat. 

 Hakkab tõmbama kaarjaid jooni ja joonistama ümarvormi. 

 Meeldetuletamisel hoiab õigesti pliiatsit jt joonistusvahendeid ning püsib 

joonistades paberi piirides. 

 Juhendamisel võtab pintsliga värvi, loputab pintsli vees. 

 Juhendamisel katab aluspinna liimiga. 

 Hakkab kasutama kääre. 

 Kortsutab  ja rebib ribad erinevast paberist. 

 Vaatleb erinevaid pilte, osutab enda jaoks tähtsatele objektidele ja 

nimetab neid. Annab oma tööle nime. 

3-4aastane:  Meeldetuletamisel hoiab korrektselt lusikat ja pliiatsit. 

 Nimetab vajaminevad töövahendeid (pintsel, liim, paber, käärid) 

 Enamasti lõpetab alustatud töö (või lõpetab siis, kui peab seda ise 

valminuks). 

 Kaunistab tasapinnalisi esemeid valmis kujunditega neid sinna 

spontaanselt paigutades 

 Laps käristab paberist tükke. 

 Laob õpetaja abiga 3–4 tuttavast geom. kujundist esemeid, loomi jne. 
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 Suunamisel ja tähelepanu juhtimisel lisab valmivale esemele 

iseloomulikke detaile. 

 Rullib ja veeretab erinevat voolimismaterjali iseseisvalt. 

 Moodustab väikestest voolitud vormidest terviku neid üksteise peale, 

sisse jne ladudes. 

 Juhendamisel kasutab voolimispulka ..savi vms voolimismaterjali 

tükeldamiseks. 

 Hakkab kritseldustelt üle minema lihtsate vormide loomisele 

 Joonistab ümarvorme ning tõmbab sellest erineva suuna ja pikkusega 

jooni. 

 Suudab kujutada inimest (nn peajalgne). 

 Ümarvormi joonistab värvilaigu pintsliga suurendamise teel. 

 Liigub pintsliga paberil vabalt, ei liigu pikalt edasi-tagasi ühes kohas. 

 Meeldetuletusel ei värvi üle paberi serva. 

 Suunamisel lõikab paberist ribasid ning teeb paberisse sisselõikeid. 

 Voldib paberi pooleks. 

 Katab liimiga talle näidatud pinna ja juhendamisel asetab sinna soovitud 

kujundid. 

 Tutvustab suunavate küsimuste abil teistele oma tööd kui kunstiteost 

 Põhjendab, miks töö, pilt meeldib. 

4-5aastane:  Võrdleb heledamaid ja tumedamaid värvitoone ning tunneb pruuni ja 

roosat, oranži. 

 Rakendab õpitud võtteid ka iseseisvalt ja loovalt. 

 Koostab elementidest lihtsa kordumisskeemiga mustririba 

 Annab esemele või objektile kuju neile omaste tunnuste kaudu. 

 Ühendab juhendamisel voolitud detaile omavahel. 

 Lisab joonistustele enda jaoks olulisi või ka oma oskustest lähtuvalt 

esemele ja nähtusele iseloomulikke detaile. 

 Kujundite värvimisel ületab piirjoont minimaalselt. 

 Maalib guaššvärvidega (ka akvarellide ja pastellidega) soovitud 

suurusega pinna ning kasutab töös esemetele ja nähtustele iseloomulikke 

värvusi. 

 Laps rebib paberist tükke kahe käe koostööl nii, et kõik servad on 

rebitud. Laps lõikab ettenäidatud joone järgi ja peatub kindla koha peal. 

 Lõikab paberist lihtsaid kujundeid piirjoone järgi 

 Voldib paberi neljaks (juhendamisel voldib lihtsamat looma?) 

 Jutustab küsimuste toel, mida ta on oma töödes kujutanud ning nimetab 

kasutatud materjale. 

 Suhtub heasoovlikult kaaslaste töödesse. 

5-6aastane:  Enamasti teeb töö lõpuni või pakub ise võimaluse lõpetada töö hiljem. 

 Kasutab õppetöös omandatud tehnilisi oskusi vabas kunstitegevuses. 

 Meeldetuletusel kasutab materjale säästlikult ja otstarbekalt. 

 Märkab mustri rütmi ja suudab jätkata mustri moodustamist. 

 Oskab edasi anda eseme osade suurusvahekordi, kehaosade asendeid ja 

lihtsamat tegevust. 

 Juhendamisel silub peale väiksemate detailide lisamist ühenduskohad. 

 Juhendamisel kasutab looduslikku materjali koos tehislikuga (nt 

voolimismaterjalid, nöör, paber). 

 laps rebib ribasid ja erinevaid kujundeid. 

 Kujutab objekte neile iseloomulike tunnuste kaudu. 
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 Värvib enamasti kontuuri ületamata. 

 Katsetab värvide segamist. 

 Õpetaja juhendamisel kasutab erinevaid materjale (teipi, pehmet traati, 

nööri, tekstiili jne). 

 Väljendab kunstitöödes meeleolusid ning fantaasiaid. 

 Oskab oma tööst jutustada 

6-7aastane:  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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VALDKOND: MUUSIKA 

 

Üldeesmärgid 

1. Lapses tärkab huvi muusikamaailma vastu. 

2. Laps kogeb kollektiivse muusikategemise rõõme ja võimalusi. 

3. Laps kogeb erinevaid emotsioone läbi muusika. 

4. Laps oskab muusikat kuulata. 

5. Laps oskab muusigaka liikuda ja tantsida. 

6. Laps tutvub elementaarsete pillidega ja oskab neid kasutada. 

7. Laps oskab kasutada oma häält muusikaliste väljendusvahendite ( rütm, helilaad, tempo, 

dünaamika, tämber) kaudu. 

8. Lapsel areneb esinemisjulgus ja eneseväljendamise oskus läbi muusika. 

 

Põhimõtted 

1. Ümbritsev keskkond on muusikategemist soosiv, sõbralik, jugustav, emotsionaalne 

2. Toimub koostöö muusikaõetaja ja rühmaõetajate vahel – muusikategevus on seotud 

rühmade tegevuskavadega, rühmaõetajad osalevad muusikategevustes, pidude 

ettevalmistus ja kavade koostamine toimub ühiselt. 

3. Muusika rikastab ka rühmade igapäevaelu ( valitud meeleolumuusika rühmategeluste 

osana, unelaulud...) 

4. Pole olemas lauset  „mina ei oska laulda!“ 

5. Muusikaliselt võimekamate lastega toimub süvendatud töö. 

 

Õpisisu 

1. Laulmine, hääle erinev kasutamine. 

2. Liikumine muusikas, fantaasimängud. 

3. Tantsimine. 

4. Muusikalised mängud., laulumängud. 

5. Muusika kuulamine. 

6. Rütmiõpe. 

7. Mäng pillidega ja muude erinevate helitekitajatega. 

8. Peod, mängupeod ja meelelahutus. 

 

Lapse arengu eeldatavad tulemused 

2-3 aastane ALAVALDKOND EELDATAVAD TULEMUSED 

 Muusika 

kuulamine 
 Tunneb rõõmu kuulatavast muusikapalast. 

 Oskab lühiajaliselt kuulata muusikapala vaikselt. 

Laulmine 

 
 Püüab õpetajaga kaasa laulda. 

 Laulab eakohaseid laulukesi koos lihtsate liigutustega. 

Rütmiline 

liikumine: 
 Liigub koos õpetajaga vastavalt muusika iseloomule. 

 Oskab muusika saatel sooritada matkivaid liigutusi: kass, 

koer jne. 

 Reageerib muusika algusele ka lõpule. 

Mäng lastepillidel 

 
 Tunneb lihtsamaid rütmipille- kõlapulgad, marakad, 

kuljused... ning oskab nendega mängida. 

 Püüab õpetaja laulule või muusikapalale rütmipillidel 

kaasa mängida. 

 

 

3-4 aastased ALAVALDKOND EELDATAVAD TULEMUSED 
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 Muusika 

kuulamine 
 Oskab muusikat kuulata vaikselt. 

 Areneb muusikaline kõrv (kontrastide tajumine) ning 

muusikaline mälu. 

Laulmine 

 
 Alustab ja lõpetab laulu teistega üheaegselt. 

 Laulab vabalt voolava häälega. 

Rütmiline 

liikumine 
 Oskab kasutada tantsuelemente galopp, hüpaksamm. 

 Liigub ringis üksi, paaris. 

Mäng lastepillidel 

 
 Oskab kasutada löökpille: marakad, tamburiin, 

kõlapulgad jms. 

 Oskab õpitavale laulule teha kaasmängu. 

4-5 aastased ALAVALDKOND EELDATAVAD TULEMUSED 

 Muusika 

kuulamine 
 Kuulab muusikat ja oskab seda iseloomustada (kurb-

lõbus, kiire-aeglane, kõrge-madal). 

 Tunneb Eesti Vabariigi hümni. 

 Laulmine 

 
 Oskab laulda ühtlases tempos. 

 Oskab laulda ilmekalt ja puhta intonatsiooniga. 

 Rütmiline 

liikumine 
 Oskab liikuda vastavalt muusika tempole. 

 Oskab omaloominguliselt liikuda tantsudes ja 

muusikalistes ringmängudes. 

 Mäng lastepillidel 

 
 Oskab kasutada rütmipilli – triangel. 

 Tunneb meloodiapillidest metallofoni ja kõlaplaate. 

5-6 aastased ALAVALDKOND EELDATAVAD TULEMUSED 

 Muusika 

kuulamine: 
 Oskab kirjeldada muusika iseloomu. 

 Oskab kuulata vaikselt. 

 Laulmine: 

 
 Oskab laulda ilmekalt erineva iseloomuga laule. 

 Oskab eakohaseid laulde laulda nii üksi kui koos teistega. 

 Rütmiline 

liikumine: 
 Oskab kasutada tantsusamme: rõhksamm, hüpaksamm, 

galopp ning kasutab neid erineva iseloomuga tantsudes. 

 Oskab mõelda ise uusi tantsu liigutusi laulumängudele. 

 Mäng lastepillidel: 

 
 Oskab teha õpitud pillidega kaasmängu õpetaja poolt 

antud muusikapalale. 

 Oskab pille kasutada ja rütmilisel liikumisel. 

6-7 aastased ALAVALDKOND EELDATAVAD TULEMUSED 

 Muusika 

kuulamine 
 Suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata 

ning kuulatud muusikat iseloomustada. 

 Oskab eristada kuulmise järgi laulu ja pillimängu. 

 Laulmine 

 
 Laulab ilmekalt, loomuliku häälega ja vaba hingamisega. 

 Laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii 

rühmas/ansamblis kui ka üksi. 

 Rütmiline 

liikumine 
 Oskab väljendada ennast loovalt muusikalisrütmilise 

liikumise kaudu. 

 Oskab liikuda vastavalt muusika meeleolule. 

 Mäng lastepillidel 

 
 Eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille. 

 Oskab mängida eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel 

õpitud lauludele ja instrumentaalpaladele lihtsaid 

kaasmänge. 

 Oskab mängida lastepillidel ja pilliansamlis. 
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VALDKOND: LIIKUMINE 

 

Üldeesmärgid 

1. Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu, seda nii üksi olles kui ka rühmas. 

2. Laps suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel. 

3. Käitumisharjumuste kujundamine,“ausa mängu“ reeglitega tutvumine ja nende järgimine 

tegevuse käigus. 

4. Laps mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele. 

5. Laps järgib esmaseid hügieeni-ja ohutusnõudeid. 

 

Põhimõtted 

1. Üldkehaline ettevalmistus saab tugineda üksnes eakohase baasmotoorika arengule. 

2. Liikumisoskus toetab lapse emotsionaalset arengut. 

3. Suutllikkus pingutada on seotud lapse tahteomaduste kujundamisega ja oskusega 

plaanitud tegevus lõpetada. 

4. Sotsiaalseid oskusi aitab kujundada lapse valmisolek tegutseda aktiivselt nii üksi kui ka 

rühmas. 

 

Õpisisu 

1. Liikumisalased üldteadmised: ohutus, terminoloogia, hügieen, oskus kuulata korraldusi, 

reeglitest kinnipidamine. 

2. Põhiliikumised tehniliselt õigete liikumiste kujundamine, kehaliste võimete arendamine. 

3. Liikumismängud kiiruse, vastupidamise arendamine; meeskonnatöö õppimine; õpitud 

oskuste ja teadmiste kinnistamine. 

4. Erinevad spordialad liikumispagasi täiendamine. 

5. Rütmika emotsionaalsuse ja rütmitunde arendamine. 

 

Lapse arengu eeldatavad tulemused 

Lapse vanus Eeldatavad tulemused 

1-2 aastane  Liigub õpetaja juhendamisel ohutult. 

 Ronib ja roomab üle ja läbi väikeste takistuste. 

 Kõnnib piiratud pinnal. 

 Säilitub kõndides ja joostes sihi. 

 Hüpitab käes palli ja jälgib selle suunda. 

 Mängib koos juhendaja ja kaaslastega koos kõnni- ja 

jooksumänge. 

 Sooritab ettenäitamisel asendeid ja liikumisi. 

 Jookseb veereva vahendi järel. 

 Sobitab juhendaja abil liikumist muusika järgi. 

 Mängib vabamängus iseseisvalt. 

 

2-3-aastane 

 
 Arvestab kaaslastega aktiivses tegevuses. 

 Sooritab põhiliikumisi. 

 Säilitab tasakaalu vähendatud pinnal. 

 Mängib matkiva sisuga 1-2 reegliga kõnni- ja jooksumänge.  

 Mängib iseseisvalt aktiivse liikumisega mänge. 

 Sooritab võimlemisharjitusi eri asenditest ja erinevate 

vahenditega. 

 Juhendamisel teeb harjutusi ühtses tempos. 



Lohkva Lasteaed          Õppekava 

 

44 

 Kõnnib, jookseb, hüpleb rütmiliselt muusika järgi.  

 Matkab õpetaja või vanematega looduses. 

 

3-4- aastane 

 
 Sooritab harjutusi korralduse ja sõnalise seletuse järgi. 

 Sooritab põhiliikumisi kombinatsioonides ja õpitud harjutustes. 

 Mängib 2-4 reegliga liikumismänge. 

 Pingutab rühma tegevustes ühise eesmärgi nimel. 

 Sooritab juhendamisel kuni 4 harjutusest koosnevat 

kombinatsiooni. 

 Hoiab oma kohta kolonnis, rivis, viirus. 

 Plaksutab ja liigub vastavalt rütmile. 

 Algatab iseseisvalt mängu. 

 

4-5-aastane  Teab spordivahendite nimetusi ja kasutab erinevaid vahendeid 

ohutult, sobival viisil ja kohas. 

 Õpitud tegevustes kasutab ohutuid liikumisviise. 

 Kasutab põhiliikumisi aktiivses tegevuses ja mängudes. 

 Sooritab staatilist tasakaalu nõudvaid harjutusi. 

 Mängib kollektiivseid võistlusmänge. 

 Tunnustab nii enda kui ka vastaste edu. 

 Teeb vahenditega harjutusi eakohaselt tehniliselt õigesti. 

 Valitseb oma liigutusi koordinatsiooni ja tasakaalu nõudvaid 

harjutusi tehes. 

 Sooritab tasakaalu, painduvust ja osavust arendavaid harjutusi. 

 Jäljendab liikumisega erinevaid rütme. 

 Liigub muusika järgi iseseisvalt ja vabalt. 

 Sooritab rännakuid ja orienteerub koos õpetajaga. 

 

5-6-aastane 

 
 Talub kaotust võistlusmängudes. 

 Teab ja kasutab mõisteid õpitud terminoloogia piires. 

 Õnnetuse või ohu korral teab, kuidas kutsuda appi täiskasvanu. 

 Ronib varbseinal vahelduva sammuga ning täidab 

lisaülesandeid. 

 Käsitseb mängu- ja spordivahendeid loovmängudes. 

 Valitseb harjutusi tehes oma kehahoidu ja liigutusi. 

 Säilitab dünaamilistes harjutustes tasakaalu. 

 Kohandab oma liigutusi etteantud rütmiga. 

 Kasutab lihtsaid tantsusamme üksi ja rühmas tantsides. 

 Suudab sõita tõukerattaga ja kaherattalise rattaga. 

 

6-7-aastane  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; 
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 kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas 

tegevuses kasutab domineerivat kätt; 

 matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel; 

 sooritab üheaegselt kaaslasega rütmiliikumisi; 

 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. 

 

 
 

X. ÕPPEKAVA ARENDUSTEGEVUS JA MUUTMINE 
 

 

1. Õppekava arendustegevus toimub süstemaatiliselt kogu õppeperioodi jooksul. 

2. Ettepanekud õppekava muutmiseks ja täiendamiseks vaadatakse üle pedagoogilises 

nõukogus üks kord aastas, enne õppeperioodi algust ja kinnitatakse direktori poolt. 


