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Tartu Lasteaed Kivike õppekava on alushariduse õppe-kasvatustegevuse alusdokument. 

Õppekava on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel.  

Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused 

edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

 

1. LIIK JA ERIPÄRA 

 

Lasteaed asub Tartu kesklinna lähedal. Asukoht ja ümbritsev keskkond annab võimaluse 

aktiivseks  liikumiseks linnaruumis ning ümbritseva looduse tundma õppimiseks. Kesklinna 

lähedus loob võimalused ka õppetöö mitmekesistamiseks ja lastele vahetute kogemuste ja 

elamuste saamiseks (muuseumid, teatrid, kino, pargid, vaatamisväärsused jms). 

 

ÜLDINFO 

Tartu Lasteaed Kivike on Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb 

linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas. 

Lasteaia asukoht: Kivi 44, Tartu linn 

Kodulehekülg: www.kivike.ee 

Rühmade arv lasteaias 12 (sõime- ja aiarühmad) -  
rühmad on vanuselised 

Lasteaia sünnipäev 06.12.1965 

 

 

LASTEAIA TEGEVUS- JA ARENDUSSUUNAD 

 

Oleme avatud igaühe mõtetele ja arvamustele. Lähtume 

põhimõttest, et iga laps omandab teadmisi individuaalses 

tempos, peame oluliseks lapse eripära (temperament, 

kogemused, huvid, võimekus). Õppemetoodikas rakendame 

ea- ja võimetekohaseid mänge, tegevusi ja aktiivõpet. Õpetaja 

täiustab järjepidevalt oma pädevusi, et saavutada ja säilitada 

õpetamise head kvaliteeti vastavalt kaasaja ühiskonna 

muutuvatele nõuetele.  

 

Organiseerime õppekäike väljaspool lasteaeda (muuseumid, 

teaduskeskused, keskkonnahariduskeskused, jms). 

Õppetegevustes kasutame digitehnoloogiat, nutikat 

õppevara-ja metoodikat, mis aitab lastel õppida köitvalt ja 

tulemuslikult. Planeerime õppetegevusi, mis on aktiivsed, 

praktilised (elulised) ja nutikad. Õpetaja hoiab end kursis 

valdkondlike uuendustega. 
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Õpetame lapsi loodust tundma ja hoidma. Väärtustame 

kodukohta ja kasutame linnaruumi kui võimalusterohket 

õpikeskkonda. Loome lastele lasteaia hoovi 

keskkonnateemalise õpiõue. Lõimime keskkonnahoidliku 

mõtteviisi lasteaia tegevustesse ning rakendame seda 

süsteemselt ja terviklikult, selleks liitume lähiajal Rohelise 

kooli programmiga. 

 

Suurendame laste õuesoleku aega, sest õues viibimine on 

kõige kättesaadavam võimalus laste tervise tugevdamise 

viisidest. Laseme lastel õues aktiivselt liikuda – mängime 

õuemänge, pallimänge, jookseme, ronime, jalutame – see kõik 

hoogustab lapse arengut ja tagab hea terviseseisundi. Loome 

kehalise aktiivsusega positiivset meeleolu ja toetame sellega 

lapse õppimis- ja tegevusvõimet.  

 

Toimime kogukondliku lähenemisega ja teeme tõhusat 

koostööd kõigi osapooltega (lapsed, lapsevanemad, lasteaia 

töötajad ja muud partnerid). Peame oluliseks 

organisatsioonikultuuri, mis on hooliv, koostöine ja 

demokraatlik ja mis toetab kõigi osaliste heaolu, sh 

erimeelsuste konstruktiivset lahendamist. Märkame, 

tunnustame, innustame last, lapsevanemat ja kolleegi. 

 

 

2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID 

Lähtudes riiklikust õppekavast on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk:  

lapse igakülgne ja järjepidev areng alushariduse omandamiseks kodu ja lasteaia 

koostöös.  Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, 

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

minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased 

tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad 

mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

 

3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

Õppe- ja kasvatustegevusi kavandades ja läbi viies:  

➔ väärtustatakse kodukohta, kasutades linnaruumi kui võimalusterohket õpikeskkonda.  

➔ väärtustatakse tervislikke eluviise, sealhulgas aktiivset liikumist. 

➔ kujundatakse säästlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi, õpetatakse lapsi  loodust 

tundma, hoidma ja austama. Võimaluse korral viiakse õppetöö läbi looduskeskkonnas.  

➔ toetatakse lapse loovust, uudishimu ja  initsiatiivi  - võimaldatakse lastele katkestamata 

vaba mängu aega, arvestatakse laste oma algatustega. 
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➔ lõimitakse erinevaid valdkondi ja tegevusi, rakendades mängu, katsetamist, liikumist, 

muusikat ja teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid õppeviise nii individuaalsetes 

tegevustes kui ka grupis. 

➔ viiakse läbi õppetegevusi, mis on mitmekülgsed ja rohkem praktilisemad (katsed, 

õppemängud, seiklused, loovtegevused jms).  

➔ osaletakse õppekava toetavates kampaaniates ja projektides.  

➔ luuakse turvaline, hooliv, kiusamisvaba ja koostöine õhkkond. 

➔ kujundatakse paindlik ja kaasaegne arengukeskkond. 

➔ korraldatakse digitehnoloogia mõtestatud kasutamist - seatud eesmärkide täitmiseks 

ning laste kaasatuse suurendamiseks. 

➔ hoitakse ja väärtustatakse eesti keelt ja kultuuri ning 

arvestatakse teiste kultuuride eripäraga. 

 

 4. ELEKTROONILINE INTERNETIPÕHINE INFOSÜSTEEM ELIIS.   

Alates 2020/2021.õppeaastast rakendatakse lasteaias internetipõhist 

infosüsteemi ELIIS. Eliis on leitav aadressilt: https://www.eliis.eu. 

Valminud on ka ELIISi mobiilirakendus.                                                                                                                             

 

LAPSEVANEMALE 

Lapsevanemal on mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse 

ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla 

otsekontaktis õpetajatega. 

 

LASTEAIALE 

Lihtne, mugav ja paberivaba töökeskkond kõigile lasteasutuse töötajatele. Kompaktne suhtlus 

lapsevanemaga. Kõik dokumendid ühes kohas. Rohkem aega tegeleda lastega. Põhjalik 

aruandlus ja statistika toidukordade ja kohatäituvuse kohta. Võimalus hallata õpetajate ning 

rühmade nimekirju. Teadete saatmine lasteasutuse töötajatele ja lapsevanematele. 

  

 

5. RÜHMADE PÄEVAKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 

Lasteaed koostab päevakava lähtudes laste vanusest, lasteaia õppekavast ja arvestades määruse 

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale nõudeid. 

➔ Lasteaed on avatud 7.00-18.00. 

➔ Lapsi toitlustatakse kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel.  

➔ Arvestatakse lastele soovitatud värskes õhus viibimise aega. Laps viibib iga päev 

sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu 

temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist 

(tuule-külma indeksist).  

➔ Ühe kuni kolme aasta vanusele lapsele võimaldatakse vähemalt üks kord päevas 

päevane uneaeg. Vanematele lastele on tagatud päevas vähemalt üks tund puhkeaega. 

➔ Erivajadusega lastele võimaldatakse uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast 

lähtudes. 

➔ Jälgitakse, et lastel on piisavalt aega ja võimalusi aktiivseteks ja vaikseteks tegevusteks;  

◆  õppe- ja kasvatustegevused, igapäevatoimingud ja vabategevused vahelduksid 

sujuvalt ja moodustaksid laste jaoks tasakaalustatud terviku;  

http://www.eliis.ee/
https://www.eliis.eu./
https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326
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Päevakava koostatakse igale rühmale eraldi. Päevakavad kinnitab direktor käskkirjaga 

õppeaasta alguses ja need on kättesaadavad lasteaia kodulehel. 

 

 

6. LASTEAIA ÕPPEPERIOOD 

Õppe-ja kasvatustegevust korraldatakse õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 

31. augustini.  

Õppeaasta koosneb järgmistest perioodidest:  

➔ 1.september -15. mai toimub õppe-ja kasvatustöö planeeritud tegevuste kaudu. 

Tegevuste aluseks on rühma kuuplaan või nädalaplaan ja päevakava.  

◆ Sh. septembri I nädalal  planeeritakse õppetegevused laste kohanemist 

toetavate mängude ja tegevustega ning  luuakse lastega koos rühma ühiseid 

kokkuleppeid. 

➔ 15.mai - 1.juuni toimuvad õppeaastat lõpetavad tegevused ja üritused.  

➔ Suvekuudel ei toimu lasteaias õppetegevuse kavandamist. Rühmad on liidetud kokku ja 

suurema osa ajast tegutsevad lapsed õues. Olulisel kohal on laste vabamäng ja -tegevus.  

* Riiklikel koolivaheaegadel rühmades uusi õppeteemasid ei planeerita, toimuvad 

individuaalsed või grupitegevused läbitud teemade põhjal ning  toimuvad  laste vabamängud- ja 

tegevused.  

 

7. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

7.1 ÕPIKÄSITUS 

➔ Õppimine ja õpetamine lasteaias toimuvad üldõpetuse põhimõtetel lapse lähima arengu 

tsoonis. 

➔ Õppeaasta alguses (hiljemalt 10. septembriks) koostavad õpetajad oma rühma 

õppeaasta aastaplaani (Eliisis) lähtuvalt lasteaia õppekavast (peatükk õppe- ja 

kasvatustegevuse põhimõtted) ja lasteaia õppeaasta tegevuskavast. 

➔ Õppe- ja kasvatustegevusi viivad rühmas läbi enamasti 2 õpetajat ning muusika- ja 

liikumisõpetajad. Igas rühmas töötab ka õpetaja abi, kes abistab õpetajaid 

õppetegevuste läbiviimisel. Äärmisel juhul on kasutusel õpetaja, assistent ja õpetaja abi 

süsteem.  

➔  Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad läbi igapäevatoimingute, laste mängu, 

kavandatud tegevuste ja vabategevuste.  

➔ Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja õppesisu valikul lähtutakse lasteaia 

õppekavast, samuti  lapsest, last ümbritsevast keskkonnast ning põhimõttest lähemalt 

kaugemale, üksikult üldisemale. 

◆  Lapse arengu eeldatavaid tulemusi vanuseti (1,5-6a.) ei käsitleta kõigile 

lastele kohustuslikena, need on teatud üldtunnustatud tulemused, mis 

aitavad kavandada lapse arenguks vajalikke tegevusi. Iga laps omandab 

teadmisi individuaalses tempos. 

➔ Muusika- ja liikumistegevuste ajaline plaan koostatakse iga õppeaasta alguses. Ajaline 

plaan on paindlik, st. vajadusel tehakse muudatusi.  

➔ Muusikaõpetaja viib muusika õppetegevusi läbi 2 korda nädalas (v.a 1,5-2-aastaste 

rühm).  

➔ Liikumisõpetaja viib aiarühmades liikumise õppetegevusi läbi 2 korda nädalas, 

võimaluse korral toimub 1 liikumistegevus õues. Sõimerühmades viib liikumisõpetaja 
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õppetegevusi läbi 1 kord nädalas. Sõimerühma õpetajad organiseerivad ise rohkem 

liikuma kutsuvaid tegevusi ja olulisel kohal on pikem õueaeg, 

 

7.2 NÄDALA- VÕI KUUPLAANI KOOSTAMINE  (PERIOODIPLAAN) 

➔ Õppetegevusi planeeritakse infosüsteemis ELIISIS nädala-või kuuplaani alusel.  

◆ Iga rühm otsustab ise,  millist perioodiplaani kasutama hakkab. 

➔ Perioodiplaani koostamine on õpetajatele kohustuslik.  

➔ Kuuplaan koostatakse eelneva kalendrikuu viimaseks reedeks  

➔ Nädalaplaan koostatakse 2 nädalat ette. Hilisem tähtaeg on esmaspäeva hommik. 

◆ Septembrikuu perioodiplaan koostatakse septembri II nädalaks. 

➔ Sõimerühmades, kus lapsed alles alustavad lasteaiaga, planeeritakse septembrikuu 

tegevused üldoskuste eeldatavate tulemuste põhjal. 

➔ Õppetegevuste kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel 

muudatusi.  

➔ Perioodiplaani koostamisel jälgitakse üldõpetuse põhimõtteid. S.t. Õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse õppevaldkondi ja -tegevusi. 

➔ Kogu õpetamine on seotud üheks tervikuks läbi teemapõhise õppe.  

◆ teemapõhine õpe - üks teema leiab käsitlemist mingi aja vältel läbi erinevate 

tegevuste ja valdkondade.  

➔ Kui õpetaja on läbinud projektõppe koolituse, siis võib rühmas kasutusel olla ka 

projektõpe. 

◆ projektõpe - laste huvidest ja ideedest väljakasvanud teemad. Projekti puhul 

võib põhiteema hargneda alateemadeks.  

➔ Kavandatavad õppetegevused on tegevustelt mitmekülgsed - rakendatakse mängu ja 

teisi aktiivset õppimist ning loovust toetavaid tegevusi, lähtudes laste eripärast ja seatud 

eesmärkidest; kasutades kaasaegseid õppe- ja mänguvahendeid. Võimalusel tutvutakse 

õpitavaga (looduskeskkond, objektid, nähtused) loomulikus keskkonnas.  

➔ Olulisel kohal on õppetegevuste läbiviimine väljaspool lasteaia keskkonda (loodus- ja 

keskkonnahariduskeskused, muuseumid, näitused, ettevõtted, kultuuriasutused).  

➔ Nädala jooksul kasutatakse kõiki õppevaldkondi: keel ja kõne; matemaatika; mina ja 

keskkond; kunst; muusika; liikumine.  

➔ Rühmades, kus on mitte-eesti kodukeelega lapsed, kavandatakse ka valdkond eesti keel 

kui teine keel.  

➔ Perioodiplaani koostamist kontrollib õppejuht  ja vajadusel teeb ta õpetajatele 

ettepanekuid. 

 

7.3 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÄEVIK JA SELLE TÄITMINE  

➔ Õppe- ja kasvatustegevuse päevik on ametlik dokument.  

➔ Igal rühmal on oma digitaalne päevik infosüsteemis ELIIS.  

➔ Õpetajad täidavad päevikus laste kohalkäimise tabelit ja päevakirjeldust (õppe- ja 

kasvatustöö). 

➔ Õppe- ja kasvatustegevuse sissekandeid täidetakse perioodil 1.09 – 31.05.  

➔ Perioodil 01.06 - 31.08 täidetakse päevikus ainult laste kohalkäimise tabel. 

➔ Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad õpetajad sissekanded ja avalikustavad selle 

hiljemalt tööpäeva lõpus (eelistatult siiski kella 15.00ks). 

➔ Päeviku  täitmine on kohustuslik ja selle sissekanded on korrektse-ametliku 

kirjaviisiga. 
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◆ Õppe- ja kasvatustegevuse sissekandes kajastub tegevuse üldnimetus (nt. 

joonistamine, voolimine, vaatlus, katse, õppekäik vms) või õppemeetod 

(õuesõpe, digiõpe, robootika) ja  korrektne ja kõigile osapooltele arusaadav 

lühike õppesisu.  

●  Kui osaleti õppeprogrammil või käidi teatrietendust vaatamas, siis 

sissekandes kajastub asutuse nimi ja õppeprogrammi või etenduse vms. 

täpne nimetus, vajadusel lühike sisu. 

◆ Mitme õppetegevuse korral kasutatakse loetelu märke.  

◆ Õpetaja ei kasuta päeviku sissekannetes hinnanguid laste tujudest ja  

käitumisest. 

 

8. LOODUSHARIDUSE KORRALDUS JA RAKENDAMINE 

➔ Loodusharidus: õppekäigud, õuesõpe, loodus- ja keskkonnakasvatus. 

➔ Loodusharidus on seotud sooviga, et laste igapäevaelus oleks rohkem looduse poolt 

pakutavat kvaliteeti, õppida mõistma ja hoolima ümbritsevat keskkonda.  

➔ Õppimise viimine õuetingimustesse pakub eredat kontrasti siseruumile, kuna vahetu 

kogemine õues on motiveerivam, mõjuvam ja usutavam. 

➔ Õuesõpe aitab muuta õpitavad teemad elulähedasemaks, avardades laste silmaringi ja 

tekitades uusi huvisid. 

➔ Õuesõppes kasutatakse aktiivõppe meetodeid. Aktiivõpe on õppimisprotsess, kus lapsed 

tegutsevad aktiivselt, mis aitab neil õpitavat mõtestada ja omandatud teadmisi reaalse 

eluga seostada.  

➔ Aktiivsem õues õppimise periood on 14. APRILL - 14. OKTOOBER (vähemalt ühel 

päeval nädalas).  

○ 14.aprill on rahvusvaheline õuesõppepäev - selle päevaga algab rahvusvaheliselt 

pooleaastane õuesõppe aeg. 

 

8.1 ÕPPEKÄIKUDE LÄBIVIIMISE KORRALDUS     

➔ Õppekäik on õppe- ja kasvatustööd toetav tegevus, mis on kooskõlas lasteaia 

õppekavaga. 

➔ Õppekäigu valmistavad ette õpetajad, kaasates lapsevanemaid,  arvestades teemat ning 

laste võimeid ja vanust. 

➔ Õppekäik toimub õppetöö ajal soovituslikult ajavahemikus 9.00–13.00, õppekäigu 

ajaline kestvus sõltub laste vanusest ja sihtkohast. 

➔ Õppekäigul osalevad kõik rühmatöötajad. 

➔ Õpetajad informeerivad lapsevanemaid õppekäigule minekust, vajadusel palutakse 

lastevanemate abi.  

➔ Õpetaja võtab õppekäigule kaasa rühmatelefoni, kuhu on sisestatud rühma 

lastevanemate kontaktid, et vajadusel saaksid õpetajad lapsevanemaga kontakti. 

➔ Õppekäigus osalejad (õpetajad ja lapsed ) kannavad helkurveste. 

➔ Õpetajad teavitavad lapsi enne õppekäigule minekut käitumisreeglitest ja 

ohutusnõuetest.  

 

9. DIGIPEDAGOOGIKA JA ÕPPEPROTSESSI TOETAVAD DIGILAHENDUSED  

➔ Digivahendid on levinud meie igapäevaellu ja on saanud meie igapäevakeskkonnas 

tavapäraseks kaaslaseks ning on kujunemas väikelaste kasvukeskkonna paratamatuks 

osaks.  



 

Lasteaia õppekava üldosa        

 7________________   

➔ Lasteaeda tulles on lastel aktiivne kokkupuude erinevate digivahenditega olemas. 

Valdavalt piirduvad aga laste oskused digivahendite kasutamisel just meelelahutusliku 

aspektiga. Sellise olukorra vältimiseks tuleb varakult alustada digioskuste 

kujundamisega, mis ei piirduks vaid oma meele lõbustamisega, vaid vähendaks 

tehnoloogia kasutamisest tulenevaid võimalikke negatiivseid mõjusid laste arengule. 

➔ Digivahendite kasutamise eesmärk ei ole välja vahetada või asendada traditsioonilist 

õpet. Oluline on leida tasakaal nende kahe vahel.  

➔ Digivahendid pakuvad  lisavõimalust, et muuta õppimisprotsessi kaasaegsemaks ja 

huvitavamaks, pakkudes aktiivset tegutsemist, ümbritseva uurimist ja probleemide 

lahendamist. 

➔ Digivahendite kasutamise hariduslik sisu tähendab eelkõige täiskasvanu 

juuresolekut, lastega suhtlemist, laste julgustamist ja juhendamist. 

➔ Digipedagoogika kavandamisel ja korraldamisel:  

◆ toetatakse laste arengut ja õppimist kaasaegse õpikeskkona võimalusi 

kasutades; 

◆ õpitakse digivahendeid eesmärgipäraselt kasutama;  

◆ valitakse rakendused ja vahendid, mille sisu, disain lähtuvad laste vanusest ja 

mis on lastele atraktiivsed (loovad, uudsed, hariduslikud) ning turvalised (ei ole 

lastele kahjulikud, ei sisalda vägivalda, solvanguid);  

 

10. LAPSE ARENGU HINDAMISE JA TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA DOKUMENTEERIMINE 

NING MEETODID JA VAHENDID LAPSE ARENGU HINDAMISEKS, JÄLGIMISEKS JA 

ANALÜÜSIMISEKS;   

 

➔ Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetajad 

vaatlevad lapsi igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka planeeritud õppetegevustes.  

➔ Lapse arengu hindamise meetoditeks on igapäevased vaatlused (igapäevatoimingud, 

mängud ja õppetegevused). Vajadusel kasutab õpetaja õppemängu vms. lisamaterjali 

(testi) lapse oskuste hindamiseks. 

➔ Lapsevanemad on kaasatud lapse arengu hindamisse ja annavad lasteaiaõpetajale 

informatsiooni oma lapse huvide ja tegevuste kohta kodus. 

➔ Lapse arengu hindamisel arvestatakse lapse individuaalsuse ja tema 

arengupotentsiaaliga.  Lapse arengu eeldatavaid tulemusi vanuseti (1,5-6a.) ei käsitleta 

kõigile lastele kohustuslikena, need on teatud üldtunnustatud tulemused, mis aitavad 

kavandada lapse arenguks vajalikke tegevusi. Iga laps omandab teadmisi individuaalses 

tempos. 

➔ 6-7-aastaste laste rühmades toimub laste arengu hindamine sügiseti (september-

oktoober). 

➔ Lapse oskuste-teadmiste kirjeldamiseks: 

◆ on igale lapsele avatud ELIISis lapse arengutabel kõikide lasteaia aastate jaoks, 

kus lapse arengut kirjeldatakse. 

◆ on igale lapsele avatud lapse arengumapp.  Lapse arengumapp on teadmiste-

oskuste kogum lapse arengu kohta. Arengumapp käib kaasas lapsega kogu 

lasteaia perioodi. Arengumapi sisu on järgmine: tiitelleht, fotod, arengu 

kajastavad tööd (joonistused, töölehed, küsitlused, testid jne), vaatlused). Laste 

tööde koguse määrab rühmaõpetaja. 
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➔ Lapse oskuseid ja teadmisi kirjeldatakse arengutabelis lapsest lähtuvalt, väärtustades 

saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

Kirjeldatakse ka oskuseid, mis vajavad veel harjutamist või toetamist.  

➔ Lasteaed võib lapse individuaalse arengu toetamiseks kokkuleppel vanemaga teha 

kohandusi õppe- ja kasvatustegevuste sisus ja korralduses ning õpi- ja 

kasvukeskkonnas.  

➔ Vajadusel koostab õpetaja koostöös logopeedi, eripedagoogi või teiste spetsialistide ning 

lastevanematega lapsele individuaalse arenduskava. Individuaalsesse arenduskavasse 

kantakse info lapse toe vajaduse väljaselgitamiseks läbiviidud hindamiste, rakendatud 

tugimeetmete ja nende tulemuslikkuse kohta. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse 

koostöös tugispetsialistide ning lastevanematega kokkuvõte individuaalse arenduskava 

rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest, arengueesmärkide saavutamisest ning 

lapse edasistest vajadustest. 

➔ Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja 

korraldust. 

 

 

10.1 LAPSE ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS  

➔ Vähemalt üks kord õppeaastas viivad õpetajad läbi lapse arengu toetamiseks 

lapsevanemaga arenguvestluse või perevestluse.  

➔ 6-7-aastaste laste rühmas toimuvad arenguvestlused sügisel (oktoober).  

➔ Arenguvestlus on usalduslik õpetajate ja lastevanemate vaheline vestlus lapse arengut 

puudutavatel teemadel. Vajadusel kaasatakse vestlusele ka teisi õpetajaid ja 

tugispetsialiste.  

➔ Arenguvestlus annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest; 

◆ seatakse ühiseid eesmärgid ja kavandadakse edaspidiseid tegevusi lapse arengu 

toetamiseks; 

◆ selgitatakse lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. 

➔ Arenguvestluse kokkulepped, osalejad ja kuupäev märgitakse lapse arengu tabelisse.  

➔ Õpetajad täidavad paberkandjal Rühma arengvestluste toimumise protokolli koondlehe, 

milles on märgitud lapse nimi, osalenud lapsevanemate nimed, õpetajate nimed,, 

toimumise kuupäev ja allkirjad.  

➔ Lapsevanemal on õigus loobuda kohapealsest arenguvestlusest, andes allkirja Rühma 

arenguvestluste toimumise protokolli koondlehele, et on tutvunud ja on nõus ELIISIS 

lapse arengutabelis kajastuva kirjeldusega.  

 

10.2 KOOLIVALMIDUSE MÄÄRATLEMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 

➔ Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele.  

➔ Lapse koolivalmiduse kujunemist jälgitakse lasteaiaõpetajate poolt lapse arengu 

analüüsimise käigus kogu koolieelsel perioodil. Koolivalmiduse kujunemist mõjutavad 

nii sünnipärased eeldused ja võimed kui ka kasvukeskkond, milles laps elab ja areneb, 

aga ka lastevanemad ja õpetajad, kes lapsega suhtlevad ja tema arengut suunavad.  

➔ Lasteaed väljastab kooliminevale lapsele koolivalmiduskaardi. Koolivalmiduskaart on 

dokument, milles kirjeldatakse lapse oskuseid ja teadmisi üldoskustes ning õppe- ja 

kasvatustegevuse valdkondades. 

➔ Koolivalmiduskaardi vorm on koostatud ELIISis, mille täidavad rühmaõpetajad koostöös 

tugispetsialistide ja ning liikumis- ja muusikaõpetajatega. 
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➔ Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetaja, 

tugispetsialistid, vanem (eestkostja) ja lasteaia õppejuht. 

 

 

11. LAPSELE VAJALIKU TOE VÄLJASELGITAMINE JA RAKENDAMINE 

➔ Lasteaeda jõuavad lapsed erinevate eelteadmiste ja oskustega. Enamuse laste oskused - 

teadmised on piisavalt ühesugusel tasemel, et neid saab rühmas õpetada enam-vähem 

ühtemoodi. Siiski märkavad õpetajad, et mõne lapse oskused-teadmised või käitumine 

erinevad rühma keskmisest sedavõrd, et nende edasiminek on tunduvalt aeglasem 

(andekate puhul aga kiirem) ja nende õpetamisel tuleb teha olulisi muudatusi. Et seda 

otsustada, peab õpetaja mõistma, milles täpsemalt mahajäämus või andekus seisneb ehk 

lapse erivajadused tuleb identifitseerida. 

➔ Lapsele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine koosneb tegevustest, mille võib 

jaotada nelja järjestikku toimuvasse etappi: 

1. Erivajaduse märkamine.   

2. Sellele järgneb probleemi täpsem kaardistamine ning hindamine.  

3. Kogutud info põhjal saab valida sobiva sekkumise lasteaias.  

4. Analüüsimise tulemusel selgub, kas sekkumine on andnud soovitud tulemuse, 

kas peab pöörduma tagasi mõnda eelnevasse  

etappi, kas peaks jätkama valitud sekkumisega või on vajalik väline sekkumine. 

Vt. täpsemalt Lisa 7: Lapsele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine 

 

 

 12. LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS  

➔ Lasteaia personal teeb vanemaga lapse arengu ja tervise toetamiseks koostööd, mis 

põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.  

➔ Õpetaja kaasab vanemaid lasteaia tegevustesse, teavitab vanemaid õppe- ja 

kasvatustegevuste korraldusest ning õpetamise põhimõtetest.  

➔ Vanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises 

ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele.  

➔ Õpetaja ja vanem vahetavad regulaarselt informatsiooni lapse arengust ja õppimisest 

ning vanem on kaasatud lapse arengut puudutavate otsuste tegemisse ja nende 

rakendamisse.   

➔ Lapsevanema peamised koostööpartnerid on lasteaias selle rühma õpetajad, mille 

nimekirja on laps kantud. 

   

11.1. LASTEVANEMATE NÕUSTAMINE 

Õpetaja loob vanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes. 

Lastevanemate nõustamise aeg kokkuleppel tööpäeviti kell 13.30 - 14.30. Vajadusel 

kaastakse nõustamisprotsessi lapsevanema või õpetaja ettepanekul ja lapsevanema nõusolekul 

teisi lasteasutuse õpetajaid, juhtkonda ja tugispetsialiste.  

    

              

12. ÕPPEKAVA UUENDAMINE JA TÄIENDAMINE  

Muudatused õppekavas esitatakse enne kinnitamist arvamuse avaldamiseks pedagoogilisele 

nõukogule ja hoolekogule. Muudatused õppekavasse viiakse sisse iga õppeaasta alguseks. 

Õppekava kinnitab direktor.  
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ÕPPEKAVA Lisad 1-7     

Lapse arengu eeldatavad tulemused on välja toodud kõigis õppe- ja kasvatustegevuste 

valdkondades ja on käesoleva õppekava lisadena järgmise alajaotusega:    

Lisa 1:  1,5–3-aastase lapse arengu eeldatavad üldoskused ning valdkondade: mina ja keskkond;  

keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine õppe- ja kasvatustegevuse 

eeldatavad tulemused. 

Lisa 2: 3–5-aastase lapse arengu eeldatavad üldoskused ning valdkondade: mina ja keskkond;  

keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine õppe- ja kasvatustegevuse 

eeldatavad tulemused. 

Lisa 3: 5–6-aastase lapse arengu eeldatavad üldoskused ning valdkondade: mina ja keskkond;  

keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine õppe- ja kasvatustegevuse 

eeldatavad tulemused. 

Lisa 4: 6–7-aastase lapse arengu eeldatavad üldoskused ning valdkondade: mina ja keskkond;  

keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine õppe- ja kasvatustegevuse 

eeldatavad tulemused. 

Lisa 5: Valdkond Eesti keel kui teine keel  

Lisa 6: Valdkondade: mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunst; muusika; liikumine  

õppe- ja kasvatustegevuse üldised eesmärgid, sisu ja põhimõtted. 

Lisa 7: Lapsele vajaliku toe väljaselgitamine ja rakendamine 


