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PÄEVAKAVA 

Lasteaial on kindel päevakava, mis on meeldiva koostöö huvides järgimiseks 

personalile ja vanematele. Eelkõige arvestatakse laste vajaduste ja ealiste 

iseärasustega. 

 

Aeg Tegevused õppeperioodil 
Tegevused passiivsel 
õppeperioodil 

7.30 – 8.00 Valverühm 
Valverühm 

8.00 – 8.30 Kogunemine, mängud, 
individuaalne töö, 
virgutusmoment 

Kogunemine, vabamäng, 
individuaalne töö, virgutusmoment 

 8.30 – 9.00 Hommikusöök Hommikusöök 

 9.00 – 
12.30 

Hommikuring, planeeritud õppe- ja 
kasvatustegevused ja mäng. Huvitegevused, mäng, viibimine 

värskes õhus. 

12.30 – 
13.00 

Ettevalmistus lõunasöögiks, 
lõunasöök 

Ettevalmistus lõunasöögiks, 
lõunasöök 

13.00 – 
15.00 

Vaikne tund, lõunauinak, puhkeaeg Vaikne tund, lõunauinak, 
puhkeaeg 

15.00 – 
15.30 

Virgumine, vabategevus, mäng 
Virgumine, vabategevus, mäng 

15.30 – 
16.00 

Õhtuoode 
Õhtuoode 

16.00 – 
18.00 

Ind. arendustegevus, mäng, 
kojuminek. Tegevused 
huvialaringides. 

Vabamäng, viibimine värskes õhus,  
kojuminek. 

18.00 – 
18.30 

Valverühm Valverühm 
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Edu aluseks kasvatustöös on kokkulepped ja reeglid. 

● Olulise osa päevast võtavad enda alla igapäevatoimingud, õppe-kasvatuslikud 

tegevused ja vabategevused. Need annavad palju võimalusi laste arendamiseks, 

uute oskuste omandamiseks ja olemasolevate teadmiste kinnistamiseks. Sellest 

kujuneb välja isetegemise rõõm ja teineteisega suhtlemise oskus. 

● Päev algab hommikul rühma kokkusaamisega, kus ühiselt alustatakse päeva 

tervitamise ja kavandamisega. Õpetaja räägib lastega päeva tegemistest ja 

mängudest. Tegevused on õpetajal eelnevalt planeeritud ja ettevalmistatud. 

● Päevakavas on tähtsal kohal mäng. Läbi mängu omandatakse sotsiaalseid 

kogemusi, kujundatakse tööharjumusi  ja kinnistatakse olemasolevaid teadmisi-

oskusi. 

● Toitlustamine toimub 3 korda päevas vastavalt rühma päevaplaanile. 

● Planeeritud tegevuste läbiviimisel lähtutakse laste vanusest. Õppe- ja 

kasvatustegevuste kestus: 

• 1,5 – 3 aastat 10-15 minutit; 

•  3 – 5 aastat kuni 25 minutit; 

• 6 – 7 aastat kuni 35 minutit. 

● Huvialaringide töö põhiaeg on 15.30 – 17.30. 

● Individuaalne töö toimub kogu päeva jooksul vastavalt vajadusele. 

● Õues viibimise aeg on vastavalt rühma päevaplaanile, kus rühmaõpetaja planeerib 

ja viib läbi lõimitud tegevusi. Õpetaja arvestab laste vanust, oskusi ja individuaalseid 

iseärasusi. 

● Arvestades ilmastikuolusid ja tervisekaitse nõudeid viibitakse õues terve päeva 

vältel. 

● Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja otsustab 

lasteaia pidaja Eliis.ee päevikusse märgitud laste kohal käimise alusel. 

● Iga rühma õppekasvatustegevus kinnitatakse Eliisi keskkonnas õppejuhi poolt. 

● Õpetaja kajastab õppe- ja kasvatustegevust igapäevaselt ELIIS.EE päevikus, mis on 

nähtav ka lapsevanematele. 


