
KINNITATUD 

                 Aruheina Lasteaia direktori                          

06.01.2022 käskkirjaga nr 1-1/1  

 

 

 
 

 

 

 

ÕPPEKAVA 

ARUHEINA LASTEAED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aruheina Lasteaia õppekava 

2 
 

SISUKORD 

Sisukord 
1 ÜLDOSA ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Lasteasutuse liik ja eripära ...................................................................................................... 4 

1.2 Moto, missioon, visioon ja põhiväärtused ............................................................................... 5 

2 LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED ............................. 6 

2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ..................................................................................... 6 

2.2 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted ................................................................. 6 

2.3 Õpikäsitlus ............................................................................................................................... 7 

3 RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS .................................................... 9 

3.1 Lasteaia õppeaasta ................................................................................................................... 9 

3.2 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ..................................................................... 9 

3.3 Päevakava .............................................................................................................................. 10 

3.4 Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus ................................... 10 

4 VALDKONDADE EESMÄRGID, SISU JA LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED 

ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI .............................................................................................. 13 

4.1 Mänguoskused ....................................................................................................................... 13 

4.2 Tunnetus- ja õpioskused ........................................................................................................ 14 

4.3 Sotsiaalsed oskused ............................................................................................................... 15 

4.4 Enesekohased oskused .......................................................................................................... 17 

5 VALDKONDADE EESMÄRGID JA SISU ................................................................................. 18 

5.1. Valdkond Mina ja keskkond .................................................................................................. 19 

5.2. Valdkond Keel ja kõne .......................................................................................................... 22 

5.3. Valdkond Matemaatika ......................................................................................................... 26 

5.4. Valdkond Kunst .......................................................................................................................... 29 

5.5. Valdkond Muusika ..................................................................................................................... 31 

5.6. Valdkond Liikumine ................................................................................................................... 33 

ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS .............. 36 

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA ....................................................................................................... 37 

ÕPPEKAVA TÄIENDAMISE JA UUENDAMISE KORD ................................................................ 38 

Traditsioonilised õppe- ja kasvatustegevusi toetavad üritused .......................................................... 47 

 

         LISA 1  INDIVIDUAALNE ARENDUSKAVA 

        LISA 2 TRADITSIOONILISED ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSI TOETAVAD ÜRITUSED 



Aruheina Lasteaia õppekava 

3 
 

1 ÜLDOSA 

Aruheina lasteaia õppekava koostamisel on lähtutud: 

• Koolieelse lasteasutuse seadusest; 

• Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast; 

• Rae valla arengukavast, kultuurilistest- ja ajaloolistest traditsioonidest; 

• Lasteaia eripärast ja kasvatuspõhimõtetest. 

 

Lasteaia õppekavas on järgmised osad: 

• Lasteasutuse liik ja eripära; 

• Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted; 

• Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus; 

• Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eesmärgid, sisu ja lapse arengu eeldatavad 

tulemused õppekava läbimisel vanuseti;  

• Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korraldus; 

• Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus; 

• Lapsevanemaga koostöö põhimõtted ja korraldus; 

• Õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

 

Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel, laste igakülgse arengu jälgimisel ja hindamisel ning perede 

nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes. Õppekava tagab lasteasutusest kooli minevate laste 

koolivalmiduse. Koolivalmiduse sisu ei seisne niivõrd selles, mida laps teab ja oskab, vaid 

selles kuidas neid teadmisi ja oskusi kasutab. Eesmärk, et kooli läheksid lapsed, kes on 

õpetatavad ja ise valmis õppima. 
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1.1 Lasteasutuse liik ja eripära 

Aruheina Lasteaed (edaspidi lasteasutus), on munitsipaalõppeasutus, mis 

juhindub oma tegevuses Haridusseadusest, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 

teistest seadustest ja õigusaktidest ning oma põhimäärusest. Lasteasutuse maja avati Assaku 

Lasteaia filiaalina 03.11.2014. Alates 2022 aastast toimib Aruheina Lasteaed iseseisva 

lasteasutusena. 

 

Aadress: Harjumaa, Rae vald, Peetri, Aruheina tee 7, e-mail direktor@aruheina.edu.ee 

Lasteasutuses on 9 rühma lastele vanuses 1,5 - 7 aastat. 

Maksimaalne kohtade arv: 198 

Lasteaed on avatud kell 07.00 - 18.30 

Õppe - ja kasvatustöö toimub eesti keeles. 

Lasteasutuses võimaldatakse erinevat huvitegevust. 

 

Aruheina Lasteaia eripära väljendub järgmistes tegevussuundades: 

1. Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel kasutatakse erinevaid metoodikaid ja 

kaasaegseid õppevahendeid; 

2. Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud projektõppena – lapsed on kaasatud ja 

arvestatakse nende õpihuvidega;  

3. Rakendatakse „Hea Alguse“ ja aktiivõppe metoodikaelemente; 

4. Rakendatakse õuesõppemetoodikat; 

5. Rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat“ 

6. Rakendatakse „Samm-sammult“ õppeprogrammi; 

7. Aruheina Lasteaed rakendab programmi „Roheline Kool“ tegevusi; 

8. Mudilasnõukogu - laste kaasamine; 

9. Mondo maailmakool - juhendmaterjal “Amanda ja maailm”. 

 

 

Eelnimetatud tegevussuundade rakendamisel on meile oluline:  

• Koostöö igal tasemel - lasteaiasisene meeskonnatöö, mis toimiks kogu personali 

vahel, koostöö peredega. Väljaspool lasteaeda koostöö omavalitsuse, teiste 

haridusasutuste ja koolituskeskustega. 

• Kaasaegne koolitus - lasteaiasisesed koolitused, kus pedagoogid ja teised töötajad 

saavad vahetada kogemusi ja praktilisi nõuandeid. Koolitused väljaspool maja, et 

olla kursis kaasaegsete uurimuste ja lähenemistega lapse kasvukeskkonna ning seda 

mõjutavate tegurite suhtes.  

• Õppe- ja kasvatustegevuse süsteemsus ja vastavate tugisüsteemide toetus. 

 

 

 

 

mailto:direktor@aruheina.edu.ee
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1.2 Moto, missioon, visioon ja põhiväärtused 

Lapsepõlv ei ole võidujooks, et näha kui kiiresti suudab laps hakata lugema, kirjutama ja 

arvutama. See on väike aken ajas, mil õpitakse ja arenetakse individuaalselt igale lapsele 

omases tempos. Varem ei ole parem! 

 

Moto - Väikeste sammude jõud on suur! 

 

Missioon  - Kodu ja lasteaia koostöös toetame lapse loomupärast valmisolekut märgata, 

uurida, avastada – mängime õppides, õpime mängides. 

 

Visioon  - Oleme usaldusväärne, turvaline ning uutele ideedele avatud lasteaed, kuhu tulevad 

rõõmuga nii väikesed kui suured. 

 

                                              OLEME AVASTAMIST, UNISTAMIST,  

                                LOOVUST JA ÜKSTEISE HOIDMIST VÄÄRTUSTAV 

               ÕNNEPESA,  

                                       KUS SIRGUVAD INIMESED, KES JULGEVAD 

                                             PROOVIDA, KATSETADA JA USKUDA, 

                                             ET KÕIK SIIN ILMAS ONGI VÕIMALIK. 

 

Lasteaia põhiväärtused: 

HOOLIVUS - heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond: 

• Laps väärtustab iseenda ja teiste tervist ning käitub tervislikult, sh turvaliselt; 

• Lapsed hoolivad kaaslastest, keskkonnast ja armastavad oma kodukohta ja  

isamaad; 

KOOSTÖÖ - hea meeskonnatöö oma rühmas ja kogu lasteaias: 

• Lapsed on aktiivsed õppijad ja tunnevad rahulolu, eduelamust lõpule viidud 

tegevustest; 

• Lapsed oskavad teha valikuid, suudavad tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd; 

LOOVUS - toetame laste ja meeskonna loovust, hinnates julgust, avatust ning loomingut: 

• Lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; 

• Lapsed omandavad eakohasel tasemel põhitegemisi, oskusi ja vilumusi ning  

huvituvad erinevatest valdkondadest;                                                                                                                                                   

• Toetame loovust ja hindame julgust, avatust ning loomingut 

TURVALISUS - lasteaia õpikeskkond on laste ja töötajate jaoks turvaline. 

  



Aruheina Lasteaia õppekava 

6 
 

2 LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID JA 

PÕHIMÕTTED 

2.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 

ÜLDEESMÄRK 

Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Üldeesmärgist lähtuvalt 

toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse arenemist  kehaliselt, vaimselt, sotsiaalselt ja 

emotsionaalset terviklikuks inimeseks.  

1) Lapsel on kujunenud mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused ning esmased 

tööharjumused, tulevad toime igapäevatoimingutega;  

2) Lapsel on kujunenud eetiline käitumine ja algatusvõime; 

3) Laps suudab mängu käigus probleeme lahendada ja teeb koostööd; 

4) Laps on loov, omab positiivset minapilti, julge oma ideede avamisel;  

5) Laps hoolib ümbritsevast keskkonnast ning oskab teha valikuid; 

6) Laps on kehaliselt aktiivne ja tal on kujunenud arusaam tervise hoidmise tähtsusest; 

7) Lasteasutus koostöös perega on lapse arengu ja kasvatuse toetajaks; 

8) Lasteaia ja perekonna koostöö tulemusel on tagatud lapse sujuv üleminek kodust 

lasteaeda ja lasteaiast kooli. 

 

2.2 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted 

Õppekasvatusprotsessis rakendatakse lapsest lähtuvat pedagoogikat, mille aluseks on lapse 

arengust ja huvidest lähtuv õpetamisviis. Olulisel kohal on loovuse arendamine, valikute 

tegemise võimalused, inspireeriv ja lapse arengut toetav õpikeskkond. Lapsele on antud 

valikuvabadust motivatsiooni, huvipõhilisuse ja uudishimu kujundamisel. Laps omandab 

teadmisi eeskuju kaudu. 

Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel arvestatakse järgmiseid olulisi aspekte:  

Individuaalsus  

• Arvestame iga lapse arengutempoga, individuaalsusega ja pakume talle väljakutset 

võimaldavat ning innustavat õppimist, eduelamust;  

• Õppetöö toimub väikestes rühmades või individuaalselt. 

Mängulisus  

• Tähelepanu pööratakse laste mänguoskusele, mänguvahenditele, nende 

eakohasusele; 

• Uusi teadmisi omandatakse erinevate meelte abil uurides, katsetades, avastades; 

• Õppimise/õpetamise protsess on mänguline; 

• Oluline on positiivse enesehinnangu kujundamine; 

• Rõõmu tundmine enda ja teiste õnnestumistest ning toime tulemine 

ebaõnnestumistega. 
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Tervis  

• Luuakse tingimused lapse tervise hoidmiseks, edendamiseks ning liikumisvajaduse 

rahuldamiseks; 

• Tegevused õues iga ilmaga; 

• Lapsevanemad on kaasatud asutuse tervist edendavasse tegevusse; 

• Korraldatakse sportlikke üritusi ja loengud. 

Loovus  

• Teadmiste ja mõtete mitmekülgne väljendamine; 

• Eduelamusi omandatakse tegutsedes; 

• Lapse loovuse arengut toetatakse individuaalselt ning huviringide valikuga. 

Lapsekesksus  

• Lapsepärasus ning lapses huvi äratamine; 

• Laps on leidlik ja pädev õppija; 

• Lapse mõtted ja teooriad on väärtustatud. 

Turvatunne  

• Luuakse lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustav keskkond, mis tagab lapsele 

turvatunde; 

• Loodud heade suhete pagas, kus rõhutatakse sallivust ja austavat käitumist;  

• Laps saab õiglast tagasisidet. 

Lõimimine  

• Valdkondade lõimimine ning üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

• Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi projektide.  

Traditsioonid  

• Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga 

arvestamine; 

• Väärtustatakse demokraatlikke ja humaanseid suhteid. 

Koostöö  

• Koostöö huvigruppidega on pidev ja mitmekülgne; 

• Personali ja lapsevanemate vahel on vastastikku toetavad ning usalduslikud suhted; 

• Lapsed kohanevad kiirelt tänu heale koostööle lapsevanemaga; 

• Lapsevanemad on teadlikud lasteaia/rühma eesmärkidest ja temaatikast. 

 

2.3 Õpikäsitlus 

1) Õppe- ja kasvatustegevustes luuakse tingimused, et lapsel kujuneks suutlikkus: 

• Kavandada oma tegevust, teha valikuid; 

• Analüüsida enda ja teiste käitumist, vältida ohuolukordi ja ohtlikke tegevusi; 

• Kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes, arutleda 

omandatud teadmiste üle; 

• Seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; 
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• Tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega; 

• Suhelda avatult teiste laste ja täiskasvanutega, arvestades nende eripäraga. 

2) Õpikäsitlust toetavad meetodid ja tegevused: 

• Arendava ja toetava õpikeskkonna loomisel kasutatakse erinevaid metoodikaid ja 

kaasaegseid õppevahendeid; 

• Õppe- ja kasvatustegevus seostatakse kodukoha, inimeste ja loodusega; 

• Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud projektõppena- laste kaasamine ja nende 

huvidega arvestamine;  

• Õppeprotsessis kasutatakse igapäevaselt aktiiv-, avastus- ja õuesõpet; 

• Rakendatakse „Hea Alguse“ ja aktiivõppe metoodikaelemente; 

• Rakendatakse õuesõppemetoodikat; 

• Rakendatakse „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodikat; 

• Rakendatakse „Samm-sammult“ õppeprogrammi; 

• Rakendatakse programmi „Roheline Kool“ tegevusi; 

• Mudilasnõukogu - laste kaasamine ja nende huvidega arvestamine; 

• Õppe- ja kasvatustöö rikastamine digi- ja robootikavahenditega. 
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3 RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

3.1 Lasteaia õppeaasta 

Õppeaasta lasteaias algab  01.septembrist ja kestab  31.augustini ning koosneb järgmistest 

perioodidest:  

• 01.september – 31.mai: aktiivne õppe- ja kasvatustöö periood. Õppe- ja kasvatustöö 

toimub lasteaia õppekava alusel, läbi mängu lõimitud sihipäraste tegevuste kaudu. 

• 01.juuni – 31.august: varem õpitu kinnistamise periood, pearõhk on mängulisel 

õuetegevusel ja õpitu kordamisel.  

 

3.2 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine 

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste kestvus 

Laste vanus Tegevuste ( k.a. lõimitud tegevuste) ajaline 

kestus 

1 – 3 aastased 10-15 minutit 

3 – 6 aastased 25 minutit 

6 – 7 aastased 35 minuti 

 

• Lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lasteaia õppekavast ja eelmise 

aasta töö analüüsist koostavad rühmaõpetajad igal aastal rühma tegevuskava. 

 

Rühma tegevuskavas on järgmised osad:  

1. Eelneva õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüs. 

2. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid (rühma väärtused). 

3. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted (päevakava). 

4. Õppe- ja kasvatusvaldkondade sisu ning lapse arengu eeldatavad tulemused. 

5. Laste arengu hindamise põhimõtted. 

6. Erivajadustega lastega tehtav töö. 

7. Koostöö vanematega. 

8. Rühma üritused. 

 

• Õppe- ja kasvatustegevuste plaan koostatakse projektiplaanina; 

• Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab päeva rütmi 

vastavalt laste eale, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused 

ning õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused; 

• Rühma päevakava võimaldab lastele sujuvat üleminekut ühelt tegevuselt teisele; 

• Planeeritud tegevused algavad üldjuhul kell 9.30; 

• Planeerimisel arvestatakse laste huve ja eakohasust; 

• Päevakavas on ajaliselt kokku lepitud 2 korda nädalas muusika- ja liikumisõpetaja 

poolt läbiviidavate tegevuste ajad; 
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• Õppe -ja kasvatustöö alased märkmed, nagu lastega läbiviidud tegevused ja analüüs, 

kantakse internetipõhisesse infosüsteemi Eliis.ee rühmapäevikusse igapäevaselt;  

• Lapsed viibivad õues ilmastikust sõltuvalt 1-2 korda päevas; 

• Lasteasutuses tegutsevad laste individuaalset arengut toetavad huviringid, mis on 

vanema vaba valik ja rahaline vastutus; 

• Lastel jääb piisavalt aega mänguks, mis on koolieelses eas põhitegevus. 

3.3 Päevakava 

Sõimerühm 

07.00 – 8.30 laste vastuvõtt (7.00 – 8.00 avatud valverühm) 

8.00 avatud kõik rühmad 

08.30 – 9.00 hommikusöök 

09.00 – 12.20 planeeritud tegevused, mäng toas ja õues 

12.20 lõunasöök 

13.00 unejutu kuulamine, puhkeaeg 

15.00 ärkamine, mängud, individuaalne tegevus 

15.50 õhtuoode 

16.30 (– 18.30) mängud toas või õues, individuaalne tegevus, laste kojuminek 

18.30 lasteaed suletakse (18.00-18.30 valverühm) 

 

Aiarühm                                                                                                                                                                          

07.00 – 8.30 laste vastuvõtt (7.00 – 8.00 avatud valverühm Jüripoolsel õuealal) 

8.00 avatud kõik rühmad 

08.30 – 9.00 hommikusöök 

09.00 – 12.30 planeeritud tegevused ja vabamäng toas ning õues 

12.30 lõunasöök 

13.00 unejutu kuulamine, puhkeaeg 

15.00 ärkamine, mängud, individuaalne tegevus 

16.00 õhtuoode 

16.30 – 18.30 mängud toas või õues, individuaalne tegevus, laste kojuminek 

18.30 lasteaed suletakse (18.00-18.30 valverühm) 

 

3.4 Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus  

• Lapse arengu analüüsimisel lähtutakse lapse individuaalsest arengust ning Koolieelse 

lasteasutuse riiklikus õppekavas ja Aruheina Lasteaia õppekavas välja toodud 

lapse arengu eeldavatest tulemustest; 

• Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on oluline lapse positiivse enesehinnangu ja 

arengu toetamiseks, tema eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks ning 

kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga;  

• Rühmaõpetajad tutvustavad lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja 

korraldust;  
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• Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapsi 

jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka õpetaja suunatud tegevustes; 

• Lapse arengu hindamise aluseks on õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eeldatavad 

tulemused; 

• Lapse arengu eeldatavaid tulemusi ei käsitleta kõigile kohustuslikuna, need on teatud 

üldtunnustatud tähised, mis aitavad kavandada lapse arenguks vajalikke tegevusi; 

• Lapse arengut kirjeldame lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades 

lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi; 

• Arenguvestlus lapse vanematega toimub vähemalt üks kord aastas; 

• Lapse lasteaeda tulekul hakkab rühma õpetaja koostama lapse enda arengumappi 

(portfoolio), mis kajastab lapse arengut, arvestades lapse edusamme ja eripära. Lapsel 

on ise võimalik oma arengumappi täiendada. Lapsevanemal on võimalus tutvuda oma 

lapse arengumapiga. Lasteaia lõpetamisel saab laps selle mälestuseks kaasa; 

• Koolieelikutega viiakse läbi täpsem eakohase arengu hindamine ning arenguvestlus 

vanematega sügis-kevad, et selgitada välja lapse koolivalmidus; 

• Aprill-mai koostatakse koolivalmiduskaart, mis edastatakse digiallkirjastatud 

dokumendina lapsevanemale (infosüsteemis Eliis.ee); 

• Lapse areng ja arenguvestluse kokkulepped dokumenteeritakse elektrooniliselt Eliisi 

keskkonnas; 

• IAK (individuaalne arenduskaart), kus on lahti kirjutatud lapse arengu valdkonnad ja 

eesmärgid, lapsele õpetavad oskused, last toetavad tegevused. 

 

 

Lapse arengut kirjeldame lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse 

toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huve. 

Rühmades rakendatakse lapse individuaalse arengu jälgimiseks valitud meetodeid: 

• Vabamängu vaatlus; 

• Intervjuu; 

• Laste loovtööde analüüs; 

• Vestlus lapsega, teiste last õpetavate pedagoogidega, logopeediga, eripedagoogiga ja 

lapse perega; 

• Koolivalmidustest; 

• Lapse arengumapp; 

• Arengumäng (näiteks raamatute „Arengu jälgimise mäng” ja „Reis mööda põnevaid 

teid“ abil). 

 

Arenguvestluse läbiviimise kord 

Arenguvestluse eesmärgiks on hästi ettevalmistatud kohtumisel usalduslikus ja sõbralikus 

õhkkonnas õpetajate ning rühmaõpetajate vahel arutleda lapse arengu üle, leida lapse arengu 

jaoks parimad tingimused.  

1) Rühma õpetaja annab lapsevanemale vähemalt üks kord aastas sõnalise tagasiside 

lapse arengust, toimub perevestlus:  
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• Sügisene perevestlus (uute laste vanematega);  

• Vestlus lapse arengust üks kuni kaks korda õppeaasta jooksul.  

2) Õpetaja on kohustatud informeerima rühma lapsevanemaid arenguvestluse ajakavast. 

3) Vestlus lapse arengust ehk arenguvestlus, tuleb õpetajal läbi viia kõigi laste 

vanematega. 

4) Vestlustest võtavad osa rühma õpetaja ja lapsevanem(ad). 

5) Vestlus toimub lapsevanema ettevalmistavate küsimuste ja õpetaja koostatud lapse 

arengukirjelduse põhjal.  

6) Vestlus lõpeb lapsevanema ja rühmaõpetaja vahelise kokkuleppega lapse edaspidiseks 

arendamiseks. Kokkulepe kinnitatakse õpetaja ja lapsevanema allkirjaga. 
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4 VALDKONDADE EESMÄRGID, SISU JA LAPSE ARENGU 

EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI 

Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate 

valdkondade sisusid lõimides. 

Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma: 

1) Mänguoskused; 

2) Tunnetus- ja õpioskused; 

3) Sotsiaalsed oskused; 

4) Enesekohased oskused. 

4.1 Mänguoskused 

• Mäng on lapse põhitegevus; 

• Mängusokus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja 

teadmiste arengu alus; 

• Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus, mille vältel areneb lapse isiksus tervikuna; 

• Mängu kaudu omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, 

õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid; 

• Arendav mängukeskkond on koolieelses eas lapsele kvaliteetne õpikeskkond. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

1,5 - 3 aastane laps:                                                                                                                       

• Tunneb huvi mänguliste tegevuste vastu;                                                                                  

• Mängib lihtsamaid motoorseid mänge (nt laob klotse üksteise peale täiskasvanu abiga, avab 

ja sulgeb karpe, veab ja lükkab asju);    

• Mängib lühikest aega iseseisvalt täiskasvanu läheduses;                                                           

• Mängib kõrvuti teise lapsega, vajadusel mänguasju jagades;                                                    

• Jäljendab mängus lihtsamaid tegevusi (nt katab laua, toidab nukku, koputab 

mänguhaamriga).                                                                                                                                   

3 - 4 aastane laps:                                                                                                                           

• Alustab ise tuttavaid mänge ning läheb kaasa teiste alustatud mängudega;                               

• Oskab mängida väikeses grupis ilma täiskasvanu osaluseta;                                                     

• Käitub sihipäraselt mänguvahenditega tegutsedes;                                                                    

• Mängib sõbralikult kaaslastega;                                                                                                  

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                          

• Tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma;                                            

• Oskab leida ja valmistada mängu tarbeks lihtsamaid asendusvahendeid;                                 

• Kajastab mängus täiskasvanute toiminguid ja suhteid;                                                               
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• Suudab mängus sõbralikult tegevusi jaotada;                                                                            

• Jagab mänguvahendeid, käitub sealjuures viisakalt ja heatahtlikult. 

5 - 6 aastane laps:                                                                                                                          

• Oskab algatada mängu, leida tegevust endale ja kaaslastele;                                                     

• Suudab mängida suuremas kollektiivis, arvestades kaaslaste soove ja ettepanekuid;                

• Arvestab mängureegleid, suudab oodata oma järjekorda;                                                          

• Oskab kirjeldada oma tegevusi ja mänge;                                                                                   

• Põhjendab mängu- või töökoha korrastamise vajadust;                                                              

• Mängib rollimänge. 

6 - 7 aastane laps:                                                                                                                           

• Tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma;                                            

• Rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast;     

• Täidab mängudes erinevaid rolle;                                                                                              

• Algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu;                                                                      

• Järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada;                      

• Suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele;          

• Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;                                                                       

• Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võidumängudes. 

 

 

4.2 Tunnetus- ja õpioskused 

• Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse, st oskust juhtida oma 

taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni; 

• Väärtusoskused kui voorused (ehk iseloomuomadused, sisseharjutatud käitumiskalduvused, 

väärtushoiakud); 

• Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi 

ning uurida ja katsetada; 

• Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Huvitub lihtsamatest planeeritud ja ettenäidatud tegevustest;                                                   

• Tegutseb lühiajaliselt ilma täiskasvanu osaluseta;                                                                     

• Saab aru lihtsatest korraldustest ja täidab neid. 

3 - 4 aastane laps: 

• Suhtub tegevustesse positiivselt - tahab uurida, avastada ja katsetada;                                     

• Oskab osaliselt oma tegevusi organiseerida ning tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta;   

• Järgib lihtsamaid reegleid ning arvestab neid tegevustes;                                                         
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• Osaleb ühistegevuses ning teeb koostööd teiste lastega (rolli-, ehitus-, võistlusmäng, 

kunstitegevus jms);                                                                                                                       

• On omandanud sõnavara, mis võimaldab tal ennast väljendada;                                               

• Rühmitab asju ja esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi.  

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                          

• Plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleemid;                                           

• Oskab osaliselt oma tegevusi organiseerida ning tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta;                                       

• Huvitub võistlusmängudest, tahab mängus olla edukas;                                                              

• Saab aru arvumõistetest, huvitub tähtedest;                                                                                

• Omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, kujutluste ja kõne 

kaudu. 

5 - 6 aastane laps:  

• Lapse keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada 

kokkuleppeid;                                                                                                                               

• Laps osaleb erinevaates mänguliikides (rolli -, lavastus -, ehitusmäng) ja kunstitegevustes;   

• Suudab keskenduda huvipakkuvale tegevusele, viies tegevuse lõpuni;                                     

• Oskab vaadelda ja märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid, eristab rühmi ja oskab rühmi 

võrrelda;                                                                                                                                        

• Lapsel on ettekujutlus numbritest, tähtedest ja sümbolites;                                                       

• Omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning lahendab probleeme. 

6 - 7aastane laps: 

• Saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi 

tervikuna;                                                                                                                                      

• Mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele 

vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi;                                                                                     

• Tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi;                                             

• Kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni;                   

• Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;                                                                 

• Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja       

katsetada;                                                                                                                                      

• Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;                                                            

• Kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist. 

 

4.3 Sotsiaalsed oskused 

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

partnereid, võtta omaks ühiskonna üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest 

tõekspidamistest; 

•  Eelkoolieas on oluline kasvatusülesanne kujundada prosotsiaalset käitumist, s.o esmaseid 

oskusi: abistamist, lohutamist ja jagamist; 
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•  Lapse sotsiaalne areng peab tagama ühiskonnas elamiseks vajalike sotsiaalsete oskuste ja 

pädevuste omandamise. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Väljendab lihtsamaid emotsioone; 

• Teab oma ees- ja perekonnanime ning elementaarseid viisakusreegleid; 

• Mõistab selgelt väljendatuid keeldu (nt ei tohi, ära tee); 

• Matkib täiskasvanu tegevusi; 

• Tunneb huvi teiste laste vastu ja jälgib neid; 

• Sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt ning püsib suurema aja päevast kuiv ja puhas. 

3 - 4 aastane laps:                                                                                                                                                                       

• Saab aru, et inimestel võivad olla tema tunnetest ja emotsioonidest erinevad tunded ja 

emotsioonid;                                                                                                                                            

• Väljendab sõnaliselt emotsioone, soove, tahtmisi ning räägib nendest;                                  

• Saab hakkama eneseteenindamisega (iseseisvalt riietumine ja söömine), on kujunenud 

tualeti harjumused;                                                                               

• Teab oma nime, vanust, sugu, märkab soolisi erinevusi;                      

• Püüab vahel teisi abistada ja kohutada, tal on ettekujutused teiste inimeste tunnetest;              

• Täidab igapäevaelu rutiini;                                                                                                         

• Osaleb lühikest aega ühistegevuses.   

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                          

• Mõistab teiste inimeste tundeid ja mõtteid;                                                                                 

• Väljendab oma emotsioone ja räägib nendest;                                                                           

• Suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt, suudab osaliselt oma tegude eest vastutada;             

• Imiteerib täiskasvanu tegevusi ja rolle, kasutades täiskasvanu sõnavara ning maneeri;           

• Naudib rühma kuulumist, eakaaslaste seltsi, ühistegevusi, teeb eesmärgi saavutamiseks 

koostööd;                                                                                                                                       

• Arvestab reegleid mängides ja tegevustes;                                                                                                                                                               

• Oskab avalikus kohas sobivalt käituda; teab, mida tohib ja mida mitte. 

5 - 6 aastane laps:                                                                                                                           

• Tajub ja mõistab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti, arvestab teistega käitumistes ning 

vestlustes;                                                                                                                                       

• Seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia;                                                                           

• On oma tegevuses orienteeritud tunnusele, tähelepanule ja emotsionaalsele toetusele;            

• Mängib nii sootüübilisi kui ka vastassootüübilisi mänge;                                                          

• Suudab täiskasvanu kontrollita mängida kaaslastega ning teha koostööd (mõningat aega);     

• Algatab mänge, loob sõprussuhteid;                                                                                          

• Järgib mängides ja tegevustes reegleid. 
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6 - 7 aastane laps:                                                                                                                           

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

• Tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu; 

• Hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise; 

• Osaleb rühma reeglite kujundamisel; 

• Oskab teistega arvestada ja teha koostööd; 

• Loob sõprussuhteid; 

• Saab aru oma-võõras-ühine tähendusest; 

• Teeb vahet hea ja halva käitumise vahel; 

• Mõistab, et inimesed võivad olla erinevad; 

• Järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme; 

• Selgitab oma seisukohti. 

 

4.4 Enesekohased oskused 

Enesekohaste oskuste areng võimaldab eristada ja teadvustada võimeid, oskusi ja emotsioone 

ning juhtida oma käitumist. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Harjutab ise söömist lusika ja kahvliga. Oskab juua tassist;                                                      

• Tunneb huvi riietumise vastu, proovides riideid selga panna ja ära võtta;                                

• Täiskasvanu abiga nuuskab/pühib nina taskurätti;                                                                      

• Leiab oma kapi, voodi ja istekoha lauas;                                                                                    

• Tunneb ära isiklikud hügieenitarbed (nt käterätik, kamm) ning kasutab üksnes neid;               

• Käib tualetis koos täiskasvanu abiga. 

3 - 4 aastane laps:                                                                                                                             

• Sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt ning püsib suurema aja päevast kuiv ja puhas; 

• Reageerib sõltuvalt olukorrast ja ümbritsevate inimeste käitumisest;                                       

• Saab aru, et inimestel võivad olla tema omadustest erinevad tunded ja emotsioonid;               

• Väljendab tugevaid emotsioone, oma mina. Võib karta tundmatuid ja uusi asju;                      

• Tahab igapäevastes olukordades valikute üle ise otsustada ning üritab neid ka täide viia;       

• Lapse enesekindlus on kõikuv, vajab turvalisust, tunnustust, rutiini, reegleid;                          

• Osaleb koos täiskasvanuga ühistegevustes;                                                                                

• Täidab igapäevaelu rutiini. 

 

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                             

• Tunneb ära ja nimetab oma emotsioone;                                                                                    

• Tunneb rõõmu õnnestumisest;                                                                                                    

• Käitub täiskasvanu korralduste järgi, tegutseb ka omaette, täiskasvanu osaluseta;                   



Aruheina Lasteaia õppekava 

18 
 

• Saab hakkama eneseteenindamisega (sööb, joob iseseisvalt) ja teeb meeleldi erinevaid töid;       

• On kujunenud tualeti harjumused, vajadusel küsib abi;                                                                                                   

• Avab ja sulgeb veekraani, peseb, kuivatab käsi ning nägu iseseisvalt;                                           

5 - 6 aastane laps:                                                                                                                                                         

• Seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia;                                                                           

• Tuleb suurepäraselt toime eneseteenindamisega ja teeb meeleldi erinevaid töid;                                                                       

• Suudab mõnda aega iseseisvalt ilma täiskasvanu kontrollita rühmas mängida ning teha 

kokkulepitud koostööd;                                                                                                                

• Järgib mängudes ja tegevustes reegleid, eriti nende täitmist teiste poolt;                                  

• Järgib käitumisreegleid ja oskab neid teistele selgitada;                                                            

• Selgitab, kuidas hoida enda ja teiste tervist;                                                                              

• Oskab kasutada erinevaid vahendeid ja tegevuse lõppedes koristab enda järelt;                       

• Suudab tegutseda ka iseseisvalt. 

6 - 7 aastane laps:                                                                                                                              

• Suudab kirjeldada oma emotsioone (nt rõõmu, viha) ja neid sobival viisil väljendada; 

• Kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi;                                                                                        

• Oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt 

tagasisidele;                                                                                                                                    

• Algatab mänge ja tegevusi;                                                                                                         

• Tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest;                                                                    

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

• Saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused;                   

• Kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järel. 

 

5 VALDKONDADE EESMÄRGID JA SISU 

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus jaotub vastavalt Koolieelse lasteasutuse riiklikule 

õppekavale seitsmeks valdkonnaks: 

1. Mina ja keskkond  

2. Keel ja kõne  

3.   Eesti keel kui teine keel 

4. Matemaatika 

5. Kunst 

6. Muusika 

7. Liikumine 

 

Peamised õppemeetodid- ja viisid:                                                                                               

• Sihipärane vaatlus, katsed, uurimused, mudelite ja plaanide tegemine; 
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• Vestlus, suhtlemine, küsimuste esitamine, arutlemine; 

• Sõna- ja häälikumängud, kirjutamise eelharjutused; 

• Jutustamine pildimaterjali, raamatuillustratsioonide ja teatmeteoste põhjal; 

• Jutu jätkamine, luuletuse õppimine, loovjutustamine, ettelugemine, dramatiseering; 

• Joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine, modelleerimine; 

• Laulmine, helisalvestiste kuulamine, mäng pillidel, rütmiline liikumine ja – harjutused; 

• Õppekäik, matk või ekskursioon; 

• Robootika ja digivahendite kasutamine; 

• Mäng: õppemäng, loovmäng, sotsiaalne situatsioonimäng, rollimäng, lauamäng. 

 

5.1 Valdkond Mina ja keskkond 

Õppe ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

• Mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 

• Omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 

• Väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; 

• Väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; 

• Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi; 

• Märkab nähtusi ja muutusi looduses. 

 

 

 Valdkonna Mina ja keskkond sisu: 

• Sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, lapse õigused, 

ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal 

maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; 

• Tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine; 

• Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju 

loodusele; 

• Tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu 

liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond. 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

• Valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast mis 

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

liikluskasvatust; 

• Suunatakse last ümbritsevat  maailma märkama, uurima, ning kogema mängu  ja 

igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning 

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

• Lõimitakse  erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, 

vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja   muusikalist  tegevust; 
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• Suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm. 

märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma 

(oletama ja oletusi kontrollima); 

• Suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult 

käituma. 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Teab oma nime ja näitab vanust sõrmedel; 

• Nimetab perekonda kuuluvate liikmete nimesid; 

• Oskab nimetada õpetajate ja rühmakaaslaste nimesid; 

• Matkib täiskasvanu eeskujul lihtsamaid tegevusi ja ameteid; 

• Kasutab viisakussõnu; 

• Peseb õpetaja abiga käsi; 

• Nimetab oma kehaosi (nt käsi, jalg, pea); 

• Näitab välja oma tundeid; 

• Teab ja nimetab paari loodusnähtust, puud, looma ja puuvilja; 

• Teab, et prügi ei tohi maha visata; 

• Tunneb ära ja nimetab paari liiklusvahendit (nt auto, buss). 

 

3 - 4 aastane laps: 

• Teab oma nime ja tunneb ennast ära pildilt ning peeglist (kas ta on tüdruk, poiss); 

• Vastab küsimisele oma vanuse kohta või näitab seda sõrmedel; 

• Teab oma pereliikmeid ja lasteaiakaaslasi (küsimise peale nimetab nimesid); 

• Teab, kus midagi asub oma rühmas; 

• Järgib täiskasvanu meeldetuletusel rühma reegleid; 

• Meelde tuletamisel tervitab, jätab hüvasti, palub ja tänab; 

• Teab miks enne sööki ja peale WC-s käimist peab käsi pesema; 

• Suudab leida oma koha rühmas (kapp, voodi, käterätik); 

• Oskab küsimise korral nimetada tuttavaid loomi (kass, koer, siga jne); 

• Oskab osutamise korral nimetada metsa, muru, lille, puud jne; 

• Oskab nimetada erinevaid ilmastikunähtusi (vihma sajab, tuul puhub, päike paistab jne); 

• Oskab nimetada talve ja suve iseloomulikke tunnuseid; 

• Teab, et jalgrattaga sõitmisel tuleb kanda kiivrit ning helkuri vajalikkust; 

• Oskab põhjendada miks praht visatakse prügikasti; 

 

4 - 5 aastane laps: 

• Vastab küsimustele oma kodu ja pereliikmete kohta, nimetab pereliikmete koduseid 

toimetusi; 

• Asetab töövahendid ja mänguasjad kokkulepitud kohtadesse; 

• Küsimisel selgitab kes on sõbrad, miks ei tohi kellelegi haiget teha ; 

• Oskab andeks paluda; 
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• Teab mõistete hea ja paha tähendust; 

• Matkib lihtsamaid töövõtteid (nt. põranda pühkimine, tolmu võtmine, triikimine); 

• Teab, et mõned loomad elavad metsas ja mõned inimeste juures, nimetab koduloomi ja 

matkib nende häälitsusi, nimetab tuntumaid metsloomi ja teab neile iseloomulikke tunnuseid, 

nimetab linnu, looma ja inimese kehaosi; 

• Teab 1-3 putukat ja nende elupaiku (mesilane ja mesilastaru, sipelgas ja sipelgapesa jne); 

• Eristab tuntumaid puu- ja aedvilju välimuse ning nimetuse järgi (õun, pirn, kapsas, peet jne); 

• Eristab okaspuid lehtpuudest; 

• Oskab küsimise korral iseloomustada ööd ja päeva; 

• Teab valgusfoori tulede tähendust, teab helkuri kasutamise vajalikkust teab mõisteid 

sõidutee ja kõnnitee tähendust; 

• Oskab küsimise korral nimetada sõidukeid; 

• Teab esemeid, mis võivad ohtlikud olla; 

• Teab, et õnnetuse korral tuleb pöörduda täiskasvanu poole. 

 

5 - 6 aastane laps: 

• Nimetab kodu asukoha (linn, alev), maal (talukoha nimi); 

• Oskab öelda oma ees-ja perekonnanime ning vanust; 

• Kirjeldab oma perekonda, teab ema/ isa ees- ja perekonnanime; 

• Loetleb tuntumaid ameteid (arst, tuletõrjuja, politsei, õpetaja, pagar jne) ja nende juurde 

kuuluvaid töövahendeid; 

• Teab oma rahvust ja keelt ning riigi tähtsamaid sümboleid (lipp, lind, lill); 

• Nimetab tervist hoidvaid tegevusi; 

• Oskab kirjeldada tuntumaid rahvakombeid (vastlad, mardipäev, kadripäev, jõulud) ja 

nendega seotud tegevusi; 

• Oskab nimetada kõiki aastaaegu (kevad, suvi, sügis talv) ja neid iseloomustada; 

• Oskab nimetada aia- ja metsamarju (maasikas, mustikas tikker jne) puid (õuna-, pirni-, 

kirsipuu, toomingas, pihlaks, tamm jne); 

• Nimetab ilmastikunähtusi ja kirjeldab neid; 

• Teab valgusfoori värvide tähendusi; 

• Nimetab hädaabinumbrit ja simuleerib selle kasutamist; 

• Märkab kaaslast ning vajadusel ja võimalusel abistab. 

6 - 7 aastane laps: 

• 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; 

• Juhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 
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• Kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi; 

• Kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring; 

• Selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja 

inimestele tähtsad; 

• Selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest; 

• Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale; 

• Kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm; 

• Teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita. 

5.2      Valdkond Keel ja kõne 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:  

• Tuleb toime igapäevases suhtlemises; kasutades kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi 

vorme ja mitmekesist lauseehitust; 

• Tunneb huvi lugemise kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on  omandanud lugemise ja 

kirjutamise esmased oskused. 

 

Valdkonna Keel ja kõne sisu: 

• Keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 

• Suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 

• Lugemine ja kirjutamine; 

• Lastekirjanduse tutvustamine. 

 

Õppe - ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

• Lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, 

kus last õpetatakse  eelkõige keelevahendeid ( uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama 

suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel; 

• Peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine, 

käelised tegevused, liikumis - ja  muusikategevused ning  igapäevatoimingud) lapsele luuakse 

kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib 

rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga; 

• Suunatakse lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise, oma 

raamatute koostamise jm. tegevuste kaudu kirjandust mõistma ja hindama; ettelugemiseks 

valitakse žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toetada lugemishuvi, lugemis- ja 

kirjutamisvalmiduse kujunemist; 

• Õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikute ning häälikupikkuse 

eristamine, hääliku asukoha leidmine  sõnades, häälimine, jmt) mänguliselt ja 

igapäevategevustega seostatult; 

• Mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutatakse erinevaid vahendeid, värvusi jmt. 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

1,5 - 3 aastane laps:  

• Suhtleb täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal;                                                                   

• Vastab täiskasvanu küsimustele ja korraldusele tuttavas situatsioonis ning tegevuses, 
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häälitsuse või 1-2 sõnalise ütlusega;                                                                                             

• Väljendab kõnes mõnda järgmisest suhetest: eitus (ei taha), kuuluvus (tädi lusikas), asukoht 

(emme siia), omadus (auto kiire), subjekt-objekti suhe (issi anna pall);                                      

• Kasutab oma kogemuste seostuvaid konkreetse tähendusega sõnu tuttavas situatsioonis;       

• Kasutab nimi- ja tegusõnu (nt näu- kiisu, anna, opa- võta sülle), ase- ja määrsõnu (nt siia, 

seal, nii);                                                                                                                                       

• Hääldab õigesti mõnda üksikut lühikest sõna;                                                                           

• Vaatab koos täiskasvanuga pildiraamatuid, täiendab täiskasvanu juttu osutamisega pildile 

või üksiku sõna ütlemisega pildi kohta. 

3 - 4 aastane laps: 

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

• Hääldab õigesti enamikku häälikutest; 

• Kasutab oma kõnes nimi-, tegu-, taga- (all, peal, sees, ees, taga) ja omadussõnu, mõningaid 

üldnimetusi (nt lapsed, riided); 

• Kasutab kõnes mõningaid liitsõnu (tutimüts, kelgumägi); 

• Kasutab oma kõnes õigesti enamikku käändevorme ja tegusõna käskivat kõneviisi (nt 

Joonista! Istu!); 

• Kasutab oma kõnes õigesti tegusõna kindla kõneviisi olevikuvorme (nt sõidab, laulavad) ja 

tegusõna ma- ja da tegevusnime (nt. hakkame mängima, ei taha mängida); 

• Jutustab enda ja kaaslaste tegevusest 1-2 lausega; 

• Mõistab teksti, mis on seotud tema kogemuse ja tegevusega; 

• Loeb peast või kordab järele 1-2-realist luuletust; 

• Väljendab oma soove ja vajadusi lausungiga, küsib infot, vastab dialoogis küsimusele; 

• Räägib endast mina vormis; 

• Kasutab nii mõistmisel kui suhtlemisel peale kõne ka mitteverbaalseid vahendeid (žeste, 

näoilmet, osutamist); 

• Vaatab üksi ja koos täiskasvanuga pildiraamatuid: keerab lehte, osutab ja kommenteerib 

pilte; 

• Kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud tekste; 

• Eristab kuulmise teel tuttavaid häälikuliselt sarnaseid sõnu üksteisest (nt. tass-kass, pall-sall, 

tuba-tuppa), osutades pildile või objektile; 

 

4 - 5 aastane laps: 

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

• Hääldab  õigesti  konsonantühendeid (nt -nt, -lt , - mp jne);  

• Mõistab ja kasutab kõnes liiginimetusi (nt kuusk, kask –  puu; tuvi, kajakas – linnud), 

objektide, osade, detailide nimetusi (käpad, saba, rool); 

• Räägib 2-3 lausega mõnest hiljuti kogetud emotsionaalsest kogemusest; 

• Kasutab kõnes eri tüüpi lihtlauseid, rindlauseid (sidendid ja, ja siis, aga), koondlauseid ning 

tegusõna lihtmineviku vorme (nt sõitis, laulsid); 

• Jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga pildi kohta ühe lausungi; 

• Loeb peast või kordab järele 2-3-realist luuletust või liisusalmi; 
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• Algatab ise suhtlust, suhtleb eakaaslastega ja  kommenteerib enda ja kaaslase sooritatud 

tegevust (räägib, mida tehti); 

• Küsib täiskasvanult palju küsimusi teda ümbritsevate asjade kohta; 

• Annab vestluses edasi asjasse puutuvat infot; 

• Tunneb täiskasvanu häälimise või rõhutatud hääldamise abil kuulmise teel ära hääliku 

häälikute reas. 

5 - 6 aastane laps: 

• Hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid, 3-4-silbilisi tähenduselt tuttavaid sõnu ja sageli 

kasutatavaid võõrsõnu (nt taburet, banaan, diivan); 

• Kasutab kõnes mõningaid antonüüme (nt lühike-pikk, must-puhas), iseloomuomadusi ja 

hinnangut väljendavaid omadussõnu (nt arg, kaval, igav); 

• Kasutab kõnes aega väljendavaid nimisõnu (hommik, päev, õhtu, öö); 

• Moodustab vajadusel sõnale uue tähenduse  (nt nuga õuna koorimiseks – õunanuga); 

• Kasutab oma kõnes nud- ja tud- kesksõnu (nt söödud -söönud), tingivat kõneviisi (mängisin, 

mängiksin), omadussõna võrdlusastmeid (suur-suurem-kõige suurem) ja põimlauseid; 

• Ühildab sõnu arvus (karud söövad), käändes (ilusale lillele, punase palliga) ja kasutab 

õigesti nimisõna käändevorme mitmuses (ilusatel lilledel); 

• Kirjeldab täiskasvanu abiga olupilti ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust; 

• Annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil; 

• Jutustab nähtust, tehtust ja möödunud sündmustest 3-5 lausega (nt mida tegi kodus 

pühapäeval?); 

• Loeb peast 2-4-realisi liisusalme/luuletusi; 

• Mõistab teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemusega; 

• Kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääle tugevust; 

• Kasutab meeldetuletusel õigesti mõningaid viisakusväljendeid; 

• Tunneb iseseisvalt ära hääliku häälikute reas ja täiskasvanu abiga hääliku sõnas; 

• Kuulab ettelugemist, olles seejuures aktiivne (osutab piltidele, küsib, parandab ettelugejat 

tuttava teksti puhul); 

• Kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega (nt oma nime). 

6 - 7aastane laps: 

• Tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab kaassuhtleja ja 

suhtlemise paigaga; 

• Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida; 

• Suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda; 

• Jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised 

detailid, vahendab ka oma tundeid; 

• Kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid; 

• Kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ning mitmuses; 

• Valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada; 

• Hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid; 

• Tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad; 

• Kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega; 
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• Teab peast emakeelseid luuletusi ja laule; 

 

5.2.1 Valdkond Eesti keel kui teine keel 

 

Õppe kasvatustegevuse eesmärgiks on et laps: 

• Tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu; 

• Soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega; 

• Tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest; 

• Kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises; 

 

Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu: 

• Kuulamine; 

• Kõnelemine; 

• Eesti kultuuri tutvustamine. 

 

Õppe - ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

• Peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus 

sõnalist suhtlemist toetab kontekst (näit. ümbritsevad esemed jmt); 

• Pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele: 

kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat rütmi ja 

mitmesuguseid näitlikke vahendeid; 

• Suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suheldes, luues 

selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, 

spordivõistlus, õppekäik jm.); 

• Korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse 

teiste tegevustega: liikumine, laulmine, käelise tegevuse, vaatlemise jm-ga; 

• Vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest 

rühmas või kodus (emakeeles); 

• Valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ette- ja 

ühislugemiseks; 

• Pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist, eestikeelsete väljendite kasutamist 

ning osutab vigadele delikaatselt, sõna või fraasi korrates korrektsena. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Kuulab eesti keele kõla; 

• Kordab järele lihtsamaid sõnu. 

 

3 - 4 aastane laps: 

• Kuulab ja tajub eesti keele kõla; 

• Saab aru lihtsatest väljenditest; 

• Kordab järgi lihtsamaid sõnu. 

 



Aruheina Lasteaia õppekava 

26 
 

4 - 5 aastane laps: 

• Laps reageerib adekvaatselt lihtsamatele korraldustele; 

• Kuulab eestikeelset ettelugemist või jutustamist; 

• Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid tuttavas kontekstis; 

• Teab õpitud lihtsamaid viisakusväljendeid; 

• Kordab järele õpitud sõnu ning kasutab neid tuttavate esemete, tegevuste ja omaduste 

nimetamiseks. 

 

5 - 6 aastane laps: 

• Tunneb aktiivset huvi asjade nimetuste vastu; 

• Oskab vastata lihtsamatele küsimustele; 

• Hääldab järele kuuldud sõnu; 

• Kasutab õpituid viisakusväljendeid; 

• Teab peast mõnda eestikeelset laulu või luuletust; 

• Tunneb kirjapildis ära oma nime; 

• Oskab laulda mõnda tuntud eesti lastelaulu; 

• Teab mõnda eestikeelset liisusalmi; 

• Moodustab ise lihtsaimaid fraase ja lihtlauseid; 

• Reageerib adekvaatselt eesti keeles antud korraldustele; 

• Tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid. 

 

6 - 7 aastane laps: 

• Mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet; 

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

• Saab aru korraldusest ja toimib vastavalt; 

• Saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires; 

• Kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid; 

• Teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule; 

• Oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid, tuntud inimesi. 

5.3 Valdkond Matemaatika 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

• Rühmitab esemeid kahe-kolme tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; 

• Järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal; 

• Tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma päevategevusi; 

• Mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; 

• Mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; 

• Suudab kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundimõistete abil; 

• Näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes; 

• Tutvub lihtsate programmeerimisvõimaluste ja – võtetega.   

 

Valdkonna Matemaatika sisu: 

• Hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; 
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• Suurused, mõõtmine; 

• Geomeetrilised kujundid 

 

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades: 

• Innustatakse last nähtuste, esemete maailma korrastama ja kujundama ning selles 

orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemete vahelisi seoseid. Leiab esemetes erinevusi 

ja sarnasusi ning oskab esemeid järjestada, rühmitada ja loendada; 

• Harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas 

ning kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks; 

• Seostatakse mäng, vaatlused, vestlused, ja igapäevatoimingud matemaatikaga, ergutades 

sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning 

kompimisaistingut; 

• Suunatakse lastümbritsevat matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite 

nimetused jm.); 

• Toetatakse üldistusteni jõudmist ja mõistete kujundamist erinevates objektides sarnaste ning 

erinvate tunnuste, omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps:  

• Võrdleb ja eristab ringi ja ruutu; 

• Moodustab hulki põhivärvi alusel; 

• Võrdleb hulki väljenditega rohkem ja vähem; 

• Paneb kokku 2-3 osalise pildi; 

• Asetab klotse üksteise peale ja kõrvale; 

• Teab mõisteid: suur-väike, pikk-lühike, peal-all, sees-väljas, ees-taga, sees, väljas. 

 

3 - 4 aastane laps:                                                                                                                          

• Järjestab ja rühmitab esemeid ning nähtusi suuruse -, asendi- ja ajatunnuse järgi;                                                                       

• Loendab esemeid kolme piires, nimetades arve ja sõnastades loendamise tulemust (mitu?, nt 

mitu palli on kastis);                                                                                                                      

• Tunneb mõisteid: „ suurem“ ja „ väiksem“;                                                                               

• Suudab tuttavates ruumides (kodu, rühmaruumid) üles leida nimetatud toad või kohad;         

• Juhendamisel paigutab esemeid teise isiku või eseme suhtes üles-alla, ette-taha;                      

• Nimetab ja kasutab ööpäeva osade määramisel sõnu „öö“ ja „päev“. Kirjeldab sündmusi, 

mis toimusid täna (hommikul, päeval, õhtul);                                                                               

• Tunneb rõõmu robotitega tegutsemisel, tutvub lihtsamate programmeerimisvõtetega  

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                          

• Oskab määrata oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes;                                                     

• Rühmitab erinevaid esemeid (nt pallid, pliiatsid, kommid, klotsid jne) ühe etteantud tunnuse 

(värv, suurus, kuju) alusel;                                                                                                                                                                                                      

• Juhendamisel määrab enda ja esemete asukoha ruumis teiste esemete suhtes sõnadega peal, 

all, sees, taga või ees;                                                                                                                   
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• Suudab moodustada paare;                                                                                                           

• Koostab lihtsamat mustririda (värvi, vormi või suuruse vaheldumine) kujundeid kasutades;   

• Järjestab arve ühest viieni ja oskab loendada;                                                                            

• Tunneb geomeetrilisi kujundeid (kolmnurk, ring, ruut) oskab leida sarnaseid kujundeid 

ümbritsevast;                                                                                                                                 

• Tunneb aastaaegade olulisi tunnuseid.                                                                                         

• Oskab roboteid kasutada eesmärgipäraselt (nt mõisted parem, vasak, ees, taga);                                                  

5 - 6 aastane laps:                                                                                                                          

• Oskab võrdsustada hulki paaride moodustamise teel;                                                                      

• Saab aru mõistetest üleval, keskel;                                                                                             

• Nimetab erinevaid päeva osi hommik, lõuna, õhtu. Toob abistavate küsimuste põhjal näiteid 

oma tegevuste kohta päeva eri aegadel;                                                                                         

• Oskab vastata küsimusele „mitmes?“;                                                                                       

• Kasutab järgarve kuni viieni;                                                                                                         

• Paneb kokku ja keerab lahti keeratavaid esemeid;                                                                     

• Konstrueerib ruumilisi mudeleid;                                                                                                

• Mõõdab kaugusi sammudega;                                                                                                    

• Tunneb kaheksat põhivärvi ja eristab heledaid ning tumedaid toone;                                            

• Oskab võrrelda esemeid suuruse, pikkuse, laiuse, kõrguse järgi (suurem- väiksem, pikem- 

lühem, kõrgem- madalam, kitsam- laiem);                                                                                   

• Tunneb kujundeid (ring, ruut, kolmnurk). Kirjeldab kujundite erinevusi, võrdleb nende külgi 

ning pikkusi;                                                                                                                                  

• Oskab kasutada haridusrobotit eesmärgipäraselt, areneb loovus, tähelepanelikkus, täpsus ja 

püsivus. 

6 - 7 aastane laps:                                                                                                                           

• Määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi; 

• Võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt; teab ja kasutab märke <;>;=; 

• Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb 

numbrimärke ning oskab neid kirjutada; 

• Liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =; 

• Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi; 

• Järjestab kuni viit  eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm); 

• Rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi; 

• Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja paberil; 

• Oskab öelda kellaaega täistundides; 

• Nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja -päeva; 

• Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms); 

• Eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, kilogramm) ja 

teab, kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse; 

• Leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja kuubi, 

kirjeldab neid kujundeid; 

• Teab, üks ja sama ese, loom jm. Võib kord olla suurem, kord väiksem (suuruste suhtelisus), 

nt. elevant on inimesest suurem aga majast väiksem; 
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• Teab paaris- ja paarituid arve; 

• Laps oskab kasutada haridusrobotit eesmärgipäraselt, saab aru põhjus-tagajärg seosest, 

oskab oma tegevust kavandada ning saab aru lihtsatest mehhaanika põhimõtetest. 

5.4   Valdkond Kunst 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on: 

• Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

• Kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma; 

• Vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ning tarbeesemeid; 

• Kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja –võtteid; 

• Kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 

• Vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 

 

Valdkonna Kunst sisu: 

• Kujutamine ja väljendamine: mõtete ning tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

• Kujundamine: objektile vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine; 

• Tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimina, meisterdamine; 

• Kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest ja kunstist. 

 

Õppe - ja  kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

• Antakse lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning väljendada oma 

maailmanägemist; 

• Suunatakse last jälgima kaaslasi  päeva jooksul vabas ja konkreetses tegevuses, vaatleme 

ümbritsevat looduses ja tehiskeskkonnas, väljasõidul ettevõtetesse või farmidesse ning 

kasutama saadud tähelepanekuid voolides, joonistades, maalides ja meisterdades; 

• Kasutatakse teemasse sisse elamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne;  

• Arvestatakse, et lapse jaoks loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, 

otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud oskusi rakendada ning loovalt 

kombineerida; 

• Julgustada last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks 

ning ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, ,jälgides, et säiliks tema isikupärane 

väljendusviis; 

• Korraldatakse  kunstitegevusi ka õues ning kasutatakse kunstitegevust teiste valdkondade 

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

kombineeritakse erinevaid materjale; 

• Innustatakse last tehtud tööd analüüsima ja arutlema, miks kujutas  ta esemeid just sellisel 

viisil, mis materjale ja tehnikaid ta kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. Kaaslaste töödesse 

tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitaks nii laste töid kui ka 

kunstiteoseid ning põhjendataks  oma hinnangut. 
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Tunneb rõõmu käelisest tegevusest; 

• Annab oma vabajoonistusele tuttavate inimeste, esemete või nähtuste nime; 

• Abistab täiskasvanut erinevate liiva, lume jne vormide loomisel; 

• Leiab ümbritsevast kollas, punase ja sinise, teab lisaks rohelist, musta ning valget; 

• Oskab juhendamisel pinda kaunistada täppide, templite ja joontega; 

• Vaatleb pilte ja raamatute illustratsioone, osutades talle olulistele objektidele; 

• Hoiab kes ja kasutab rasvakriiti, pintslit ja pliiatsit; 

• Julgeb kasutada erinevaid töövahendeid; 

• Oskab rebida pehmest paberist tükke; 

• Tunneb huvi plastiliini vastu, tükeldab ja vajutab seda; 

• Laob detaile liimimise pinnale. 

 

3 - 4 aastane laps: 

• Tutvub  tööks vajalike töövahenditega; 

• Hoiab käes ja kasutab õigesti pliiatsit, kriiti, pintslit; 

• Tegutseb savi ja plastiliiniga; 

• Vajutab kera kettaks ning teeb sõrme ja pulgaga voolimismaterjali jäljendeid; 

• Keerab pikliku vormi rõngasse ja ühendab otsi; 

• Joonistab järele vertikaalse, horisontaalse joone, ringi ja risti; 

• Tunneb joonistamisest ja voolimisest rõõmu ning tegutseb sihipäraselt: 

• Leiab kritselduste hulgast loo jutustamist väärivaid kujundeid; 

• Tõmbab pintsliga erineva suunaga jooni, teeb täppe ja katab paberit 

• Kajastab lihtsustatult oma muljeid (sajab lund); 

• Tunneb värve- punane, roheline, kollane, sinine; 

• Kujutab inimest peajalgsena; 

• Tutvub taigna segamise ja rullimisega; 

• Määrib leivale võid; 

• Kasutab vorme piparkookide tegemisel;      

 

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                             

• Leiab ümbritsevast kollase, sinise, punase ja rohelise värvi;                                                      

• Kaunistab täppide ja joontega ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid;                                              

• Trükib näpuvärvidega sõrmede ja kogu käega;                                                                          

• Vajutab jäljendeid, kattes templi iseseisvalt värviga;                                                                 

• Kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ja rebib paberist tükke;                                                       

• Katab aluspinna liimiga, puistab sellele erinevaid objekte ja liimib kujundeid;                        

• Vaatleb juhendamisel pilte, näidistöid ja illustratsioone ning vastab küsimustele;                   

• Näitab teistele oma tööd kui kunstiteos ja räägib sellest;                                                            

• Suhtub heasoovlikult kaaslaste töödesse;                                                                                   



Aruheina Lasteaia õppekava 

31 
 

• Õpetajat jäljendades muljub ja näpistab, rullib ja veretab voolimismaterjali;                                                                                  

• Tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest. 

 

5 - 6 aastane laps: 

• Jutustab oma piltides nii tuttavatest asjadest ja kogetud sündmustest kui ka oma 

fantaasiatest; 

• Tunneb valget, musta, pruuni ja roosat; 

• Võrdleb heledamaid ja tumedamaid toone; 

• Suunamisel oskab valida kujutatavast lähtuvalt tööle sobivat tausta ; 

• Koostab elementidest lihtsa kordus skeemiga mustririba; 

• Õõnestab ümarvormi süvendit pöidlaga vajutades; 

• Muudab voolimismaterjalide kuju neid pigistades ja venitades; 

• Joonistab ja värvib pindu värvi- ja viltpliiatsiga, kriitide ja söega; 

• Kujundite värvimisel ületab minimaalselt piirjoont; 

• Võtab pintslile värvi ja katab pindu; 

• Teeb objektidele väiksemaid detaile pintsli vajutustega tõmmetega; 

• Rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib neid sõltuvalt töö olemusest; 

• Lükib paelale või traadile auguga esemeid; 

• Vaatleb juhendamisel raamatuillustratsioone ja kunstitöid ning esitab nende kohta küsimusi 

ning avaldab arvamust; 

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

kasutanud; 

• Küsib vajadusel nõu ; 

• Oskab lihtsamaid voltimisvõtteid. 

 

6 - 7 aastane laps: 

• Leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning 

kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

• Väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ning 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. 

 

5.5   Valdkond Muusika 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et laps: 

• Tunneb rõõmu laulmisest  ja musitseerimisest; 

• Suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; 

• Suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; 
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• Suudab musitseerida rühmas kui ka üksi. 

 

Valdkonna Muusika sisu: 

• Laulmine; 

• Muusika kuulamine; 

• Muusikalis - rütmiline liikumine; 

• Pillimäng. 

 

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades: 

• On esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus; 

• Kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-, loomingulisi võimeid ning kultuurilis- 

sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid. Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning 

toetutakse eduelamusele ja  tunnustusele; 

• Kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondades, nagu Keel ja Kõne, Kunst jne;  

• Muusika on igapäevaelu osa nii argi- kui ka pidulike sündmuste puhul; 

• Seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis - rütmiline 

liikumine, mängud ja tantsud; 

• Muusikapalade (laulude, muusika kuulamise palade, tantsude ja mängude, pillilugude) 

valikul arvestatakse laste huve ning ea- ja jõukohasust. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps: 

• Tunneb rõõmu kuulatavast laulust või muusikapalast; 

• Kuulab ja jälgib õpetaja laulu; 

• Sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt paigaltammumine, 

keerutamine üksikult, lehvitamine, käte peitmine selja taha, kükitamine). 

 

3 - 4 aastane laps: 

• Huvitub laululisest tegevusest; laulab koos õpetajaga ja teiste lastega peast lihtsamaid rahva- 

ja lastelaule;                                                                                                                                   

• Kuulab lühikest muusikapala;                                                                                                    

• Reageerib emotsionaalselt vastavalt muusika iseloomule (plaksutab, kõigutab keha vmt);      

• Mängib õpetaja ettenäitamisel kuuldud muusikale kaasa rütmi- ja kehapilli;                            

• Liigub koos õpetajaga vastavalt muusika meeleolule, arvestades pulssi ja meetrumit (näiteks 

kõnd ja jooks, päkkadel kõnd, ühe ja vaheldumisi kahe jalaga koputamine, keerutamine 

paarilisega);                                                                                                                                   

• Laulab rühmaga ühtses tempos.             

4 - 5 aastane laps:                                                                                                                                        

• Tantsimisel kasutab eakohaseid õpitud tantsuelemente (näiteks põlvetõstekõnd ja -jooks, 

liikumine hanereas ja ringis);                                                                                                        

• Kuulab laulu ja muusikapala ning väljendab emotsionaalselt kuulatud muusikas tajutud 
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kontrastseid meeleolusid liigutuste ja liikumisega;                                                                       

• Mängib ja tunneb kuulamisel tämbri järgi ära õpitud rütmi- ja kehapille, mängib 

rütmisaateid lasteriimidele ja lauludele;                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Ansamblimängus osaledes alustab ja lõpetab koos teistega, mängib nendega ühtses tempos.  

5 - 6 aastane laps: 

• Laulab loomuliku häälega rühmaga ühtses tempos lihtsamaid õpitud rahva- ja lastelaule. 

Tunneb kuulmise järgi ära mõningaid õpitud laule;  

• Suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat 

iseloomustada; 

• Mängib ja tunneb kuulamisel tämbri järgi ära õpitud rütmipille, mängib rütmisaateid 

lasteriimidele ja lauludele. Ansamblimängus osaledes alustab ja lõpetab koos teistega, mängib 

nendega ühes tempos; 

• Liigub vastavalt muusika meeleolule. Väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise 

liikumise kaudu. 

 

6 - 7 aastane laps: 

• Laulab ilmekalt eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas kui ka üksi; 

• Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu; 

• Kuulatud muusikat iseloomustades kasutab eakohast sõnavara; 

• Sooritab tantsuliigutusi sünkroonselt, väljendusrikkalt ja õige kehahoiuga; 

• Oskab mängida eakohastel rütmi ja meloodiapillidel kaasmänge õpitud lauludele, 

lasteriimidele ja instrumentaalpaladele; 

• Mängib pilliansamblis; 

• Väljendab ennast loovalt liikumise kaudu, toetudes muusikalistele väljendusvahenditele 

(tempo, dünaamika, register, muusika meeleolu), nt kasutab külg- ja eesgaloppi ning 

hüpaksammu. 

5.6   Valdkond Liikumine 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

• Tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu; 

• Suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel; 

• Tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; 

• Mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele; 

• Märgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid. 

 

Valdkonna Liikumine sisu: 

• Liikumisalased üldteadmised; 

• Põhiliikumised; 

• Liikumismängud; 

• Erinevad spordialad; 

• Tants ja rütmika. 
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Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

• Arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, 

liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja 

arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel; 

• Rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega – 

jalgrattasõit, suusatamine, uisutamine, ujumine jms; 

• Peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel 

tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused; 

• Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma 

emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust; 

• Mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja 

peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel: 

 

1,5 - 3 aastane laps:  

• Sooritab õpetajat matkivaid tegevusi; 

• Liigub õpetaja juhendamisel ohutult; 

• Ronib ning roomab üle ja läbi väikeste takistuste; 

• Kõnnib piiratul pinnal; 

• Säilitab kõndides ja joostes sihi; 

• Hüpitab käes palli; 

• Mängib koos täiskasvanuga ning eakaaslastega kõnni- ja jooksumänge. 

 

3 - 4 aastane laps: 

• Arvestab rühmakaaslasi aktiivses tegevuses; 

• Sooritab põhiliikumisi kombinatsioonides ja õpitud harjutustes (kõnd, jooks, hüpped, 

hüplemine, ronimine, roomamine, veeremine); 

• Säilitab liikudes tasakaalu nii tasakaalupingil kui ka vähendatud pinnal. Teeb 

koordinatsiooni, tasakaalu ja osavust arendavaid harjutusi; 

• Mängib matkiva sisuga 1-4 reegliga liikumismänge; 

• Sooritab võimlemisharjutusi (kuni neljast harjutusest koosnevat kombinatsiooni) eri 

asenditest ja erinevate vahenditega; 

• Teeb harjutusi ühtses tempos juhendaja ning kaaslasega; 

• Teeb painduvust ja kiirust arendavaid harjutusi; 

• Sõidab kelguga iseseisvalt nõlvakust alla, veab tühja kelku; 

 

4 - 5 aastane laps: 

• Kõnnib, jookseb ja hüpleb rütmiliselt muusika rütmis; 

• Valitseb oma keha edaspidi ja tagurpidi liikudes; 

• Hüppab koosjalgadega; 

• Sooritab harjutusi õpetaja korralduste ja sõnalise seletuse järgi;                                                             

• Pingutab end rühmategevuses ühise eesmärgi nimel; 

• Hoiab oma kohta erinevates rivistustes: kolonnis, ringis, viirus; 
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• Oskab liikumismängudes arvestada kaaslastega ja liikuda ohutult; 

• Käsitleb erinevaid võimlemisvahendeid (lindid, rätikud, rõngad); 

• Sooritab imiteerivaid liigutusi muusika järgi, plaksutab ja liigub vastavalt rütmile. 

 

5 - 6 aastane laps: 

• Teab spordivahendite nimetusi ning kasutab erinevaid spordivahendeid (nt topispall) 

ohutult, sobival viisil ja kohas; 

• Õpitud tegevustes kasutab ohutuid liikumisviise, 

• Kasutab põhiliikumisi aktiivses tegevuses ja mängudes; 

• Sooritab staatilist tasakaalu nõudvaid harjutusi, valitseb oma keha koordinatsiooni ja 

tasakaalu nõudvates harjutustes; 

• Teeb harjutusi väikevahenditega; 

• Mängib 2-4 reegliga liikumismänge, võistlusmänge ja osaleb teatevõistlustes; 

• Teeb vahenditega harjutusi eakohaselt ja tehniliselt õigesti; 

• Hoiab oma kohta erinevates rivistustes: kolonnis, ringis, viirus; 

• Sooritab tasakaalu, painduvust ja osavust arendavaid harjutusi; 

• Veab üksi kelgul kaaslast; 

• Kelgutab mäest alla, täites eriülesandeid (nt haarab esemeid); 

• Jäljendab liikumisega erinevaid rütme; 

• Liigub vastavalt muusika tempo kiirenemisele ja aeglustumisele. 

 

6 - 7 aastane laps: 

• Keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks; 

• Peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad paigad ja 

vahendid; 

• Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised; 

• Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi; 

• Säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel; 

• Kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab 

domineerivat kätt; 

• Matkib 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. 
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ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED 

JA KORRALDUS 

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 jm) või rühma tegevuskavas. 

Õppekavas on reguleeritud erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus, 

sealhulgas individuaalse arenduskava koostamise põhimõtted (LISA 1). Erivajadusega lapse 

õppe- ja kasvatustöö planeerimisel on õpetajale ja lapsevanematele toeks tugispetsialistid 

logopeed ja eripedagoog, kes tegelevad abi vajavate lastega individuaalselt.  

 

Põhimõtted: 

 

• Lapsevanem annab lasteaia personalile teada oma lapse erivajadustest ja koos 

personaliga leitakse lapsele edasine tegevusplaan; 

• Vastavalt lapse arengu jälgimise tulemustele teeb rühmaõpetaja vajadusel 

lapsevanemale ettepaneku pöörduda spetsialisti poole, et määrata kindlaks erivajadus; 

• Andekate laste puhul soodustab rühmaõpetaja eriandekusi omavatel lastel tegelemist 

oma lemmikalal. Otsides lisamaterjale; 

• Koolipikenduse küsimustes nõustab rühmaõpetaja lapsevanemat. Laps, kes oma 

terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes 

saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib seaduse §-s 47 

nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe 

õppeaasta võrra hiljem; 

• Koolipikendust saavatele lastele töötab rühmaõpetaja välja individuaalse õppekava 

lähtudes nõustamiskomisjoni soovitustest. 

 

Lapse arengu toetamiseks on lasteaias järgmised võimalused: 

• Erivajaduse märkamisel kasutavad rühmaõpetajad vaatlusandmeid ja lapse arengu 

analüüsi;  

• Esmalt tehakse koostööd lasteaia eripedagoogi ja logopeediga. Vajadusel kaasatakse 

erialaspetsialiste ka väljaspool lasteasutust;  

• Kui arendustegevuses osalevad ka lasteaiavälised spetsialistid, siis toimub info 

vahetamine ning eesmärkidest ja tulemustest teavitamine vastavalt kokkuleppele. 

• Erivajadusega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on 

meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor;        

• Kui lapsel esineb toiduallergiaid, siis koostöös lapsevanemaga vaadatakse üle lapse 

menüü lasteaias ja leitakse koostöös lapsele parim lahendus; 

• Vajadusel koostatakse rühma pedagoogi ja assistentide ettepanekul õppeaasta algul 

koostöös rühma õpetaja, logopeedi, eripedagoogi ja õppealajuhataja  ning 

lapsevanemaga lapsele  individuaalne arenduskava (IAK, Lisa 1). Vähemalt üks kord 
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õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, 

arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest; 

• Logopeediline ja eripedagoogiline abi toimub lasteaias individuaal- ja 

grupitegevustena vastavalt vajadusele. 

 

 

 

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA 

 

Koostöö eesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine, mis  põhineb dialoogil, 

vastastikusel usaldusel, lugupidamisel ja ühistel väärtustel. Hea ja usaldusväärne koostöö 

lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tekkimisele 

lasteaias viibides. Lapsevanematel ja personalil on ühine vastutus lapsele soodsa 

arengukeskkonna loomisel ning tema arengu toetamisel.  

• Igapäevaselt vahetatakse olulist lapse kohta käivat  ning  rühma töökorraldust 

puudutavat infot; 

• Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldusest; 

• Õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja 

kasvatusküsimustes, vajadusel suunamine erialaspetsialistide poole; 

• Lapsevanem saab osaleda lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja 

läbiviimises ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele rühmakoosolekutel ja 

individuaalsetel vestlustel õpetaja või lasteaia juhtkonnaga; 

• Rühma lastevanemate koosolek toimub üks kord õppeaastas sügisel. Lõpurühmadel 

toimub lisaks teine koosolek veebruaris-märtsis; 

• Sügisestel lastevanemate koosolekutel valitakse igast rühmast üks lapsevanem lasteaia 

hoolekogusse oma lapse rühma esindama. Lapsevanem saab teha ettepanekuid 

lasteaiatöö organiseerimiseks hoolekogu kaudu; 

• Koostöös laps-lapsevanem-lasteaed toimuvad avalikud peod ja pereüritused, välja on 

kujunenud traditsioonilised üritused; (talgud, perepäev, perede talvematk jne.); 

• Lapsevanemate osalemine rühmatöös (nt õpetajate päev, õpetajate koolitus jne); 

• Vähemalt kord õppeaastas viib õpetaja lapse perega läbi arenguvestluse, kus 

vesteldakse lapse arengu edusammudest ja kavandatakse edasised tegevused lapse 

individuaalsest arengust lähtuvalt. Kokkuvõte dokumenteeritakse; 

• Tutvumisvestlused toimuvad uute laste vanematega õppeaasta alguses. Vestluse 

käigus saavad lapsevanemad ja rühma personal omavahel tuttavaks, räägivad läbi 

vastastikused ootused ja soovid ning õpetajad tutvuvad lapsega läbi lapsevanema 

silmade; 
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• Lapsevanemad, kelle lapsele on koostatud individuaalne arenduskava (IAK), teevad 

IAK alusel tööd ka kodus, et saavutada lapse arengule seatud eesmärgid; 

• Lapsevanematele oluline info edastatakse läbi  Eliis keskkonna, lasteaia FB-lehe, läbi 

kinniste FB-i gruppide ning telefoni teel. Kiiresti toimiva infovahetuse huvides on 

lapsevanemal vajalik lapse lasteaeda tulles teha kasutajakonto Eliis keskkonda ning 

teavitada oma kontaktandmete muutumisest rühma personali esimesel võimalusel. 

Lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse lapsevanemat telefoni teel; 

• Lasteaed edastab lapsevanematele informatsiooni erinevate loengute ja koolituste 

kohta väljaspool lasteaeda, kasutades selleks erinevaid elektroonilisi kanaleid; 

• Rahuloluküsitlused lapsevanematele toimuvad kevadel. 

  

ÕPPEKAVA TÄIENDAMISE JA UUENDAMISE KORD 

Aruheina Lasteaia õppekava uuendamine ja täiendamine toimub vastavalt vajadusele, 

lähtudes: 

1) Pedagoogilise nõukogu ettepanekutest ja soovitustest; 

2) Eelnenud õppeaasta analüüsist; 

3) Lapsevanemate ja hoolekogu ettepanekutest; 

4) Kohaliku omavalitsuse ettekirjutustest ja määrustest;  

5) Riiklikest prioriteetidest ja seadusandluse muudatustest.  

 

Õppekava uuendamine toimub regulaarselt igapäevase töö käigus ning vähemalt kord 

õppeaastas viiakse õppekava arendusrühma ettepanekul sisse muudatused, ettepanekud ja 

täiendused. Õppekava muudatused kinnitab direktor käskkirjaga pedagoogilise nõukogu 

ettepanekul kuulates ära hoolekogu arvamuse. 
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LISA 1 INDIVIDUAALNE ARENDUSKAVA 

LAPSE ARENGU JÄLGIMINE JA TOETAMINE KOOLIEELSES 

LASTEASUTUSES 

 

I tasand - tegevused hõlmavad kõiki lapsi.  

Vajalikke tegevusi korraldavad rühma õpetajad. Nad jälgivad iga lapse individuaalset arengut 

esimestest päevadest alates, mil laps rühma koosseisuga liitub. Võimalikult varakult on vajalik 

märgata laste arengulisi erisusi. 

Kõikide laste arengut analüüsitakse ning kirjeldatakse rühma meeskonnas (kõik õpetajad jt 

spetsialistid, kes selle rühma lastega tegelevad).  

Vaatluse ja arutelu tulemused on aluseks teabe pakkumisel lapsevanemale arenguvestluse 

käigus, vajadusel sõlmitakse kokkuleppe arendustööks õpetaja ja lapsevanema vahel. 

 

Individualiseerimise võimalusteks koolieelsete lasteasutuste tavarühmades on:  

• Individuaalne lähenemine õpetaja poolt ja tegevuste raskusastme muutmine; 

• Koostöö logopeediga ja eripedagoogiga; 

• Koostöö muusika- ja liikumisõpetajatega; 

• Lapsevanema pedagoogiline juhendamine jne.   

 

Õppeaasta lõpul teeb rühma meeskond kokkuvõtte tegevuste individualiseerimise ja 

diferentseerimise tulemuslikkusest.  

Et tagada lapse sujuv üleminek lasteaiast kooli, täidetakse lasteaias iga koolimineva lapse kohta 

individuaalsuse kaardi lisaleht Koolivalmidus. 

 

II tasand - arenguliste ja hariduslike erivajadustega (sh andekaid) lapsi hõlmavad tegevused. 

Täpsem lapse arengu hindamine lasteasutuse õpetajate ja spetsialistide poolt toimub nende laste 

osas, kelle arengutase mingis aspektis erineb eagrupi keskmisest tasemest ja kelle arengut on 

vaja tõhusamalt toetada.  

Vajalikke tegevusi korraldab ja meeskonnatööd koordineerib laste tugiteenuste koordinaator.  

Vajadusel kaasatakse erialaspetsialiste (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja, 

eriarst jt) ka väljapoolt lasteasutust. 

 

II tasandil toimub vastavalt vajadusele: 

• Lapse võimete ja oskuste uuring toimub rühma õpetaja, logopeedi jt spetsialistide poolt; 

• Lapse käitumise vaatlus erinevates tingimustes; 

• Last ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamine;  

• Lapse meditsiiniline uuring. 

 

Spetsialistidena võivad olla kaasatud: 

• Eripedagoog ja/või logopeed;  

• Psühholoog ja/või pereterapeut;  

• Tegevus- ja/või füsioterapeut; 

• Sotsiaaltöötaja;  
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• Perearst jne. 

 

Hindamise tulemuseks peab olema nende arenguaspektide väljaselgitamine, mille osas lapse 

arengutase erineb eakohasest, tuuakse välja lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed. Iga 

spetsialisti kokkuvõte ja soovitused pedagoogiliseks tööks võimaldavad arengukeskkonda lapse 

vajadustele sobivamaks muuta. 

Vajalike tugiteenuste ja tegevuste läbiviimist rühmas tugiteenuste koordinaator. Üheks 

arendustegevuse vormiks on ka individuaalne arenduskava, mille täitmisel osalevad kõik 

lapsega tegelevad töötajad ning lapsevanemad. 

Iga tugiteenuse osutaja teeb kokkuvõtteid individuaalsuse kaarti vähemalt üks kord õppeaastas 

(tavaliselt õppeaasta lõpul). Kokkuvõtetest lähtuvad edasised  tegevused: tugiteenuse 

lõpetamine, tugiteenuse jätkamine samal või tõhustatud viisil, täiendavate uuringute 

soovitamine ja teostamine, ettepanek nõustamiskomisjoni suunamiseks vm.  

Sügisel kooli mineva erivajadustega lapse kohta täidetakse individuaalsuse kaardi lisaleht 

Koolivalmidus. 
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1.1. LAPSE INDIVIDUAALSUSE KAART 

Koolieelne lasteasutus 

 

I TASAND 

Üldandmed lapse kohta 

Nimi: 

Sünniaeg:  

Lasteasutus: 

Rühma liik: 

 

Kodune keel(ed): 

 

Kaardi avamise aeg: 

Lapsevanema nõusolek kaardi avamiseks:  

 

1. Üld- ja peenmotoorika, füüsiline areng 

 

 

2. Eneseteenindus (oskused ja abi vajadus) 

 

 

3. Silmaring, huvid ja motivatsioon 

 

 

4. Mäng ja sotsiaalsed oskused (mänguoskused, suhted kaaslastega ja täiskasvanutega) 

 

 

5. Emotsionaalne seisund ja käitumine 

 

 

 

 

6. Suhtlemine ja kõne (mitteverbaalne ja verbaalne suhtlemine, kõne mõistmine ja 

kasutamine) 

 

 

 

7. Tunnetustegevus (tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemine) 
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8. Kokkuvõte arenguvestlusest ja kokkulepe edasiste tegevuste osas 

 

 

 

 

9. Individualiseerimine ja diferentseerimine 

Toetavad tegevused 

 

Teostajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajadus lapse pedagoogilis-psühholoogiliseks hindamiseks: 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev:      

Õpetajad:  

Lapsevanem: 
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II TASAND 

Üldandmed lapse kohta 

Nimi: 

Sünniaeg:  

Lasteasutus: 

Rühma liik 

Kodune keel(ed):  

 

1. Individuaalne arenduskava (IAK) 

Arengu valdkond ja 

eesmärk 

Lapsele õpetavad oskused 

(hinnatavad õpiväljundid) 

 

Toetavad tegevused Teostajad 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Suhtlemine ja kõne   

Valdkonnad Lapse tugevad küljed Arendamist vajavad 

küljed, soovitused 

Kõnesoov ja 

suhtlemine 

  

Kõne mõistmine 

 

  

Hääldus/sõnavara/lause 

 

  

Jutustamine 

 

  

 

3. Psühholoogilise uuringu tulemused (vt. Lisa.A) 

Valdkonnad Lapse tugevad küljed Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Tunnetusprotsessid ja 

võimed 

  

Sotsiaalsed oskused 

 

  

Enesekohased 

oskused 

  

Käitumine ja 

emotsionaalne 

seisund 
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4. Teiste spetsialistide arvamused ja soovitused 

 

 

 

 

5. Lapsevanema arvamus 

 

 

 

 

6. Kokkuvõte ja soovitus tugiteenuste rakendamiseks. Koostöövestlused.  

 

 

 

 

7. Rakendatavad tugiteenused  

Tugiteenus Tugiteenuse osutajad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rakendatud tugiteenus(t)e tulemuslikkus 

Tugiteenuse 

osutaja 

Hinnang Soovitused 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

9. Kokkuvõte ja ettepanekud 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev 

Õpetajad:  

Eripedagoog: 

Logopeed:  

Lasteasutuse juhataja: 

Lapsevanem:   
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2. LAPSE KOOLIVALMIDUSE KAART 

1. Üldandmed lapse kohta 

Nimi: 

Sünniaeg:  

Lasteasutus: 

Rühma liik:  

Kodune keel(ed): 

 

2. Üldoskused  

Enesekohased oskused 

 

 

 

 

Sotsiaalsed oskused   

 

 

 

 

Mänguoskused 

 

 

 

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 

 

 

 

3. Lapse arengutulemused valdkondade oskustes 

Valdkond Mina ja keskkond  

 

 

 

 

Valdkond Keel ja kõne   

 

 

 

 

Valdkond Matemaatika  

 

 

 

 

Valdkond Kunst  
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Valdkond Muusika 

 

 

 

 

Valdkond Liikumine  

 

 

 

 

4. Arendamist vajavad oskused, soovitused  

 

 

 

 

5. Kõne areng (täidab logopeed)  

 

 

 

 

6. Lasteaias rakendatud tugiteenused (eripedagoog) 

 

 

 

 

7. Üldhinnang lapse koolivalmiduse kohta   

 

 

 

 

Kuupäev:      

                                                                                                                      

Õpetajad:  

Lasteasutuse juhataja: 

Lapsevanem:   
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LISA 2 

Traditsioonilised õppe- ja kasvatustegevusi toetavad üritused  

• Sügis-ja kevadpeod; 

• Spordipäevad/matkad; 

• Väljasõidud; 

• Lasteaia sünnipäev; 

• Laste teaduskonverents; 

• Mardi- ja kadripäeva trall; 

• Toidukogumise päevad; 

• Näitused (ka virtuaalsed); 

• Jõululaat; 

• Talvine perede jõulumatk; 

• Päkapikupäev; 

• Luule- ja laulupäev; 

• Südamenädal; 

• Teatri külalisetendused; 

• Perepäev; 

• Lastekaitsepäeva piknik. 

 

 

 


