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1
Üldist
1.1. Lasteasutuse tüüp ja
iseärasused
Tallinna Muhu Lasteaed on kooleelne munitsipaalharidusasutus. Lasteaed avati 02. oktoobril
1989. a.
Aadress: Linnamäe tee 6, 13912 Tallinn
E-post: muhu@la.tln.edu.ee
Veebileht: http://www.muhulasteaed.ee
Lasteaia 11 rühmas käib 250 last. Lasteaias on 4
sõimerühma, 2 nooremat aiarühma, 1 keskmine
aiarühm ja 4 vanemat aiarühma. Lasteaias on
muusikasaal, spordisaal, eesti keele kabinet,
logopeedi kabinet, rühmades on DVD-mängijad,
personaalarvutid, internetiühendus. On olemas
dataprojektor ja ekraan. Õuealal on varjualused
jalutuskäikude tarbeks ning mängukompleksid.
Lasteaias töötavad kunstiring, spordisektsioon
ning inglise keele ring. Lasteaed säilitab vene
kultuuritraditsioone ning teostab laste lõimimist
eesti ühiskonda. Üldhariv õpe ning õppe- ja kasvatustöö lasteaias toetavad mitte-eestlaste
noore põlvkonna arengut, kes valdavad eesti
keelt, tunnevad eesti kultuuri ja ajalugu ning on
oma rahvuskultuuri kandjateks. Lasteaed loob
eeldused, et kujuneks oskus orienteeruda muutuvas maailmas. Lasteaia peamiseks funktsiooniks on laste õpetamine, arendamine, kasvatamine ning kooliks ettevalmistamine:
1) tingimuste loomine laste ettevalmistamiseks ühiskonnaga adapteerumiseks ja
enesemääratlemiseks;
2) lapse suhete korraldamine esemete maailma ning sootsiumiga;

googilise protsessi organiseerimine on keeruline
süsteem, mis koosneb teineteisega seotud
kindlatest elementidest: eesmärgid, ülesanded,
vahendid, vormid, meetodid, printsiibid, funktsioonid. Pegagoogilise protsessi eesmärgid ja
sisu muutuvad seoses muutustega ühiskonnas,
uue mõtlemise ja maailma mõistmise kujunemise ning psühholoogilis-pedagoogilise teaduse
arenemisega. Lasteaia tegevuse peamiseks tingimuseks on lapse isiksuse unikaalsuse tunnustamine kollektiivi kõigi liikmete poolt.

1.2. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Luua optimaalsed tingimused lapse isiksuse järjepideva ja igakülgse arengu toetamiseks:
1) luua lapsele tingimused positiivseks enese
tajumiseks ning ümbritseva maailma väärtuste mõistmiseks;
2) tugevdada laste tervist, arendada liikumisaktiivsust ning arusaamist tervise hoidmise vajalikkusest;
3) arendada ning toetada iga lapse individuaalseid võimeid ning võimalusi tegevuste integreerimise ning tingimuste loomise teel
õpetamiseks, mängimiseks, loominguks
ning suhtlemiseks;
4) tagada laste hea ettevalmistus kooliks.
See eeldab:
1) laps tajub ümbritsevat maailma ning ennast
selles maailmas terviklikult ja positiivselt;
2) laps saab aru tervise hoidmise tähtsusest,
on tervete elukommetega;
3) lapsed õpivad aktiivselt ning oskavad teha
valikuid;
4) lapsed on kooliks hästi ette valmistatud;

3) laste kollektiivi algupära säilitamine täiskasvanute ja laste subkultuuri põimumise ja
vastastoime tingimustes;

5) õpetajate ja lastevanemate koostöö toetab
laste arengut.

4) abi isiksuse eneseorganiseerimisel;

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

5) pedagoogiliste tehnoloogiate aktiivne rakendamine. Pedagoogiliste tehnoloogiate
rekendamine on koolieeliku kasvatamise ja
õpetamise koostisosaks.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted on järgmised:

Lasteaia kollektiiv on orienteeritud pidevale
uuenemisele, mis tagab lasteaia arengu. Peda-

1) iga lapse individuaalsete võimete ja võimaluste arvestamine;
2) lapse tervise tugevdamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
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3) lapse loominguliste võimete arendamine;
4) õpetamine mängulise tegevuse kaudu;
5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;

ettevalmistusega lastel õppetöös ja käitumises
hästi hakkama saada. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid lähtuvad nii laste individuaalsetest
võimalustest kui ühiskonna vajadustest.

6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;

Õppeprotsessi organiseerimine:
•

Laste vajaduste kindlaksmääramine.

7) õppe- ja kasvatustöö lõimitakse ühtseks tervikuks ümbritseva tegelikkusega seotud temaatika kaudu;

•

Eesmärkide püstitamine ning õppe- ja kasvatustöö kavandamine.

8) turvalise, mugava ja lapse edu tagava keskkonna loomine;

Õppeaasta

9) tingimuste loomine, et lastel kujuneks esteetiline suhtumine ümbritsevasse maailma, pühendamine eesti ja vene rahva ajaloosse ja kultuuritraditsioonidesse;
10) usalduslikud suhted ning koostöö õpetajate
ja lastevanemate vahel laste isiksuse arendamisel ning tervise tugevdamisel.

Õppe- ja kasvatustöö suunad ja sisu
1) "Mina ja keskkond": sotsiaalne keskkond,
tehiskeskkond, looduskeskkond.
2) "Keel ja kõne": keele kasutamine (hääldus,
sõnavara, grammatika), suhtlemine, kuulamine ja rääkimine, lugemine ja kirjutamine,
lastekirjandus.
3) "Matemaatika": hulgad, loendamine, arvud,
arvutamine, suurused ja mõõtmed, geomeetrilised kujundid.
4) "Kunst": kujutis ja ilme, kujundus, tehnilised
võtted (voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdiste valmistamine), kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest ning
kunstist.
5) "Muusika": laulmine, muusika kuulamine,
muusikalis-rütmiline liikumine, mäng muusikainstrumentidel.
6) "Liikumine": üldteadmised liikumisest, peamised liikumisviisid, liikumismängud, erinevad spordialad, tants ja rütmika.
7) "Eesti keel kui teine keel": kuulamine, rääkimine, tutvumine eesti kultuuriga.

1.3 Õppe- ja kasvatustöö korraldus
Õppekava
Õppekava läbimine võimaldab erineva koduse

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31.
augustini. 1. juunist kuni 31. augustini toimub
õppetöö suvise õppetegevuste kava alusel, kus
peatähelepanu pööratakse mängudele, viibimisele värske õhu käes ning õpitud materjali kordamisele.
Kokkuvõtteid tööst tehakse juunis pedagoogilisel nõukogul. Laste arengut hinnatakse 2 korda
aastas – oktoobris ja aprillis. Lasteaed on avatud
5 päeva nädalas kella 6.30-18.30. Igas rühmas
töötavad 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Logopeed
töötab logopeedilist abi vajavate lastega.

Õppe- ja kasvatustöö kavandamine
•

Õppe- ja kasvatustöö rühmades toimub vastavalt õppeaasta tegevuskavale.

•

Õpetajad kavandavad õppe- ja kasvatustööd
kvartaliks, arvestavad teemasid, mida käsitletakse kõigis tegevuse valdkondades, et kujundada lastel ümbritseva maailma terviklik
tunnetus.

•

Õppe- ja kasvatustöö nädalakavad vastavad
temaatilisele plaanile.

•

Õppekava läbimine võimaldab erineva koduse ettevalmistusega lastel edukalt
õppimise ja käitumisega hakkama saada.
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Õppetegevuste arv nädalas
Laste vanus

Õppetegevused
1-3

3-4

4-5

5-6

6-7

Õppetegevuste arv nädalas
Kuulamine ja kõnelemi- ne

2

3

3

2

2

Lugemine ja kirjutamine

–

–

–

1

1

Vaatlemine ja võrdlemine

1

1

1

1

2

Matemaatika

1

1

1

1

1

Liikumine

2

2

3

3

3

Muusikaline tegevus

2

2

2

2

2

Kunstilised tegevused

2

3

3

4

4

Eesti keel

–

–

2

2

2

Kokku:

10

12

15

16

18

Päevakava
Laste vanus

Tegevused
1-3

3-4

4-5

5-6

6-7

Laste saabumine lasteaeda,
mängud

6.30-8.30

6.30-8.35

6.30-8.40

6.30-8.40

6.30-8.50

Hommikusöök

8.30-8.50

8.35-8.50

8.40-8.55

8.40-9.00

8.50-9.05

Mängud, ettevalmistus
õppetegevusteks

8.50-9.00

8.50-9.00

8.55-9.05

9.00-9.10

9.05-9.15

Õppetegevused

9.00-9.30

9.00-9.55

9.05-10.30

9.10-10.30

9.15-10.45

Ettevalmistus jalutuskäiguks,
jalutuskäik

9.30-11.15

9.55-12.00

10.30-12.20

10.30-12.30

10.45-12.45

Ettevalmistus lõunasöögiks,
lõuna.

11.15-12.30

12.00-12.50

12.20-13.00

12.30-13.00

12.45-13.15

Lõunauinak

12.30-14.50

12.50-15.00

13.00-15.15 13.00-15.20

13.15-15.20

Ärkamine, õhu- ja veeprotse- 14.50-15.15
duurid.

15.00-15.15

15.15-15.35

15.20-15.35

15.20-15.35

Õppetegevused

15.15-15.35

15.15-15.35

15.35-16.00

15.35-16.00

15.35-16.00

Õhtuoode

15.35-16.00

15.35-16.00

16.00-16.20

16.00-16.20

16.00-16.20

Mängud, jalutuskäik

16.00-18.00

16.00-18.00

16.20-18.20

16.20-18.00

16.20-18.00

Laste lahkumine koju

18.00-18.30

18.00-18.30

18.00-18.30

18.00-18.30

18.00-18.30
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•

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid lähtuvad nii
laste individuaalsetest võimetest, huvidest,
kultuurist, keelest, soost, vanusest, tervislikust seisundist, kui ka ühiskonna vajadustest
ning lastevanemate soovidest.

Õppeprotsessi organiseerimine
•

Õppe- ja kasvatustegevuse organiseerimine
annab õpetajatele võimaluse integreerida
erinevad tegevuste liigid omavahel.

•

Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud selliselt, et tööd saab lastega teha nii individuaalselt kui rühmas.

•

Muusikalised tegevused toimuvad igas rühmas 2 korda nädalas.

•

Logopeed töötab kõigi logopeedilist abi vajavate lastega.

•

Liikumistegevused sõime- ja nooremates
aiarühmades toimuvad 2 korda nädalas,
keskmistes ja vanemates aiarühmades 3
korda nädalas (üks kord õues).

•

Eesti keele õppetegevused 3-7aastastele
lastele toimuvad 2 korda nädalas.

•

Töötavad aikido, inglise keele ja kunstiring.

•

Laste õpetamine toimub mängu kaudu.
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2
Töö erivajadustega lastega
2.1. Erivajadustega lapsed
lasteaias
Kõigile erivajadustega lastele on omased ühised
isiksuse arenemise probleemid:

4) lapsed
paigutatakse
eakaaslastega
ühesugusesse keskkonda, õppekava, -metoodikat ja -vahendeid kohandatakse laste
vajadustega.
Erivajadustega laste toetamine lasteaias on
meeskonnatöö,
millesse
on
kaasatud
rühmaõpetajad, õpetaja abid, muusikaõpetaja,
meditsiiniõde, logopeed ja peakokk.
•

Õpetaja tagab lapse võimete maksimaalse
arengu tihedas koostöös spetsialistidega.

•

Meditsiiniõde jälgib lapse tervislikku seisundit, teavitab tervisehäiretest lapse vanemaid, võtab osa lasteaia päevakava ja toidumenüü koostamisest, nõustab lastevanemaid laste tervist puudutavates küsimustes.

•

Logopeed arendab lapse kommunikatiivseid
võimeid, korrigeerib ja arendab suulist
kõnet ning nõustab lastevanemaid.

•

Peakokk koostab menüü, võttes arvesse laste toitlustamisele esitatavaid nõudeid ning
arvestab allergiliste laste vajadusi.

1) raskused sotsiaalse adapteerumisega;
2) füüsiliste protsesside ja kõne madal arengu
tase;
3) emotsionaalse ja võimekusvaldkonna häired;
4) nõrk motivatsioon;
5) mahajäämus motoorika valdkonnas;
6) allergia;
7) võimekad lapsed.
Erivajadustega lastega tehtava töö kavandamisel kasutatakse järgmisi põhimõtteid:
1) arendava tegevusega hakatakse tegelema
niipea, kui on tuvastatud vajadus;
2) individuaalne lähenemine vastavuses lapse
arengu erivajadustega ning keskkonna
võimalustega;
3) perekonna ja spetsialistide kaasamine,
meeskonnatöö;
4) lapse pere nõustamine ning juhendamine
lapse arendamise alal;
5) lapse ja perekonna iseseisvuse toetamine
võimaluste piires.

2.2. Erivajadustega lastega tehtava töö korraldamine
Erivajadustega lapsed vajavad tavakeskkonna
muutmist. Et lapse iseseisvus raskuste ületamisel tasapisi suureneks ning vajadus kõrvalise abi
järele väheneks, on loodud keskkond, mis toetab ja stimuleerib last:
1) kasvatuskeskkonna kohandamine: füüsilised tingimused (ruumid, õppevahendid);
2) sotsiaalsed faktorid (õpetajad on koolitatud,
spetsialistid on kaasatud, toimub perede
nõustamine);
3) rühma töö organiseerimine (meeskonnatöö, õppekava);

Tööks erivajadustega lastega loodavad tingimused:
1) lasteaia juhtkonna positiivne suhtumine;
2) lastevanemate
õpetajaga;

valmisolek

koostööks

3) teiste rühma laste ja nende vanemate heatahtlik suhtumine;
4) õpetajatel on vajalikud oskused ja kogemused;
5) õpetajad tunnevad erimetoodikaid;
6) spetsiaalne pedagoogiline / logopeediline
tugi;
7) meeskonnatöö õppetegevuste kavandamisel ja läbiviimisel;
8) sobivate õppematerjalide ja -vahendite olemasolu;
9) õpetamise resultatiivsuse pidev hindamine.

Töö andekate lastega
Andekad lapsed saavad õppetegevuste käigus
teistest kiiremini oma ülesannetega hakkama
ning suudavad teha rohkem. Et andekad lapsed
saaksid oma arengus edasi minna, selleks
õpetajad:
1) teevad kindlaks lapse huvideringi, lapse
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teadmised, oskused ja võimalused;
2) pakuvad lapsele võimaluse huvitavaks ja aktiivseks tegevuseks;
3) aktsepteerivad lapse ideid ja algatusi;
4) õppetegevuste käigus annavad lapsele
täiendavaid ülesandeid;
5) pakuvad lastele võimalust aidata ja õpetada
oma eakaaslasi;
6) pidevalt lisavad uusi teadmisi lapse huviorbiiti.

9

3
Koostöö lastevanematega
Lastevanemad ja lasteaia personal kannavad
ühesugust vastutust soodsa kasvu-, arengu- ja
õpikeskkonna loomise eest. Koostöö lastevanematega on üles ehitatud partnerlussuhete
loomisele. Vaid aktiivset koostööd tehes loovad
perekond ja lasteaed tingimused, mil kavandatud tegevus annab oodatavaid tulemusi. Partnerlussuhted:
1) lasteaia personal näeb lastevanemates aktiivseid partnereid;
2) kasvatustöös arvestab lasteaed perekonna
erisusi;
3) lasteaia töötajad hindavad lastevanemate
kogemust ja kompetentsust;
4) on loodud soodsad tingimused kontaktide
parendamiseks lastevanemate vahel;
5) valmisolek aidata lastevanemaid probleemide lahendamisel;
6) huvitavate mõtete ja ettepanekute vahetamine;
7) lastevanemate mugavustunne lasteaias viibimise ajal.
Lastevanematega tehtava koostöö vormid:
1) dialoog – koos läbimõtlemine, teise poole
arvamuse ärakuulamine;
2) ärakuulamine – partneriga ühise keele leidmine, huvi ja usaldus informatsiooni vastu;
3) usaldus – lasteaia töötajate erialane kompetentsus ning lastevanemate informeeritus
kasvatuse valdkonnas;
4) lugupidamine – arusaamine erinevatest arvamustest ning nende aktsepteerimine;
5) avatus – mõlema poole ootuste, lootuste,
üleelamiste, hirmude ja eelarvamuste läbiarutamine;
6) konfidentsiaalsus.
Töös lastevanematega kasutavad lasteaia töötajad erinevaid koostöö vorme, mis arvestavad
erinevaid vajadusi ning võimalusi:
1) lastevanemate üld- ja rühmakoosolekute läbiviimine;
2) avatud uste päevad;
3) lastevanemate rühmaviisiline ja individuaal-

ne pedagoogiline nõustamine;
2) lahtiste õppetegevuste näitamine lastevanematele;
3) ühised õppetegevused, näitused lastele ja
lastevanematele;
4) lastevanemate ülikool;
5) ühistegevuse organiseerimine (kostüümide
õmblemine, ürituste filmimine);
6) hoolekogu töö.
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4
Üldoskused
4.1. Üldoskuste areng
Et määratleda õpetamise eesmärgid õppe- ja
kasvatustöö erinevates valdkondades, on vaja
teada laste üldoskusi rühma tasemel. Seejuures
on vaja teada lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu taset, arvestada lapse individuaalseid
erisusi, iga lapse arengu tempot ning lapse vajadusi erinevatel arengu etappidel. Üldoskuste all
mõeldakse mänguoskusi, sotsiaalseid oskusi,
refleksiivseid oskusi ja õpioskusi.
•

Mäng on koolieelses vanuses lapse peamine
tegevus. Mängides laps mõtleb, arendab
oma oskusi, arutleb ning hindab tegelikkust
erinevate rollide kaudu ning saab tagasisidet
teiste mängukaaslaste tegevusest ja
mõtlemisest.

•

Sotsiaalne areng tagab vajalike sotsiaalsete
oskuste ja kompetentside omandamise. Eneseteadvuse ja oma "mina" arenemisega õpib
laps samuti hindama teiste inimeste arvamust ja arvestama sellega.

•

Refleksiivsete oskuste areng võimaldab lapsel eristada ja mõista oma võimeid, oskusi,
emotsioone ning juhtida oma käitumist.

•

Õpioskuste all mõistetakse lapse võimet saada informatsiooni, omandada teadmisi ja
oskusi, samuti uurida ja eksperimenteerida.

Laste üldoskuste arendamisel juhinduvad lasteaia töötajad järgmisest:
1) last hinnatakse sellisena, nagu ta on, last
toetatakse ja innustatakse;
2) oma eeskujuga õpetatakse lapsele käitumise väärilisi mudeleid;
3) lapsed õpivad mängu kaudu;
4) iga laps õpib oma individuaalses rütmis.

5-6aastased

1. Laps osaleb ühistegevustes täiskasvanutega.
2. Jälgib teisi lapsi, tegutseb nende kõrval.
3. Jagab asju teistega.
4. Laps loob sõbralikke
suhteid nendega, kellega on sageli koos.
5. Algatab vestlust
erinevate partneritega.
6. Teeb lihtsaid rutiinseid
igapäevatoiminguid.
7. Järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid toetudes näidetele, matkib igapäevaelu tegevusi ja rolle.

1. Laps väljendab verbaalselt oma lihtsamaid emotsioone, soove, püüdlusi ja positsioone ning püüab saavutada kokkulepet.
2. Soovib olla iseseisev,
kuid sageli ei oma
adekvaatset ettekujutust oma võimete kohta.
3. Võtab osa ühistegevustest eakaaslastega.
4. Järgib autoriteetse isiku poolt kehtestatud
reegleid, kes juhendab
mängu või tegevust.
5. Laps on tundlik teiste
inimeste hinnangute
suhtes. Need mõjutavad tema enesehinnangut.

1. Laps osaleb eri liiki
mängudes, järgib mängureegleid.
2. Eelistab ühesoolisi
mängukaaslasi, kujunevad sõprussuhted.
3. On suuteline ilma
kõrvalise täiskasvamu
kontrollita mängima
rühmas, tegeleda ühistegevusega oma
äranägemise järgi nii,
kuidas talle rohkem
meeldib.
4. Laps algatab mängu ja
tegevust.

6-7aastased

1. Laps püstitab eesmär- 1. Kannab suurt vastutust
ke ning püüab neid täioma tegevuse eest, juta.
tustab oma kavatsustest.
2. Suhtleb ning tegutseb
peaasjalikult iseseis2. Püüab ise kõigega hakvalt, omab ettekujutust kama saada, teravalt
oma võimetest.
tajub ebaõnnestumisi
ja teiste arvamust, va3. On võimeline vastutajab mõistmist ja oma
ma oma tegude eest.
tunnetele kaasatundmist.
4. Oskab sündsalt käituda
avalikes kohtades,
3. Talub muudatusi ning
teab, mis on lubatud
lahusolekut vanemaning mis ei ole.
test, kuid uues situatsioonis tunneb end ebakindlalt ning võib sulguda enesesse.

1. Laps keskendub lühikeseks ajaks ühel tegevusel.
2. Laps tunnetab ennast,
kasutab sõna "mina",
püüab jääda endale
kindlaks, oskab keelduda ja öelda sõna "ei".

4-5aastased

Sotsiaalsed
oskused

3-4aastased

1. Mängib teiste lastega 1. Laps kordab mängus
1. Laps täidab lihtsamaid 1. Lapsosaleb erinevates
mänge, mis peegeldaeelnevat kogemust
mängureegleid.
mängudes ja loominvad lihtsamaid igapäning seda, mis on kingulises tegevuses.
evaseid olukordi ja tenistunud tema mälus. 2. Lapsele meeldivad
võistlusmängud, ta ta- 2. Laps tunneb rõõmu
gevusi.
2. Mõninga aja jooksul
hab saavutada edu.
kuuluvusest eakaaslas2. Laps keskendub lühilaps mängib koos teiste
te rühma ja ühistegekeseks ajaks ühel mänlastega ning järgib liht- 3. Laps võtab osa ühistevustest. Eesmärgi saagu liigil.
samaid mängureegleid. gevusest, teeb koosvutamiseks teeb teistetööd teiste lastega,
ga koostööd, jagab ja
3. Laps kasutab mängus
konstrueerib, osaleb
vahetab mänguasju.
mänguasjade asendarollimängudes ja loojaid.
mingulistes tegevustes. 3. Järgib mängureegleid,
eriti jälgib mänguree4. Laps eelistab mänge,
glite täitmist teiste lasmis vastavad tema
te poolt, suudab selgisoole.
tada mängureegleid
teistele.

2-3aastased

Mänguoskused

Üldoskused
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4.2. Lapse arengu eeldatavad tulemused

Refleksiivsed
oskused

Üldoskused

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

1. Väljendab lihtsamaid 1. Saab aru, et teiste ini- 1. Hindab oma saavutusi, 1. Väljendab oma emotsi- 1. Mõistab teiste inimesemotsioone, lapse
meste tunded ja emotvajab täiskasvanu tähe- oone ning räägib nente tundeid ning tunneemotsioonid on tugesioonid võivad erineda
lepanu ning tunnustust
dest.
te väljendamist
vad ning vahelduvad
tema omadest.
selles, mida teeb.
sõnadeta.
2. Imiteerib täiskasvanute
kiiresti.
2. Osaliselt on kujunenud 2. Soovib olla iseseisev.
tegevusi ja rolle, kasu- 2. On suuteline kontrolli2. Matkib neid täiskasvaeneseteadvus ning entades nende sõnavara
ma oma emotsioone ja
nu tegevusi, milledele
da, kui isiksuse, tunne- 3. Võtab omaks reeglid,
ning käitumismaneere.
käitumist, oskab arveskogemuse ja muudasaab tagasisidet.
tus.
tada teistega, suhtub
tused, jälgib reeglite
3. Järgib igapäevaelus kuteistesse lastesse tole3. Väljendab tugevaid
täitmist teiste inimeste
junenud korda.
rantsemalt.
emotsioone.
poolt, kõne arengu tase võimaldab suuliselt
3. Hoolitseb nooremate
4. Võib pelata tundmalahendada arusaamalaste eest, osutab neile
tuid ja uusi asju.
tusi.
abi, vajadusel pöördub
abi saamiseks täiskasvanu poole.
4. Sobitab sõbralikke suhteid.
5. Järgib rühmas kujunenud reegleid ning
arvestab rühma vajadustega.
6. Arutab lihtsamaid eetilisi probleeme, näeb
erinevust hea ja halva
vahel nii enda kui ka
teiste suhtes.

2-3aastased
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

2-3aastased

1. Tegevuse kaudu määrab kindlaks esemete
seose kõnega, sõnad ja
objektid omandavad
tema jaoks uue tähenduse.
2. Tunneb huvi raamatute vastu, saab aru lihtsatest realistlikest jutustustest, mis seonduvad isikliku kogemusega.
3. Õpib tundma uusi seoseid vahetute ja korduvate tegevuste ning
käelise tegevuse kaudu.
4. Saab teadmisi, omandatud seoseid ja tegevusi kasutab samas situatsioonis ja kontekstis. Kannab lihtsamad
seosed üle.

Üldoskused

Õpioskused

1. Osaliselt kavandab
oma käitumist ja tegevusi endale adresseeritud (egotsentrilise)
kõne kaudu.
2. Lühiajaliselt keskendub
mingil tegevusel, tähelepanu pole pidev.
3. Tegutseb vahetult nii
konkreetsete sümbolitega kui ka asendussümbolitega.
4. Klassifitseerib objekte
lihtsaimate üldiste
mõistete või mitme
tunnuse järgi. Tegeledes millegagi keskendub mitmel ilmsel ja
eristataval omadusel,
oskab jagada oma tähelepanu.
5. Omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, läbielatud emotsioonide, ettekujutuse ja
kõne kaudu.

3-4aastased
1. Oskab osaliselt kavandada ja organiseerida
oma tegevust. Tegutseb iseseisvalt, ilma vahetu juhatuseta, kuid
toetudes autoriteetidele.
2. Keeleoskus aitab saada
uut informatsiooni.
3. Kõne toetub mälule
ning sõltub sellest, kellega ning millises olukorras viibib laps.
4. Omandab uusi teadmisi praktiliste situatsioonide, läbielatud
emotsioonide, ettekujutuse ja kõne kaudu.
5. Võib keskenduda teda
huvitaval tegevusel
mitmekümneks minutiks.
6. Räägib esemetest, mida tema kõrval pole
ning olukordadest, mis
toimusid minevikus või
võivad juhtuda tulevikus, fantaseerib.

4-5aastased
1. Kavandab oma igapäevast tegevust, püstitab eesmärke ning
püüab alustatu viia
lõpuni.
2. On suuteline kontsentreerima oma tähelepanu oma tegevusel
20-30 minuti jooksul.
3. Kasutab kõnet info saamiseks ning oma tegevuse mõtestamiseks ja
kavandamiseks.
4. Lapse kõne on seotud,
dialoog on orienteeritud rohkem iseendale.
5. Saab aru seostest esemete vahel, nende
omadustest ning ruumilis-ajalisest järjestusest.
6. Kasutab oma teadmisi
igapäevastes olukordades nii uues kui sarnases olukorras.
7. Uute teadmiste omandamisel kasutab laps
meelde jätmise strateegiaid juhuslikult,
mõistab kordamise vajadust.

5-6aastased
1. Kavandab ja organiseerib oma igapäevast tegevust talle tuttavas
ümbruses, seab eesmärke, püüab tegutseda eesmärgistatult
ning viib alustatud töö
lõpuni.
2. Oma tegevuses toetub
oma tegevuse kohta
saadud tagasisidele,
eakaaslaste hinnangutele ja võrdlusele teistega.
3. Keskendub samaaegselt mitmele tegevusele või stiimulile, on
võimeline pikaajaliseks
tahtepingutuseks.
4. Eksperimenteerides,
konstrueerides ja uurides kasutab oma teadmisi ning eelnevat kogemust uutes formatsioonides ja kombinatsioonides.
5. Klassifitseerib ning tunnetab esemeid ja sündmusi tervikuna, saab
aru nende omavahelistest seostest ning täiskasvanu abiga suudab
teadvustada peamist.
6. Tunneb tähti, numbreid, sümboleid ning
kasutab neid. Kirjutab
dikteerimise järgi lihtsamaid liht- ja liitsõnu,
teostab lihtsamaid matemaatilisi tehteid.

6-7aastased
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

Õpioskused

Üldoskused

2-3aastased

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased
7. Suudab lühikese aja
jooksul kasutada
õppimisstrateegiaid.
Saab aru oma mälu
mahust, kordab teadlikult materjali, mida
meelde jätta.

6-7aastased
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
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nukuteater.

5

•

Mäng
5.1. Valdkonna "Mäng" eesmärgid, sisu ning korraldus
Valdkonna "Mäng" õpetuse eesmärgid vanuserühmade kaupa
1-3aastased
Koolieelses vanuses on mäng laste peamiseks
tegevuseks. Mäng loob soodsad tingimused lapse üldise psüühilise, sh intellektuaalse, ja isiksusliku arengu jaoks.

Jätkata ehitiste tegemise õpetamist, et oleks
võimalik mängida huvitavamaid süžeelis-rollimänge ja teatraliseeritud mänge, kasutades konstruktoreid ja looduslikke materjale.

5-6aastased
•

Õpetada lapsi iseseisvalt valima mängu
jaoks teemat, arendama süžeed ümbritseva
elu vaatlemisest saadud koge- muste ning
loetud kirjandusteoste põhjal.

•

Õpetada kombineerima erinevatest allikatest saadud teadmisi ning kujutama neid
ühises mängusüžees.

•

Õpetada organiseerima esemelis-ruumilist
baassituatsiooni mängurühmas (3..4 last).

•

Õpetada lapsi mängima lihtsaid süžeemänge, valima mängu jaoks 1..2 mänguasja.

•

Õpetada abistama teineteist mängu käigus,
aitama raskustest üle saada.

•

Lisama uusi episoode juba tuntud süžeedesse.

•

•

Ergutada lapsi tegema erinevatest ehitusmaterjalidest ehitisi.

Õpetada konstrueerima mängu jaoks vajalikke esemeid, kasutades eri liiki konstruktoreid.

•

Õpetama kasutama mängudes looduslikke
materjale (liiv, savi, vesi, lumi, jää).

•

Täiustada teatraliseeritud mängudes laste
kunstilis-kujundlikku esinemisoskust.

•

Et kinnistada laste teadmisi, kasutada rohkem trükitud lauamänge, mosaiike, nuputusmänge.

•

•

Õpetada lapsi kasutama ehitusmaterjalina
liiva ning mängu käigus kindlaks määrama
liiva omadusi.
Õpetada mängima veega ning mängu käigus
tema omadusi kindlaks määrama.

3-4aastased
•

•
•

Õpetada lapsi osa võtma süžeelistest ühismängudest koos õpetajaga (süžeed ümbritsevast elust ja kirjandusteostest).
Ergutada mängudes
dusesemeid.

kasutama

6-7aastased
•

Ergutada lapsi süžeelistes rollimängudes
täitma üldlevinud käitumisnorme. Tugevdada sõbralikke suhteid laste vahel.

•

Täiustada laste oskust üles ehitada mängu
eelnevalt ühiselt koostatud süžeekava järgi,
määratleda tegelaskujusid ja sündmuste järjestust.

•

Õpetada mängudes laialdaselt kasutama
erinevaid ehitusmaterjale, konstruktoreid,
abimaterjale jm esemeid.

•

Õpetada lapsi iseseisvalt organiseerima ja
mängima mänge-dramatiseeringuid, kasutades erinevaid teatri liike. Näitama oma
teatrimänge teiste vanuserühma lastele.

asen-

Õpetada kasutama erinevaid ehitusmaterjale, sh looduslikke materjale (liiv, lumi, vesi),
eesmärgiga luua mängu jaoks ehitisi.

4-5aastased
•

Kaasata lapsi osa võtma ühistest rollimängudest (2 kuni 3 rolli) koos õpetajaga, mis eeldavad vastastikust koostoimet.

•

Õpetada täitma rolli, kasutades asenduseset. Õpetada valima asendusesemeid vastavalt mängu süžeele.

•

Ergutada lapsi täiskasvanu abiga teatraliseerida tuttavaid kirjandusteoste süžeesid.

•

Õpetada teatrimängudes kasutama erinevaid teatri liike – lauateater, sõrmeteater,
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6
Mina ja keskkond
6.1. Sissejuhatus
Koolieelses eas on õppimise paik ja õpitava sisu
kõik see, mis last ümbritseb, st keskkond, kus ta
elab ja areneb. Kasvukeskkonnast sõltub, milliseks kujunevad tema väärtushinnangud, suhtumine loodusesse ja suhted teiste inimestega.
Valdkond "Mina ja keskkond" annab teistele
tegevusvaldkondadele (keel ja kõne, eesti keel
teise keelena, matemaatika, kunst, muusika, liikumine) temaatilise sisu, liites keskkondi, kus
laps viibib, mis mõjutavad tema arengut ning
millest terviklik arusaam aitab tal tulla toime
edaspidises elus. Selle valdkonna üksikosad on
sotsiaalne keskkond, sh tervisetemaatika, looduskeskkond ja tehiskeskkond, sh turvalise liiklemise temaatika.

6.2. Valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärgid, sisu ning korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma
terviklikult;
2) saab ettekujutuse oma minast ning enda ja
teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab
käituda tervislikult ja ohutult;
5) väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huve jms;
2) kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone;
3) nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid;
4) nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone;
5) mõistab, et inimesed on erinevad ning neil
on erinevad vajadused;

6) oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
7) julgeb keelduda (ühis)tegevus(t)est kui neis
osalemine kahjustab teda ennast ja teisi või
on ohtlik;
8) kirjeldab, kuidas keskkond ja inimeste käitumine võivad mõjutada tervist;
9) järgib isikliku hügieeni nõudeid, sh hammaste hoidmist ja hooldamist;
10) suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub
seda säästvalt;
11) kirjeldab kodukoha loodust ning tuntumaid
taimi, seeni ja loomi;
12) kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi
erinevates ajatsüklites – ööpäev, nädal, aastaring;
13) selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi,
muld ning õhk taimedele, loomadele ja inimestele tähtsad;
14) selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest;
15) mõistab ning märkab enda ja teiste tegevuse
mõju ja tagajärgi keskkonnale;
16) kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul,
liikluses jm;
17) teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning
jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.
Valdkonna "Mina ja keskkond" sisu jaguneb
järgmiselt:
1) Sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad ja kombed, teised rahvused Eestis, üldinimlikud väärtused
ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise
väärtustamine, tervislik toitumine, ohuallikad ning ohutu käitumine.
2) Tehiskeskkond: ehitised, kodumasinad, jäätmed, ühissõidukid, jalakäija ohutu liiklemine, turvavarustus.
3) Looduskeskkond: kodukoha loodus, loodusvaatlused, muutused looduses, elukeskkond
ja selle mõju tervisele, inimese mõju loodusele.
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– laste karastamine ümberriietumise ajal
rühmas;

Valdkonna "Mina ja keskkond" õpetuse
eesmärgid vanuserühmade kaupa

– doseeritud käimine ruumis paljajalu;

1-3aastased
•

Kujundada lapsel elementaarne ettekujutus
inimesest, tema välistest füüsilistest andmetest, füüsilisest ja psüühilisest seisundist.

•

Anda lastele ettekujutus temale lähedastest
inimestest.

•

Tutvustada lastele mõistet "kodu".

•

Kasvatada lastes huvi lasteaia vastu

•

Tutvustada lastele tarbeesemeid.

•

Õpetada lapsi eristama ilma iseloomulikke
seisundeid, seostama ilmaolusid oma vahetu kogemusega.

– üldine ja kohalik karastamine veega.
•

Kehaline kasvatus ja tervistustöö:
– liikumismängud;
– roomamine, ronimine;
– mäng palliga;
– mööda redelit ülesronimine ja allatulemine;
– üleronimine, üleastumine;
– oskus suuri mänguasju kanda, istuma ja
pikali panna.

•

Hügieenivilumused. Õpetame ja harjutame:
– pesema käsi seebiga enne ja pärast söömist, õuest tulles, peale tualetis käimist;

•

Tutvustada lastele liiva ja vee omadusi.

•

Kujundada oskus eristada kaht liiki puid ja
näidata neid puid.

•

Õpetada eristama peenral kasvavaid lilli õite
värvuse järgi.

•

Õpetada välimuse, maitse ja nimetuse järgi
ära tundma juur- ja puuvilju.

•

Tutvustada lastele linde, kes tulevad lasteaia
territooriumile.

– olema korralikult riietatud, märkama vigu
riietumisel;

•

Anda lastele esmane ettekujutus kodu- ja
metsloomadest (välimus, värvus, iseloomulikud jooned).

– panema riideid kokku, riputama riideid
kappi;

•
•

•

•

– kasutama käterätikut, kuivatama käsi ja
nägu;
– õigesti istuma ja käima;
– paluma potile, käima potil õigesti;

– panema nööpe ja tõmbelukke kinni ja tegema lahti, panema jalatseid jalga;

Anda lastele esmased teadmised putukatest.
Anda lastele teadmisi mõnedest transpordivahendite liikidest, mida lapsed tunnevad,
õpetada seostama neid mänguautodega ja
tundma ära piltidel.
Õpetada eristama välimuse järgi ning näitama mõningaid transpordivahendeid,mis
asuvad lähiümbruses. Õpetada eristama
nende detaile.
Tutvustada lastele inimese tööd hõlbustavaid vahendeid.

Tervisekaitse:
•

– pesema nägu;

Karastamine:
– karastamine õhuga;
– magamine värske õhu käes;
– jalutuskäigud 2 korda päevas;
– soodne õhu-soojusrežiim ruumides (tuulutamine);

– koristama mänguasju ja muid asju;
– une ajal võivad lapsed vajadusel kasutada
imavaid hügieenilisi mähkmeid.
•

Tunne ennast:

a) Tutvumine vitamiinidega. Me kasvame suureks ja terveks seepärast, et sööme palju
puu- ja juurvilju.
– Õpetame lapsi ära tundma ning nimetama neile antavaid puu- ja juurvilju.
– Seletame, et puu- ja juurviljad on lastele
väga kasulikud.
– Kordame puu- ja juurviljade nimetusi tundides (külla tuleb siil puuviju ja juurvilju
täis korviga ning kostitab kõiki lapsi).
b) Tutvumine puhtusega. See vanus on sobivaim puhtuse ja korra hoidmise vilumuste
harjutamiseks.
– Kasvatame soovi õigesti ennast pesta,
olema puhas ja terve.
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– Õpetame õigesti kasutama käterätikut.

•

– Kinnistame neid soove tundides. Näiteks:
lapsed pesevad nukku, mis on väga tugevalt mustaks saanud.

Jätkata lastele lume, jää, vee ja liiva omaduste tutvustamist.

•

Õpetada lapsi eristama ja nimetama mitut
liiki lilli, pöörates laste tähelepanu erinevale
värvusele, kõrgusele, õisikute suurusele ja
lehtede kujule. Õpetada lapsi hoolitsema
toataimede eest.

•

Õpetada eristama puid ja põõsaid kõrguse ja
tüvede arvu järgi. Õpetada vaatlema puid
erinevatel aastaaegadel.

•

Õpetada lapsi eristama puuvilju värvuse,
suuruse ja maitse järgi. Jätkata puuviljade
tutvustamist. Anda teadmisi vitamiinidest.

•

Jätkata lindude, nende välimuse erisuste ja
käitumise
tutvustamist. Kaasama lapsi
lindude toitmisesse
talvel.

– Harjutame hügieenivilumusi (kamm, taskurätik, puhas pesu).
•

Toitumiskultuur. Selles vanuses lapsed vajavad palju tähelepanu ja hoolitsust, etteütlemist ja meeldetuletust. Õpetame:
– ilusasti ja õigesti istuma laua ääres;
– iseseisvalt närima toitu kinnise suuga;
– kasutama lusikat ja tassi, jooma tassist;
– loputama suud iga kord peale söömist;
– söömise ajal
olema vaiksed.

3-4aastased
•

Kujundada oskus
eristada
laste
sugu
(poiss, tüdruk)
väliste tunnuste järgi.

•

Kujundada lastel enda teenindamise oskus, rõhutades,
et mustus toob
haigusi ning pole ilus.

•

Õpetada lapsi eristama putukaid välimuse
järgi (värvus, suurus),
nende liikumisviiside
omapära (lendamine,
hõljumine, jooksmine
jne).

•

Õpetada lastele kalade
hoidmise tingimusi akvaariumis ja nende
eest hoolitsemist.

• Jätkata lastele kodu- ja
metsloomade, nende
välimuse ja käitumise
erisuste tutvustamist.

•

Laiendada laste
teadmisi perekonnast ja sugulastest.

•

Anda teadmisi täiskasvanute tegevusest kodus.

•

Avardada laste ettekujutust ümbritsevast.

•

Laiendada laste teadmisi inimestest, kes
töötavad lasteaias ning nende ülesannetest.

•

•

Õpetada lastele käitumisreegleid lasteaias ja
kodus.

Tervisekaitse:

•

Avardada laste teadmisi ilmastiku- ja sesoonsete nähtuste vahel.

•

Õpetada eristama ning nimetama ööpäeva
osi.

– uni, jalutuskäigud, õhu-soojusrežiim ruumides (tuulutamine);

•

Õpetada kindlaks määrama põhjuslik-tulemuslikke seoseid looduses.

– suvel suurema osa ajast viibimine õues ja
Päikese käes;

• Jätkata tava- ja eritranspordivahendite
tutvustamist. Õpetada
eristama sõidu- ja kõnniteed ning jalakäijate ülekäigurada. Tutvustada valgusfoori rohelise, kollase ja punase
tule ülesandeid.

•

Tutvustada lastele majapidamistehnikat ja
selle otstarvet.

Karastamine:
– karastamine õhuga;
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•

•

– jätkame kohalikke ja üldisi protseduure
veega (veega ülevalamine);

– korralikult ja puhtalt sööma;

– doseeritud käimine ruumis paljajalu.

– mäluma kinnise suuga;

Kehaline kasvatus ja tervistustöö:

– mitte kallama maha suppi, teed;

– hommikvõimlemine;

– õigesti kasutama lusikat;

– liikumismängud;
– kehalised harjutused.

– õigesti kasutama kahvlit (4. eluaasta
lõpuks);

Hügieenivilumused. Õpetame:

– peale söömist kasutama salvrätikut.

– iseseisvalt käiseid üles käärima;
– pesema käsi ja nägu;

– mitte pudistama leiba;

4-5aastased
•

Õpetada lapsi eristama järgmisi mõisteid:
ees- ja perekonnanimi ning isamaa. Luua ettekujutus inimese elutsüklist ning inimestevahelistest sotsiaalsetest suhetest. Pühendada lapsi tunnete, emotsioonide, empaatia
maailma, reageerima intonatsioonidele ja
miimikale.

•

Tutvustada lastele Lasnamäe linnaosa ja Tallinna, kasvatada huvi ja armastust kodulinna
vastu.

•

Täiustada laste oskust orienteeruda ruumis,
lasteaia territooriumil ning lähiümbruses.

•

Kasvatada armastust kodukoha vastu, tutvustada, kuidas muutub ja heakorrastub kodulinn. Pöörata laste tähelepanu sellele, et
inimesed räägivad erinevates keeltes. Selgitada mõistet "rahvus". Tekitada lastes huvi
eesti ja vene rahvuspühade vastu.

•

Õpetada lapsi jälgima põhjuslik-tulemuslikke seoseid looduses ning neid seletama.

– õpetame kaasa tundma ja kaasa elama.
Tekitame soovi abistada nukku Katjat ja
loome rõõmu nuku abistamisest (määrdunud nuku pesemine);

•

Õpetada eristama ja nimetama ilmaolusid.

•

Õpetada eristama vee erinevaid olekuid (lumi, jää) ning nimetama mõningaid omadusi.

– hügieenivilumuste kinnistamine.

•

Teha esmane tutvus veeringlusega looduses.

•

Anda algteadmisi Päikesesüsteemist.

•

Laiendada laste teadmisi erinevate veekogude, nende taimestiku ja loomariigi kohta.

•

Õpetada jälgima taimeriigis toimuvaid muutusi erinevatel aastaaegadel.

•

Õpetada eristama, nimetama ja leidma mitut liiki puid.

•

Tutvustada lastele metsaande.

•

Anda ettekujutus 2-3 puu- ja köögiviljaliigi
kasvatamise iseärasuste ja kasutamise kohta.

•

Õpetada lastele, et on olemas metsikult kas-

– õigesti kasutama seepi;
– käsi ja nägu kuivatama;
– käterätikut riputama selleks ettenähtud
kohta;
– kasutama taskurätikut;
– kasutama tualetti;
– olema hoolitsetud.
•

Tunne ennast.

a) Esmane tutvus mikroobidega:
– õpetame lapsi aru saama, mida kujutab
endast "kahjulik" mikroob ja mida "kasulik" mikroob;
– mustus on halb. Kus on mustus, seal tekivad haigused. Mustus võib sattuda meie
organismi näiteks pesemata käte kaudu.
Haiguste põhjuseks võivad olla mustad
puu- ja juurviljad. Seetõttu tuleb neid pesta;

b) Hammaste eest hoolitsemine:
– maste eest tuleb hoolitseda;
– õpetame õigesti pesema hambaid (hoolikalt ning kiirustamata);
– tutvustame lastele hammaste eest hoolitsemise vahendeid (kambapasta, hambahari);
– arendame kultuur-hügieenilisi oskusi;
– närime värskeid puu- ja köögivilju (need
puhastavad ka hambaid);
– 2 korda aastas käivad lapsed stomatoloogi juures.
•

Toitumiskultuur. Harjutame:
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vavad taimed, mis kasvavad ilma inimesepoolse vahelesekkumiseta ja kultuurtaimed, mida inimesed kasvatavad.

– kohalikud ja üldised veeprotseduurid;

•

Anda esmased teadmised ravimtaimedest.

– käte ja jalgade veega ülevalamine;

•

Õpetada eristama taimede kasvukohti.

•

Õpetada eristama lilli õite värvuse, lõhna ja
lehtede kuju järgi.

– suvel paljajalu käimine murul, suplemine
täiskasvanute järelvalve all;

•

Täpsustada ja kinnistada teadmisi taimede
ülesehituse ja kasvutingimuste kohta.

•

Tutvustada taimede puhtuses hoidmise uusi
võtteid.

– aktiivselt täitma erinevaid käimis-, jooksmis- ja kehalisi harjutusi;

•

Kaasama lapsi jälgima lasteaia loodusnurga
elanikke, pöörates tähelepanu nende välimusele, eluviisidele ja käitumise erisustele.

– tegema harjutusi jalalabade tugevdamiseks;

•

Õpetada lapsi eristama lasteaia territooriumile tulevaid linde suuruse, sulestiku värvuse ja häälitsuste järgi. Anda esmased
teadmised veelindude kohta. Pöörata laste
tähelepanu lindude käitumisele talvel ja kevadel.

– keha hõõrumine niiske rätikuga kuni vöökohani;

– käimine ruumis paljajalu.
•

Kehaline kasvatus ja tervistustöö. Harjutame:

– mängima liikumismänge ruumis ja õues;
– oskust sooritada
rõngaga.
•

harjutusi

palli

ja

Hügieenivilumused:

•

Inimese abi lindudele.

– õigesti pesema käsi seebiga enne söömist, peale õuest tulekut, peale tualeti kasutamist;

•

Õpetada lapsi eristama mitut liiki putukaid.

– pesema ja kuivatama nägu;

•

Kujundada ettekujutus loomaaia metsikutest eksootilistest loomadest. Anda algteadmised nende elupaiga kohta looduses ning
toitumise kohta.

– jälgima, et välimus oleks korras (riided,
soeng);

•

•

•

•

Õpetama nimetama loomade lapsi ning mille poolest erinevad pojad täiskasvanud loomadest (välimus, käitumine).
Tutvustada lastele mõningaid liikluseeskirju
ja -märke. Tänavat tohib ületada ainult koos
täiskasvanud inimesega selleks ettenähtud
kohas. Jätkata valgusfoori tutvustamist.
Laiendada laste teadmisi eritranspordivahendite kohta. Õpetada grupeerima transpordivahendeid liikumisviiside järgi ning nimetama, kes neid juhib.
Näidata vastastikust seost olmetehnika kasutamise ja inimeste elukutsete ning tegevuste vahel.

Tervisekaitse:
•

Karastamine:
– karastamine õhuga;
– värske õhu juurdepääs magamise ajal;
– jalutuskäigud õues 2 korda päevas;
– õhu-soojusrežiim ruumides (tuulutamine);

– kasutama kammi ja peeglit.
•

Tunne ennast. “Mina olen inimene”.

a) Mida tean endast:
– anda lapsele ettekujutus tema kuulumisest inimsoo hulka;
– kasvatada enesekindlust;
– õpetada hoolivalt suhtuma oma tervisesse;
– kasvatada humaanset suhtumist inimestesse.
b) Minu organism:
– olen poiss, olen tüdruk, mida tean endast;
– aidata lapsel rohkem teada saada endast;
– lastel on nii nagu kõigil inimestel käed, jalad, pea, silmad, kõrvad, nina, suu, keel –
nende abil õpime tundma maailma, milles
elame. Me armastame neid organeid ja
kaitseme vigastuste, haiguste, mustuse
eest;
– silmad on nägemiseks;
– kõrvad on kuulmiseks;
– nina on hingamiseks ja haistmiseks;
– käed on mängimiseks, kirjutamiseks ja as-
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jade võtmiseks;

naisa. Hoolime teineteisest. Pühade ajal saame kõik kokku ning veedame lõbusalt aega.
Minu isa on lahke ning sooviksin saada temasarnaseks. Meil on perekonnaalbum.
Seda sirvides saame teada palju huvitavaid
lugusid. Armastan oma perekonda.

– jalad on käimiseks ja jooksmiseks;
– veel on meil siseorganid, mida me ei näe,
kuid tunnetame ja hoiame: aju, süda, kopsud, magu;
– me kuuleme oma südant, see tuksub;

f) Minu sõbrad:

– magu seedib toitu, mida me sööme;

Mul on palju sõpru, tean nende nimesid, käime samas lasteaias. Armastan oma sõpru
ning rõõmustan, kui neid näen. On väga hea,
kui inimesel on palju sõpru. Vanasõna ütleb,
et inimene on inimesele sõber, kaaslane ja
vend.

– aju asub peas ning juhib kõiki teisi organeid, on kõige suurem abimees;
– kopsud on hingamiseks. Kui hingata saastatud õhku, võib haigeks jääda.
•

Emotsionaal-kõlbeline kasvatus.

a) Meie tunded:

•

Toitumiskultuur:
– püüame selgitada lapsele õige toitumise
tähtsust tervisele (mitte süüa liiga palju,
mitte süüa palju maiustusi, jahutooteid
ning rasvaseid toite; süüa rohkem puu- ja
juurvilju);

– Kui inimene rõõmustab, tahab ta laulda,
tantsida, naerda;
– Kui inimene on kurb, tahab ta nutta, nukrutseda, igatsust tunda.
Oleme inimesed ning peame oskama oma
tundeid vaos hoida.

– õpetame korralikult ja puhtalt sööma;
– õpetame kasutama kahvlit, lusikat, salvrätti;

b) Meie mõtted:
Oleme inimesed ning oskame mõtelda, rääkida sellest, mida mõtleme.

– õpetame kultuurselt käituma laua taga.

– õpime austama teise inimese mõtteid;

5-6aastased

– õpime ammutama teadmisi raamatutest,
mida loeme, telesaadetest, mida vaatame.

•

Seletada lapsele, et ta on ühiskonna osa ning
tal on omad õigused ja kohustused.

•

Ergutada lapsi järgima kehtestatud reegleid
lasteaias, avalikes kohtades, täitma neid
reegleid täiskasvanupoolse meeldetuletuseta ja siis, kui täiskasvanuid juures pole.

•

Ergutada lapsi väljendama oma suhtumist
kaasealiste käitumise suhtes, andma objektiivset ja heasoovlikku hinnangut, õiglaselt
põhjendama oma nõudmisi ja ettepanekuid
ning aidata hinnata oma käitumist.

•

Stimuleerida huvi oma lapsepõlvesündmuste ja tuleviku vastu, hinnang olevikule. Oma
üleelamiste, meeleolude ja tunnete
mõtestamine ja sõnades väljendamine.

•

Anda teadmisi sotsiaalsete rollide mitmekülgsuse kohta, mida täiskasvanud täidavad
tööl, kodus, vabal ajal (vanuse, elukutsete,
meeleolude järgi).

•

Näidata peremudelite mitmekesisust.

•

Laiendada laste teadmisi kodulinnast, tema
minevikust ja olevikust.

•

Tutvustada mõisteid Eesti Vabariik, pealinn
Tallinn. Tutvustada lastele riigi sümboolikat.

c) Meie käitumine:
Need on meie teod teiste inimeste suhtes.
Nad võivad olla head ja halvad.
– aitame mudilasi ja vanureid;
– teeme oma vanematele head meelt oma
hea käitumisega;
– kapriisid ja kadedus on halb käitumine;
– õpime aru saama olukorrast ning parandama enda käitumist.
d) Meie oskused:
– oskame rääkida, laulda, joonistada, korralikult ja puhtalt süüa, riidesse panna, ennast pesta, täiskasvanuid abistada;
– paljut me veel ei oska, kuid kui me tahame
midagi selgeks õppida, siis õpime.
e) Minu perekond:
Tean oma ees- ja perekonnanime, elukoha
aadressi, telefoni- numbrit, tean, millises
lasteaias käin. Meie perekond – isa, ema,
vend, õde ja mina. On veel vanaema ja va-
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•

Tutvustada lastele eesti ilmaolusid, eesti
loodust (taimestik, loomad).

•

Tutvustada lastele eesti rahvamajandust.

•

Tutvustada Eesti lähinaabrit Venemaad, tema kliima ja loodustsoonide mitmekülgsust ning rahvamajandust.

•

Tutvustada taimede istikpaljundust ja ümberistutamist. Anda ettekujutus toataimede
kasvatamisest ja hooldamisest.

•

Täpsustada ettekujutust erinevate taimede
kasvukohtade kohta.

•

Täpsustada laste ettekujutust puu- ja köögiviljade kasvatamise, saagi korjamise, hoidmise ja kasutamise kohta.

•

Tutvustada vene ja eesti rahvalaule, muinasjutte, kõnekäände.

•

Arendada lastes huvi eesti ja vene rahvapühade vastu.

•

Laiendada laste teadmisi ravimtaimede kohta.

•

Jätkata Päikesesüsteemi planeetide tutvustamist.

•

Jätkata seente mitmekesisuse tutvustamist
– söögiseened, mürgiseened.

•

Lapsed peavad aru
saama, et Maa on
Päikesesüsteemi
osa. Inimene peab
tegema kõik Maa
õitsenguks.

•

•

• Kujundada ettekujutus putukate ja
kahepaiksete elust
looduses.
• Tutvustada lastele
rändlinde ja meil
talvituvaid
linde,
nende elutingimusi
ja välimust.

Näidata seost aastaaegade vaheldumise ja Maa asukoha vahel Päikese
suhtes. Tutvustada
lastele Maa maketti – gloobust.

• Tutvustada koduloomi (erinevates
kliimavööndites) ja
teenistusloomi.

Süstematiseerida
ettekujutust looduses toimuvate
muutuste järgnevusest. Kujundada
arusaam organismide elutegevuse
sõltuvusest ilmastikutingimustest.

• Jätkata eesti metsades elavate loomade tutvustamist.
• Tutvustada
Balti
mere faunat.
• Kinnistada juba tuntud liiklusmärke ja
tutvustada
uusi
märke.
Õpetada
orienteeruma lasteaia lähiümbruse
tänavatel. Õpetada
järgima liikluseeskirju. Tutvustada ohutussaart. Õpetada
orienteeruma transpordivahendite mitmekesisuses, tutvustada, millised transpordiliigid ühendavad meie riigi linnu. Täiustada
ühistranspordi kasutamise eeskirjade tundmist. Tutvustada lastele põllutöömasinaid.

•

Kujundada lastel
arusaam veeringlusest looduses.

•

Tutvustada Maa
veevarusid, nende kasutamist ja säästlikku
suhtumist.

•

Tutvustada kaartide ja kalendrite ülesehitust, aja tsüklilisust ja kestust, nähtavat ja
nähtamatut ruumi.

•

Kinnistada laste arusaama sellest, mis toimub puudega erinevatel aastaaegadel.

•

•

Õpetada lastele herbaariumi tegemist.
Õpetada määrama puid krooni, okste paiknemise, urbade ja puukoore järgi.

Tervisekaitse:

•

Täpsustada ja laiendada ettekujutust taimede ehitusest, nende osade funktsioonidest.

•

Jätkata inimese käsutuses oleva tehnika tutvustamist.

Karastamine:
– karastamine õhuga;
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– värske õhu juurdepääs magamise ajal;
– jalutuskäigud õues 2 korda päevas;

– Nina on nagu filter, mis kaitseb kopse
mustuse ja tolmu eest.

– õhu-soojusrežiim ruumides (tuulutamine);

– Kinnistame harjumust aevastamise ajal
katma nina taskurätikuga.

– kohalikud ja üldised veeprotseduurid;

b) Silmad:
– Silm on nägemisorgan, ta on ümmargune
nagu õun.

– keha hõõrumine niiske rätikuga;
– käte ja jalgade veega ülevalamine;

– Tänu silmadele näeme ümbritsevat maailma.

– käimine paljajalu mööda toatemperatuuril veega niisutatud riiet, mis on asetatud
massaažimattide peale ning seejärel
mööda kuiva riidest vaipa (peale lõunat);

– Silma ehitus: väljastpoolt – sarvkest, keskel – vikerkest, keskel – pupill. Läbi pupilli
pääsevad valguskiired silma.

– suvel paljajalu käimine murul;

– Tuleb kaitsta silmi traumade eest.

– suvel suplemine täiskasvanute järelvalve
all;
– suu loputamine toetemperatuuril veega.
•

– Tuleb täita hügieenireegleid.
c) Kõrvad:
– Anname ettekujutuse, kui tähtis on kuulmine inimese elus.
– Kuulmise arenemise iseärasused inimesel.
– Õpetame hoolivalt suhtuma oma tervisesse.

Liikumine ja tervise parendamine. Jätkame:
– üldtugevdavaid kaela-, jalgade-, käte- ja
kehaharjutusi;
– käimine, jooksmine, hüppamine, palli loopimine ülesse, vastu maad, palli püüdmine;

– Kui poleks kõrvu, siis ei oskaks me ka rääkida. Lapsed kasvavad ja kuulavad, mida
ümbritsevad inimesed räägivad.

– roomamine neljakäpukil piiratud pinnal;
– ronimine võimlemisseinal;

– Kõrva ehitus: väliskõrv – kõrvalest, kõrvakäik; vahekõrv – trumminahk, vasarake,
kuulmeluuke (on olemas kanal, mis ühendab kõrva nina ja kurguga); sisemine kõrv
– siin elab spetsiaalne tigu, mis saadab kiiresti helisignaali ajusse.

– liikumismängud;
– rütmilised ja tantsuliigutused.
•

Hügieenivilumused (juba küllalt püsivad):
– iseseisvalt ning teadlikult täidavad paljusid hügieeniprotseduure ning karastavaid veeprotseduure;
– õigesti ning õigeaegselt pesevad käsi ning
ennast;

– Järgime kõrvahügieeni.
d) Nahk:
– Nahk kaitseb organismi välismõjude ja
mikroobide eest.

– pesevad hambaid hommikul ja õhtul;

– Nahk aitab vältida organismi ülekuumenemist (higistamine) ja kaitseb külma
eest (veresoonte ahenemine külmaga).

– iga päev enne magamaminekut pesevad
jalgu;
– loputavad suud peale söömist;

•

– kasutavad taskurätikut;

– Suvel kaitseb nahk liigse päikesekiirguse
eest.

– jälgivad, et välimus oleks korras.

– Terve ja puhas nahk on tervise pandiks.

Tunne ennast:

On tarvis pesta end sooja vee ja seebiga,
pesta juukseid, lõigata küüsi kätel ja jalgadel. Sellega eemaldame vanad epidermirakud ning naha külge jäänud.

Nina, silmad, kõrvad, nahk on tähtsad meeleorganid. Tutvustame kehaorganeid ja
hügieeni.
a) Nina:
– Nina on haistmisorgan, mis on vajalik hingamiseks ja lõhnade tundmiseks.
– Nina soojendab sissehingatavat õhku.

•

Toitumiskultuur:
– Õpetame katma lauda.

24

seid ning vanu asju.

6-7aastased
•

Luua ettekujutus sellest, et kuueaastased
lapsed on vanimad lasteaia laste seas. Neis
tuleb kasvatada huvi õppimise vastu koolis.
Õpetada aru saama inimeste erinevatest
emotsionaalsetest ja füüsilistest seisunditest, mis väljenduvad miimika, žestide, tegevuste, hääleintonatsiooni iseärasustes
(rõõm, sümpaatia, väsimus, kurbus, kahjutunne, armastus, heakskiit). Kommunikatiivsete võimete arendamine.

•

Anda ettekujutus sugulussidemete kohta,
hoolitsuse, armastuse, teineteise austamise
avalduste kohta.

•

Süvendada ettekujutust lapse organismi ja
selle eest hoolitsemise kohta.

•

Anda lapsele teadmised selle kohta, et tal on
perekond, koht, kus ta elab, on oma ajalugu.
Inimeste eluviisid muutuvad aja jooksul. Erinevatel aegadel inimesed elasid erinevalt,
praegu inimesed elavad teisiti kui varem
ning tulevikus hakkavad elama teisiti kui
praegu.

•

Õpetada lapsi eristama ja näitama kaasaeg-

•

Tekitama lastes huvi erinevate kultuuride
vastu, mis erinevad teineteisest oma sümboolika, kommete, pidude, mängude, rahvakäsitöö poolest.

•

Õpetada lapsi austama ja säilitama oma rahva ja eestlaste traditsioone.

•

Tutvustada lastele eesti ja vene tööstust,
tähtsamaid tööstuskeskusi.

•

Näidata lastele, et linnad on kultuurkeskused ja kuurorditsoonid.

•

Õpetada lapsi eristama erinevaid rahvamajandusharusid.

•

Anda ettekujutus tööprotsessi komponentidest (elukutse, töö eesmärk – materjal –
instrument – töö tulemus).

•

Lapsed peavad teadma, et täiskasvanud saavad raha oma töö eest, et nad mõtlevad järele, mille peale võib raha kulutada ja mille
peale pole tarvis kulutada.

•

Anda ettekujutus inimese looduslik-majanduslikust tegevusest ja selle tagajärgedest,
sellest, kuidas inimene saab hakkama
loodusõnnetuste ja avariidega.
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•

Laiendada ettekujutust inimese kohandumusest maapealseks eluks, liikumisest ja
muudes elukeskkondades viibimisest, masinatest ja seadmetest, mis selleks loodud
on.

•

Süstematiseerida ja üldistada kogutud teadmisi loodusnähtuste tunnustest, omadustest ja struktuurist.

•

Kinnistada teadmisi sellest, et Päike on soojuse ja valguse allikas, tema heledus sõltub
asukohast.

•

Õpetada lapsi kindlaks määrama tuule jõudu
tuulelipu järgi, suitsu suuna ja puude okste
painde järgi.

•

Anda ettekujutus kivide, liiva, savi, magneti
omadustest.

•

Teha tutvust elektriga.

•

Kinnistada teadmisi veekogude mitmekesisuse kohta, veekogude saastatuse
põhjuste ja veekogude kaitse kohta.

•

Õpetada lapsi märkama lume värvust ja värvuse sõltuvust valgustusest ning temperatuurist. Õpetada mõõtma hangede kõrgust
tingliku mõõdu puuga, eristama ja nimetama loomade, lindude ja inimeste jälgi. Lume
roll taimede ja loomade elus.

•

Tutvustada lastele maailmakaarti ning peamisi kliimavööndeid. Õpetada kaarti lugema.

•

Õpetada klassifitseerima linde ja loomi
sõltuvalt kliimatingimustest. Anda ettekujutus Punasest Raamatust ja selle ülesandest.
Õpetada lapsi eristama loomi ja linde välimuse, liikumisviiside, käitumise, toitumise ja
elukeskkonnaga kohandumise järgi.

•

Anda lastele üldistatud ettekujutus putukatest ja roomajatest.

•

Akumuleerida konkreetseid teadmisi lähiümbruse taimedest.

•

Õpetada ära tundma puid ja põõsaid (4-5
põõsaliiki ja 6 puuliiki) silueti, okste asendi,
urbade, koore järgi.

•

Seemnete levimise viisid.

•

Laiendada laste teadmisi metsaandide kohta: seened, marjad, taimed. Anda teadmisi
mürgistest taimedest.

•

Tutvustada lastele, kuidas koristatakse saaki
aedades ja põldudel. Kujundada oskus
võrrelda ja iseloomustada
juurvilju (8-9 liiki) ja puuvilju (5 liiki) iseloo-

mulike omaduste järgi (kuju, värvus,
mõõtmed, maitse, kasutamine toidus).
•

Üldistada laste ettekujutust lillekultuuride
kasvatamise kohta aias, lillepeenral, kasvuhoones, kodustes tingimustes. Õpetada iseloomustama lillede arenguetappe seemnest
seemneni. Lillede kasvutingimused ja nende
eest hoolitsemine.

•

Süstematiseerida laste teadmisi transporditöötajate töö iseloomust ja tähtsusest. Lapsed peavad teadma, et ühistranspordi töö
tagamiseks teevad tööd paljude erinevate
erialade spetsialistid.

•

Jätkata lastele liikluseeskirjade tutvustamist. Teada ja osata liigitada transpordivahendeid liikumisviiside ja otstarbe järgi.
Võrrelda transpordivahendeid, leida sarnasusi ja erinevusi. Omada ettejuhutust reisijateveotranspordi liikumiskorra kohta,
teada ühistranspordi kasutamise eeskirju.
Õpetada lapsi vabalt orienteeruma lasteaia
lähiümbruskonnas.

•

Tundma ja täitma liikluseeskirju. Õpetada
lastele maketil valima kõige ohutumaid
maršruute.

•

Üldistama laste teadmisi tehnikast, õpetada
klassifitseerima kasutusalade järgi. Täitma
ohutustehnika nõudeid olmetehnikaga töötamisel ja tulega ümberkäimisel. Anda ettekujutus esmaabi andmise kohta trauma puhul.

1. Laps omab elementaarseid teadmisi kodust.

1. Lapsel on huvi lasteaia 1. Laps teab lasteaia töö- 1. Laps teab oma lasteaia 1. Teab nimetada las1. Teab lasteaia aadressi.
ja oma rühma vastu.
tajaid ning nende konimetust.
teaia- töötajaid ja nen2. Tunneb oma rühma
hustusi.
de tegevusi.
2. Laps teab rühmakaas2. Laps orienteerub lastraditsioone.
lasi ning rühmas töötateaia territooriumil ja 2. Nimetab erinevaid
3. Kirjeldab lasteaia koduvaid täiskasvanuid niõuealal.
ameteid lasteaias ja
korda ning teab rühmepidi.
teab nende vajalikkust.
mareegleid ja traditsioone.

Lasteaed

1. Laps tunneb täiskas1. Kirjeldab oma kodu:
1. Nimetab kodu asukoha 1. Oskab kirjeldada oma
vanute tegevusi kodus.
eramu, korter, talumalinnas – tänav, linn –,
kodu ja kodukohta.
ja.
maal – talukoha nimi.
2. Teab kodust aadressi ja
2. Kirjeldab pereliikmete
telefoni.
koduseid tegevusi ja
nimetab oma kohustusi.

1. Kirjeldab oma pere1. Laps teab perekonna- 1. Laps omab ettekujukonda (pereliikmed +
liikmeid ning lähisugutust sugulussidemeonu ja tädi, pereliikmelasi.
test, hoolib ja austab
te nimed ja perekonlähedasi.
2. Laps tunneb erinevaid
nanimed).
perekonnavorme.
2. Lapsel on kujunenud
teadmised, et tal on
perekond, tunneb oma
pere ajalugu.

Kodu

6-7aastased

1. Laps saab aru, et ta on 1. Laps tunneb oma
ühiskonna liige, tal on
õigusi ja kohustusi.
õigused ja kohustused.

5-6aastased

1. Lapsel on kujunenud
1. Lapsel on laiendatud
ettekujutus talle läheteadmised perekondastest inimestest.
nast ja sugulastest.

4-5aastased

Perekond ja
sugulased

3-4aastased

1. Laps eristab väliste
1. Ütleb küsimise korral 1. Laps eristab mõisteid
tunnuste põhjal poissi
oma ees- ja perekon"eesnimi", "perekonja tüdrukut.
nanime.
nanimi", "isanimi".
2. Vastab õigesti küsimuse- le, kas ta on tüdruk
või poiss.
3. Vastuseks vanuse küsimisele ütleb oma ea
aastates või näitab seda sõr- medel.

2-3aastased

Mina

Üldoskused
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6.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

1. Laps teab Eesti lippu,
nimetab lipuvärve.

Kodumaa, tei- 1. Laps teab kodumaa
sed rahvused
tähtpäevi.
Eestis

3-4aastased

1. Nimetab pereliikmete
koduseid toimetusi.
2. Matkib lihtsamaid
töövõtteid.
3. Asetab töövahendid
kokkulepitud kohta.

2-3aastased

1. Laps teab, milliseid
töid teevad täiskasvanud kodus.

Ametid, elukutsed, tööd

Kool

Üldoskused
1. Lapse omab ettekujutus koolist.
1. Teab kooli kui
õppimise kohta.
2. Oskab kirjeldada, mille
poolest lasteaed koolist erineb.

6-7aastased

1. Nimetab Eesti riigi
sümboleid (lipp, hümn,
vapp, lind, lill, kivi).
2. Teab koduvalla/-linna
sümboleid.
3. Teab Eesti Vabariigi
presidendi nime.
4. Teab ja nimetab Eesti
lähinaabreid (Läti, Soome, Rootsi, Venemaa).

1. Laps mõistab
1. Oskab nimetada peretäiskasvanute sotsiaalliikmete elukutseid ja
sete rollide mitmeameteid.
kesisust (tööl, kodus,
2. Teab ja oskab kirjeldavabal ajal).
da erinevaid elukutseid
2. Laps teab ja nimetab
ning nende vajalikkust.
oma pereliikmete elu3. Mõistab töö ja vastutukutseid.
se tähtsust.
4. Soovib osaleda
jõukohas- tes kodutöödes.
5. Selgitab raha otstarvet.

5-6aastased

1. Tunneb kodulinna ja
1. Orienteerub Eesti geokodurajooni Lasnamägraafilisel kaardil, loetge.
leb kodukoha vaatamisväärsusi.
2. Laps nimetab sündmusi, mille puhul heisa2. Oskab nimetada
takse riigilipp.
erinevaid rahvusi oma
rühmas ja kodukohas.
3. Tunneb oma rahvuslikku kuuluvust ja ema- 3. Oskab nimetada teisi
keelt.
rahvusi ja keeli ning
teab nende kombeid ja
traditsioone.
4. Suhtleb teisest rahvusest lastega.

1. Laps teab vanemate
elukutseid.

4-5aastased
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

5-6aastased

6-7aastased

1. Tunneb käitumisreegleid lasteaias ja kodus.

1. Teab mõistete "hea" ja 1. Saab aru korra tagami- 1. Teab mõistete "õige" ja 1. Teab mõistete "ausus"
"paha" tähendust.
se vajadusest avalikus
"vale" tähendust.
ja "autus" tähendust
kohas.
ning oskab vastavalt
2. Meeldetuletamise kor2. Teab üldtuntud viisakäituda.
ral tervitab, jätab
kusreegleid.
hüvasti, palub ja tänab.
2. Oskab järgida käitumis3. Tunneb ja järgib lauareegleid erinevates
kombeid.
olukordades (kaupluses, teatris, kirikus,
kalmistul jm).
3. Mõistab vastutust oma
tegude ja käitumise
eest.

4-5aastased

Üldinimlikud
väärtused ja
üldtunnustatud käitumisreeglid

3-4aastased

1. Nimetab küsimise kor- 1. Lapsel on arenenud
1. Kirjeldab tähtpäevi pe- 1. Teab eesti rahvatraditral pühadega seotud
huvi eesti ja vene rahres.
sioone ja -kombeid.
tegevusi.
vapühade ja -kommete
2. Oskab kirjeldada tuntu- 2. Teab tähtpäevi ja nenvastu.
maid rahvakombeid
de tähistamise vajalik2. Laps tunneb vene rah(vastlad, mardipäev,
kust (tarkusepäev,
vakäsitöö liike.
kadripäev) ja nendega
emakeelepäev, lasteseotud tegevusi.
kaitsepäev, sõbrapäev
jm).
3. Oskab kirjeldada tähtpäe- vade tähistamist
oma lasteaias või kodus (kolmekuningapäev, volbripäev, jaanipäev, hingedepäev jm).
4. Oskab nimetada riiklikke pühi ja nendega
seotud traditsioone
(riigi aastapäev,
võidupüha).

2-3aastased

Tähtpäevad, 1. Räägib oma sünnipäpühad ja komevast (kuidas tähistabed
takse).

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

2-3aastased

1. Oskab kirjeldada ini1. Oskab arvestada oma 1. Teab nimetada erivajameste erinevusi (keele- arvamustest ja huvidustega inimestele valine, rassiline, vanuselidest erinevaid huve ja
jalikke abivahendeid.
ne, tervi- sest tulenev)
arvamusi.
2. Pakub erivajadustega
ja abivahendeid (prilinimestele abi oma
lid, ratastool, vaegnävõimete ja võimaluste
gemine – valge kepp,
p
iires.
vaegkuulmine – kuuldeaparaat).
1. Kirjeldab kodumaja
1. Oskab nimetada erine- 1. Oskab kirjeldada vaomapära: maja osad ja
vaid ruume lasteaias
naaja kodu ja selle sinende otstarve, ruuning teab nende otssustust, teab nimetada
mid ja nende sisustus.
tarvet.
kõrval- hooneid ning
nende otstarvet.
2. Oskab kirjeldada lasteaia õueala ning seal 2. Oskab nimetada teekasutatavaid vahennindusasutusi ja nende
deid.
vajalikkust (kauplus,
juuksla, polikliinik,
pank, apteek, kingsepatöökoda, kaubanduskeskus jm).
3. Teab nimetada kodukoha olulisi ehitisi
(mõis, kirik, veski jm).

Ehitised

1. Oskab luua ja hoida
sõp- russuhet, teab
sõpruse tähendust, oskab kirjeldada sõbraks
olemist ning olla sõber.
2. Kirjeldab tundeid, mis
tekivad tülitsedes ja
leppides.

6-7aastased

Suhtumine
erinevustesse

1. Tunneb ära oma kodu
ja lasteaia ning tuttavad teenindusasutused.

5-6aastased

1. Omab ühte või mitut 1. Küsimise peale nimesõpra, oskab sõpru aitab sõbra positiivseid
data, sõpradele andesomadusi.
tada ja ära leppida.
2. Oskab sõpra lohutada
ja abistada.
3. Oskab andeks anda ja
leppida.

4-5aastased

1. On kujunenud reaktsi- 1. Märkab kaaslast ja os- 1. Oskab kirjeldada oma
oon miimika intonatsikab teisi arvestada.
emotsioone ja tundeid.
oonile.
2. Oskab väljendada oma 2. Oskab kaasinimestega
2. Oskab teistele kaasa
emotsioone teisi arves- tähelepanelikult käituelada, on emotsionaaltavalt (rõõm, mure jm). da (vanemad, vanane.
vanemad jt).

1. Küsimise peale nimetab oma sõprade nimesid.
2. Oskab haiget saanud
sõpra lohutada.

3-4aastased

Hoolivus, turvalisus ja tähelepanelikkus

Sõprus ja abi- 1. Lapsel on kujunenud
valmidus
elementaarne ettekujutus sõprusest.

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

2-3aastased

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

Tervise väärtustamine

1. Leiab loodusest prahti 1. Sorteerib prügi ja viib
ja viib selle kokkulepiselle kokkulepitud kotud kogumiskohta
gumiskohta.
(prügikast, prügikott,
ämber).

Jäätmed

1. Suhtub hoolivalt oma 1. Nimetab tervist hoid- 1. Kirjeldab, mida tähentervisesse, teab, milvaid tegevusi (nt tervis- dab tema jaoks olla
lised meetmed soodus- lik toitumine, piisav keterve.
tavad tervise säilimist.
haline aktiivsus, piisav
2. Kirjeldab, kuidas hoida
uni ja puhkus, mäng,
enda ja teiste tervist.
hea tuju, meeldivad
suhted).
3. Teab, mis on haigus.
4. Teab, milline tegevus
või käitumine kahjustab tervist.

1. Omab ettekujutust
1. Kirjeldab, kuidas tema 1. Teab, miks on vaja
ohtlikest jäätmetest ja
kodus prügi sorteeriprügi sorteerida (panende utiliseerimisest.
takse.
ber, plast, patareid).
2. Oskab kirjeldada asjade korduva kasutamise
võimalusi.
3. Mõistab asjade säästliku kasutamise vajalikkust (tarbetud ostud,
raiskamine).

1. Tunneb tunneb
1. On laiendatud tead1. Kirjeldab erinevaid
1. Oskab nimetada või
erinevaid transpordiva- mised eritranspordivasõidu- keid ja teab nen- kirjeldada erinevaid
hendite liike ning erihenditest.
de otstarvet.
töö tegemiseks vajaliktranspordivahendeid
ke sõidu- keid (kraa(tuletõrje, kiirabi jne). 2. Nimetab, kes juhib
naauto, prügiauto, teetranspordivahendit.
rull jm).

1. Tunneb mõningaid
transpordivahendite
liike, leiab need pildil.

Sõidukid

Kodumasinad 1. Tunneb kodutehnikat. 1. Oskab nimetada kodus 1. Tunneb tuntumate
1. Kirjeldab kodumasinaid 1. Kirjeldab kodumasinaid
kasutatavaid kodumaametite töövahendeid.
ja -elektroonikat ning
ja -elektroonikat ning
sinaid ja -elektroonikat
teab nende otstarvet ja teab nende otstarvet ja
(kell, pliit, külmkapp,
nendega seotud ohte.
nendega seotud ohte
pesumasin, televiisor,
(kirjeldused on täpsearvuti jm).
mad, või- vad lisanduda põllutöö- masinad).

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

1. Teab hammaste hooldamise vahendeid.
2. Harjab hambaid täiskasvanu abiga.

Hammaste
tervis

1. Lapsel on kujunenud
elementaarne ettekujutus inimesest, tema
välistest kehalistest
omadustest.

Ohutus ja tur- 1. Tunneb esemeid, mis
valisus
võivad talle ohtlikud
olla.

Inimkeha
tundmine

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

1. Järgib tervishoiuree1. Oskab nimetada, milgleid ja toitumiskultuuliseid toiduaineid on
ri.
vaja iga päev süüa rohkem ja milliseid vähem,
et olla terve.

1. Nimetab esemeid, mis 1. Teab kohti, esemeid ja 1. Selgitab, et õnnetuse 1. Teab ja tunnetab ümvõivad olla ohtlikud
tegevuste liike, mis
korral tuleb pöörduda
britsevaid ohte (olu(nuga, käärid).
võivad kujutada ohtu
täiskasvanu poole.
kordadest, inimestest,
tervisele.
keskkonnast, looma2. Selgitab, miks ei tohi
dest ja käitumisest
võõrastega kaasa minpõhjustatud ohud).
na.
2. Nimetab hädaabinumbrit 112 ja oskab seda
kasutada.
3. Selgitab, kuidas käituda eksinuna linnas/maal või metsas.

1. Osutab küsimise korral 1. Oskab nimetada keha- 1. Selgitab, mis on süda- 1. Teab tüdruku ja poisi
peale, kätele, jalgadeosi ja teab nende vajame ja kopsude kõige
eri- nevusi.
le, silmadele, suule, nilikkust.
olulisem ülesanne ning
nale ja kõrvadele.
teab, millised tegevused aitavad neid hoida tervena.

1. Nimetab toiduaineid,
mida tuleks süüa iga
päev.

1. Teab, et hammaste
1. Teab, mida peab tege- 1. Peseb hambaid täiskas- 1. Selgitab, miks tekib
eest peab hoolitsema,
ma, et hambad oleksid
vanu juhendamisel.
hambakaaries (hamoskab kasutada hügiterved.
baaugud).
2. Nimetab hammaste
eenivahendeid.
tervise jaoks vajalikke 2. Järgib hammaste hooltegevusi (hammaste
damise ja hoidmise
pesemine, tervislik toipõhi- mõtteid igapätumine, hambaarsti
evaelus.
juures käimine).

3-4aastased

Tervislik toitu- 1. Lapsel on algteadmised 1. Nimetab toiduaineid.
mine
vitamiinidest ning nende kasust.

2-3aastased

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

5-6aastased

6-7aastased

Taimed:
1. Tunneb välimuse,
1. Eristab tuntumaid puu- 1. Oskab nimetada ning 1. Lapsel on kujunenud
1. Oskab nimetada ning
erinevad kasmaitse ja nimetuse järja aedvilju välimuse
kirjeldada tuttavaid
ettekujutus 2-3 puu ja
kirjeldada aias ja metvukohad ja va- gi ära puuvilju ja köögining nimetuse järgi.
puid, lilli, puu- ja köögi- kõõgivilja kasvatamise
sas kasvavaid taimi
jadused, välivilju.
vilju.
erisustest ning nende
(marjad: mustikas,
2. Oskab osutamise kormus, kasv,
kasutamisest.
maasikas, pohl, sõstar,
ral nimetada tuttavaid
areng
tikker; puud: õunapuu,
lilli.
pirnipuu, kirsipuu, toomingas, pihlakas jm).

Putukad:
1. Oskab nimetada tutta- 1. Eristab putukaid nende 1. Teab putukate elu1. On kujunenud etteku- 1. Oskab kirjeldada tuttaerinevad eluvaid putukaid (lepatriivälimuse järgi (värvus,
paiku: mesilane ja mejutus putukate elust
vate putukate välimust
paigad ja elunu, sipelgas, mesilane).
suurus), teab
silastaru, sipelgas ja silooduses.
ja nende elupaiku.
viisid, välimus,
mõningaid liikumise
pelgapesa.
kasv, areng
iseärasusi (käib, lendab, hüppab).

1. Oskab küsimise korral 1. Oskab nimetada tutta- 1. Teab erinevates kliima- 1. Nimetab tuntumaid
nimetada tuttavat loovaid loomi, kirjeldada
vööndites elavaid koeri- neva elupaiga ja
ma ja tema kehaosi.
nende välimust ja öelduloomi ja on inimese
-viisiga loomi ning kirda, kus nad elavad.
teenistuses.
jeldab nende välimust.
2. Oskab küsimise korral
nimetada tuttavat lin2. Teab eesti metsloomi. 2. Teab loomade käitumidu.
se erinevusi eri aastaaegadel (rändlinnud, tal3. Teab, et mõned looveuni, pesaehitus ja
mad elavad metsas ja
poegade toitmine).
mõned inimeste juures
(kodus).

4-5aastased

Loomad:
1. Omab elementaarset
erinevad eluettekujutust kodu- ja
paigad ja elumetsloomadest, nede
viisid, välimus,
välimusest ja värkasv, areng
vusest.

3-4aastased

1. Teab mõningaid linde, 1. Eristab, nimetab ja lei- 1. Oskab nimetada oma 1. Oskab kirjeldada kodunende käitumisharjuab iseloomulike tunkodukoha olulisemat
koha loodust (mere äämusi, toidab linde talnuste põhjal erinevaid
vee- kogu (meri, jõgi,
res, park, mets, suur
vel.
liike puid.
järv).
puu jne), nimetada
ning iseloomustada
2. Teab metsaande.
2. Oskab nimetada tuntumetsloomi, koduloomi
maid seeni ja kirjeldaja putukaid.
da neid, mis kasvavad
kodukoha metsas.
2. Oskab nimetada teravilju, mida kasutatakse
söögiks või mis kasvavad kodukoha lähedal
põldudel.

2-3aastased

Kodukoha loo- 1. Tunneb rõõmu loodus: veekoduses (õues) viibimigud, metsloosest.
mad, koduloomad, taimed, 2. Osutamise korral oskab nimetada metsa,
seened ja pum
uru, lille, puud.
tukad

Üldoskused
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5-6aastased

6-7aastased

Ilmastik:
erinevad ilmastikunähtused

1. Oskab eristada kõige 1. Oskab nimetada erine- 1. Laps eristab ja nimetab 1. Nimetab ilmastikunäh- 1. Selgitab ilmastikunähiseloomulikumaid ilma
vaid ilmastikunähtusi
ilma seisundeid.
tusi ja kirjeldab neid.
tuste seost aastaaegaseisundeid. Seob ilma
(sajab lund, vihma,
dega.
2. Teab õhu vajalikkust ja
seisundit oma isikliku
paistab Päike).
kasutamist.
kogemusega.

1. Seostab ilma seisundit 1. Omab ettekujutust loo- 1. Oskab nimetada kõiki
aastaajaga.
duses toimuvate muuaastaaegu ja neid isetuste seosest aastaaloomustada.
jast.

1. Seostab muutusi loodu- ses aastaaegade
vaheldumisega ning
oskab neid kirjeldada.
2. Oskab nimetada inimeste iseloomulikke
tegevusi olenevalt aastaajast (seemnete külvamine, taimede istutamine, põldude kündmine, mererannas päevitamine, veekogudes
ujumine, jalgrattaga
sõitmine, lehtede riisumine, suusatamine
jne).
3. Oskab nimetada loomade iseloomulikke tegevusi olenevalt aastaajast (ehitavad pesa,
toidavad poegi, rändamine lõunas- se, talveuni jm).

4-5aastased

Aastaajad:
1. Oskab nimetada talve
nende vahelja suve iseloomulikke
dumine ja selnähtusi (talvel sajab
lega seotud
lund, on külm; suvel
muutused
saab ujuda, on soe).
looduses ning
loomade ja
inimeste tegevused

3-4aastased
1. Kirjeldab oma
sõnadega loodust ja
inimesi erine- vates
tsüklites: ööpäev, nädal, aastaring.

2-3aastased

Öö ja päev:
1. Oskab küsimise korral 1. Eristab ja nimetab öö- 1. Eristab ning nimetab
1. Kirjeldab oma
nende vaheliseloomustada ööd (on
päeva osi.
päeva ja ööd (päeva ja
sõnadega loodust ja
dumine ja selpime) ja päeva (on valöö vaheldumise iselooinimesi erine- vates
lega seotud
ge).
mustamine ning seostsüklites: ööpäev, nämuutused
tamine taimede ja loodal.
looduses
made tegevusega).

Üldoskused
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2-3aastased

4-5aastased

5-6aastased

Liiklusmärgid

Valgusfoor ja
tänava ületamine

1. Teab valgusfoori tulede tähendust.

6-7aastased

1. Teab liiklusmärkide
1. Tunneb mõningaid liik- 1. Teab liiklusmärkide tä- 1. Teab, kuidas käituda
tähtsust (aitavad ohulusmärke.
hendusi.
ühissõidukist väljudes.
tult liigelda).
2. Teab rulluiskude ja rulaga sõitmise nõudeid.

1. Teab valgusfoori tule- 1. Teab valgusfoori tule- 1. Oskab ületada tänavat 1. Oskab kirjeldada oma
de tähendust (punane,
de süttimise järjekorda
jalgrattaga (jalgratas
teekonda kodust lastekollane, roheline).
ning nende tähendust.
käe kõrval).
aeda.
2. Teab mõisteid
2. Teab, kuidas sõiduteed
2. Teab, kuidas ületada
"sõidutee" ja
ületada.
ristmikku.
"kõnnitee".
3. Teab liiklemise
erinevusi linnas ja
maal.
4. Oskab kasutada hädaabinumbrit 112.

1. Suhtub ümbritsevasse
hoolivalt ning käitub
seda säästvalt.
2. Kirjeldab, millised on
inimtegevuse positiivsed ja negatiivsed
mõjud tema koduümbruse loodusele.
3. Teab, kuidas viga saanud või inimese poolt
hüljatud looma aidata.
4. Soovib osaleda looduse korrastamises.

1. Teab, et taimed ja loo- 1. Teab toataimede hool- 1. Oskab kirjeldada erine- 1. Selgitab valguse, temmad vajavad kasvamidamise nõudeid.
va temperatuuri mõju
peratuuri, vee, toiseks vett ja toitu.
taimedele, loomadele
tainete ning õhu tähtja inimesele.
sust taimedele, loomadele ja inimestele.

3-4aastased

Inimese mõju 1. Lapsel on algteadmised 1. Mõistab, et lilli nopi1. Omab algteadmisi vee- 1. Mõistab, et elektrit tuloodusele:
inimes mõjust lootakse vaasi panekuks.
ringlusest looduses.
leb kokku hoida (kustuloodushoid,
dusele ja selle säilitatab toast lahkudes tu2. Teab, et prügi visatak- 2. Teab, miks on tarvis
säästev areng
misele.
le).
se selleks ettenähtud
vett säästa.
kohta.
2. Teab, et inimene saab
talvel loomi aidata.
3. Mõistab, et on vaja istutada puid ja muid
taimi.
4. Oskab hoida enda ümber puhtust looduses,
kodu ümbruses jm.

Valguse, tem- 1. .Teab kalade kasvataperatuuri,
mise tingimusi, oskab
vee, õhu ja
nende eest hooldada.
toitainete
tähtsus taimedele ning loomadele

Üldoskused
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6-7aastased

1. Teab helkuri kasutami- 1. Teab turvavöö kasuta- 1. Oskab kirjeldada liikle- 1. Teab, kuhu kinnitada
se vajalikkust.
mise tähtsust sõidukis.
mise ohtusid erinevahelkurribad.
tes ilmastikuoludes.
2. Oskab selgitada, kus ja
kuidas helkurit kanda.

5-6aastased

1. Tunneb kiivri kandmise 1. Teab liiklusvahendite 1. Oskab ühissõidukis käinõuet jalgrattaga
erinevusi ning eriotstuda (sõidupilet)
sõitmisel.
tarbeliste sõidukite
ülesandeid ja tähtsust.

4-5aastased

Helkur, turvatool ja -vöö

3-4aastased

1. Teab liiklusvahendeid
ja eriotstarbelisi
sõidukeid.
2. Teab jalgrattaga
sõitmise nõudeid (kiiver).

2-3aastased

Sõidukid

Üldoskused
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7
Keel ja kõne
7.1. Sissejuhatus
Kõnearendus on laste kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine. Kõnearendus ei piirdu keelevahendite õpetamisega, st uute sõnade,
sõnavormide ja lause praktilise kujundamisega.
Kõnearenduses tuleb eelkõige õpetada last neid
keelevahendeid kõnes erinevates funktsioonides ja eri eesmärkidel kasutama (suhtlemine, tunnetuslik funktsioon, s.o. teadmiste
omandamine ning enda ja teiste tegevuse reguleerimine ja plaanimine kõne abil). Kuigi
õppekavas ning rakendusjuhises on arengutulemused ja soovitused eraldi suhtlemise, hääldamise, sõnavara, grammatika ning lugemise ja
kirjutamise valmiduse kohta, on kõnearenduses
kõik need tasandid lõimitud.
Kõnearendus ei saa ega tohi piirduda kõne ja
keele valdkonna tegevustega. Lapse kõnet saab
arendada kõigis igapäevastes tegevustes (mängudes, käelises tegevuses, liikumis- ja muusikategevustes, tavatoimingutes: lõunalauas, riidesse
pannes,
rühmaruumi
koristades
jne).Kõneliselt arendav on selline tegevus, kus
lapsel on vaja end pingutada, st kasutada pisut
keerulisemaid keelevahendeid (õpetaja suunamisel ja / või abiga), kui ta ise suheldes spontaanselt kasutab.

7.2. Valdkonna "Keel ja kõne"
eesmärgid, sisu ning korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) 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;
2) peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut
toetatakse kõigis 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;
3) suunatakse lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise,
oma raamatute koostamise jm tegevuste
kaudu kirjandust mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toetada lugemishuvi
ning lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist;
4) õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi seostatult mängude ja igapäevategevustega (nt nimekirjade koostamine,
joonistusele pealkirja kirjutamine, kaardi või
kirja kirjutamine täiskasvanu abiga).
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suheldes, arvestab kaassuhtlejat
ja suhtluspaika;
2) saab aru kuuldu sisust ning suudab sellele
sobivalt reageerida;

1) tuleb toime igapäevases suhtluses;

3) suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi
anda;

2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid
grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;

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

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja
kirjutamise esmased oskused.

5) kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;

Valdkonna "Keel ja kõne" sisu on:

7) valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja
suudab vajaduse korral ise sõnu moodustada;

1) keelekasutus – hääldamine, sõnavara, grammatika;
2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.

6) kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ning mitmuses;

8) hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnu korrates õigesti kõiki emakeele häälikuid;
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9) tunneb tähti ja veerib kokku 1-2silbilisi sõnu
ning tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;

– määrsõnadega:
kõrgel, madalal, lähedal, kaugel, eile, täna, homme.

10) kirjutab joonistähtedega 1-2silbilisi sõnu
õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega;

•

Eristada mõistet "ise".

11) teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.

•

Valdkonna "Keel ja kõne" õpetuse eesmärgid vanuserühmade kaupa

Harjutada lapsi vastama täiskasvanute küsimustele nähtava ja varem nähtu kohta.

•

Ergutada esitama õpetajale ja lastele küsimusi.

1-3aastased

•

Ergutada väljendama oma arvamust mänguasjade, pildil kujutatu, loetu kohta.

•

Õpetada lapsi kordama sõnu, mis sisaldavad
korduvaid silpe.

•

•

Õpetada lapsi taasesitama silpide arvu
sõnas.

Kaasama lapsi suuliselt antud ülesannete
täitmisesse.

•

•

Õpetada lapsi õigesti ning selgelt hääldama
täishäälikuid ning mõningaid kaashäälikuid
(m, n, b, p, d, k, f, v).

Kaasama lapsi erinevatesse sõnalise suhtlemise viisidesse.

•

Kujundada huvi raamatute vastu, õpetama
tähelepanelikult kuulama kirjandusteoseid.

•

Õpetada kuulma üksikuid häälikuid sõnades,
arendada kuulmist.

•

Raamatute valikul arvestada laste huvi folkloorsete ja poeesiateoste vastu.

•

Õpetada aru saama täiskasvanute kõnest
(üksikud sõnad ja fraasid) esemete, mänguasjade ja piltide vaatlemisel.

•

Tutvustada lastele eesti kirjanike teoseid.

•

Õpetada mõistma sõnade tähendust nende
täpse vastavuse alusel ümbritseva maailma
objektidega.

•

Kujundada sõnade selge hääldamine, oskus
kuulata nende kõla, kuulda erinevaid häälikuid sõnades, arendada kuulmist.

•

Õpetada lapsi kõnelema 3-5 sõnast koosnevate fraasidega.

•

•

Arendada oskust ja soovi jutustada nalju
ning lugeda lihtsamaid luuletusi.

Õpetada õigesti ning selgelt välja hääldama
kõiki täis- ning kaashäälikuid (m, b, p, t, d, n,
k, g, f, h, v, l, s, z, i).

•

•

Õpetada lapsi õigesti nimetama loomi ning
nende poegi.

Formeerida kõne õige tempo, seda kiirendamata ja aeglustamata, luues sellega
võimaluse kuulajal kõnest aru saada.

•

Rikastada laste aktiivset sõnavara

•

Arendada artikulatsiooniaparaati ning valmistada seda ette häälikute õigeks hääldamiseks.

•

Õpetada grammatiliselt õi- gesti muutma
tuntud esemete nimetusi, moodustades raskeid sõnavorme.

•

Mängudes esemetega ja piltidega harjutada
sõnade käänamist nii ainsuses, kui ka mitmuses, eessõnadest arusaamist ja eesõnade
kasutamist.

•

Õpetada samastama loomade ja nende poegade nimetusi mänguasjade ja piltidega nii
ainsuses, kui ka mitmuses.

•

Ettekujutuste ja teadmiste avardamise
alusel laiendada sõnavara, lisades sõnu, mis
iseloomustavad asjade omadusi (suurust,
värvust, materjali).

•

Kujundada üldistavatest sõnadest arusaa-

3-4aastased

– nimisõnadega:
Riiete, lauanõude, mööbli, mänguasjade,
taimede, puuviljade, koduloomade ja
nende poegade, lindude, transpordivahendite nimetused. Harjutada nimisõnade õiget kasutamist mitmuses ning koos
eessõnadega ("sees", "peal", "all");
– tegusõnadega:
Eneseteenindamisega seotud tegevusi tähistavad tegusõnad, elusobjektide tegevusi väljendavad tegusõnad nii minevikus
kui tulevikus;
– omadussõnadega:
suur, väike, ilus, kollane, roheline, sinine,
valge, must, külm, kuum, soe, magus, hapu, ümmargune;
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mist ja oskust neid kasutada (nõud, mänguasjad, riided, mööbel).
•

Õpetada lapsi kuulama õpetaja kõnet, saama sellest aru, vastama tema küsimustele,
jutustama tuntud muinasjutte ja lühikesi jutukesi.

•

Õpetada koostama lühikesi jutustusi piltide
ja mänguasjade järgi (2-3 lauset).

•

Rikastada laste elukogemust teadmiste ja
muljetega, mis on vajalikud raamatute sisust
arusaamiseks. Aidata lastel kindlaks määrata lihtsamaid järjestikuseid seoseid teoses.

•

Aidata lastel eristada raamatukangelaste
eredamaid tegusid ning anda neile hinnangut.

•

Aidata lastel ette kujutada ja näha teose
sündmusi illustratsioonide ning isikliku kogemuse abil.

•

Õpetada vaatlema illustratsioone.

nende kasutamisele vastavalt mõttele.
•

Arendada aktiivset sõnavara.

•

Õpetada esemete võrdlemisel eraldama
ning täpselt määratlema nende olulisimaid
tunnuseid ja omadusi.

•

Jätkata üldistavate sõnade õpetamist (juurviljad, puuviljad, riided, nõud, talveinventar).

•

Õpetada antonüümide kasutamist suuruse
ja värvuse kirjeldamiseks.

•

Kujundada lastel oskus õigesti kindlaks määrata ja nimetada ajalisi ja ruumilisi suhteid.

•

Õpetada lapsi koostama jutustust pildi järgi,
toetudes õpetaja näidisele, lühikesi jutustusi oma isiklikest kogemustest. Õpetada ümber jutustama lühikesi muinasjutte, säilitades süžee järjestust ning edasi andma tegelaste karaktereid.

•

Jätkata lastes huvi formeerimist raamatute
vastu. Õpetada tähelepanelikult kuulama ja
kuulma ilukirjandusteost, aidata seostada
oma isiklikku kogemust teoses kirjeldatud
faktidega.

•

Õpetada kindlaks määrama lihtsaid
põhjuslikke seoseid sündmuste vahel, nägema ja õigesti hindama tegelaste käitumist.

•

Arendada laste loovkujutlust, oskust mõttes
ette kujutada teose sündmusi ning tegelaskujusid. Säilitada huvi kirjandusteoste vastu.

•

Kasvatada oskust kirjandusteose kangelastele kaasa elada ning isiksuslikku suhtumist
kangelastesse.

4-5aastased
•

•
•

•

•

Kujundada häälikute selge hääldamine emakeeles, täiustada diktsiooni, arendada hääleaparaati, kõne kuulmist, foneetilist
vastuvõtlikkust, hingamist hääldamisel.
Täpsustada ja kinnistada häälikute “s”, “z”,
“u”, “š”, “g”, “l”, “r” hääldamist.
Tutvustada mõisteid sõna ja häälik, selgitada, et kõik sõnad koosnevad häälikutest, et
kõlavad erinevalt või sarnaselt, et häälikuid
sõnas hääldatakse kindlas järjekorras. Pöörata tähelepanu häälikute hääldamise kestusele (lühikesed ja pikad häälikud).
Kujundada oskus eristada kuulmise järgi tugevaid ja nõrku kaashäälikuid, oskus kindlaks määrata sõna esimest häälikut ning seda isoleeritult hääldada. Õpetada eraldama
häälikut sõnas.
Ergutada lapsi kasutama erinevat tüüpi lauseid (liht- ja liitlauseid), moodustama lauseid õpetaja abiga. Õpetada grammatiliselt
õigesti käänama ja pöörama igapäevaelus
kasutatavaid sõnu, õigesti kasutama käskivat kõneviisi, õigesti kasutama mõnede loomade poegade, asjade ja lauanõude nimetusi ainsuses ja mitmuses.

•

Pöörata tähelepanu sõnade moodustamise
erinevatele viisidele ("suhkrutoos", "soolatoos", "leivakast", "võitoos" jne).

•

Pöörata tähelepanu sõnadest arusaamisele,

5-6aastased
•

Arendada ja täiustada hääldust. Kinnistada
emakeele kõigi häälikute õige hääldamine,
kujundada õige diktsioon.

•

Õpetada selgelt eristama kuulmise järgi järgmisi häälikute rühmi: "ñ-ç", "ñ-ö", "ø-ù",
"ñ-ø", "ç-æ", "÷-ö", "ñ(ñü)-ø", "ï-ð"; reguleerida hääle tugevust, kõne kiirust. Õpetada
rääkima ilmekalt.

•

Õpetada jutustamise ajal kasutama liht- ja
liitlauseid. Õigesti käänama aktiivsesse
sõnavarasse kuuluvaid nimisõnu ja pöörama
tegusõnu. Harjutada lapsi kasutama tuttavate sõnade keerulisi vorme. Õpetada kasutama sünonüüme; moodustama ametite nimetusi (ehitaja, õpetaja). Arendada oskust
aru saada tundmatutest sõnadest.
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•

Laiendada sõnavara (esemete, omaduste,
tegevuste nimetused), aktiviseerida sõnavara, õpetada kasutama mõttelt enim sobivaid esemeid iseloomustavaid sõnu.

•

Arendada oskust valida antonüüme ja
sünonüüme.

•

Õpetada aru saama kujundlikest väljenditest ja mõistatustest, seletada vanasõnade
ja kõnekäändude mõtet.

•

Arendada oskust seotult, järjepidevalt ja ilmekalt ümber jutustama kirjandusteoseid,
edasi andma tegelaste dialoogi, tegelaste
iseloomustust. Õpetada koostama kirjeldavat jutustust pildi järgi, loomingulisi jutustusi oma isiklikust kogemusest (tegevuste kirjeldamisel näitama ära tegevuse toimumise
aja ja koha, välja mõtlema tegevusi, mis toimusid eelnevalt ja hiljem).

•

Kinnistada ja arendada püsivat huvi raamatu
vastu, õpetada huvi ilukirjanduse vastu. Tutvustada kirjandusteoste erinevaid žanre (jutustus, muinasjutt, valm, mõistatus, kõnekäänd jne).

kõnehinga- mist, täiustada diktsiooni. Harjutada sõnade selget väljahääldamist, kirjandusliku keele järgimist, hääle kõrgust, kõne
tempot, ilmekat kõnelemist, arvestades sisu
ja suulise suhtlemise tingimusi.
•

Arendada lastes huvi ja tähelepanu sõna
vastu. Õpetada lapsi võrdlema esemeid, näitama ära eseme olulisi omadusi (materjal,
kuju, värvus, mõõtmed).

•

Õpetada lapsi eristama lausetes ja tekstides
sõnu, mis oma mõttelt on sarnased või vastandlikud.

•

Kasutama kõnes erinevaid lausete liike.

•

Jätkata dialoogi ja monoloogi arendamist.

•

Õpetada tegema lühiteadaandeid.

•

Õpetada koostama erinevaid jutustusi pildi
järgi, kasutama kujundlikke sõnu ja väljendeid.

•

Arendada oskust koostada huvitavaid jutustusi oma kogemuste põhjal.

•

Kasutada loominguliste jutustuste erinevaid
variante - välja mõtlema lauseid ja
lõpetama jutustust.

•

Arendada ja kasvatada loovat kujutlust.

•

Õpetada lapsi iseloomustama jutustuse ja
muinasjutu tegelasi.

•

Aidata lapsel mõista tema isiklikku emotsionaalset suhtumist teose tegelastesse.

•

Õpetada ilmekalt, kasutades loomulikku intonatsiooni, loogilisi pause, rõhke, edasi
andma oma suhtumist sisusse.

•

Õpetada lapsi kirjutamise ajal kinni pidama
rea kõrgusest ja laiusest.

•

Õpetada viirutama kujundeid erinevates
suundades, kasutades viirutamise erinevaid
viise.

•

Õpetada eristama lauset, sõna, silpi, häälikut, tähte.

•

Õpetada lapsi läbi viima erineva struktuuriga sõnade häälikute analüüsi.

•

Diferentseerida häälikuid, rõhulisi ja rõhuta
täishäälikuid, tugevaid ja pehmeid kaashäälikuid.

•

Oskama välja mõelda sõnu, mis sisaldavad
etteantud häälikut ning etteantud koguses
häälikuid.

•

Tutvustada lastele täishäälikuid (a, o, u, i , õ).

•

Õpetada töötama ruudulise vihikuga, teadma, kus on vihiku ülemine ja kus on alumine
pool.

•

Õpetada lapsi viirutama ülevalt alla ja vasakult paremale.

6-7aastased
•

Täiustada kõnekultuuri kõiki tahke. Kinnistada susisevate ja vilisevate häälikute hääldamist. Kõrvaldada hääldusdefektid, arendada

2aastane

1. Suhtleb täiskasvanuga esemetega
tegutsemise ajal.
2. Eelistab suhtluspartnerina peamiselt tuttavat
täiskasvanut.
3. Kasutab suheldes
mitteverbaalseid
vahendeid (osutamist) koos üksikute sõnadega.
4. Vastab täiskasvanu küsimusele ja
korraldusele tuttavas situatsioonis
mingi tegevuse,
häälitsuse või
1-2sõnalise ütlusega.

Sisuplokid

Suhtlemine

1. Osaleb dialoogis:
esitab küsimusi,
väljendab oma
soove ja vajadusi,
vastab vajaduse
korral rohkem kui
ühe lausungiga.
2. Kasutab erinevat
intonatsiooni ja
hääletugevust
sõltuvalt suhtluseesmärgist
(teatamine, küsimine, palve jm).
3. Kommenteerib enda ja / või kaaslase
tegevust 1-2 lausungiga.
4. Mõistab teksti,
mis on seotud tema kogemuse ja
tegevusega.
5. Loeb peast või
kordab järele
1-2realist luuletust.

3aastane
1. Algatab ise aktiivset suhtlust.
2. Suhtleb meelsasti
ja aktiivselt eakaaslastega koostegevuses.
3. Küsib täiskasvanult palju küsimusi teda ümbritsevate asjade kohta.
4. Kommenteerib enda ja kaaslase tegevust (räägib, mida tehti) 2-3 lausungiga.
5. Räägib 2-3 lausungiga mõnest hiljuti
kogetud emotsionaalsest kogemusest.
6. Jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga
pildi kohta ühe
lausungi.

4aastane
1. Algatab ja jätkab
täiskasvanuga dialoogi ka väljaspool
tegevussituatsiooni, nt vahetab vesteldes muljeid
oma kogemuste
põhjal, esitab tunnetusliku sisuga
küsimusi nt "Miks
ta nii tegi?", "Kuidas teha?".
2. Kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust.
3. Kasutab õigesti
mõningaid viisakusväljendeid.
4. Kirjeldab täiskasvanu abiga olupilti
ja annab edasi pildiseerial kujutatud
sündmust.
5. Annab kuuldud
teksti sisu edasi
täiskasvanu suunavate küsimuste
abil, väljendades
end peamiselt üksikute, sidumata
lausungitega.
6. Jutustab nähtust,
tehtust ja möödunud sündmustest 3-5 lausungiga
(nt mida ta tegi
kodus pühapäeval).

5aastane
1. Räägib iseendast
ja esitab küsimusi
täiskasvanu kohta
nt "Kus ja kellega
ta elab?", "Kas tal
on lapsi?"
2. Kasutab ja
mõistab suhtlemisel nalja, narritamist.
3. Püsib teemas, vajaduse korral läheb kaasa teiste
algatatud teemamuutusega.
4. Annab edasi kuuldud teksti (nt muinasjutu) sündmuste järgnevust,
põhjusi ning tegelaste käitumist
täiskasvanu suunavate küsimuste
ja korralduste abil.
5. Jutustab pildi või
kogemuse põhjal
seotud lausungitega.
6. Jutustades seob
lausungeid peamiselt sõnadega
"ja siis", "siis",
"ja".
7. Suunab kõnega
kaaslaste tegevust
ja annab sellele
hinnanguid.

6aastane
1. Kasutab dialoogis
erinevaid suhtlusstrateegiaid (nt
veenmine, ähvardamine) sõltuvalt
suhtluseesmärkidest.
2. Valib intonatsiooni
ja sõnu olenevalt
kaassuhtlejast
(laps, täiskasvanu)
ja / või suhtlusolukorrast (kodu,
võõras koht).
3. Mõistab kaudseid
ütlusi (nt "Ruumis
on aken lahti."
Otsene ütlus:
"Pane aken kinni!"
Kaudne ütlus:
"Mul on jahe.").
4. Jutustab olu- ja tegevuspiltide järgi,
kirjeldab tuttavaid
esemeid ja nähtusi, andes edasi
põhisisu ning olulised detailid.
5. Tuletab
mõttelüngaga
tekstis iseseisvalt
puuduva info.
6. Räägib sellest, mida hakkab tegema
(plaanib tuttavaid
tegevusi).

7aastane
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7.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

1. Mõistab ning kasu- 1. Kasutab kõnes eri
tab tuttavas tegetüüpi lihtlauseid,
vuses ja situatsish koondlauseid.
oonis 3-5sõnalisi
2. Kasutab kõnes
lihtlauseid.
lihtsamaid suhteid
2. Kasutab kõnes
väljendavaid rinõigesti enamikku
dlauseid
käändevorme.
(sidesõnadega
"ja", "aga").
3. Kasutab kõnes
õigesti tegusõna 3. Kasutab kõnes
käskivat kõneviisi
õigesti tegusõna
(nt "Joonista!",
mineviku vorme
"Istu!").
(nt sõitis, laulsid).
4. Kasutab kõnes
õigesti tegusõna
kindla kõneviisi
olevikuvorme (nt
sõidab, laulavad).
5. Kasutab kõnes
õigesti tegusõnu
infinitiivi vormis.

5aastane

6aastane

1. Kasutab kõnes
1. Kasutab kõnes
lihtsamaid
õigesti saava ja rapõimlauseid.
java käände vorme.
2. Kasutab nud- ja
tud-kesksõnu.
2. Märkab grammatikavigu täiskasvanu
3. Kasutab kõnes
kõnes ning osutab
omadussõna
neile.
võrdlusastmeid
(suur - suurem 3. Kasutab kõnes
kõige suurem).
enamasti õigesti
umbisikulist
4. Kasutab tingivat
tegumoodi
kõneviisi (mängisin, mängiksin).
5. Ühildab sõnu arvus ja käändes.
6. Kasutab kõnes
õigesti enamikku
nimisõna käändevorme mitmuses.

1. Kasutab tuttavas
situatsioonis ja tegevuses grammatiliselt vormistamata 1-2sõnalisi lauseid (nt "Miku
õue.", peab olema
"Mikk tahab õue
minna.").
2. Kasutab üksikuid
käände- ja pöördevorme juhuslikult
mõne sõna puhul.
3. Kasutab sõnu enamasti ühes, üksikuid sõnu juhuslikult 2-3 vormis.
4. Väljendab kõnes
mõnda järgmistest
suhetest: eitus (ei
taha), kuuluvus
(tädi lusikas), asukoht (emme siia),
omadus (auto katki), subjekti-objekti suhe (issi anna
pall).

4aastane

Grammatika

3aastane
7. Loeb peast kuni
4realisi liisusalme
v luuletusi.
8. Mõistab teksti,
mis pole otseselt
seotud tema kogemusega.

2aastane

Suhtlemine

Sisuplokid

1. Kasutab kõnes
kõiki käändevorme ainsuses ja
mitmuses, sh harva esinevaid.
2. Kasutab kõnes
käändevorme harva esinevates
funktsioonides (nt
kohakäänded
ajasuhete väljendamiseks: "hommikust õhtuni").
3. Kasutab kõnes
õigesti sõnu samas
käändevormis ja
erinevate
lõppudega.
4. Kasutab kõnes
enamasti õigesti
laadivahelduslikke
sõnu.
5. Kasutab õigesti
põimlauseid, mis
väljendavad
põhjust (..., sest
...), tingimust (kui
..., siis), eesmärki
(..., et ...).

7. Laiendab jutustades täiskasvanu
suunamisel teksti
(tuletab eelnevat
ja järgnevat tegevust, sündmust).
8. Jutustamise ajal
parandab ja täpsustab oma teksti.

7aastane
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

Sõnavara

Sisuplokid

3aastane

4aastane

1. Kasutab oma ko- 1. Kasutab nimisõnu, 1. Mõistab ja kasugemustega seostu- mis väljendavad
tab kõnes nii üldvaid konkreetse
tajutavaid objekte, kui ka liiginimetusi
tähendusega umnähtusi.
(nt kuusk, kask –
bes 50 sõna tuttapuud).
vas situatsioonis. 2. Kasutab tegusõnu,
mis väljendavad
2. Kasutab kõnes ob2. Kasutab nimi- ja
tegevusi, millega
jektide osade ja
tegusõnu, ase- ja
ta ise on kokku
detailide nimetusi.
määrsõnu.
puutunud.
3. Kasutab kõnes
3. Mõistab sõnu
3. Kasutab kõnes vär- mõningaid liitsõnu
(rohkem kui 50)
vust, suurust jt
ja tuletisi.
ühes kindlas tähästi tajutavaid
henduses tuttavas
tunnuseid tähistaolukorras.
vaid omadussõnu.
4. Kasutab kõnes
mõningaid üldnimetusi.
5. Kasutab eessõnu
ruumisuhete tähistamiseks.

2aastane
1. Kasutab kõnes
mõningaid
vastandsõnu.
2. Kasutab kõnes
mõningaid iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid omadussõnu.
3. Kasutab kõnes aega väljendavaid
nimisõnu.
4. Moodustab vajaduse korral sõnu
uudsete või
võõraste objektide, nähtuste või
tegevuste tähistamiseks.

5aastane

7aastane

1. Kasutab kõnes
1. Selgitab kuuldud
õigesti aega välkujundlike väljenjendavaid
dite tähendust
määrsõnu.
oma sõnadega ja /
või toob enda ko2. Kasutab kõnes
gemusega seotud
mõningaid samanäiteid.
tähenduslikke
sõnu).
2. Kasutab kõnes
mõningaid abst3. Mõistab samatüraktse
veliste sõnade tätähendusega, s.o
henduste erinevumittekogetava
si.
vastega, sõnu (nt
tundeid, vaimset
4. Kasutab õigesti sitegevust tähistahilisi ja sihituid
vad sõnad).
tegusõnu.
3. Kasutab kõnes ini5. Nimetab ühe
mesi ja inimese teõpitud kategooria
gevust iseloomuspiires vähemalt 2
tavaid sõnu.
sõna.
4. Liidab ja tuletab
analoogia alusel
tuttavas kontekstis keelenormi järgides sõnu.
5. Kasutab õigesti
aja- ja ruumisuhteid väljendavaid
sõnu.
6. Mõistab abstraktseid üldnimetusi
õpitud valdkondades (sõidukid,
elusolendid, tähtpäevad, kehaosad).

6aastane
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

5aastane

6aastane

7aastane

1. Nimetab ja kirjutab enamikku tähti.
2. Veerib 1-2silbilisi
sõnu kokku, pikemaid sõnu loeb aimamisi järgneva
kontrollita ja eksib
sageli.
3. Häälib õigesti
1-2silbilisi ka
sulghäälikuid sisaldavaid häälikuühenditeta sõnu.
4. Kirjutades märgib
õigesti 1-2silbiliste
häälikuühenditeta
sõnade häälik-struktuuri.
5. Eristab häälikuühendita sõnas
kuulmise järgi teistest pikemat häälikut.

1. Vaatab koos täis- 1. Vaatab üksi ja
1. Tunneb täiskasva- 1. Tunneb kuulates 1. Häälib täiskasvanu
kasvanuga pildikoos täiskasnu häälimise või
iseseisvalt ära
abiga järele korraraamatuid, täienvanuga pildiraarõhutatud hääldahääliku häälikute
tes või abivahendab täiskasvanu
matuid: keerab
mise järgi kuulmireas ja sõnades v.a deid kasutades
juttu osutamisega
lehte, osutab pildise teel ära hääliku
häälikuühendites.
12silbilisi sulghääpildile või üksiku
le ning kommenhäälikute reas.
likuta ja häälikuü2. Kuulab ettelugesõna ütlemisega
teerib pilte.
hendita sõnu.
2
.
T
u
n
n
e
b
ä
r
a
j
a
n
i
mist, olles seejuupildi kohta.
2. Kuulab sisult ja
metab üksikuid
res aktiivne (osu- 2. Määrab hääliku
keelelt
tähti.
tab piltidele,
asukoha (alguses,
jõukohaseid etteküsib, parandab
lõpus, keskel) hää3. Matkib lugemist ja
loetud tekste.
ettelugejat tuttava
likuühendita
kirjutamist, kritsel- teksti puhul).
sõnas.
3. Eristab kuulmise
dades kriidi või
järgi tuttavaid
pliiatsiga.
3. Kirjutab õigesti ük- 3. Loeb üksikuid
häälikuliselt sarsikuid sõnu trükisõnu kindlas situnaseid sõnu ükstähtedega, nt oma
atsioonis.
teisest, osutades
nime.
pildile või objektile.

4aastane

Kirjalik kõne

3aastane

1. Hääldab õigesti
1. Kasutab oma
1. Kasutab oma
1. Hääldab õigesti
1. Kordab järele ja
1. Kordab õigesti jämõnda üksikut
kõnes tuttavaid
kõnes tuttavaid
kõiki emakeele
hääldab ise õigesti
rele tähenduselt
lühikest sõna.
1-2silbilisi sõnu
2-3silbilisi sõnu
häälikuid.
kõiki emakeele
võõraid sõnu.
õiges tonaalsuses
õiges tonaalsuses
häälikuid ja tutta2. Hääldab sõnades
2. Hääldab õigesti
ja silbistruktuuris.
ja silbistruktuuris. 2. Hääldab õigesti
va tähendusega
õigesti hääldusli3-4silbilisi tuttava
võõrhäälikuid (ü,
sõnu.
kult lihtsamaid
2. Hääldab õigesti
2. Hääldab sõnades
tähendusega sõnu.
ä, ö).
häälikuid (a, e, i, o,
enamikku hääliõigesti lihtsama3. Hääldab õigesti
u, p, m, t, l).
kuid (erandid
test häälikutest
kõiki häälikuühenvõivad olla "ð",
koosnevaid kondeid 1-2silbilistes
"ñ", "ç", "ê", "æ",
sonantühendeid
tuttava tähen"ø", "ù", "ö",
(-nt, -lt, -mp).
dusega sõnades.
"÷").
4. Hääldab õigesti sageli kasutatavaid
võõrsõnu

2aastane

Hääldamine

Sisuplokid
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

Kirjalik kõne

Sisuplokid

2aastane

3aastane

4aastane

5aastane

6aastane
6. Jagab kuuldud lause sõnadeks, kasutades sõnade arvu
märkimiseks abivahendeid.
7. Tunneb ära luuletuse ja muinasjutu
kui kirjandusžanri.

7aastane
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
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8
Eesti keel kui teine keel
8.1. Sissejuhatus
Praeguseks on Eestis kujunenud olukord, kus
kõigis peredes ei ole koduseks suhtluskeeleks
eesti keel. Näiteks on kakskeelsete perekondade kõrval suur hulk mitte-eesti kodukeelega
perekondi, kes on elanud siin juba ammu ning
kelle vanemadki on siin sündinud. Väiksema osa
moodustavad uusimmigrantide pered (elanud
Eestis vähem kui 3 aastat).
Eesti Vabariigi õigusaktid ja mitmesuguste rahvusvaheliste konventsioonidega ühinemine on
loonud eeldused tagada kõigile, sh rahvusvähemuste lastele, olenemata nende päritolust või
keeletaustast, võrdsed võimalused ja võrdne
hariduse kvaliteet. Koolieelne lasteasutus peab
pakkuma kõigile lastele eesti keele kui teise keele õppe võimalusi. Eesti keele õppe osana tutvustatakse lastele ka Eesti kultuuri, rahvuslikke
traditsioone ning rahvakombeid.

8.2. Valdkonna "Eesti keel"
õpetuse eesmärgid, sisu ning
korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:
1) tuneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
2) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui täiskasvanutega;
3) tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
4) kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses.
Valdkonna "Eesti keel kui teine keel" sisu on:
1) kuulamine;

2) pööratakse erilist tähelepanu erinevate
meelte kaasamisele ja näitlikustamisele –
kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid näitlikke vahendeid;
3) suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtluses, luues selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool
lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus,
õppekäik jm);
4) korratakse õpitut erinevates kontekstides ja
suhtlussituatsioonides, keeleõpet seostatakse teiste tegevustega – liikumise, laulmise, käelise tegevuse, vaatlemise ja muuga;
5) vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse
kogemustest, samateemalistest vestlustest
rühmas või kodus (emakeeles);
6) valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ette- ja ühislugemiseks;
7) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt,
korrates sõna või fraasi korrektsena.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset
kõnet;
2) tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid,
mõistab neid ning kasutab oma kõnes;
3) saab aru korraldusest ja toimib selle järgi;
4) saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;
5) kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;
6) teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule;
7) oskab nimetada mõningaid
hanimesid ja tuntud inimesi.

Teemad
–

"Mina" (nimi, tervitamine, tutvumine, tänamine, palumine, küsimine, mida oskan teha,
mida me mängime, mida mulle meeldib teha, minu keha).

–

"Minu pere ka kodu" (minu sõbrad, minu
lemmikloom, hommikusöök jne)

–

"Kodu" (maja, tuba, kodused asjad)

–

"Minu päev" (ärkamine, pesemine, söömine
jt tegevused)

–

"Pühad, sünnipäev"

2) kõnelemine;
3) eesti kultuuri tutvustamine.
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja
omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus
sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);

Eesti ko-
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–

"Riided, jalatsid"

–

"Mänguasjad, spordivahendid"

–

"loomad, linnud"

–

"Aeg: öö ja päev"

–

"Sõidukid ja tänav"

–

"Kauplused"

–

"Arsti juures"

–

"Helistamine"

–

"Tähed ja numbrid"
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8.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused
Üldteema

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

Kuulamine

1. Tunneb huvi eesti 1. Reageerib adekkeele vastu.
vaatselt lihtsamatele korraldustele.
2. Kuulab ja tajub
eesti keele kõla. 2. Kuulab eestikeelset ettelugemist
või jutustamist.
3. Mõistab lihtsamaid õpitud küsimusi.
4. Tunneb ära õpitud
sõnad ja väljendid
ning mõistab neid.

1. Reageerib adek- 1. Reageerib adekvaatselt eesti keevaatselt eesti keeles antud korralles antud korraldustele.
dustele.
2. kuulab eestikeel- 2. Kuulab ja mõistab
set ettelugemist
kõnet, mis on vaning tunneb kuulhetult seotud
du pildi järgi ära.
õpitud suhtlussituatsiooniga.
3. Mõistab õpitud
küsimusi.
3. Mõistab etteloetud või jutusta4. Tunneb ära õpitud tud eakohase eessõnad ja väljendid
tikeelse teksti
ning mõistab neid. põhisisu.

Kõnelemine

1. Kordab järele liht- 1. Teab õpitud lihtsamaid sõnu.
samaid viisakusväljendeid.
2. Tunneb aktiivset
huvi asjade nimetuste vastu.
3. Kordab järele
õpitud sõnu ning
kasutab neid tuttavate esemete,
tegevuste ja omaduste nimetamiseks.
4. Oskab vastata
lihtsamatele küsimustele.

1. Kasutab õpitud
viisakusväljendeid.
2. Kasutab õpitud
sõnu esemete, tegevuste ja omaduste nimetamiseks.
3. Oskab koostada
lihtsamaid fraase
ja lauseid.
4. Kasutab endast
rääkides sõna "mina".
5. Teab peast mõnda
eestikeelset laulu
või luuletust.

Lugemise ja
kirjutamise
alused

1. Hääldab järele
kuuldud sõnu.

1. Kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates suhtlussituatsioonides.
2. Kõneleb õpitud
sõnavara piires,
suudab algatada
ja lõpetada lihtsamat vestlust.
3. Vastab küsimustele ning oskab ise
esitada lihtsamaid
küsimusi.
4. Moodustab ise
lihtsamaid fraase
ja lihtlauseid.
5. Räägib õpitud
sõnavara piires
endast ja oma perest ning vestleb
õpitud teemadel.
6. Teab peast mõnda
eestikeelset luuletust ja laulu.

1. Tunneb huvi eesti 1. Tunneb eesti keekeeles lugemise ja
le häälikuid ja tähkirjutamise vastu.
ti.
2. Tunneb kirjapildis 2. Hääldab korrektoma nime.
selt lihtsamaid
häälikuid.
3. tunneb kirjapildis
ära mõned eestikeelsed sõnad.
4. Oskab kirjutada
oma nime trükitähtedega.
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
Üldteema

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

Eesti kultuuri 1. Tunneb huvi Eesti 1. Tunneb ära Eesti 1. Tunneb Eesti rah- 1. Teab ja oskab Eestutvustamine
rahvussümbolite
lipu ja oskab seda
vussümbolitest
ti rahvussümbolivastu.
kirjeldada.
ära lipu, rahvusliltest kirjeldada
le ja rahvuslinnu
Eesti lippu, rah2. Oskab nimetada,
ning oskab neid
vuslille ja rahvusmis riigis ta elab.
nimetada.
lindu ning nimetab vähemalt kaks
3. Tunneb huvi Ees- 2. Oskab nimetada
eesti rahvustoitu.
tis tähistatavate
mõningaid Eestis
rahvakalendri
tähistatavaid riik- 2. Oskab kirjeldada
tähtpäevade vaslikke ja rahvuslikmõne Eestis tähistu.
ke tähtpäevi.
tatava tähtpäevaga seotud kom4. Tunneb huvi eesti 3. Oskab laulda
beid, sh oma korahvaloomingu
mõnda tuntud
gemuste põhjal.
vastu.
eesti lastelaulu.
3. Oskab laulda
4. Teab mõnda eesmõnda lihtsamat
tikeelset liisusaleesti rahvalaulu.
mi.
4. Tunneb ära eesti
rahvarõivad.
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3) seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja
igapäevatoimingud matemaatikaga, ergutades sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid – kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning
kompimisaistingut;

9
Matemaatika
9.1. Sissejuhatus
Matemaatika on oluline toimetulekuks igapäevaelus ning tihedalt seotud teiste valdkondadega. Alushariduse matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid seavad hulga konkreetseid
nõudeid ning taotlusi teadmiste ja oskuste kohta, mis peaksid tagama lapse toimetuleku koolis.

4) suunatakse last ümbritsevat matemaatiliselt
kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite
nimetused jm).
5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete
kujundamist erinevates objektides sarnaste
ja erinevate tunnuste ning omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu.

9.2. Matemaatikaõpetuse eesmärgid, sisu ja korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:

1) määrab esemete hulga ühise tunnuse ning
jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi;

1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel
ja võrdleb esemete hulki;

2) võrdleb hulki, kasutades mõisteid "rohkem",
"vähem" ja "võrdselt";

2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse
põhjal;

3) teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1-12 järjestust ning
tunneb numbrimärke ja oskab neid kirjutada;

3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma päevategevusi;
4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid
mõõtühikuid;
6) suudab kirjeldada ümbritsevat
kujundimõistete abil;

ruumi

7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Matemaatika sisu on:
1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
2) suurused ja mõõtmine;

4) liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke
"+", "-", "=".
5) koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi;
6) järjestab kuni viit eset suuruse järgi (suurus,
pikkus, kõrgus jm);
7) rühmitab esemeid asenditunnuse ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi;
8) kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja
paberil;
9) oskab öelda kellaaega täistundides;

3) geomeetrilised kujundid.

10) nimetab nädalapäevi, kuid ja aastaaegu ning
teab oma sünnikuud ja -päeva;

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:

11) mõõdab esemete pikkust kokkulepitud
mõõtevahendiga (pulk, nöör vms);

1) innustatakse last nähtuste ja esemete maailma korrastama ja kujundama ning selles
orienteeruma, mille tulemusel laps avastab
esemetevahelisi seoseid, leiab esemetes
erinevusi ja sarnasusi ning oskab esemeid
järjestada, rühmitada ja loendada;

12) eristab kasutatavamaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, kilogramm)
ning teab, kuidas ja kus neid ühikuid kasutatakse;

2) harjutatakse last määrama enda asukohta
ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas ning kasutama vastavaid mõisteid
oma tegevuse kirjeldamiseks;

13) leiab erinevate kujundite hulgast ringi,
kolmnurga, ristküliku, ruudu, kera ja kuubi
ning kirjeldab neid kujundeid.
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harjutada loendamist 10-ni edaspidi ja tagurpidi.

Matemaatikaõpetuse eesmärgid vanuserühmade kaupa
•

Arendada paberilehel orien- teerumise oskust.

•

Tutvustada nädalapäevade nimetusi. Kinnistada ajalised ettekujutused – eile, homme,
ööpäev, ööpäeva osad.

•

Anda ettekujutus sellest, et mõningaid esemeid võib jaotada 2 ja 4 võrdseks osaks ning
määrama suhteid terviku ja osade vahel.

•

Tutvustada numbrite 1..5 koguselist koosseisu.

3-4aastased
•

Harjutama lapsi välja tooma esemeid rühmast ning esemeid rühmadesse ühendama.

•

Õpetada lapsi ümbrusest üles leidma mitut
ja ühte eset.

•

Õpetada lapsi eristama ning õigesti nimetama ringi, ruutu, kolmnurka.

•

Õpetada orienteeruma tasapinnal.

•

Õpetada võrdlema kahte eset, mis oma
mõõtmetelt (pikkus, laius, kõrgus) on sarnased või kontrastsed.

•

Õpetada vastavusse viima ühe rühma elementi teise rühma elementidega, kasutades
pealepanekut ja juurdepanekut.

•

Õpetada võrdlema kahte eset paksuse järgi
(paksem, peenem).

•

Õpetada tegema etteantud koguses häälitsusi ja liigutusi (1 kuni 3) ilma loendamata ja
numbrit nimetamata.

4-5aastased

6-7aastased
•

Kinnistada teadmisi numbrite 6..10 moodustamise kohta.

•

Kinnistada 10 piires loendamise vilumust;
ruumiliste suhete määramist (ees, järel,
peale, vahel jne).

•

Õpetada mõõtma eseme pikkust, laiust,
kõrgust kokkulepitud mõõdupuu järgi.

•

Õpetada jaotama esemeid osadeks kokkulepitud mõõdu järgi.

•

Õpetada kindlaks määrama vedelike ja puistainete kogust kokkulepitud mõõdupuu järgi, arendada silmamõõtu.

•

Anda ettekujutus grammist, kilogrammist,
liitrist, sendist, kroonist, nende kasutamisest mängus ja ostude sooritamisel.

•

Tutvustada numbrite moodustamist 10 piires kahest väiksemast numbrist.

•

Õpetada koostama ja lahendama lihtsaid
matemaatilisi liitmise ja lahutamise ülesandeid. Seletada mõisteid "pluss", "miinus",
"võrdub".

•

Harjutada võrdlema kahte eset, mis oma
mõõtmetelt on sarnased või kontrastsed.

•

Õpetada eristama rühmi (1 ja 2, 2 ja 3 eset)
nende elementide kõrvutamise teel.

•

Õpetada lugema kolmeni.

•

Tutvustada numbrite 4 ja 5 moodustamist
ning õpetada lugema 5-ni.

•

Õpetada lapsi eristama ning õigesti nimetama ringi, ruutu, kolmnurka, ristkülikut.

•

Õpetada võrdlema esemeid pikkuse ja laiuse
järgi.

•

Tutvustada, kuidas kirjutada numbreid.

•

Õpetada näidise ja etteantud arvu järgi loendamise kaudu eraldama kindlat arvu elemente.

•

Õpetada kella abil mõõtma aega täistundides, kasutama kella, kasutama kella päevakava koostamisel ja täitmisel.

•

Õpetada kompimise abil loendama ja loendamise kaudu eraldama esemeid.

•

Tutvustada aja mõõmise ühikuid – tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta.

•

Õpetada loendama häälikuid.

•

•

Õpetada eristama ning nimetama kera, kuupi ja silindrit.

Tutvustada pikkusühikuid – sentimeeter,
meeter, kilomeeter.

•

Õpetada modelleerima reaalsust mudelite
valmistamise, konstrueerimise ja mängu
teel.

5-6aastased
•

Tutvustada ovaali, õpetada eristama ringi ja
ovaali.

•

Tutvustada numbrite 6..10 moodustamist,

2-3aastased

3-4aastased

4-5aastased

1. Näeb ja leiab esemetes 1. Võrdleb (järjestab)
erinevusi (suur - väike).
kahte eset suuruse
(suurem - väiksem),
pikkuse (pikem lühem), laiuse (laiem-kitsam) järgi ning
kasutab mõisteid.

6-7aastased

1. Järjestab esemeid
1. Järjestab kuni 5 eset
1. Teab igapäevaelus kakõrguse järgi (kõrgem suurustunnuse järgi.
sutatavaid
madalam).
pikkusmõõte (cm, m,
2. Leiab vaadeldavast obkm), massimõõtu (kg),
2. Järjestab 3 eset suurujektist silma järgi suumahumõõtu (l), rahaüse, pikkuse, laiuse ja
rema, väiksema, sama
hikuid (kroon, sent)
kõrguse järgi.
suure ning kontrollib
ning kasutab neid mänobjekte kõrvutades.
gutegevustes.
3. Hindab kaugust silma 2. Mõõdab pikkust, rasjärgi.
kust ja vedelikku kokkulepitud
4. Mõõdab pikkust, laiust
ja kõrgust kokkulepitud mõõtevahendiga.
mõõtevahendiga.
5. Järjestab raskuse ja
paksuse järgi.

1. Loendab 12 piires, teab 1. Mõtestab arvude rida
arvude rida 12ni.
12ni.
2. Oskab nimetada antud 2. Liidab ja lahutab 5 piiarvule eelnevat ja järgres ning tunneb ja kanevat arvu.
sutab vastavaid sümboleid (+, -, =).
3. Tunneb numbrimärke.
3. Oskab koostada mate4. Võrdleb arve (on suumaatilisi jutukesi kahe
rem kui, on väiksem
etteantud hulga järgi.
kui).
5. Paneb kokku kahe hulga esemed ja liidab.
6. Võtab ühest hulgast
esemeid ära ja lahutab.

5-6aastased

Geomeetri1. Leiab samasuguse ku- 1. Eristab kolmnurka ja
1. Näeb ja oskab kirjelda- 1. Koostab mustreid, laob 1. Eristab ruumilisi kujunlised kujundid
jundi peale-, kõrvutinelinurka ning leiab ku- da ruudu ning ristkülipilte kujunditest.
deid (kuup, kera, risttavõi sisseasetamise teel. junditega sarnaseid
ku sarnasusi ja
hukas, püramiid) tasa2. Rühmitab kujundeid
esemeid rühmatoast,
erinevusi ning leiab
pinnalistest kujunditest
2. Kompimise-veeretamivormi, suuruse, värvuõuest ja tänavalt.
sarnaseid kujundeid
(ruut, ring, ristkülik,
sega eristab ümmarguse vm järgi.
ümbritsevast.
kolmnurk).
si ja kandilisi esemeid,
sh ringi ja ruutu.

Suurused ja
mõõtmine

Hulgad, loen- 1. Rühmitab esemeid ühe 1. Otsustab, kas nimeta- 1. Rühmitab esemeid,
damine, arvud
sarnase tunnuse (värtud ese kuulub (ei kuuolendeid kahe erineva
ja arvutamine
vus, kuju, suurus vms)
lu) moodustatud hulka. tunnuse alusel (rühma
järgi hulgaks.
lapsed on poisid ja tüd2. Paaride moodustamirukud).
2. Leiab erinevate eseme- sega (üksühesesse vaste hulgast palju ja ühe.
tavusse seadmisega)
2. Võrdleb esemete hulki
saab teada, et esemeid
paaridesse seades ning
3. Loendab asju 3 piires
on võrreldavates hulotsustab, mida on rohning vastab küsimusele
kades sama palju, ühekem kui, vähem kui.
"Mitu on?"
palju ehk võrdselt.
3. Tutvub arvudega 10ni.
3. Loendab 5 piires ja
tunneb arvude rida
5ni.

Üldteema
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9.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

2-3aastased

3-4aastased

5-6aastased

6-7aastased

1. Teab ööpäeva osi
1. Kirjeldab tegevusi
1. Teab kuude nimetusi
(hommik, päev, õhtu,
erinevatel nädalapäning enda sünnikuud ja
öö), kirjeldab tegevusi
evadel ja teab nädala-päeva.
ja sündmusi eile, täna,
päevade järjestikuseid
2. Määrab kellaaega täishomme.
nimetusi.
tundides ning koostab
2. Eristab mõisteid "kiipäevakava.
resti", "aeglaselt",
"varsti", "hiljem", "ko- 3. Kasutab Kasutab kõnes
õigesti sõnu "enne",
he".
"praegu", "hiljem",
"varem", "noorem",
"vanem".

4-5aastased

Orienteerumi- 1. Orienteerub oma kehal 1. Määrab teiste laste ja 1. Määrab enda sukohta 1. Määrab eseme asukoh- 1. Orienteerub tasapinnal
ne ruumis
ja näitab, mis asub ülal, esemete asukohta enteiste laste ja asjade
ta teise eseme suhtes
(paberil).
all, kõrval, ees ja taga.
da suhtes (ülal, all, ees,
suhtes.
(all, peal, kohal, keskel,
taga).
äärel, vasakul, pare2. Määrab vasakut ja pamal).
remat poolt.
2. Orienteerub ruumis
(õues) juhendite järgi.

Orienteerumi- 1. Vestleb ööle ja päevale 1. Leiab aastaaegadele
ne ajas
iseloomulikust ning
iseloomulikke tunmatkib tegevusi männuseid piltidel, vestgus.
luses vm.
2. Eristab hommikut ja
õhtut, kirjeldab tegevusi.

Üldteema
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
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10
Kunst
10.1. Sissejuhatus
Kunst on tegelikkus elavdatud kujul. Kunstiga
avanevad uued vaatenurgad tegelikkusele,
kunst on maailma tõlgendamise vahend. Seepärast ei ole õppekavas kunstivaldkonna eesmärk,
et laps omandab teatud tehnilised oskused, vaid
et ta nende abil enda jaoks maailma mõtestab,
oma meeli ja motoorikat arendab.
Kunstiõpetus hõlmab kujutamist ja väljendamist, kujundamist, kunsti vaatlemist ja vestlusi
kunstist ning voolimist, joonistamist, maalimist
ja meisterdamist. Nende kaudu tutvub laps värvi-, vormi- ja kujutamisõpetusega, esemete
kujundamise võimalustega ning erinevate kunstiliikidega, õppides neid esmaselt tundma.

10.2. Kunstiõpetuse eesmärgid,
sisu ja korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:
1) tunneb rõõmu loomingulisest eneseväljendusest;
2) väljendab kunstilivahenditega oma nägemust objektidest, ümbritsevast tegelikkusest ning enda ettekujutuste maailma;
3) jälgib, kirjeldab ning kujutab ümbritsevat
ning esemelist maailma;
4) kasutab omandatud voolimis-, joonistamisja maalimisvõtteid;
5) kasutab materjale ja töövahendeid otstarbe
järgi ja ohutult;
6) vaatleb kunstiteoseid ning kirjeldab nähtut.

raldades:
1) lapsele luuakse tingimused ja antakse
võimalus saada uusi muljeid, tunda rõõmu ja
rahulolu ning väljendada oma maailmanägemust;
2) last ergutatakse jälgima teiste laste käitumist ja tegevusi vabal ajal ja õppetegevuste
käigus, jälgima ümbritsevat loodust ning tehiskeskkonda ekskursioonil farmi või ettevõttesse; oma töödes (meisterdamine, voolimine, joonistamine, maalimine) kujutama
saadud muljeid;
3) teema juurde asumisel kasutada mänge,
muusikat, instseneeringuid, muinasjuttude
lugemist jne;
4) arvestatakse, et selleks, et laps saaks end
loomingus ilmutada ning õppida leidma vajalikke lahendusi, peab talle olema antud
võimalus eksperimenteerida, avastada, otsida ja leida tekkivatele küsimustele vastuseid, kasutada omandatud oskusi praktikas ning neid loominguliselt kombineerida;
5) töö mitmekesistamiseks ergutada last kontrollima praktikas lapse poolt vastu võetud
otsuste tõhusust ning stimuleerida tema
fantaasiat ja initsiatiivi, jälgides, et säiliks
lapse individuaalne väljenduslaad;
6) kunstitegevusi korraldatakse samuti värske
õhu käes; kunstilis-kujutavat tegevust vaadeldakse õppe- ja kasvatustöö teiste jaotiste
osana; lapsed joonistavad paberile, kividele,
liivale või kasutavad erinevate materjalide
kombinatsioone;
7) ergutada last analüüsima ja arutlema, miks
ta just niiviisi kujutas esemeid ja nähtusi,
milliseid materjale ja tehnikaid kasutas, kas
on tööga rahul. Laste tööde ja kunstiteoste
analüüs ning motiveeritud hindamine aitab
kaasa tolerantse suhtumise kujunemisele
kaaslaste töödesse.

Valdkonna "Kunstiõpetus" sisu on:
1) kujutamine ja väljendamine – mõtete ja tunnete edasiandmine näitlikus vormis;

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:

2) vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine objektile;

1) jälgides ümbritsevat, märkab erinevaid detaile, objekte, seoseid nende vahel ning kujutab nähtut vabalt valitud meetodil;

3) tehnilised võtted: voolimine, joonistamine,
maalimine, meisterdamine;
4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteoste ja kunsti kohta.
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning kor-

2) väljendab oma meeleolu ja fantaasiat joonistamise, maalimise, voolimise ning meisterdamise ajal;
3) kasutab kunstiteose loomiseks erinevaid vahendeid;
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4) kujutab objekte, andes edasi nende enim
iseloomulikke erisusi;
5) keskendub alustatud tööl ja loob kunstiteost;
6) loob esemeid, kasutades erinevaid tehnikaid ja materjale, selgitab enda poolt loodud
esemete otstarvet;
7) loob iseseisvalt või valib antud tööks sobivaid motiive ning vahendeid esemete kaunistamiseks;

•

Õpetada flanellograafil koostama pannood,
eredatest värvidest valmisvorme, koostama
esemete kujutisi.

3-4aastased
•

Kasvatada lastes soovi valida ja vaadelda pilte, illustratsioone ja mänguasju. Omandada
joonistamise, voolimise ja aplikatsiooni tehnilisi oskusi.

Tutvumine kujutava kunstiga

8) kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu.

•

Kunstiõpetuse eesmärgid vanuserühmade
kaupa

Tekitada lastes emotsionaalne vastukaja
looduse, piltide, illustratsioonide ja mänguasjade vaatamisel.

•

Õpetada aru saama piltide sisust, mänguasjades ja illustratsioonides ära tundma tegelasi ning jutustama nendest.

1-3aastased
•

Kasvatada huvi kujutava kunsti vastu.
Õpetada tegelikkuse nähtuste kujutamise
kujundlikke viise, kasutades värvi, joont,
täppi. Anda esmased teadmised joonistamise ja voolimise materjalidest.

Joonistamine
•

Õpetada lapsi joonistama ümaraid esemeid,
tõmbama jooni erinevates suundades.

•

Õpetada kujutama esemeid, mis koosnevad
ümaratest ja täisnurksetest vormidest.

Joonistamine

•

Arendada värvitunnetust.

•

•

Õpetada lapsi õigesti käes hoidma pliiatsit ja
pintslit.

•

Õpetada lapsi eristama ja nimetama värvusi:
kollane, roheline, sinine, valge, must; roosa
ja kollase mõningad varjundid.

•

Õpetada valima enim meeldinud värvitooni.

•

Kujundada oskus võtta osa kollektiivse kompositsiooni loomisest.

•

Õpetada lastele pintslitõm- mete rütmi, ümbritsevate nähtuste kujutamist, joonistama
individuaalselt ja koos õpeta- jaga (ühislooming).
Arendada käe liigutusi. Õpe- tada tõmbama
sirgeid ja kinniseid jooni, orienteeruma paberilehel.

•

Ärgitama suhtuma joonistusse kui oma töö
tulemusse.

•

Õpetada joonistama värviliste pliiatsite ja
guaššiga.

•

Esile kutsuma emotsioone eredate värvitoonide suhtes.

•

Õpetada kujutama lihtsamaid ümaraid esemeid.

Voolimine
•

Aplikatsioon
•

Õpetada vaheldumisi erinevat värvitooni
valmisvorme paberiribale järjestikku asetama ning paberile kleepima.

•

Koostama ja kleepima lihtsamaid piltesemeid.

•

Õpetada koostama mustreid paberribal,
-ruudul, -ringil, paigutades erinevat värvitooni elemente vaheldumisi.

•

Koostada ja kleepida 2-3 osast koosnevaid
kujutisi.

Voolimine
•

Teha tutvust savi ja plastiliini omadustega
(pehme, võib voolida, teha süvendeid).

•

Õpetada voolimise tehnikaid: tükkide küljest
rebimist, peopesade vahel rullimist ringjooneliste ja sirgjooneliste liigutustega, kergelt lapikuks surumist, sõrmega süvendite
tegemist, tükkide ühendamist.

Aplikatsioon kleepimiseta

Õpetada voolima tegelaskujusid mitmest
osast, voolima rahvamänguasjade näidise
järgi.
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5-6aastased
•

Kujundada oskus kunstiliselt kujutada esemeid ja nähtusi

Tutvumine kujutava kunstiga

"Tulilind", Kristina Belozorova (4 a). 2. koht rahvusvahelisel laste loomingu näitusel "Tulilind"
Zelenogorskis 2009. a augustis.

4-5aastased
Tutvumine kujutava kunstiga
•

Tutvustada lastele kujutava kunsti erinevaid
liike.

•

Tekitada huvi väikeskulptuuride ja rahvamänguasjade vastu.

•

Õpetada tarbekunstiesemetes märkama
värvide sobivust, mustri elementide paiknemist.

•

Tutvustada lastele kujutava kunsti erinevaid
liike (maal, graafika, skulptuur, tarbekunst).

•

Tutvustada lasteraamatute illustratsioonide
väljendusrikkust.

•

Tutvustada skulptuuride väljendusrikkaid
vahendeid, pöörata tähelepanu ruumilisele
kujule, poosile, rütmile, materjalile.

Joonistamine
•

Õpetada lapsi joonistama natuurist ning mälu järgi lilli, puu- ja juurvilju ning mänguasju.

•

Õpetada edasi andma muljeid loodusest,
täiskasvanute tööst ja ühiskondlikest sündmustest, kasutades kujundliku väljendusrikkuse võimalusi (vorm, koloriit, kompositsioon).

•

Õpetada koostama dekoratiivseid mustreid,
kasutades valget ja värvilist fooni.

•

Õpetada edasi andma inimfiguuri lihtsamaid
liigutusi, muutes käte ja jalgade asendit;
taotlema väljendusrikkust.

Joonistamine
•

Õpetada kujutama ümmara, täisnurkse ja
kolmnurkse kujuga esemeid.

•

Õpetada joonistama mustreid, rütmiliselt
paigutades lilli, lehti ja marju.

•

Õpetada eristama värvusi: punane, kollane,
roheline, valge, pruun ja nende varjundeid.

•

Õpetada välja mõtlema must- reid dekoratiivsete kangaste motiividel.

•

Õpetada värvima, liigutades pintslit ainult
ühes suunas (ülevalt alla, vasakult paremale).

Voolimine

•

Õpetada joonistama mustri elemente –
punkte, sirgjooni, ringjooni ja ringe.

Voolimine
•

•

Õpetada lapsi voolima natuurist ning tuttavaid esemeid mälu järgi.

•

Õpetada voolima ühest tükist, kasutades
voolimispulka.

Õpetada voolima mitmest osast, osasid
õigesti paigutama, kinni pidama proportsioonidest.

Aplikatsioon
•

Õpetada õigesti hoidma kääre ning neid
õigesti kasutama.

•

Õpetada osade kaupa koostama kujutisi,
neid paberile kleepima, kleepima vahelduvalt erinevat värvitooni ringe ja ovaale ühte
ritta.

•

Õpetada tegema kollektiivseid töid.

"Sebra", Arina Antsiferova (5 a). 2. astme diplom
rahvusvahelisel laste loomingu näitusel "Loomade
karneval" Zelenogorskis 2008. a novembris.
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•

Õpetada kujutama süžeed, kujusid savialusele (plastiliinist alusele) paigutama.

Dekoratiivne voolimine
•

•

Mustri koostamisel lisama lindude, loomade
ja taimede kujutisi.

•

Õpetada tegema kollektiivseid dekoratiivseid kompositsioone.

Tutvustada lastele rahvakäsitöömeistrite
töid – näidata keraamikast esemeid.

Voolimine

•

Õpetada tegema reljeefe saviplaatidel.

•

•

Õpetada iseseisvalt voolima mitmesuguseid
mänguasju ja nõusid rahvakäsitööesemete
motiividel.

Õpetada voolima savitükist (plastiliinist)
lihtsa ja keerukama kujuga vorme savist rahvamänguasjade järgi.

•

Õpetada edasi andma inimesele ja loomadele iseloomulikke liigutusi, püüdes saavutada
pooside väljendusrikkust.

•

Arendada kompositsioonitunnetust, voolima skulptuurirühmi 2..3 figuurist, kinnitades
need ühisele alusele.

Aplikatsioon
•

Õpetada koostama aplikatsioone, mustreid
lehtedest ja lilledest.

•

Õpetada siluettväljalõikamise ja rebimisaplikatsiooni võtteid, et edasi anda kujundi ilmekust.

•

Õpetada tegema
kompositsioone
nii individuaalselt
kui ka väikeste
rühmadena.

Dekoratiivne voolimine
•

• Õpetada värvima
voolingut tempervärvidega
või
guaššiga peale valgendamist.

6-7aastased
•

•

Kujundada lastel
teadmised kujutava kunsti liikidest
ja žanritest.

•

• Voolima mänguasju
ja bareljeefe rahvaloomingu motiividel.

Kujundada oskus
teostada iseseisvalt oma kavatsusi,
kasutades
erinevaid väljendusrikkaid vahendeid.

Tutvumine kujutava kunstiga
Kutsuda lastes esile emotsionaalne suhtumine kujutatavasse (maal, graafika, skulptuur, tarbekunst).

Aplikatsioon
• Õpetada
välja
lõikama sümmeetrilisi vorme pooleksmurtud paberist.
•

Õpetada silma järgi paberist välja lõikama
esemete, lindude ja loomade lihtsaid siluette.

•

Õpetada tegema töid natuurist ja ettekujutuse järgi. Õpetada koostama 2 kuni 3 esemest koosnevat natüürmorti.

•

Õpetada lapsi iseseisvalt sooritama kollektiivseid töid.

Joonistamine
•

Õpetada kujutama eset eskiisi alusel.
Õpetada liikuma üldise juurest detailide
juurde, pidades kinni paberilehe formaadist.

•

Iseseisvalt kavandama joonistuse kompositsiooni, valides selleks sobivate mõõtmetega
paberi.Õpetada värvide segamise võtteid
erinevate värvipalettide saamiseks.

•

Õpetada kujutama täiskasvanute töid ja pidulikke sündmusi.

Õpetada lastele dekoratiivset voolimist
plaatidel – reljeefid
lillede, loomade ja
lindude siluettidega.

2-3aastased

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

Kujundamine 1. Kaunistab (täppidega, 1. Kaunistab (täppidega,
joontega) tasapinnalisi
joontega) ruumilisi
esemeid (nt paberit,
esemeid (nt lillepotti,
taskurätti, pabertaldripalli, kivi jne).
kut, sokki jne).

1. Kujutab natuuristinspi- 1. Kasutab emotsioonide,
reeritud asju, objekte
nähtuste, esemete jne
jne isikupäraste sümkujutamiseks värvitoobolitega, mis olemuselt ne oma seostest ja tuntäienevad ja muutuvad
netest lähtuvalt.
keerukamaks.
2. Valib mõtte teostami2. Jutustab oma piltides
seks sobivaimana tunnii tuttavatest asjadest
duvad vahendid.
ja kogetud sündmus3. Võrdleb heledamaid ja
test kui ka oma fantumedamaid värvitootaasiatest.
ne ning tunneb sinist,
kollast, punast, rohelist, valget, musta,
pruuni ja roosat.

1. Märkab mustri rütmi ja
suudab seda jätkata.
2. Kujundab kaunistusmotiivi või mustri, arvestades kaunistatavat
eset.
3. Selgitab omavalmistatud (voolitud, volditud,
meisterdatud) esemete otstarvet ja nimetab
koha, kuhu see sobib.
4. Aitab kujundada tähtpäevaga seotud peolauda ja ruumi.

Kujutamine ja 1. Tunneb rõõmu kunsti- 1. Leiab kritselduste hul- 1. Kujutab natuuristinspi- 1. Kasutab emotsioonide, 1. Kasutab loovalt geoväljendamine
tegevuses osalemisest.
gast nime(tuse) andreeritud asju, objekte
nähtuste, esemete jne
meetrilisi kujundeid ja
mist või loo jutustamist jne isikupäraste sümkujutamiseks värvitoonende kombinatsioone
väärivaid kujundeid.
bolitega, mis olemuselt ne oma seostest ja tun- keerukamate objektide
täienevad ja muutuvad
netest lähtuvalt.
ülesehitamiseks.
2. Leiab ümbritsevas jukeerukamaks.
hendamise toel sinise,
2. Valib mõtte teostami- 2. Püsib töös valitud teekollase, punase ja ro- 2. Jutustab oma piltides
seks sobivaimana tunmas seda isikupäraselt
helise värvi.
nii tuttavatest asjadest
duvad vahendid.
tõlgendades.
ja kogetud sündmus3. Võrdleb heledamaid ja 3. Jutustab temaatilistes
test kui ka oma fantumedamaid värvitootöödes tegelaste tegetaasiatest.
ne ning tunneb sinist,
vusest, omavahelistest
kollast, punast, rohesuhetest ning tegelist, valget, musta,
vusajast ja -kohast.
pruuni ja roosat.
4. Rõhutab kõige tähtsamat oma töös värvi,
suuruse või asukoha
valikuga.
5. Tunneb ümbritsevas
esinevaid värve ja nimetab erinevaid värvitoone (hallikas, taevasinine jne).

Üldoskused
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10.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

Maalimine

3-4aastased

4-5aastased

5-6aastased
1. Kasutab iseseisvalt tuttavaid voolimismaterjale,
arvestades nende eripära .
2. Valmistab õpetajaga
koos uusi voolimissegusid.
3. Niisutab voolingute
ühenduskohti esemete
tugevdamiseks.

6-7aastased

1. Tõmbab pintsliga
1. Kaunistab kujundit
1. Kasutab pintslit õigesti, 1. Võtab pintslile vajaduerineva suunaga jooni,
pintslitõmmete, -joontõmbab pintsliga ainult
se korral lisaks värvi ja
teeb täppe ning katab
te ja ringjoontega.
ühes suunas (ülevalt al- katab pindu.
pindu.
la, vasakult paremale).
2. Teeb objektidele väik2. Trükib näpuvärvidega
semaid detaile pintslisõrmede ja kogu käevajutuste ja
ga.
-tõmmetega.
3. Vajutab jäljendeid, kat3. Ei kata maalides juba
tes templi iseseisvalt
küllaldaselt kaetud pinvärviga.
da korduvalt.

1. Segab värve uute toonide saamiseks.
2. Kasutab töös eri jämedusega pintsleid.
3. Väldib värvide määrdumist.
4. Kasutab töös pintslit
erinevalt (pintsli otsa
ja külge).

1. Tekitab iseseisvalt jä- 1. Jooni ja kujundeid
1. Joonistab natuurist ja 1. Kasutab soovi korral
erinevaid joonistusvamedate joonistusmaühendades joonistab
ettekujutuse järgi lilli,
hendeid nende oleterjalidega (rasvakriitisümbolitega, mis täipuuvilju, köögivilju,
musest lähtuvalt.
de, pehmete pliiatsiteenevad ja muutuvad
mänguasju.
ga jne) erinevaid jälgi
keerukamaks.
2. Annab joonistuses eda- 2. Värvib oma joonistatud
(täppe ning vertikaalvõi värviraamatu ku2
.
J
o
o
n
i
s
t
a
b
n
i
n
g
v
ä
r
v
i
b
si erinevaid süžeesid:
seid, horisontaalseid,
jundeid, varieerides
p
i
n
d
u
v
ä
r
v
i
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a
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i
l
t
p
l
i
i
l
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o
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u
s
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i
l
t
e
,
s
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u
s
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sirgeid, lainelisi, katkäe liikumise suunda.
atsitega, kriitide ja söeelust, muinasjuttude,
kendlikke ja spiraalseid
g
a
,
m
u
u
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e
s
j
o
o
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t
e
t
i
h
e
j
u
t
u
s
t
u
s
t
e
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3. Sobitab pindu kattes
jooni), püsides paberi
dust.
züžeesid.
heledaid ja tumedaid,
piirides.
peeni ja jämedaid joo3. Kasutab joonistusvani.
hendeid liigse surveta.

1. Laps tunneb plastiliini 1. Õpetajat jäljendades
1. Laps voolib natuurist ja 1. Õõnestab ümarvorme
ja savi omadusi. Teab,
muljub ja näpistab, rulettekujutuse järgi.
süvendit pöidlaga vajuet neist saab voolida
lib ja veeretab voolitades.
2. Voolib loomade ja iniesemeid.
mismaterjale.
meste kujusid, annab 2. Muudab voolimisma2. Teeb sõrme või pulgaedasi lihtsamaid liikuterjalide kuju neid piga pehmesse voolimismisliigutusi.
gistades ja venitades.
materjali jäljendeid.
3. Nii ümar- kui ka piklikke vorme töödeldes
loob soovitud esemeid.
4. Ühendab voolitud detaile omavahel.

2-3aastased

Joonistamine 1. Joonistab individuaalselt ning koos
õpetajaga.
2. Kujutab lihtsamaid
ümaraid esemeid.

Voolimine

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

2-3aastased

4-5aastased

5-6aastased

6-7aastased

1. Katab aluspinna liimi- 1. Rebib ja lõikab paberist 1. Valib meelepärased
1. Kujundab või täiendab
ga, puistab sellele
ribasid ja kujundeid
meisterdamisvahendid
oma tööd, kleepides
erinevaid objekte ja liining kleebib need
(looduslikku ja tehissellele erinevast mamib kujundeid.
sõltuvalt töö olematerjali, paberit jms)
terjalist tükke, objekte
musest.
ning neid omavahel
jne.
ühendades või mater2. Lükib paelale, traadile
2. Valib eri materjalide
jale kombineerides
vms auguga esemeid.
liitmiseks ühendusloob oma töö.
viiside seast oma
mõtte teostamiseks sobivamad või leiab oma
võtted.
3. Valmistab lihtsa mänguasja täiskasvanu tegevust matkides.

3-4aastased

Kunsti vaatle- 1. Tunneb rõõmu piltide 1. Vaatleb pilte, näidis1. Vaatleb omal algatusel 1. Jutustab küsimuste
1. Märkab teoseid või
mine, vestja mänguasjade vaatatöid ja raamatuillustraamatuillustratsioone
toel, mida ta on oma
ümbruses leiduvaid oblused kunstist
misest.
ratsioone ning vastab
ja kunstitöid ning esitöödes kujutanud ning
jekte vaadeldes ning
küsimustele.
tab nende kohta küsinimetab, mis materjale
kirjeldades detaile ja
musi ja avaldab arvata on oma töös kasuvärve ning tajub mee2. Näitab teistele oma
must.
tanud.
leolu.
tööd kui kunstiteost ja
räägib sellest.
2. Suhtub heasoovlikult 2. Fantaseerib ja jutustab
kaaslaste töödesse.
teose juurde ka loo selle kohta, mis juhtus enne, mis juhtub pärast.
3. Kasutab raamatuillustratsioone, fotosid ja
kunstiteoseid (sh
skulptuure) oma töö
lähtealusena, luues
oma vaba ja isikupärase variandi.

Meisterdami- 1. Kortsutab iseseisvalt
ne
pehmet paberit ning
rebib paberist tükke.

Üldoskused
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
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11
Muusikaõpetus
11.1. Sissejuhatus
Eesti on üks nendest riikidest, kus laps saab
muusikaharidust esimestest lasteaiapäevadest
kuni kooli viimase klassini professionaalsetelt
muusikaõpetajatelt. Muusikaõpetus lasteaias
on riiklikul tasandil sätestatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ning muusikatunnid on vähemalt kaks korda nädalas.
Muusikapsühholoogide väitel arenevad muusikalised eeldused ja võimed kõige õimekamalt
enne kooliiga. Teadmiste, oskuste, võimete ja
väärtushinnangute kujundamise aluseks on
muusikaõpetuses laste loomupärased ja arendatavad intelligentsuse vormid: emotsionaalne,
muusikaline, kehalis-motoorne, ruumiline, loogiline jt. Lapse üldise ja muusikalise arengu seisukohalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks luua alus, millele rajatakse edaspidine huvi
ja armastus muusika vastu, kujundada muusikalist maitset ning soovi ja julgust ennast edaspidi
muusikas loovalt väljendada.

11.2. Muusikaõpetuse eesmärgid,
sisu ja korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:

2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, kultuurilis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;
3) arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi
ning toetutakse eduelamusele ja tunnetusele;
4) muusikat kasutatakse 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.
5) seostatakse üksteisega muusika kuulamine,
laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, mängud ja tantsud;
6) muusikapalade (laulude, muusika kuulamise
palade, tantsude ja mängude, pillilugude)
valikul arvestatakse laste huve ning ea- ja
jõukohasust.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba
hingamisega;
2) laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii
rühmas / ansamblis kui ka üksi;
3) suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat iseloomustada;
4) eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu;
5) eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille;

1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;

6) mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ning instrumentaalpaladele lihtsaid kaasmänge;

2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;

7) mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis;

3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise,
liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;

8) liigub vastavalt muusika meeleolule;

4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Valdkonna "Muusikaõpetus" sisu on:
1) laulmine;
2) muusika kuulamine;
3) muusikalis-rütmiline liikumine;
4) pillimäng.
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;

9) väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu (Vabariigi Valitsuse
29.05.2008. a määruse nr 87 "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" §22).

Muusikaõpetuse eesmärgid vanuserühmade kaupa
1-3aastased
•

Õpetada emotsionaalselt vastu võtma muusikat, köita tähelepanu muusika sisuga,
arendada oskust kuulata ning ära tunda
mõningaid heliteoseid.

•

Arendada laste sensoorseid võimeid, tutvus-

61

tada muusikaliste mänguasjadega.
•

Kujundada laulmise intonatsioonid, liigutuste elementaarne rütmilisus.

•

Lastepidudel tekitada lastel hea tuju, aktiviseerida nende iseseisvaid tegevusi.

•

Õpetada tähelepanelikult vaatama lauateatri ja sirmiteatri stseene, tegema järele lihtsamaid häälitsusi (auh-auh, miau, kaa-kaakaa).

3-4aastased
•

Kasvatada huvi erižanrilise muusika vastu,
tekitada huvi kuulata muusikat, märgata
muutusi kõlas, eristada helitoone kõrguse
järgi, 2..3 muusikainstrumendi (lastemuusikainstrumendi) tämbrit.

•

Õpetada rütmilist liikumist.

•

Õpetada ära tundma varem kuuldud laule.

•

Õpetada laulma meloodiliselt, laulma kooris.

•

Arendada liigutuste koordinatsiooni vastavalt muusika rütmile gümnastika-, tantsu- ja
kujundlike liigutuste õpe- tamisel.

muusikainstrumente, kujundada lastemuusikainstrumentidel mängimise täpsus.
•

Kaasata lapsi aktiivselt osa võtma lastepidudest, aktiviseerida loomingulisi tegevusi
(luuletuste lugemine, muusikalised mängud,
mängud muinasjututegelastega).

•

Õpetada vaatama-kuulama erinevaid meelelahutusi (muusikaline animafilm, näidendfilm, kontsert, massipidu jne).

•

Võtta osa mudilastele mõeldud meelelahutusürituste ettevalmistamisest.

6-7aastased
•

Õpetada lapsi iseseisvalt aru saama muusikateose meeleolust ja iseloomust.

•

Õpetada lapsi kuulma ja dife- rentseerima
sümfooniaorkestri muusikainstrumentide
tämbrit.

Rikastada muusikalisi emotsioone, arendada musikaalseid võimeid, oskust eristada
helisid kõrguse ja pikkuse järgi, oskust ära
tunda muutusi heliteose iseloomus.

•

Arendada oskust määrata kindlaks muusikateose žanrit.

•

Kujundada oskus kuulda heliteoses muusikalise süžee arengut.

•

Õpetada muusikainstrumentidel mängimise
alusoskusi.

•

•

Tekitada lastes soov esineda lastepidudel,
lugeda luuletusi, mängida teatristseene,
laulda ja tantsida.

Kujundada ettekujutus heliteose kompositsioonilis-kujunduslikust küljest. Tutvustada
mõisteid "üheosaline", "kaheosaline" ja
"kolmeosaline vorm".

•

Ergutada laste huvi edasi anda muusikateose meeleolu joonistuses.

•

Ergutada lapsi lugema luuletusi, laulma laule, tantsima, mängima ringmänge ja
lõbusaid mänge.

4-5aastased
•

5-6aastased
•

Rikastada laste muusikaelamusi.

•

Arendada muusikalist kuulmist (rütmilist,
tämbri, helikõrguse ja dünaamilist kuulmist).

•

Kujundada ettekujutus erinevatest muusikažanritest (marss, tants, hällilaul).

•

Kujundada muusika taktis sooritatavate rütmiliste liigutuste ja improviseeritud tantsuliigutuste ilmekus.

•

Õpetada eristama kuulmise järgi laste-

6-7aastased

6-7aastased

1. Sooritab koos
1. Liigub koos
1. Väljendab muusi- 1. Muudab liikumist 1. Liigub ja tantsib
1. Väljendab ennast
õpetajaga lihtsaid
õpetajaga vastaka meeleolu liikumuusikaosade ja
sünkroonis teisteloovalt liikumise
liikumisi vastavalt
valt muusika meemise kaudu (nt
muusikaliste välga, kasutades näikaudu, toetudes
laulu tekstile (nt
leolule, arvestades plastilise intoneejendusvahendite
teks hüpaksammu
õpitud muusikalispaigaltammumine, pulssi ja meetrurimise ehk loova
vaheldumise
ja eesgaloppi.
tele väljendusvakeerutamine ükmit (nt kõnd ja
liikumisega).
põhjal (tempo,
henditele (tempo,
sikult, koosjalu
jooks, päkkadel
dünaamika, regis- 2. Kõnnib, jookseb ja
dünaamika, regis2. Tantsib, kasutades
reageerib muusika
hüplemine, lehvikõnd, ühe ja vater), arvestades
ter, muusika meeeakohaseid tanttempo muutustele
tamine, käte peitheldumisi kahe japulssi ja meetruleolu), nt kasutab
suelemente (nt
rütmiliselt täpselt
mine selja taha,
laga koputamine,
mit (nt liigub hakülg- ja eesgaloppi
põlvetõstekõnd ja
(nt muudab liikuviibutamine sõrkeerutamine paanereas ja ringis nii
ning hüpaksam-jooks, liikumine
missuunda muusimega, kükitamirilisega).
üksi kui ka paaris).
mu.
h
a
n
e
r
e
a
s
j
a
r
i
n
g
i
s
)
.
k
a dünaamika ja
ne).
2. Esitab õpetaja sea- tempo järgi).
2. Sooritab tantsulii3. Osaleb laulumäntud tantse, kasutagutusi sünkroongudes.
des õpitud tantselt, väljendusriksuelemente.
kalt ja õige kehahoiuga.

5-6aastased

Muusikalis-rütmiline
liikumine

4-5aastased

1. Huvitub laululis- 1. Laulab rühmaga
1. Laulab väljahinga- 1. Laulab ilmekalt,
1. Laulab ilmekalt
test tegevustest,
samas tempos.
misel loomuliku
lähtudes laulu ja
voolava ja pehme
püüab õpetajaga
häälega.
teksti karakterist.
häälega eakokaasa laulda, laul- 2. Laulab peast lihthaseid rahva- ja
samaid õpitud rah- 2. Esitab laule rüh2. Laulab peast
des kaasa nt üksilastelaule.
va- ja lastelaule.
maga samas temõpitud rahva- ja
kuid silpe, sõnu,
p
o
s
.
lastelaule ning esi- 2. Esitab neid laule
laululõike.
tab neid rühmas.
nii rühmas kui ka
3. Laulab peast teis2. Osaleb laulude esiüksi.
tega koos mõnintamises (plaksutab
gaid rahva- ja lasvõi laulab kaasa).
telaule.

3-4aastased

1. Kuulab ja jälgib
õpetaja laulu.

2-3aastased

Laulmine

Tegevuse liigid
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11.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

5-6aastased

6-7aastased

6-7aastased

1. Mängib õpetaja
1. Mängib muusikat 1. Mängib rütmipille 1. Mängib ja tunneb 1. Mängib rütmi- ja 1. Oskab mängida
ettenäitamisel
kuulates, liikudes
(nt kõlakarpi,
kuulates tämbri
meloodiapillidel
eakohastel rütmikaasa kuuldud
ja lauldes kaasa
trummi, kuljuseid,
järgi ära õpitud
(nt puuagoogo,
ja meloodiapillidel
muusikale kehapilpulssi või rütmi ke- pandeirat) muusirütmipille.
taldrik, guiro,
kaasmänge õpitud
lil – plaksutab,
hapillil,
ka kuulamise, liitriangel,
lauludele, lasteriipatsutab kaasa
kõlapulkadel,
kumise ja laulmise 2. Mängib rütmisaakõlaplaadid) lihtmidele ja instruteid lasteriimidele
pulssi või rütmi.
randmekuljustel,
saateks.
samaid ostinato
mentaalpaladele.
ja -lauludele.
väikesel trummil ja
kaasmänge (lühi2. Eristab kuulates
marakal.
kest korduvat rüt- 2. Mängib pillianneid tämbri järgi. 3. Ansamblimängus
samblis.
m
i-, viisi- või
osaledes alustab ja
meloodialõiku).
lõpetab koos teis3. Mängib järgmisi
tega, mängib nen- 2. Mängib pillianpille: kõlaplaadid,
dega ühes temmetall-agoogo, casamblis.
pos.
basa, cazizi, plaatpillid (ksülofon,
4. Mängib tamburiimetallofon,
ni, kõlatoru,
kellamäng).
võrutrummi ja
kastanjette.

4-5aastased

Pillimäng

3-4aastased

1. Tunneb rõõmu
1. Reageerib emot- 1. Kuulab laulu ja
1. Kuulab laulu ja
1. Tunneb ära lihtsa- 1. Kuulatud muusikat
kuulatavast laulust sionaalselt muusimuusikapala.
muusikapala huvimaid þanre
iseloomustades
või muusikapalast.
ka iseloomule (nt
ga.
(marss, laul,
kasutab eakohast
2. Väljendab emotplaksutab,
tants).
sõnavara.
sionaalselt kuula- 2. Väljendab kuulakõigutab keha).
tud muusikas tajutud muusikas taju- 2. Väljendab loovalt 2. Näitab tegevuses
tud kontrastseid
tud meeleolusid
muusika kuulamiüles loomingulist
meeleolusid liiguerinevate muusisest saadud elainitsiatiivi, toetutuste ja liikumisekaliste tegevuste
musi.
des oma kogega.
(liikumise, laulmimusele kuuldud
se, pillimängu)
palade suhtes (nt
3. Tunneb kuulmise
kaudu, näiteks järjutustab, mida
järgi ära
gib tempot ja rütkuulis muusikas).
mõningaid õpitud
mi kehalise liikulaule.
3. Eristab vokaal- ja
misega või, tundes
instrumentaalära õpitud laulu,
m
uusika lihtsakuuldes nii meloomaid žanre (hällidiat kui ka sõnu,
laul, marss, tanthakkab kaasa laulsuviis, rahvalaul).
ma.

2-3aastased

Muusika
kuulamine

Tegevuse liigid
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)
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12

Valdkonna "Liikumine" sisu on:

Liikumine

2) põhiliikumised;

1) liikumisalased üldteadmised;
3) liikumismängud;

12.1. Sissejuhatus

4) erinevad spordialad;

Eelkoolieas on oluline lapse sihipärase huvi ja
meelsuse ning omaalgatuse toetamine liikumistegevustes. Lapse enesekindlust ja eduelamust
saab kujundada aktiivse liikumisega ka vähem
võimekate laste puhul, säilitades vaid tegutsemisrõõmu ning toetades lapse algatust ja loovust liikumisel. Kuivõrd laste areng on kompleksne, siis moodustab aktiivne liikumine koolieelses eas lapse tegevuste ja mängude loomuliku osa. Liikumisõpetusele seatud eesmärke ei
tagata
pelgalt
liikumistundide
kaudu
liikumisõpetuses, vaid liikumisõpetuse eri vormide ja kõigi õppe- ja kasvatusvaldkondade kaudu.

5) tants ja rütmika.

12.2. Liikumisvaldkonna eesmärgid, sisu ja korraldus
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et
laps:
1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese
tervisele;
5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
Kolm esimest eesmärki on üldisemalt seotud
üldfüüsilise ettevalmistusega, milles on ühendatud laste tahe, oskus ja suutlikkus aktiivselt
tegutseda. Üldkehaline ettevalmistus saab
tugineda üksnes eakohase baasmotoorika arengule. Lisaks üldfüüsilisele arengule iseloomustab esimene eesmärk ka lapse meelsust liikumise suhtes ning toetab tema emotsionaalset
arengut. Suutlikkus pingutada sihipärase tegevuse nimel on seotud lapse tahteomaduste
kujundamisega ja oskusega plaanitud tegevus
lõpetada. Sotsiaalseid oskusiaitab kujundada
lapse valmisolek tegutseda aktiivselt nii üksi kui
ka rühmas. Lapse teadmised, väärtushinnangud
ja hoiakud liikumise valdkonnas kujunevad
sedavõrd, kuivõrd suudab laps mõista aktiivse
liikumise tähtsust tervisele ning oskab järgida
hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad
igapäevast suunamist: liigutusoskused, liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja
arenevad tegevusi regulaarselt korrates;
2) rikastatakse
lapse
liikumisja
tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega, nt jalgrattasõit, suusatamine,
uisutamine, ujumine jms;
3) peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja
enesekindluse kujundamist: kui kehalisi harjutusi tehakse korrapäraselt, kujunevad positiivsed iseloomuomadused;
4) ergutatakse last oma oskusi, võimeid ja
koostööd hindama, kaaslasi arvestama, oma
emotsioone kontrollima ja valitsema ning
mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust;
5) arendatakse põhiliikumisi, koordinatsiooni,
rühti, tasakaalu, liikumisvõimet ja peenmotoorikat (täpsust, näo- ja sõrmelihaste kontrollimise oskust) ning antakse tagasisidet.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) keskendub sihipärasele kehalisele tegevusele;
2) peab liikudes ja mängides kinni üldistest
ohutusreeglitest, valides sobivad paigad ja
vahendid;
3) sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud ja rütmilised;
4) teeb painduvust, kiirust, vastupidavust ja
jõudu arendavaid harjutusi;
5) säilitab tasakaalu paigal olles ja liikudes;
6) kasutab harjutusi tehes mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab domineerivat kätt;
7) matkib harjutusi tehes täiskasvanut;
8) sooritab ühel jalal kaaslasega rütmiliikumisi;
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9) liigub enda tekitatud rütmi järgi ühtlase ja
vahelduva tempoga;

•

Taotleda käimise ja jooksmise erinevate viiside omandamist.

10) kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud);

•

11) mängib sportlike elementidega mänge
(korvpall, jalgpall jm);

Harjutada roomamist ja ronimist, esemete
viskamist, veeretamist ja püüdmist eset rinna vastu surumata.

•

Harjutada tasakaalu säilitamist.

12) peab kinni kokkulepitud mängureeglitest;

•

13) nimetab erinevaid spordialasid ja Eesti tuntumaid sportlasi.

Spordipidudel kaasata lapsi osa võtma ühistest liikumismängudest.

•

Tekitada huvi aktiivsete tegevuste ning vanemaealiste laste võistluste vastu.

Liikumisõpetuse eesmärgid vanuserühmade kaupa

4-5aastased

1-3aastased

•

Õpetada käima nii, et käed oleksid loomulikus asendis.

•

Tagada laste tervise kaitse ja parendamine,
soodustada psühhofüüsilist arengut ja organismi karastamist.

•

Õpetada jooksma kergelt, rütmiliselt, energiliselt varvastega maast ära tõugates ning
jalgu täielikult sirgu ajades.

•

Ergutada lapsi kehalisele ak- tiivsusele, kujundada peamised elutähtsad liigutused, oskus säilitada tasakaalu, tagada sensoorse
motoorika koordinatsiooni ja peenmotoorika areng.

•

Õpetada käimise ja jooksmise erinevaid viise.

•

Õpetada hüppama kohapealt õigest lähteasendist, energiliselt ära tõugates.

•

Õpetada ronima mööda võimlemisseina,
astmepulki vahele jätmata.

•

Õpetada püüdma palli kätega.

•

Õpetada võtma õiget lähteasendit heitmisel.

•

Kujundada kelgutamise ja jalgrattal sõitmise
oskus.

•

•

Õpetada lapsi kooskõlastama oma liigutusi
teiste laste liigutustega, muuta liigutuste
suunda ja iseloomu käimise ja jooksmise ajal
vastavalt helisignaalile.
Õpetada tegema üleshüppeid kohapeal, sujuvalt üles hüpates ja maandudes.

•

Harjutada roomamist, ronimist, harjutusi
palliga.

•

Õpetada iseseisvalt tegutsema, orienteerudes ruumis.

•

Käia vaatamas vanemate koolieelikute spordipidusid.

•

Toetada laste huvi mängida liikumismänge.

•

Kaasata lapsi ühismängudesse, arvestades
laste individuaalseid omadusi.

•

Mängida lihtsa sisu ja lihtsate liigutustega liikumismänge, ühendades lapsi alguses väikestesse gruppidesse ning hiljem haarates
mängu kõiki lapsi.

•

Järk-järgult üle minna keerukamate reeglitega mängudele.

3-4aastased
•

Harjutada lapsi käima ja jooksma vabalt, loomulikult koordineerides käte ja jalgade liigutusi, mitte lohistama jalgu ja pead mitte longu laskma.
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•

•

Kaasata lapsi aktiivselt osa võtma
spordipidudest (talvistest ja suvistest).
Ergutada demonstreerima oma
oskusi erinevate harjutuste
sooritamisel, pallimängudes
jne. Ergutada olema nutikas

ja otsusekindel võistlusmängudes.
•

Aktiivselt kaasama lapsi ühistesse
harjutustesse, mängudesse ja meelelahutustesse.

5-6aastased
•

Taotleda jooksmise ja käimise kergust.

•

Õpetada jooksmise ajal tugevamini ära
tõukama, jooksma põlvetõstega, suurema
sammuga, jooksma kiiremini,
aeglasemalt ja ühtlase kiirusega, joostes takistusi ületama.

•

Kujundada hoojooksuga kõrgus- ja kaugushüppeoskused, oskus õigesti hoogu
võtta ja maanduda.

•

Õpetada palli ühe käega üles viskama ja
püüdma.

•

Harjutada jalgrattal sõitmist ning kelgutamist.

•

Õpetada hoolitsema spordiinventari eest.

•

Ergutada demonstreerima oma oskusi spordipidudel.

•

Ergutada laste initsiatiivi spordimängudes.

6-7aastased
•

Õpetada kasutama käimise ja jooksmise
erinevaid viise vastavalt tingimustele.

•

Harjutada jooksma mõõdukas tempos ja pikemalt, jooksma võidu.

•

Harjutada ronima mööda võimlemisredelit
rist- ja paariskoordinatsioonis.

•

Harjutada ronimist mööda nöörredelit.

•

Õpetada ronima mööda köit.

•

Kasvatada füüsilisi omadusi: kiirust, osavust,
vastupidavust harjutuste sooritamisel.

•

Harjutada õiget rühti, õpetada tegutsema
organiseeritult, olema iseseisev, kasvatada

enesevalitsemisoskust.
• Toetada laste huvi kehaliste harjutuste vastu.
•

Õpetada sooritama harjutusi mitte
ainult õpetaja eeskujul, vaid ka
suulise seletuse järgi, sooritama
harjutusi täpselt, rütmiliselt, etteantud tempos, muusika saatel.

3aastane

4aastane

5aastane

1. Sooritab harjutusi 1. Valib õpetaja kor- 1. Sooritab harjutusi 1. Nimetab kodukoaktiivselt ja enraldusel teiste riiõpetaja korraldushas harrastatavaid
tusiastlikult.
ete hulgast välja
te ja sõnalise selespordialasid ja
võimlemisriided.
tuse järgi.
peetavaid
2. Liigub õpetaja juspordivõistlusi.
hendamisel ohut- 2. Arvestab rühma- 2. Järgib meeldetuleult.
kaaslasi aktiivses
tamise korral
2. Teab spordivahentegevuses.
hügieeninõudeid.
dite nimetusi ning
kasutab erinevaid
spordivahendeid
(nt topispalli)
ohutult, sobival
viisil ja kohas.
3. Õpitud tegevustes
kasutab ohutuid
liikumisviise.

2aastane
1. Osaleb lasteaia
spordipäeval.
2. Talub kaotust
võistlusmängudes.
3. Teab ja kasutab
mõisteid õpitud
terminoloogia piires.
4. Mõistab
hügieeninõuete
olulisust.
5. Õnnetuse või ohu
korral teab, kuidas
kutsuda appi täiskasvanu..

6aastane

Põhiliikumised 1. Ronib ning roo1. Sooritab
1. Sooritab
1. Kasutab
1. Käsitseb väikevamab üle ja läbi väi- põhiliikumisi.
põhiliikumisi kompõhiliikumisi akhendeid aktiivses
keste takistuste.
binatsioonides ja
tiivses tegevuses
tegevuses.
2. Säilitab liikudes ta- õpitud harjutusja mängudes.
2. Kõnnib piiratud
sakaalu nii tasa2. Ronib varbseinal
tes.
pinnal.
kaalupingil kui ka
2. Sooritab staatilist
vahelduva samvähendatud pin- 2. Teeb koordinatsitasakaalu
muga ning täidab
3. Säilitab kõndides
nal.
ooni, tasakaalu ja
nõudvaid harjutulisaülesandeid.
ja joostes sihi.
osavust arendasi.
vaid harjutusi.
4. Hüpitab käes palli
3. Teeb harjutusi väining jälgib selle
kevahenditega.
suunda.

Liikumisteadmised

Üldteema

1. Sooritab
põhiliikumisi pingevabalt nii, et liigutusedon koordineeritud ja rütmilised.
2. Säilitab paigal olles ja liikudes tasakaalu.
3. Kasutab harjutusi
tehes mõlemat
kätt korraga, täpsust nõudvas tegevuses kasutab domineerivat kätt.

1. Nimetab erinevaid
spordialasid ja
mõne Eesti tuntuma sportlase nime.
2. Keskendub sihipärasele kehalisele
tegevusele.
3. Liikudes ja mängides peab kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad paigad ja vahendid.
4. Peseb ennast pärast aktiivset kehalist tegevust.

7aastane
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12.3. Lapse arengu eeldatavad tulemused

5aastane

6aastane

7aastane

1. Sooritab ettenäita- 1. Sooritab
1. Sooritab juhenda- 1. Teeb vahenditega 1. Valitseb harjutusi 1. Valitseb oma liigumise ja juhendavõimlemisharjutumisel kuni neljast
(palliga, hüpitsaga) tehes oma liigutusi tusi nii ruumis,
misejärgi asendeid
si eri asenditest ja
harjutusest koosharjutusi eakoja kehahoidu.
maastikul kui ka
ja liikumisi.
erinevate vahendi- nevat kombinatsihaselt tehniliselt
tänaval.
2. Säilitab dünaamitega.
ooni.
õigesti.
2. Jookseb veereva
listes harjutustes 2. Orienteerub mänvahendi (palli,
2. Teeb harjutusi et- 2. Hoiab oma kohta 2. Valitseb oma liigutasakaalu.
guväljakul ning
rõnga) järel.
tenäitamise ja juerinevates rivistusi koordinatsioosooritab kujundliihendamise järgi
tustes: kolonnis,
ni ja tasakaalu
kumisi, olles koühtses tempos
rivis, viirus.
nõudvaid harjutusi
lonnis esimene.
õpetaja ning kaastehes.
3. Sooritab paindulastega.
3. Sooritab tasakaavust, kiirust, vastu3. Teeb painduvust
lu, painduvust ja
pidavust ja jõudu
ja kiirust arendaosavust arendaarendavaid tegevaid harjutusi.
vaid harjutusi.
vusi.

4aastane

Spordialad:
võimlemine

3aastane

1. Mängib koos ju1. Mängib matkiva
1. Mängib 2-4 reegli- 1. Mängib kollektiiv- 1. Kaitseb mängu- ja 1. Võistleb komhendaja ning kaassisuga 1-2 reegliga
ga liikumismänge.
seid
spordivahendeid
bineeritud
lastega kõnni- ja
kõnni- ja jooksuvõistlusmänge.
loovmängudes.
teatevõistlustes
2. Pingutab end rühjooksumänge.
mänge.
(nt takistusriba lämategevustes ühi- 2. Osaleb
bimine).
2. Mängib iseseisvalt
se eesmärgi nimel.
jõukohastes
aktiivse liikumiseteatevõistlustes.
2. Mängib sportlike
ga mänge.
elementidega
3. Tunnustab nii enmänge (korvi visda kui ka vastasked, jalgpall jne).
meeskonna edu.
3. Organiseerib ise
liikumismänge.
4. Kasutab ausa
mängu
põhimõtteid ning
peab kinni kokkulepitud mängureeglitest.

2aastane

Liikumismängud

Üldteema

68

Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

Tants ja
rütmika

Spordialad:
ujumine

Spordialad:
kelgutamine,
suusatamine

Üldteema

3aastane

5aastane

6aastane

7aastane

1. Kasutab sihipä1. Mängib veemänge 1. Hingab vette.
1. Ujub abivahendiraselt abivahenega karda vett.
ga.
2. Kasutab ujumisosdeid (rõngast, käkuse harjutami2. Järgib basseini katiseid, nn nuudlit). 2. Järgib basseini kasutamise hügiseks abivahensutamise ohutuseenireegleid ning
deid.
reegleid.
õpetaja juhendamisel ka ohutusreegleid.

1. Kasutab suuskadel 1. Veab üksi, kaheke- 1. Suusatab vaheldu- 1. Osaleb
liikudes käte abi ja
si, kolmekesi kelva libiseva samkelguvõistlustel
keppide tuge.
gul kaaslast.
muga.
(kaugusele, täpsusele).
2. Kelgutab mäest al- 2. Käsitseb suusavala, täites eriürustust õpetaja
2. Sõidab nõlvakust
lesandeid (nt haaabiga.
alla põhiasendis.
rab esemeid).
3. Suusatsb koor3. Suusatades kasudineeritud liikumitab libisemist.
sega.
4. Käsitseb suusavarustust iseseisvalt.

4aastane

1. Kasutab liikudes
1. Kõnnib, jookseb ja 1. Sooritab imiteeri- 1. Jäljendab liikumi- 1. Kohandab oma lii- 1. Sooritab rütmiliirütmipille juhenhüpleb rütmiliselt
vaid liigutusi muusega erinevaid rütgutusi etteantud
kumisi ühel ajal
daja abil.
muusika järgi.
sika järgi.
me.
rütmiga.
kaaslasega.
2. Sobitab juhendaja 2. Sooritab õpetaja 2. Plaksutab ja liigub 2. Liigub vastavalt
2. Kasutab lihtsaid
2. Liigub enda tekitaabil liikumist muuvastavalt rütmile.
muusika tempo
tantsusamme üksi
tud rütmi järgi
sika järgi.
kiirenemisele ja
ja rühmas tantsining vahelduva
aeglustumisele.
des.
tempoga kiirelt
aeglasele.
3. Liigub muusika järgi iseseisvalt ja va3. Väljendab liikumibalt.
se kaudu emotsioone.
4. Kasutab liikudesloovalt vahendeid
(linte, rätikuid,
rõngaid).

1. Istub kelgul ja hoi- 1. Veab tühja kelku.
ab tasakaalu
2. Sõidab kelguga
mäest laskudes.
iseseisvalt
nõlvakust alla.
3. Liigub suuskadel
otsesuunas.

2aastane
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

2aastane

3aastane

4aastane

5aastane

6aastane

7aastane

Vaba aeg ja
1. Mängib vabamän- 1. Matkab õpetajaga 1. Algatab iseseisvalt 1. KAsutab spordi- ja 1. Suudab sõita
1. Tegutseb iseseisloodusliikumi
gus iseseisvalt.
või vanematega
mängu.
mänguväljakute
tõukerattaga ja ka- valt koduümbruse
ne
looduses.
vahendeid sihipäherattalise rattamängu- ja spordi2. Tegutseb iseseisraselt.
ga, suusatada ning
väljakul.
2. Teeb kaasa kuni
valt lasteaia
liikuda rulluisku500 m pikkuse
õuealal.
2. Sooritab ränna2. Mängib lihtsamaid
del.
rännaku ja püsib
kuid ja orienteemaastikumänge.
kolonnis.
rub koos
õpetajaga.

Üldteema
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Lapse arengu eeldatavad tulemused (järg)

71

13

3) mõõtmise tulemused on kohesed ja lihtsad,
õpetaja teavitab tulemustest vanemaid;

Lapse arengu hindamine

4) on loodud sundimatu õppekeskkond laste
võimete paremaks avanemiseks;

13.1. Sissejuhatus

5) kindla perioodi järel korratakse mõõtmisi.

Areng on organismi kasvu ja muudatuste protsess, mis saab alguse lapse sünnihetkest. Kui
laps tuleb lasteaeda, siis õpetajad hindavad
tema arengutaset, määravad kindlaks lapse
nõrgad küljed, millega laps ei saa hakkama. On
väga tähtis, et lapse hindamine toimuks positiivselt. Niisugune hindamine ei hirmuta last, vaid
innustab ja toetab. Samas on vaja näha neid
arengu külgi, mis vajavad tuge.

Hindamismeetodid

•

Lapse jälgimine annab võimaluse saada vahetut infot lapse tegevuse ja käitumise kohta loomulikus keskkonnas.

13.2. Hindamise eesmärgid, sisu
ja meetodid

•

Vestlused lastevanemate, kolleegide ning
teiste lastega annavad lisainfot lapse arengu
kohta.

Hindamise eesmärgid

•

Laste tööd – joonistused, töövihikud, meisterdised – annavad ettekujutuse lapse arengu dünaamikast.

•

Testid võimaldavad hinnata lapse arengu taset.

Lapse arengut jälgitakse regulaarselt. 2 korda
aastas – oktoobris ja aprillis – hinnatakse laste
arengut meeskonnatööna koos lastevanematega. Hindamise meetodid vastavad lapse individuaalsetele vajadustele ning arengu tasemele.

Lapse arengu hindamise peamised eesmärgid:
1) saavutuste tähistamine lapse arengus;
2) lapse erivajaduste, õpetamise ja õppimise
erisuste väljaselgitamine;
3) aidata lapsel näha arengu edenemist;
4) toetada last õpingutes;
5) koostöös lapsevanemaga kavandada õppeja kasvatustegevust.

Hindamise sisu
Lapse arengu hindamine on pikaajaline protsess, mille käigus jälgitakse lapse tegevusi kõigis
valdkondades tema loomulikus keskkonnas.
Hindamine on õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise aluseks. Last jälgitakse samuti vabade
tegevuste, mängu ja töise tegevuse ajal.
Lapse arengu hindamisse kaasatakse võimalikult
rohkem lapsega seotud inimesi – vanemad,
rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, logopeed.
Hinnataes paljusid valdkondi saadakse tervikpilt:
1) mõõtmised hõlmavad lapse iseseisvuse
jaoks olulisi arenguvaldkondi – kognitiivsed
oskused, sotsiaalne kompetents, lähenemine õppimisele;
2) mõõtmised arvestavad lapse arengu hindamise terviklikkust ning peegeldavad arengu
protsessi;

Rühmaõpetajad informeerivad vanemaid lapse
hindamisest. Kord aastas ning siis, kui vanemad
vajavad abi jooksvate küsimuste lahendamisel,
viivad õpetajad läbi arenguvestlusi. Arenguvestlus on hea koostöövorm. Selle käigus vahetavad
pooled infot lapse kohta. Vanemaid informeeritakse lapse hindamise korraldamisest. Samal
ajal saavad õpetajad vanematelt tagasisidet
ootuste kohta lapse arengu suhtes.

Lapse arengu hindamise tabel
Info lapse arengu kohta märgitakse tabelisse,
mis hõlmab erinevaid valdkondi tervikliku ettekujutuse saamiseks lapse arengu kohta. Tabelis
fikseeritakse muudatused lapse käitumises,
oskuste täiustumine ning uute oskuste tekkimine. Eristatakse lapse tugevad ja nõrgadküljed,
samuti kavandatakse tegevused, mis toovad esile lapse tugevad küljed ning toetavad nõrkade
külgede arengut.
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1-3aastase lapse arengukaart
Lapse ees- ja perekonnanimi:

............................

Õpetaja ees- ja perekonnanimi:

............................

Hinnatav valdkond
1. Mina ja keskkond

Vanus:

Oktoober

.......

Aprill

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Teab oma nime.
• Omab elementaarset ettekujutust inimesest, inimese füüsilisest seisundist.
• Omab elementaarset ettekujutust inimesest, inimese psüühilisest seisundist.
• Omab ettekujutust kodust ja lähedastest inimestest.
• Omab ettekujutust teda ümbritsevate täiskasvanute tööst lasteaias ja kodus.
• Eristab ilma iseloomulikke seisundeid.
• Eristab ja näitab kahte liiki puid: kuusk, kask.
• Tunneb välimuse ja maitse järgi ära köögivilju (kurk, tomat,
porgand, kapses).
• Tunneb välimuse ja maitse järgi ära puuvilju (õun, pirn, apelsin,
sidrun).
• Omab algteadmisi loomadest (koer, kass, kukk, kana, hobune,
lehm).
• Omab algteadmisi lindudest (vares, varblane).
• Omab algteadmisi putukatest (mesilane, kärbes).
• Teab mõningaid transpordivahendite liike (buss, sõiduauto,
veoauto).
2. Eneseteenindamise alusoskused
• Peseb käsi seebiga, peseb nägu, kuivatamiseks kasutab käterätikut.
• Kasutab taskurätikut.
• Palub potile, oskab kasutada potti.
• Kasutab lusikat, oskab juua tassist.
• Täiskasvanu kontrolli all paneb riided selga, jalatsid jalga, võtab
seljast ja jalast ära ning paneb riided kokku.
• Oskab peale mängu mänguasjad ära koristada.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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3. Keel ja kõne

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Saab aru täiskasvanu kõnest.
• Räägib kolme- kuni viiesõnaliste fraasidega.
• Jutustab naljajutte, loeb peast lihtsamaid luuletusi.
• Nimetab õigesti riietusesemeid.
• Nimetab õigesti lauanõusid.
• Nimetab õigesti mööbliesemeid.
• Nimetab õigesti mänguasju.
• Kasutab õigesti nimisõnu mitmuses ja eessõnaga "â".
• Kasutab õigesti nimisõnu mitmuses ja eessõnaga "íà".
• Kasutab õigesti nimisõnu mitmuses ja eessõnaga "ïîä".
• Väljendub mänguasjade, pildil kujutatu ja loetu kohta.
4. Kunst

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Omab ettekujutust värvidest, pliiatsitest, kriitidest, oskab
õigesti käes hoida pintslit ja pliiatsit.
• Joonistab sirgeid jooni paberil.
• Oskab orienteeruda paberil.
• Oskab joonistada ümaraid esemeid.
• Valdab niisutamismeetodit.
• Oskab plastiliinitükke küljest rebida.
• Oskab plastiliini peopesade vahel rullida ring- ja sirgjooneliste
liigutustega.
• Oskab detaile paberil laiali paigutada ning koostada kujundeid
2-3 detailist.
5. Mängud ehitusmaterjalidega

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Oskab ehitusmaterjale üksteise peale panna.
• Loob ehitusmaterjalidest ehitisi, kasutab asendusesemeid.
• Eristab ehitusmaterjalide detaile (kuubik, tellis, plaat).
• Kasutab ehitisi süžeelistes mängudes.
• Kasutab ehitusmaterjalina liiva.
6. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused
• Saab teiste lastega hästi läbi.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

74

6. Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Saab teiste lastega hästi läbi.
• Oskab järjekorrast kinni pidada.
• Oskab väljendada viha vastuvõetaval moel.
• Ei karda omandada uusi kogemusi.
• Tegutseb vastavuses kindla rolliga, kujutab mõningate tegelaste lihtsamaid kujundlikke tegevusi.
7. Liikumine

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Oskab käia ja joosta, muudab liikumissuunda koos käte ja jalgade vabade liigutustega.
• Käib mööda sirget rada, astudes üle esemete. Käib mööda lauda ja poomi.
• Roomab näljakäpakil sirgjooneliselt, mööda lauda põrandal,
mööda võimlemispinki.
• Oskab hüpata kahel jalal kohapeal ja veidi edasi liikudes, hüpata kahel jalal üle nööri, üle kahe paralleelse joone, hüppab üles
esemeni.
• Veeretab palli kahe käega õpetajale ja teineteisele, viskab palli
pea tagant, viskab palli alt kahe käega.
• Ronib kaare ja nööri alt läbi, ronib üle poomi.
8. Muusika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Tunneb huvi muusika vastu.
• Oskab tähelepanelikult kuulata rahulikke ja hoogsaid laule,
reageerib emotsionaalselt.
• Ilmutab aktiivsust häälitsuste matkimisel ("miau-miau",
"kap-kap", "la-la") ja üksikute sõnade kaasalaulmisel koos
õpetajaga.
• Näitab muusikainstrumenti (ühte kahest-kolmest), millel täiskasvanu esitas meloodiat (kelluke, trumm, vilepill).
• Taasesitab liigutusi täiskasvanu eeskujul (plaksutab, trambib
jalaga, käelabapöörded) hajali seistes.
• Oskab edasi anda kujundeid (linnuke lendab, jänku hüppab, karuke tatsab).




valdab täielikult
valdab osaliselt
ei valda

Andmetega tutvunud:
Andmetega tutvunud:

................

.....................

kuupäev

lapsevanema allkiri

................

.....................

kuupäev

lapsevanema allkiri
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3-4aastase lapse arengukaart
Lapse ees- ja perekonnanimi:

............................

Õpetaja ees- ja perekonnanimi:

............................

Hinnatav valdkond
1. Mina ja keskkond
• Eristab lapse sugu (poiss-tüdruk) väliste tunnuste põhjal.
• Laiendatud teadmised perekonnast ja sugulastest.
• On välja kujunenud eneseteenindamise oskused.
• Saab aru, mida kujutab endast mikroob.
• Hoolitseb hammaste eest.
• Kasutab hügieenitarbeid.
• Omab ettekujutust täiskasvanute tegevusest kodus.
• Teab lasteaia töötajaid ning nende kohustusi.
• Tunneb käitumiseeskirju lasteaias ja kodus.
• Teab kodumaa tähtpäevi.
• Teab Eesti lippu, nimetab lipu värve.
• Eristab ja nimetab ööpäeva osi.
• Eristab ja nimetab mitut liiki lilli.
• Eristab puid eri aasaaegadel.
• Eristab köögivilju värvuse, suuruse ja maitse järgi.
• Tunneb ja nimetab puuvilju.
• Tunneb linde, nende harjumusi ning välimuse omapära.
• Eristab putukaid välimuse järgi (värvus, suurus).
• Tunneb koduloomi, nende välimuse omapära.
• Teab transpordivahendeid, eritranspordi liike.
• Saab aru helkuri kasutamise vajadusest.
• Eristab sõiduteed, kõnniteed, ülekäigurada.
• Teab valgusfoori tulede tähendust.
• Tunneb olmetehnikat, selle otstarvet, ohutu kasutamise reegleid.

Vanus:

Oktoober

.......

Aprill

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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1. Mina ja keskkond (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Saab aru, kuidas inimene kaitseb ning mõjutab loodust.
• Leiab prahti ning viib selle ettenähtud kogumiskohta.
2. Keel ja kõne

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Suhtleb täiskasvanute ja eakaaslastega.
• Kuulab ja mõistab õpetaja kõnet, vastab küsimustele.
• Esitab küsimusi täiskasvanutele teda ümbritsevate esemete
kohta.
• Hääldab selgelt sõnu ja häälikuid, kuuleb neid.
• Ühildab sõnu soos, arvus ning käändes.
• Saab aru ja kasutab eessõnu "ïîä", "íà", "ïåðåä", "â", "çà".
• Kasutab kõnes üldistavaid sõnu.
• Taasesitab tuntud muinasjutte ja lühikesi jutustusi.
• Koostab lühikesi jutukesi piltide ja mänguasjade järgi.
3. Kunst

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Joonistab ümara kujugas esemeid.
• Tõmbab eri laiusega jooni erinevates suundades.
• Kaunistab vorme ja siluette pintslitõmmete ja ringidega.
• Hoiab õigesti käes ning kasutab õigesti pliiatseid ja pintslit.
• Oskab käte sirgjooneliste liigutustega plastiliini rullida.
• Oskab käte ringliigutustega plastiliini rullida.
• Voolib tegelaste kujusid 2-3 erikujulisest osast.
• Paneb valmis detailid laiali, vaheldumisi värvi järgi.
• Kleebib, koostades erinevate vormide peal mustreid.
• Koostab ja kleebib eset, mis koosneb 2-3 vormist.
• Tunneb ära ja nimetab detaile: kuubik, tellis, plaat.
• Ehitab ehitisi õpetaja näidise järgi ning mängib nendega.
4. Matemaatika
• Eristab mõisteid "lühike", "pikk", kitsas", "lai".
• Määrab kindlaks inimeste ja esemete asukoha enda suhtes
(üleval, all, ees, taga).

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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4. Matemaatika (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Leiab mitu eset ja ühe eseme.
• Eristab ning nimetab õigesti ringi, ruutu ja kolmnurka.
• Orienteerub tasapinnal peamistes suundades.
• Võrdleb esemeid pikkuse, laiuse, kõrguse ja paksuse järgi.
5. Liikumine

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Valdab kõndi ja jooksu, vahetab liikumissuunda käte ja jalgade
vabade liigutustega.
• Käib mööda sirget rada astudes esemetest üle, käib mööda lauda ja poomi.
• Roomab neljakäpakil sirgjooneliselt, roomab mööda lauda,
mööda võimlemispinki.
• Hüppab kahel jalal kohapeal ja veidi edasi liikudes, hüppab kahel jalal üle nööri, üle kahe paralleelse joone, hüppab üles esemeni.
• Veeretab palli kahe käega õpetajale ja teineteisele, viskab palli
pea tagant, viskab palli alt kahe käega.
• Ronib kaare ja nööri alt läbi, ronib üle poomi.
6. Muusika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Soovib kuulata muusikat, reageerib sellele emotsionaalselt.
• Tunneb ära tuttavad laulud ja palad.
• Oskab laulda teistega koos, hääldab sõnu selgelt, annab edasi
laulu iseloomu (rõõmsalt, mahedalt).
• Oskab liikuda vastavuses 2-osalise muusikavormiga, tunneb
elementaarseid tantsuliigutusi (vedru, konts, pöörlemine).
• Osaleb aktiivselt lastepidudes ja kunstilise isetegevuses (loeb
luuletusi, laulab laule, tantsib, mängib ringmänge).




valdab täielikult
valdab osaliselt
ei valda
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4-5aastase lapse arengukaart
Lapse ees- ja perekonnanimi:

............................

Õpetaja ees- ja perekonnanimi:

............................

Hinnatav valdkond
1. Mina ja keskkond

Vanus:

Oktoober

.......

Aprill

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Teab oma ankeetandmeid.
• Omab ühte või mitut lähedast sõpra.
• Teab ja nimetab oma lasteaeda.
• Tunneb Lasnamäe linnaosa.
• Tunneb linna, kus elab.
• Nimetab tähtpäevi, mil heisatakse riigilipp.
• Eristab ilmastiku olusid ning põhjuslik-tulemuslikke seoseid.
• Omab algteadmisi veeringlusest looduses.
• Teab, miks tuleb vett kokku hoida.
• Omab ettekujutust päikesesüsteemist.
• Tunneb ning nimetab iseloomulike tunnuste järgi mitut liiki
puid.
• Oskab ära tunda linde, kes lendavad lasteaia õuealal.
• Tunneb mitut liiki putukaid.
• Tunneb mõningaid liikluseeskirju ning liiklusmärke.
• Teab helkuri, turvavööde ja turvaistme otstarvet.
• Oskab rühmitada transpordivahendeid liikumisviiside järgi.
• Tunneb olmetehnikat ning inimesi, kes seda seda kasutavad.
• Teab milleks ja kuidas sorteeritakse prügi.
2. Eneseteenindamise alusoskused
• Jälgib oma välimust.
• Omab elementaarset ettekujutust oma organismist (silmad,
kõrvad, nina, suu).
• Kasutab lusikat, kahvlit, salvrätikut.
• Peseb õigesti hambaid.
• Suhtub säästvalt oma tervisesse.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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3. Keel ja kõne

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Oskab kasutada lihtsaid lausetüüpe.
• Oskab kasutada keerulisi lausetüüpe.
• Võrdleb esemeid ning eristab nende olulisi tunnuseid.
• Kasutab üldistavaid sõnu (köögiviljad, puuviljad, riided, nõud).
• Koostab jutustust pildi järgi tuginedes õpetaja näidisele.
• Koostab lühikesi jutustusi enda kogemusest.
• Jutustab ümber lühikesi muinasjutte, pidades kinni sündmuste
järjekorrast.
• Oskab grammatiliselt õigesti muuta igapäevaelus kasutatavaid
sõnu.
• Kasutab õigesti genitiivi, nimisõnu mitmuses.
4. Kunst

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Joonistab mustri elemente (pintslitõmbed, punktid, sirgjooned, ringid).
• Kujutab ümaraid ja ovaalse kujuga esemeid.
• Kujutab täisnurkse kujuga esemeid.
• Kujutab kolmnurkse kujuga esemeid.
• Võrdleb heledaid ja tumedaid värvivarjundeid.
• Kasutab omavahel sobivaid värve ilmekate kujutiste loomiseks.
• Oskab värvida joonistusi kontuuri piiridest väljumata.
• Voolib mitmest osast koosnevaid esemeid pidades kinni proportsioonidest.
• Kasutab järgmiseid voolimisvõtteid: sissesurumine, väljavenitamine, silumine.
• Oskab kasutada kääre.
• Koostab kujutisi üksikuid detaile kleepides.
• Tunneb uusi materjale (paber, looduslikud materjalid) ning
nende konstruktiivseid omadusi.
• Oskab analüüsida ehitisi, eristab ehitiste osi, ruumilist asendit,
ehitise osade detaile.
5. Matemaatika
• Tunneb arve 1-10.
• Teab ööpäeva osi (hommik, päev, õhtu, öö).

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

80

5. Matemaatika (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Määrab kindlaks, millises esemete hulgas on esemeid rohkem,
vähem või sama palju.
• Eristab ning nimetab ringi, ruutu, ristkülikut, kolmnurka.
• Võrdleb esemeid pikkuse järgi (pikk, lühike).
• Võrdleb esemeid laiuse järgi (kitsas, lai).
• Saab aru, et esemete kogus ei sõltu nende mõõtmetest.
• Järjestab esemeid ritta suuruse kasvamise või kahanemise järjekorras.
• Loendab häälikuid.
6. Liikumine

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Rivistub iseseisvalt kolonni, ringi, paaridesse, rivvi.
• Teeb vasak- ja parempöördeid.
• Jookseb ringis käest kinni hoides, nöörist kinni hoides, jookseb
"ussina", jookseb suunda ja tempot muutes.
• Viskab palli üles ja püüab kinni, viskab esemeid horisontaalse ja
vertikaalse sihtmärgi pihta.
• Roomab neljakäpakil sirgjooneliselt, "ussina", roomab kõhuli
mööda võimlemispinki end kätega tõmmates.
• Ronib külili asetatud redeli pulkade vahelt läbi, ronib mööda
võimlemisredelit suvalisel kombel.
7. Muusika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• On arenenud huvi muusika vastu, tunnetab muusika iseloomu,
väljendab oma muljeid.
• Eristab muusikateose dünaamikat (vaikne, vali, aeglane, kiire),
heli kestust ja kõrgust (madal, kõrge, pikk, lühike).
• Oskab laulda ilmekalt, venivalt muusika iseloomu edasi andes.
• Kooskõlastab rütmilisi liigutusi erineva iseloomuga muusikaga
vastavalt osade vaheldumisele (2-3 osa).
• On omandanud elementaarsed mänguvõtted muusikainstrumentidel (kellukesed, tamburiin, trumm, kõristid).
• Soovib esineda peol, esitada laule, tantse, mänge.




valdab täielikult
valdab osaliselt
ei valda

Andmetega tutvunud:
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5-6aastase lapse arengukaart
Lapse ees- ja perekonnanimi:

............................

Õpetaja ees- ja perekonnanimi:

............................

Hinnatav valdkond

Oktoober

1. Mina ja keskkond

.......

Aprill

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Teab mõningaid oma õigusi ja kohustusi.
• Sooritab iseseisvalt ning teadlikult hügieeniprotseduure, jälgib
oma välimust, kõrvaldab korratuse riietuses, soengus.
• Teostab teadlikult karastusprotseduure, saab aru nende tähtsusest tervisele.
• Teab ja järgib naha, kuulmis-, nägemis- ja haistmisorganite
kaitsmise eeskirju.
• Peseb õigesti hambaid ning loputab suud peale söömist.
• Tunneb huvi sündmuste vastu enda elust, oma tuleviku vastu,
hindab olevikku..
• Teb oma nime, kodust
õdede-vendade nimesid.

Vanus:

aadressi,

oma

vanemate,

• Mõistab täiskasvanute sotsiaalseid rolle tööl, kodus, vabal ajal
(vanus, elukutse, meeleolu).
• Teab lasteaia töötajaid ning nende ametikohustusi.
• Teab Eesti Vabariiki ja sümboolikat.
• Teab Eesti pealinna Tallinna, oma kodurajooni, selle omapära,
kultuuri- ja olmeobjektide otstarvet.
• Nimetab tähtpäevi, mil heisatakse riigilipp.
• Teab oma rühma laste rahvust ning kodukoha elanike rahvust.
• Oskab orienteeruda lasteaia lähiümbruse tänavatel ning järgib
liikluseeskirju.
• Teab helkuri, turvaistme ja turvavöö otstarvet.
• Omab ettekujutust eesti rahvapühadest, -traditsioonidest
ning rähvakäsitööst.
• Teab Vene Föderatsiooni, selle loodusvööndite mitmekesisust
ja rahvakäsitöö liike.
• Mõistab aastaaegade sõltuvust Maa asendist Päikese suhtes.
• Tunneb Eesti looduse omapära.
• Tunneb elusorganismide elutegevuse sõltuvust looduse aastaajalistest muutustest (taimeriik).
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1. Mina ja keskkond (järg)
• Tunneb erinevates kliimavööndites elavaid
(põhjapõder, kaamel, pesukaru, põder).

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
metsloomi

• Tunneb koduloomi, kes abistavad inimest.
• Tunneb veeringlust looduses, teab vajadusest hoida kokku
vett.
• Teab, et prügi on vaja sorteerida kodus ja lasteaias.
• Orienteerub transpordivahendite mitmekesisuses, klassifitseerib transpordivahendeid otstarbe järgi.
• Teab ja järgib ohutu käitumise reegleid ruumis, avalikes kohtades ja looduses.
• Vastab telefonikõnedele (kutsub küsitud täiskasvanut).
• Tunneb olmetehnikat, selle otstarvet ning ohutu kasutamise
eeskirju.
2. Keel ja kõne

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Eristab ja hääldab selgelt kõiki häälikuid, reguleerib hääle tugevust ning kõne kiirust, kasutades intonatsiooni.
• Eristab täis- ja kaashäälikuid.
• Nimetab õigesti häälikut, silpi, tähte, sõna.
• Teostab erineva häälikulise struktuuriga sõnade häälikulist
analüüsi.
• Kasutab liht- ja liitlauseid, muudab sõnu grammatiliselt õigesti.
• Koostab erinevat liiki jutustusi, mõtleb välja eelnevaid ja järgnevaid sündmusi.
• Jutustab seotult ümber teoseid, peab kinni sündmuste järjestusest, annab edasi dialoogi.
• Kirjeldab muinasjuttude ja jutustuste tegelasi, annab edasi
oma suhtumist neisse.
• Oskab ühe ja sama objekti nimetamisks kasutada sõnade
erinevaid vorme (jänes-jänku).
• Mõistab kujundlikke väljendeid mõistatustes,
vanasõnade ja kõnekäändude mõistet.

selgitab

3. Kunst
• Joonistab natuurist ja ettekujutuse järgi.
• Joonistab inimest pidades kinni proportsioonidest.
• Annab edasi inimese ja loomade lihtsaid liigutusi, muutes käte,
jalgade ja käppade asendit.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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3. Kunst (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Värvib kujutisi kontuuri piiridest väljumata
• Koostab dekoratiivseid mustreid, tunneb eesti ja vene rahvamustrite elemente.
• Voolib tuttavaid esemeid, peab kinni proportsioonidest ning
kasutab tuntud võtteid.
• Kaunistab vormi pinda voolimispulga ja pealevoolimise teel.
• Lõikab mööda kontuuri välja.
• Kasutab rebimisvõtet aplikatsiooni koostamisel.
• Murrab ruudulisi ja ümaraid vorme diagonaali pidi kokku.
• Meisterdab looduslikest ja jäätmematerjalidest.
• Nimetab 10 värvitooni: punane, sinine, kollane, roheline, must,
valge, oranž, lilla, pruun, roosa.
4. Matemaatika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Liidab ja lahutab esemeid 12 piires.
• Opereerib kahe hulgaga – liidab ja lahutab.
• Mõistab, et esemete kogus ei sõltu nende mõõtmetest ja asendist.
• Eristab geomeetrilisi tasapinnalisi ja ruumilisi kujundeid –
ovaali, ringi, ruutu, kolmnurka, ristkülikut, kuupi, silindrit.
• Koostab geomeetrilistest kujunditest mustreid.
• Orienteerub ruumis ja tasapinnal (üleval, all, ees, taga).
• Teab nädalapäevade järjestust.
• Määratleb suhted pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi.
• Loetleb esemeid erinevates suundades.
• Orienteerub ajas (eile, täna, homme).
• Jaotab esemeid kaheks ja neljaks võrdseks osaks ning võrdleb
neid.
• Loetleb täis- ja järgarve 12 piires.
5. Liikumine
• Valdab kõnni ja joosu erinevaid viise.
• Valdab erinevaid hüppeviise.
• Viskab horisontaalse ja vertikaalse sihtmärgi pihta.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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5. Liikumine (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Oskab käsitleda palli – viskab üles, viskab üle (erinevatel viisidel), püüab ühe ja kahe käega, põrgatab vasaku ja parema käega.
• Roomab neljakäpakil, roomab kõhuli, roomab kaare alt läbi ronib mööda võimlemisredelit ühte jalga teise jala juurde asetades ja vahelduva sammuga.
• Tunneb ja täidab liikumismängude reegleid.
6. Muusika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• On arenenud muusikaline taju – tähelepanelikult kuulab muusikat, reageerib emotsionaalselt.
• Tunneb ära heliteose sissejuhatuse või sõnadeta meloodia järgi.
• Oskab laulda pingeta, sujuvalt, kerge häälega, sõnu selgelt välja hääldades
• Rütmiliste liigutused on väljendusrikkad, improviseerib liigutusi tantsudes ja mängiudes.
• Eristab lastemuusikainstrumentide (kelluke, tamburiin,
trumm, metallofon, triangel, marakaa) ja klaveri kõla.
• Näitab üles aktiivsust meelelahutuste ettevalmistamisel –
kontserdid, lavastused mudilastele ja lastevanematele.
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valdab osaliselt
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6-7aastase lapse arengukaart
Lapse ees- ja perekonnanimi:

............................

Õpetaja ees- ja perekonnanimi:

............................

Hinnatav valdkond
1. Mina ja keskkond
• Teab oma kodust aadressi ja telefoninumbrit.
• Teab lasteaia aadressi.
• Omab ettekujutust koolist.
• Järgib kokkulepitud ning üldtunnustatud käitumisnorme.
• Omab algteadmisi eesti rahvatraditsioonidest, -pühadest ja
-käsitööst.
• Tunneb järgmiseid tähtpäevi: jõulud, isadepäev, emadepäev,
iseseisvuspüha.
• Nimetab Eesti Vabariigi sümboleid (lipp, hümn, vapp, rahvuslind, -lill, -kivi).
• Teab kodulinna ja -rajooni sümboleid.
• Teab Eesti Vabariigi Presidendi nime.
• Näitab Eesti maakaardil kodukohta, nimetab oma kodukohas
asuvaid väljapaistvaid ehitisi.
• Teab ja nimetab Eestiga piirnevaid riike, nende rahvakombeid,
-traditsioone ja -käsitöö liik.
• Süstematiseerib teadmisi loodusnähtuste tunnustest ja struktuurist, mõistab põhjuslik-tulemuslikke seoseid.
• Mõistab temperatuuri, vee, toidu ja õhu tähendust elusorganismide, sh inimese, elutegevuses.
• Omab üldistatud ettekujutust lähiümbruse loomadest, roomajatest ning putukatest.
• Omab üldistatud ettekujutust kodukoha seentest, marjadest ja
taimedest.
• Käitub ümbritsevas keskkonnas säästvalt.
• Teab, kuidas ümbritsev keskkond ning inimese käitumine
võivad mõjutada tervist.
• Teab jäätmete kahjulikkusest, oskab neid sorteerida, tunneb
taaskasutatava toorme kasutamise meetodeid.
• Järgib tervisekaitse eeskirju (naha, hammaste, nägemis-o ja
kuulmisorganite eest hoolitsemine jne).
• Saab aru karastusprotseduuride tähtsusest ning osaleb neis.

Vanus:

Oktoober

.......

Aprill

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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1. Mina ja keskkond (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Valdab toitumiskultuuri, jälgib oma välimust.
• Teab hädaabinumbrit 112.
• Teab, kuidas aidata haavatud või maha jäetud elusolendit.
• Omab teadmis kosmose hõlvamisest ning sputmike kasutamisest inimese majandustegevuses.
• Teab ja eristab transpordivahendeid liikumiskeskkonna ja otstarbe järgi.
• Tunneb ühistranspordi kasutamise eeskirju ja liiklusmärke.
• Tunneb helkuri otstarvet ning teab, kuhu helkur kinnitatakse.
• Teab ja täidab rulluiskudel, tõukerattal ja jalgrattal ohutu
sõitmise reegleid.
• Tunneb maršruuti kodust lasteaeda.
• Tunneb olmetehnikat, klassifitseerib seda, tunneb ohutu kasutamise reegleid.
2. Keel ja kõne

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Hääldab õigesti emakeele kõiki häälikuid.
• Eristab täis- ja kaashäälikuid.
• Nimetab õigesti häälikut, silpi, tähte, sõna.
• Teostab sõna häälikulist analüüsi.
• Loeb ühest-kahest silbist koosnevaid sõnu silphaaval.
• Kirjutab suurte tähtedega õigesti silpe ja sõnu.
• Kasutab kujundlikke sõnu ja väljendeid.
• Kasutab kõiki käändeid ja pöördeid ainsuses ja mitmuses.
• Valdab erinevaid jutustamise viise, annab edasi põhisisu, detailid ja tunded.
• Teab peast emakeelseid teoseid.
3. Kunst
• Kujutab esemeid visandi alusel, üldisemalt detailideni.
• Iseseisvalt kavandab joonistuse kompositsiooni, kasutab
erinevaid materjale ning kujutamisvõtteid.
• Segab värve vajaliku tooni saamiseks.
• Kujutab inimesi iseloomulike tunnuste järgi.
• Annab edasi eesti ja vene käsitöömustreid.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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3. Kunst (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Kasutab praktikas omandatud töövõtteid.
• Voolib tasapinnalisi ja ruumilisi objekte ning skulptuurkompositsioone.
• Annab edasi loomade kuju eripära liikumises.
• Valdab erinevaid paberist väljalõikamise võtteid (mitmeks kokku murtud paberist, pooleks murtud paberist, kontuuri järgi).
• Valdab rebimisaplikatsiooni tehnikat.
• Annab edasi rahvauslike maalingute omapära, nende koloriiti
ja mustreid.
• On omandanud erinevate materjalidega töötamise võtted (paber, jäätmematerjalid, looduslikud materjalid).
• Loob ühe ja sama objekti erinevaid konstruktsioone vastavalt
erinevatele kasutustingimustele.
• Koostab esemeid ja objekte ori liiki konstruktoritest ja mosaiike.
• Teeb individuaalseid ja kollektiivseid töid.
4. Matemaatika
• Tunneb ära ja nimetab tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid
(hulknurgad, ring, ovaal).
• Tunneb ära ja nimetab ruumilisi kujundeid (kuup, kera, püramiid, rööptahukas.
• Teab arvude järjestust ühest kaheteistkümneni, oskab neid nimetada ja kirjutada.
• Opereerib arvudega kaheteistkümne piires (moodustamine,
kõik loendamise viisid).
• Määrab kindlaks esemete hulkade ühised omadused, rühmitab
erinevate tunnuste põhjal.
• Jagab esemeid ja geomeetrilisi kujundeid 2 ja 4 võrdseks osaks,
koostab osadest terviku.
• Orienteerub ruudulisel paberil.
• Määrab kindlaks suuruse ja mahu kokkulepitud mõõdupuu järgi.
• Koostab ja lahendab lihtsaid aritmeetilisi liitmis- ja lahutamisülesandeid 5 piires.
• Tunneb ja kasutab tehetemärke "+", "-", "=", "<", ">".
• Nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuupäeva.
• Nimetab aega tundides, koostab päevakava.

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem
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4. Matemaatika (järg)

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Kirjeldab oma asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis.
• Eristab rahatähti (kroon, sent).
5. Liikumine

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• Juhib oma liigutusi erinevate tegevuste käigus.
• Oskab käia selg ees, ristuva sammuga, kinniste silmadega, joosta selg ees, joosta võidu.
• On omandanud erinevad hüppe liigid – hoojooksuga kõrgushüpe, hoojooksuga kaugushüpe, hüppamine hüppenööriga,
hüppamine ühel jalal üle joone.
• Oskab käsitseda palli – viskab palli üles, viskab sihtmärgi pihta,
viskab erinevatest asenditest.
• On omandanud erinevad roomamise ja ronimise viisid – neljakäpakil, võimlemisredelil juurdeasetatava ja vahelduva sammuga.
• Tunneb ja täidab liikumismängude eeskirju.
6. Muusika

Õpetaja Vanem Õpetaja Vanem

• On arenenud muusikaline taju, reageerib muusikale emotsionaalselt.
• Määrab kindlaks muusikateose meeleolu ja iseloomu.
• Oskab ilmekalt laulda lihtsaid laule sobivas diapasoonis, vabalt
artikuleerides ning jälgides hindamist.
• Valdab rütmiliste liigutuste väljendusrikkust, improviseerib liigutusi tantsudes ja mängudes.
• Diferentseerib (eristab) lasteorkestri muusikainstrumentide
tämbreid (triangel, metallofon, marakaa, müraorkester jne),
teab mänguvõtteid nendel pillidel, taasesitab rütmipilte.
• Määrab kindlaks muusikatoste žanrid (marss, tants, laul).




valdab täielikult
valdab osaliselt
ei valda

Andmetega tutvunud:
Andmetega tutvunud:

................

.....................

kuupäev

lapsevanema allkiri

................

.....................

kuupäev

lapsevanema allkiri
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Õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Õppekava uuendamine ja täiendamine toimub:
1) seadusandlike dokumentide muutumisel ja uute vastuvõtmisel;
2) Tallinna Haridusameti normatiivdokumentide alusel;
3) lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsi alusel;
4) pedagoogide, pedagoogilise nõukogu, lastevanemate ja lasteaia hoolekogu ettepanekul.
Uuendatud ja täiendatud õppekava esitatakse pedagoogilisele nõukogule arutamiseks. Lasteaia juhataja
kinnitab õppekava pedagoogilise nõukogu ettepanekul, arvestades lasteaia hoolekogu arvamust.
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Kooskõlastused
1) Tallinna Muhu Lasteaia pedagoogiline nõukogu kooskõlastab Tallinna Muhu Lasteaia õppekava. Protokoll nr 4, 14.03.2009.
2) Tallinna Muhu Lasteaia hoolekogu kooskõlastab Tallinna Muhu Lasteaia õppekava. Protokoll nr 2,
23.04.2009.

