Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava
2015.-2016. õppeaasta
Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2015.-2016. õppeaastal
1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult.
2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne minapilt ning ümbritseva keskkonna mõistmine integreeritud tegevuse kaudu.
3. Laps tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu, soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka
täiskasvanutega.
4. Lastevanemate kaasamine õppeprotsessi ning nende pädeva pedagoogilise positsiooni kujundamine
oma laste suhtes.
Tegevuste kava 2015.-2016. õppeaastal
1. Strateegiline juhtimine
1.1. Personali areng
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
Tähtaeg
Vastutav isik
1. Osalemine Narva Pedagoogilise Kolledži konverentsil august 2015
direktor
Narvas.
2. Osavõtt Tallinna Muhu Lasteaia koolitusüritustest.
õppeaasta õppealajuhataja,
Infotund (kursused, seminarid, õpe, töökogemus).
jooksul
õpetajad
1 kord kuus
3. Lahtiste ürituste külastamine teistes Tallinna lasõppeaasta
õpetajad
teaedades.
jooksul
4. Osavõtt Lasnamäe LOV korraldatavatest näitustest õppeaasta
õpetajad
ja üritustest ja külastamine.
jooksul
5. Osavõtt Tallinna Haridusameti ja välismaiste pedaõppeaasta õppealajuhataja,
googilist koolitust osutavate firmade teabeüritusjooksul
õpetajad
test, konverentsidest, seminaridest.
6. Osavõtt Lasnamäe õppealajuhatajate sektsiooni
õppeaasta õppealajuhataja
tööst.
jooksul
7. Õppimine eesti keele kursustel.
õppeaasta
õpetajad
jooksul
8. Arenguvestluste läbiviimine õpetajatega.
mai 2016 direktor, õppealajuhataja
9. Toiduhügieenikursused.
september
medõde
10. Õpetaja abide lühiajalised koolitused.
õppeaasta
medõde
jooksul
1.2. Tunnustamissüsteem
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Kollektiivi uute liikmete aktiivne kaasamine töörühmade töösse.
2. Täiendada tunnustamis- ja motivatsioonisüsteemi:
õpetajate osalemine konkurssidel „Noor õpetaja“,
„Innovaatiline õpetaja“ (Tallinna Haridusameti konkurss).
3. Noorte töötajate areng, nende karjääri toetamine.
4. Rahulolu tunnustus- ja motivatsioonisüsteemiga –
tagasiside personalilt

Tähtaeg
Vastutav isik
õppeaasta direktor, õppealajooksul
juhataja
õppeaasta
direktor
jooksul

õppeaasta direktor, õppealajooksul
juhataja
mai 2016
direktor

1

5. Parendustegevuste analüüs.

2.

mai 2016 direktor, õppealajuhataja

Pedagoogilised nõukogud

1. 1.

2.
3.
4.
2. 1.

2.

Tegevus eesmärgi saavutamiseks
Tähtaeg
Vastutav isik
Aruanne suveperioodil tehtud töö kohta.
1.09.2015 õppealajuhataja,
Ohutus rühmas ja õues.
medõde
Laste karastamine suveperioodil.
Lasteaia tegevuskava kinnitamine 2015.-2016.
õppealajuhataja
õppeaastaks.
Rühmadokumentide vormistamine.
õppealajuhataja
Õpetajate koolitus suveperioodil (tutvustamine,
õppealajuhataja,
ülevaade).
õpetajad
Lapse terviklik ja positiivne minapilt.
detsember õppealajuhataja,
Ümbritseva keskkonna mõistmine integreeritud
2015
õpetajad
tegevuste kaudu.
uusaastapidu (mugavad kostüümid, ruumide
muusikaõpetaja
ohutu ehtimine).

3. Õpetajate koolitus möödunud perioodil (tutvuõppealajuhataja,
mine, ülevaade).
õpetajad
3. 1. Laste ohutu käitumine.
märts 2016
logopeed,
Erivajadusega lapsed.
psühholoog
Hüperaktiivsed lapsed.
2. Laste arengukaardid.
õppealajuhataja
Laste koolivalmiduskaardid.
3. Arenguvestlused lasteaias.
õppealajuhataja
4. Avatud uste päeva organiseerimine.
õppealajuhataja
5. Õpetajate koolitus möödunud perioodil (tutvuõpetajad
mine, ülevaade).
4. 1. Lasteaia 2015.-2016. õppeaasta tegevuste
juuni 2016 õppealajuhataja
aruanne.
2. Õuesõpe.
õppealajuhataja
Liikumistegevused õues.
Ekskursioonide ja matkade korraldamine (ohutus).
3. Laste füüsilise tervise kokkuvõte, lasteaia külasmedõde
tatavuse analüüs rühmades.
Laste karastamine suveperioodil, soovitused.
4. Laste huvi eesti keele vastu ja suhtlemine nii
eesti keele
eakaaslaste kui täiskasvanutega.
õpetaja
5. Õpetajate koolitus möödunud perioodil (tutvuõpetajad
mine, ülevaade).
3.

Семинары-практикумы

Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Praktilised tegevused, kunsti meisterklass.
Tööõpetus, joonistamine, voolimine looduslikest ja
jäätmematerjalidest.

Tähtaeg
Vastutav isik
oktoober- õppealajuhataja,
detsember
õpetajad
2015
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2. Integreeritud tegevus.
3. Liikumistegevused saalis ja õues.
Õuesõpe.
Eesti rahva liikumismängud.
4. Kogemuste vahetamine enesetäiendamise ja õppe
osas.
4.

2. Integreeritud tegevuste kokkuvõttev näitamine vanemates rühmades.
3. Kokkuvõttev eesti keele õppetegevus vanemates
rühmades.
1. Muusikalised peod ja üritused:
o Sportlik muusikaline meelelahutusüritus „Teadmiste päev“ (õues);
o Lasteaia sünnipäev;
o Sügis tuli meile külla;
o Isadepäev;
o Kadripäev;
o Jõulupeod;
o Hüvastijätt kuusepuuga;
o Sportlik meelelahutusüritus „Lumelinn“ (õues);
o Küünlapäev;
o Sõbrapäev;
o Iseseisvuspäev;
o Sportlik muusikaline meelelahutusüritus „Vastlapäev“;
o Naljapäev;
o Emadepäev;
o Lõpupidu;
o Sportlik muusikaline meelelahutusüritus „Lastekaitsepäev“.

1.
2.
3.
4.

õppeaasta õppealajuhataja,
jooksul
õpetajad

Kollektiivsed ülevaatused

Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Integreeritud tegevused kõigis vanuserühmades.

5.

jaanuar- õppealajuhataja,
märts 2016
õpetajad
aprill-mai õppealajuhataja,
2016
õpetajad

Tähtaeg
õppeaasta
jooksul
aprill 2016
mai 2016

1.09.2015

Vastutav isik
kõigi rühmade
õpetajad
9. ja 12. rühma
õpetajad
eesti keele
õpetaja
muusikaõpetaja
12. rühm

2.10.2015
1. ja 6. rühm
okt-nov
muusikaõpetaja
8.11.2015
3. ja 4. rühm
25.11.2015
11. rühm
detsember muusikaõpetaja
jaanuar
muusikaõpetaja
jaanuar
9. rühm
2.02.2016
logopeed
14.02.2016
8. rühm
24.02.2016 eesti k õpetaja
7-13.03.16
7. rühm
1.04.2016
mai
mai
1.06.2016

10. rühm
muusikaõpetaja
muusikaõpetaja
5. rühm

Tähtaeg
september
2015
õppeaasta
jooksul
september
2015
september
2015
õppeaasta
jooksul
september
2015

Vastutav isik
administratsioon

Sisekontroll
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
Lasteaia ruumide ettevalmistamine uueks õppeaastaks.
Dokumentatsiooni ettevalmistamine ja pidamine
rühmades.
Lastevanemate koosolekute läbiviimine erinevates
vanuserühmades.
Mööbli markeerimine. Laste istekohtade kaardid.

5. Ohutu keskkond.
6. Näitlik info lastevanematele.

õppealajuhataja
õppealajuhataja
medõde
administratsioon
õppealajuhataja,
õpetajad
3

7. Tegevuste organiseerimine õues, jalutuskäikude ja
liikumismängude läbiviimine.
8. Laste arengukaartide analüüs (1. osa).

oktoober
2015
november
2015
9. Integreeritud tegevused igas vanuserühmas.
õppeaasta
jooksul
10. Lastevanemate osavõtt jõuluürituste
detsember
ettevalmistamisest.
2015
11. Lastevanemate osavõtt sportlikest muusikalistest
õppeaasta
üritustest.
jooksul
12. Hügieenivilumuste õpetamine sõimerühmades.
detsember
2016
13. Uusaastapidude läbiviimine.
detsember
2015
14. Lugemisnurkade varustamine eesti ilukirjandusega. jaanuar
2016
15. Eesti keele õppetegevuste läbiviimine.
õppeaasta
Tutvumine eesti kultuuri, traditsioonide ja
jooksul
ilukirjandusega õppetegevuste ja ürituste ajal.
16. Režiimi järgimine päeva jooksul.
märts 2016
17.
18.
19.
20.

Laste arengukaartide analüüs (2. osa).
Arenguvestluste läbiviimine lastevanematega.
Rahulolu lasteaiaga – ankeet lastevanematele.
Kokkuvõtvate õppetegevuste organiseerimine ja
läbiviimine.
21. Õppetegevuse analüüs, rühmade aruannete
koostamine.
22. Õueala, verandade kujundamine ja varustamine
atribuutidega.
23. Laste karastamise organiseerimine suvel.
6.

õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja,
medõde
õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja

õppealajuhataja,
medõde
aprill 2016 õppealajuhataja
aprill 2016 õppealajuhataja
mai 2016
direktor
aprill, mai õppealajuhataja
2016
mai-juuni õppealajuhataja
2016
mai 2016 õppealajuhataja,
majandusjuhataja
suvi
medõde

Выставки, конкурсы и рекомендации для учителей

Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Soovitused õpetajatele õppetegevuste kõigis valdkondades.
2. Mööbli vastavus ja markeering.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tähtaeg
Vastutav isik
september õppealajuhataja,
2015
medõde
september
medõde
2015
Kunstitööde näitus „Imepärased kivid“.
oktoober õppealajuhataja,
2015
õpetajad
Erivajadusega lastega tehtava töö organiseerimine
oktoober
logopeed
ja läbiviimine – konsultatsioon.
2015
Kui laps jäi üksi – näitlikud materjalid ja didaktilised november
õpetajad
mängud lastele ohutu käitumise õpetamise kohta.
2015
Kunstitööde näitus „Jõuluhelbed“.
detsember
õpetajad
2015
Meisterduste ja kaunistuste valmistamine valentini- veebruar
õpetajad
päevaks.
2016
Osavõtt linnaosa etlejate konkursist.
aprill 2016 eesti k õpetaja
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9. Näitus „Me istutasime, me kasvatasime“.
10. Kunstitööde näitus „Lill emale“.
11. Töö erivajadusega lastega – tabel.
12. Punane ja ohtlik suvi – soovitused laste päikese
käes viibimise kohta.
13. Raamatute näitus „Oma kätega“ eesti autorite
teoste järgi.
7.

märts-aprill
2016
mai 2016
mai 2016
suvi 2016

õpetajad
logopeed
medõde

mai 2016

õpetajad

Hariduslike erivajadustega laste toetamine

Tegevus eesmärgi saavutamiseks
Tähtaeg
1. Laste suulise kõne uurimine. Laste ettevalmistamine oktoober
korrektsioonitööks.
2015
2. Laste kõne arengu peetuse korrektsioon.
õppeaasta
jooksul
3. Erivajadusega lastega töökava tabel.
õppeaasta
jooksul
8.

õpetajad

Vastutav isik
logopeed
logopeed
logopeed

Õppekeskkonna kujundamine

8.1. Õppeprotsessi toetamine mänguasjade ja õppevahenditega. Soetada
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
Tähtaeg
Vastutav isik
1. Liiklusteemalised lauamängud lastele liikluseeskirja- õppeaasta õppealajuhataja
de õpetamiseks.
jooksul
2. Eesti ilukirjandus.
õppeaasta õppealajuhataja
jooksul
3. Muusikakeskus, riigilipp ja Tallinna lipp eesti keele
õppeaasta
direktor
kabinetis.
jooksul
4. Lauamäng lastele tuleohutuse õpetamiseks.
õppeaasta õppealajuhataja
jooksul
5. Metoodiline kirjandus integreeritud õppetegevuste õppeaasta õppealajuhataja
läbiviimise kohta. Ümbritsevat keskkonda tutvustajooksul
vad õppevahendid.
6. Rühmade varustamine õppevahenditega.
õppeaasta
direktor
jooksul
7. Arvutite ja tehnika soetamine.
õppeaasta
direktor
jooksul
8. Eesti rahvariiete õmblemine (lastele ja täiskasvanu- õppeaasta muusika- ja eesti
tele).
jooksul
keele õpetaja
9. Vana veranda lammutamine ja uue spordiõppeaasta
direktor
mängukompleksi püstitamine.
jooksul
8.2. Pedagoogilise kabineti sisustus ja varustus. Valmistada
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Valik laste kunstitöid.
2. Lasteaia fotoalbum.
3. Arvamuste ja ettepanekute raamat.

Tähtaeg
Vastutav isik
õppeaasta
õpetajad
jooksul
õppeaasta õppealajuhataja,
jooksul
õpetajad
õppeaasta õppealajuhataja,
jooksul
õpetajad
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4. Metoodiliste õppevahendite organiseerimine ja
nendega varustamine.
5. Temaatilised mänguasjad ja õppevahendid.

õppeaasta õppealajuhataja,
jooksul
õpetajad
õppeaasta õppealajuhataja
jooksul
6. Mapi „Eesti rahvariided“ kujundamine.
õppeaasta
õpetajad
jooksul
7. Erivajadusega lastega töökava tabel.
mai 2015
logopeed
8. Tervisealade täiendamine arendavate elementidega. õppeaasta
õpetajad
jooksul
9. Lasteaia ruumide kujundamine.
õppeaasta
õpetajad
jooksul
10. Raamat oma kätega – eesti autorite teoste järgi.
mai 2016
õpetajad
11. Vormistada mapp meelelahutuste
juuni 2016 muusikaõpetaja
stsenaariumitega.
9.

Koostöö huvirühmadega

9.1 Ühisüritused
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Osavõtt spordiklubi Ajax üritustest.
2. Osavõtt Lasnamäe linnaosa klubide üritustest.
3. Osavõtt heategevusprogrammist „Märka ja aita!“
4. Ühisüritused Tallinna Mahtra Lasteaiaga.

5. Tallinna Mahtra, Kihnu ja Muhu Lasteaia laste
koosmängud, suhtlemine eesti keeles (vanemad
rühmad).
6. Osavõtt RMK Viimsi Looduskeskuse poolt organiseeritud projektist „Metsa sees on puud“.
7. Osavõtt rahvusvahelisest laste joonistuste konkursist „Maa Värvid“.
8. Koostöö Tallinna Mahtra Gümnaasiumiga (teatrifestival „Mööda eesti rahvamuinasjuttude lehekülgi“).
9. Osavõtt perepäevast.
10. Osavõtt Lasnamäe LOV poolt organiseeritud
üritustest.
11. Osavõtt projektist „Terve lasteaed“.
12. Osavõtt projektist „Kiusamisest vaba lasteaed“.
13. Osavõtt projektist „Teater Estonia“.
13. Koostöö teiste lasteaedadega (kogemuste
vahetamine).
14. Koostöö Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ja
Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiga (tagasiside

Tähtaeg
Vastutav isik
õppeaasta õppealajuhataja
jooksul
õppeaasta õppealajuhataja
jooksul
õppeaasta direktor, õppealajooksul
juhataja
õppeaasta õppealajuhataja,
jooksul
eesti keele
õpetaja

õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
aprill 2016

õppealajuhataja

detsember
2015
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
november
2015

õppealajuhataja

õppealajuhataja
muusikaõpetaja

õppealajuhataja
õppealajuhataja,
medõde
direktor, õppealajuhataja
õppealajuhataja,
muusikaõpetaja
õppealajuhataja
õppealajuhataja
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lasteaia vilistlastelt koolis edasijõudmise kohta).
15. Koostöö lasteaia erinevate partneritega, rahuloluuuringud, tagasiside.
16. Koostöö Tallinna Pedagoogilise Seminari ja Tallinna
Ülikooli Avatud ülikooliga (õpetajate koolitus
kursustel).
17. Koostöö programmeerijaga lasteaia kodulehe
uuendamise ja täiendamise alal.
18. Koostöö Tallinna Keskraamatukogu Liivalaia
võõrkeelse kirjanduse osakonna ja Laagna
raamatukogu laste osakonnaga.
19. Koostöö organisatsioonidega, kes korraldavad laste
kunstitööde väljapanekuid.
20. Kohtumine liikluspolitsei inspektoriga.
21. Kohtumine Tuletõrje- ja Päästeameti inspektoriga.

õppeaasta direktor, õppealajooksul
juhataja
õppeaasta direktor, õppealajooksul
juhataja
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul
õppeaasta
jooksul

direktor
õppealajuhataja

õppealajuhataja
õppealajuhataja
õppealajuhataja

9.2. Lahtiste uste päevad
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Lahtiste uste päevad.

Tähtaeg
Vastutav isik
aprill 2016 direktor, õppealajuhataja, õpetajad
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10. Töö lastevanematega
10.1. Näitused, õppetegevused, anketeerimine, nõustamine
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Anketeerimine „Mida Te ootate lasteaialt“.
2. Nõustamine – artikkel infostendile:
o „Päevarežiim on tervise pant“;
o „Soovitused lastevanematele laste adapteerimiseks lasteaiaga“;
o „Sügis ilma nohuta“;
o „Isa, sa oled mulle nii vajalik“;
o „Olgu uusaastapidu lõbus“;
o „Talvised meelelahutused“;
o „Kas Te sõbrustate raamatutega?“ (eesti kirjandus);
o ”Televiisor ja arvuti – sõbrad või vaenlased“;
o „Puhtad käed on tervise pant“;
o „Kaitseme loodust“ (mida rääkida lastele keskkonnakaitsest);
o ”Kuidas suvel ohutult puhata”.
3. Laste arengukaardid (1. osa).

Tähtaeg
september
2015

Vastutav isik
direktor

2015
september

1. rühm
3. rühm

oktoober
november
detsember
2016
jaanuar
veebruar

4. rühm
5. rühm
6. rühm
7. rühm

märts
aprill
mai

9. rühm
10. rühm
11. rühm

suvi
oktoober
2015
aprill 2016
aprill 2016
aprill 2016

12. rühm

8. rühm

4. Laste arengukaardid (2. osa) täitmine.
5. Anketeerimine „Rahulolu lasteaiaga“.
6. Avatud kokkuvõttev eesti keele õppetegevus lõpurühmades.
7. Kokkuvõttev integreeritud õppetegevus lõpurühma- aprill 2016
des.
8. Näitused lasteaias:
o Laste kunstitööde näitused igas rühmas;
2015-2016
o Imelised kivid;
september
2015
o „Jõuluhelbed“;
detsember
2015
o „Lilleke emale“;
mai 2016
o Raamatute näitus „Oma kätega“ eesti autorite
teoste järgi.
9. Lõpupidu lasteaias – soovitused.
mai 2015
10. Töö erivajadusega lastega – tabel.
mai 2014
11. Ankeet „Rahulolu lasteaiaga“.
suvi 2015
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10.2. Lastevanemate koosolekud rühmades
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Koosolekud rühmades:
o Teade „Tere tulemast lasteaeda“;
o Teade „Vanuse iseloomustus“;
o Teade „Lapse ettevalmistamine kooliks“ (vanemad rühmad);
o Tutvumine lasteaia kodukorraga;
o Ankeet „Mida me ootame lasteaialt“.
2. Koosolekud rühmades:
o Teade „Hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda“;
o Teade „Kokkuvõtete tegemine, saavutused“;
o Ankeet „Rahulolu lasteaiaga“.

Tähtaeg
september
2015

Vastutav isik
õpetajad

aprill 2016

õpetajad

Tähtaeg
september
2015

Vastutav isik
direktor

10.3. Lastevanemate üldkoosolekud
Tegevus eesmärgi saavutamiseks
1. Tutvumine lasteaia kodukorraga.
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