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1. LASTEAIA KIRJELDUS JA ERISUSED
Tallinna Rukkilille Lasteaed on munitsipaalne koolieelne lasteasutus, kus toimub
organiseeritud õppe- kasvatustöö, kus lapsi ümbritseb hoolitsus ja turvalisus, kus toetatakse
lapse arengut ja antakse hea ettevalmistus kooliks.
Aadress: Õismäe tee 70, 13512 Tallinn
E-post:

rukkilille@la.tln.edu.ee

Veebileht:

http://www.tallinn.ee/est/rukkilille-lasteaed/Tallinna-Rukkilillle-Lasteaed-

Oismae,-Haabersti-3
Lasteaias käib 261 last. Meil on 12 rühma - 3 sõime ja 9 aiarühma. Õppekeeled on: vene ja
eesti keel.
Lasteaias on hästi varustatud köögikompleks koos vajalike laoruumidega, arvutiruum,
muusika- ja spordisaal.
Lasteaia

territooriumil

asuvad

õuemängu

vahendid,

spordilinnak,

liivakastid

ja

varikatusealused lastele.
Lisaks igapäevastele planeeitud tegevustele õppe- ja arenduskavade alusel on lastel võimalik
lasteaias täiendavalt osaleda kunsti-, koreograafia-, male-, inglise keele- ja teiste huviringide
töös.
Lasteaial on soodne asukoht – läheduses asuvad Õismäe tiigi umber liiklusele suletud
ringjalutusrada koos paljude suurte spordi- ja mänguväljakutega kus saab läbi viia meie
traditsioonilisi spordi- ja kultuuriüritusi ning rahvakalendri tähtpäevade tähistamisi.
Tallinna Rukkilille Lasteaia eripära õppekava koostamisel:
* Lähtume programmi ”Hea Algus” põhimõtetest, kujundades sellel rajaneva õpikeskkonna
mudelit
* Oleme liitunud “Tervist edendavate lasteaedade” ühendusega ja töötame vastava programmi
alusel
* Lapse kujutlusvõime arendamiseks kasutame õppeprotsessis süvendatult loovtegevusi ja
Nuputamise Ülesannete Lahendamise Teooria (NÜLT/ТРИЗ) metoodikat
* Õppekavas jälgitakse, et lasteaed suunab ja toetab järjepidevalt laste lõimumist eesti kultuurija keelekeskkonda läbi keele süvaõppe.
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Tallinna Rukkilille Lasteaia põhiväärtused:
Turvalisus - tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise, lapsesõbraliku keskkonna
ning anname teadmisi tervislikust eluviisist.
Professionaalsus ja stabiilsus - lasteaias töötab kvalifitseeritud pedagoogiline personal,
kes on huvitatud asutuse stabiilsest arengust.
Iseseisvus - võimaldame lastel ise valida, teha otsuseid ja vastutada. Kõige tähtsam on
lapse enda kogemus, tema maailma nägemine ja sellest arusaamine, tema rõõm ja
elamus, mis kasvatab õpihimu.
Loovus - loome tingimused laste loovuse arenemiseks, kaasates selleks kõik
prdagoogilised vahendid ja meetodid.
Koostöövalmidus - väga hea koostöö kõikide huvi- ja sidusgruppide vahel.
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2. ÕPPE-KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID
Lähtuvalt Eesti Vabariigi raamõppekavast on: õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse
mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt,
ümbritseva

keskkonna

mõistmine,

eetiline

käitumine

ning

algatusvõime,

esmased

tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad
mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.
Tallinna Rukkilille Lasteaia õppe- kasvatustöö põhieesmärk on – iga lapse isiksuse järjekindel
ja igakülgne areng, tervislikule eluviisile kaasaaitamine.
Tallinna Rukkilille Lasteaia õppe- kasvatustöö üldeesmärgid:
lapsel on positiivne minapilt;
laps mõistab, et tervise eest tuleb hoolitseda ja teda hoida, laps jälgib ohutus reegleid ja
elab tervislikult;
lapsed huvitavad õppimisest ja oskavad teha valikuid;
lapsel on hea kooliks ettevalmistus;
õpetajate ja lastevanemate koostöö toetab laste arengut;
lasps tunneb eesti- ja vene rahvakultuuri traditsioone, on tolerantne ja oskab hinnata
kultuuride mitmekesisust.
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3. ÕPPE- KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED
iga lapse individuaalsete võimete ja oskuste areng
lapse tervise arengu toetamine, liikumisaktiivsuse vajaduse rahuldamine
lapse loominguliste võimete areng;
mänguline õpe;
humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
turvalise, meeldiva ja lapse arengut soodustava keskkonna loomine;
luua tingimused laste esteetiliseks arenguks, teadvustades neid eesti, vene ja teiste
rahvaste ajaloost, kultuurist ja traditsioonidest;
luua usalduslik ja koostööaldis õhkkond pedagoogide ja lastevanemate vahel
soodustamaks laste tervise tugevdamist, isiksuse igakülgset arengut.
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4. ÕPPE – KASVATUSTÖÖ SISU

4.1. Sisu ja lõimimine õppe- ja kasvatustegevuse liikides
Õppe- kasvatustöö rühmades toimub lasteaia aasta tegevuskava alusel. Õpetajad
planeerivad oma tööd nädalateema alusel, mis läbib kõiki tegevusi.
Õppe-kasvatustegevus integreeritakse üheks tervikuks läbi keskkonnaga seotud
temaatika.
Õppe-kasvatustegevuse planeerimisel ja organiseerimisel integreeritakse järgmised
tegevuste liigid: kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine ja
uurimine,võrdlemine ja arvutamine, liikumistegevus,muusika- ja kunstitegevus.
Integreeriva elemendina mõistetakse planeerimisel seoseid nädalateema ja tegevuste
vahel ühe päeva jooksul.
Integreeritud tegevuste kaudu kinnistatakse varem omandatud teadmisi.
Lasteaia õppekavas on õppetöö sisu kirjutatud lahti järgmistes valdkondades:

mina ja keskkond: sotsiaalne keskkond, tehiskeskkond , looduskeskkond;
keel ja kõne: keele kasutamine (hääldus, sõnavara, grammatika), suhtlemine,
kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus;
matemaatika: hulgad, arvutamine ja numbrid, lahutamine; suurused ja mõõtmine;
geomeetrilised kujundid;
kunst: kujutamine ja väljendamine; kujundamine; tehnilised võtted (voolimine,
joonistamine, maalimine, meisterdamine); kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstist ;
muusika: laulmine, muusika kuulamine, rütmiline liikumine, rütmipillidel
mängimine;
liikumine: üldteadmised liikumisest; põhilised liikumise viisid; liikumismängud;
erinevad spordiliigid; tants ja rütmika;
eesti keel kui teine keel: kuulamine, kõnelemine, tutvumine eesti kultuuriga.
Õppe- kasvatustöö vanuse järgi on esitatud lisas 2.
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4.2. Õpikäsitus
Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises,
teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise,
vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel arvestatakse laste eripära:
võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid
on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.
Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest.
Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut
analüüsima.
Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust:
kavandada oma tegevust, teha valikuid;
seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes;
arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle;
hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.
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5. LASTE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA
LÄBIMISEL VANUSE JÄRGI
Vanus: 2-3 aastat

Mänguoskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused

Tunnetus-

ja

õpioskused
*Mängib teiste lastega *Laps
mänge,

on

väljendab *Tegevuse kaudu laps

endast *Laps

mis teadlik, kasutab sõna lihtsamaid

väljendavad lihtsamaid „mina“

mis

on

emotsioone, ühitab esemeid kõnega:

igapäeva tegevusi ja *Proovib

ennast vahelduvad kiiresti.

olukordi.

oskab *Laps

kehtestada,

laps keelduda ja ütleb „ei“

*Lühiajaliselt
keskendub

jäljendab

täiskasvanu

ja sõnad

tugevad

tänada,

*Võtab

küsida

ja *Saab

osa andestada

hakkama

objektid

omandavad tal mõiste
neid tähenduse.

tegevusi, *Laps

ühele *Laps oskab teretada, millele ta saab tagasisidet

mängule.

ja

keskendub

lühiajaliselt

mingile

iseseisvalt tegevusele,

tema

lihtsamate tähelepanu ei ole püsiv.

koosmängudest

*Laps järgib lihtsamaid eneseteenindusvõtetega

*Laps

täiskasvanuga.

sotsiaalseid

raamatutest, saab aru

*Ehitab

klotsidest ning

reegleid (sööb, joob, peseb jne).

eeskujudele *Võib karta tundmatuid lihtsatest

huvitub

jutustustest,

erinevaid esemeid ja toetudes

jäljendab ja uusi asju või inimesi.

mis omavad sidet tema

hooneid (nukule voodi; igapäevaelu

rolle

oma kogemustega.

autole garaaži).

ja

tegevusi.

*Laps omandab uusi
seoseid

korduvate

vahetute tegevuste ja
käelise tegevuse kaudu
*Omandatud seoseid ja
teadmisi kasutab laps
analoogilistes
situatsioonides.

Vanus: 3-4 aastat

Mänguoskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused

Tunnetus-

ja

õpioskused
*Laps kordab mängus *Osaleb lühikest aega *Laps saab aru, et teiste *Laps

osaliselt
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eelnevaid kogemusi ja täiskasvanu juhendatud inimeste
seda,

mis

kinnistus ühistegevustes.

tema teadmistes,
*Mõningast

aega tegutseb

mängib

teiste kõrvuti.

laps

esemeid.

eakaaslastega, kui

kellega ta on tihti koos.

ja tegutseda iseseisvalt

vastavalt
müüja

taunitavast *Osaleb

käitumisest.

(nt erinevate partneritega

saavutusi,

kuid

vajab *Suudab

*Laps suudab kuulata käitumisreegleid,
täiskasvanu

toetudes

emotsionaalselt

*Jäljendab

jätab *Laps

üksikuid teisi

mitmele

lihtsamaid emotsioone, oma tähelepanu.
asju

eeskujule. oma soove, tahtmisi ja *Rühmitab

*Laps
püüab

tal

seab

tajutava omaduse või

endale nimetuse järgi.

vahel mõningaid eesmärke ja *Omandab
ja täidab neid, tahab olla teadmisi

abistada

kergemaid lauseid ja lohutada,

ja

seisukohti ning püüab esemeid ühe või mitme

tegevusi.

(lavastusmäng),

keskenduda

verbaalselt tunnusele ning jaotada

lühikesi igapäevaseid rolle ja jõuda kokkuleppele.

lugusid

koostööd

nähtavale ja eristavale

ja tunnustust.

*Laps järgib lihtsaid *Väljendab

esitatud

teeb

igapäevaseid täiskasvanu juhendamist tegutsedes

tüüpilisi rutiinseid toimetusi.

tegevusi).

ning

ühistegevuses

vestlust *Laps väärtustab oma teiste lastega.

tegutseda *Algatab

meelde

ja keskenduda ülesandele

isiksuseks olemine.

mängib ema, autojuhi *Teeb
või

lühiajaliselt

*Oskab

asju enesetunnetus

teistega.

mänguasju asendavaid suhted

rollile

osaliselt kõne kaudu.

on

kujunenud
oma

suunatud (egotsentrilise)

mängus *Laps loob sõbralikud *Saab aru valetamisest otsese juhendamiseta.

*Kasutab

*Oskab

võivad ja tegutsemist endale

lapsi, erineda tema omadest.
nendega *Lapsel

lastega ja peab kinni *Jagab
mängureeglitest

emotsioonid

teisi

*Jälgib

ja planeerib oma käitumist

tunded

on iseseisev.

olukordade,

uusi
praktiliste
kogetud

imiteerib kuuldud loo mõningane ettekujutus

emotsioonide, kujutluste

tegelaste häälitsusi.

ja kõne kaudu.

*Oskab

teiste

inimeste

mängida tunnetest ja mõtetest.

lihtsamaid
ehitusmänge väikestes
rühmades,

jagab

omavahel
ehitusmaterjali,
kooskõlastab
mängutegevusi
saavutab

ja
ühise

tulemuse.

Vanus: 4-5 aastat
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Mänguoskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused

Tunnetus-

ja

õpioskused
täidab *Väljendab sõnaliselt *Laps oskab väljendada *Laps oskab osaliselt

*Laps
lihtsamaid

oma

lihtsamaid oma

mängureegleid

emotsioone,

emotsioone

ja planeerida

soove, räägib nendest, püüab tegevust,

*Oskab enne mängu taotlusi ja seisukohti, saavutada üksmeelt.
kokku leppida mängu püüab

saavutada *Suhtleb

ja kooskõla.

teemas

ja

*Laps

vahendites.

iseseisev, kuid ei oma suutlikkuses.

ühistegevusest,

osaliselt uut

ja *Laps

koostööd teiste lastega, ühistegevust.

hindab

kokkuleppeid.

*Lapse enesekindlus on *Kõne toetub mälule ja

kehtestatud turvalisust,

ta

vajab sõltub sellest, kellega ja

tunnustust, millises situatsioonis on

mängujuhi või tema rutiini, reegleid.

tegevusest.

tegevust juhtiva isiku *Laps on tundlik teiste *Laps

*Oskab kuuldud jutu poolt.
mängida *Laps hakkab mõistma

lavastusmänge, annab teiste inimeste tundeid,
tegelastele mõtteid ja soove.
*Oskab avalikus kohas

iseloomulikke

häälitsusi, käitumist ja käituda ning teab, mida
tohib, mida mitte.

tegevuse sisu.
*Oskab

olukordi

ja

ning

oma saavutada

loomingulisest

edasi

informatsiooni,

probleeme

meisterdab, võtab osa *Järgib reegleid, mis kõikuv,

põhjal

oskus

vastutada oma tegevuse lahendada ülesandeid ja

teeb eakaaslaste seltsi ning saavutusi.

ja on

kuid

võimaldab lapsel saada

oma *Suudab

osa kuulumist

rollimängudest

iseseisvalt ilma vahetu

oma *Keeleline

*Laps naudib rühma eest.

võtab

tegutseb

tegutseb juhendamiseta,

olla orienteerub

ta võimalustest.

tahab olla edukas.
*laps

tahab

meeldivad ettekujutust

võistlusmängud,

ta

enamasti iseseisvalt ja toetudes autoriteetidele.

vajaminevates

*Lapsele

oma

hinnangute suhtes.

laps.
saab

teadmisi

läbielatud

situatsioonide
kogetud

uusi

ja

emotsioonide

kaudu, kujutuse ja kõne
vahendusel.
*Räägib esemetest mis
pole

kohal

olukordadest,

ja
mis

isikuid välja mõelda

toimusid minevikus või

ning

leiavad aset tulevikus

on

iseseisvam

mängusüžeed luues.

ning fantaseerib.
*Suudab

keskenduda

huvipakkuvale
tegevusele

kuni

kakskümmend minutit.
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Vanus: 5-6 aastat

Mänguoskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused

Tunnetus-

ja

õpioskused
*Laps

osa *Laps

võtab

suhtleb

tegutseb

mitmesugustest
mängudest

ja *Laps hakkab aru saama *Laps
omab ja mõtetest.

loomingulisest

ettekujutust

tegevusest.

võimetest.

oma *Laps

eesmärke

ning üritab

väljendab oma alustatud

tegevused

emotsioone

ja

räägib lõpetada.

*Eelistab oma soole *Laps tajub ja mõistab nendest.
teiste

nendega sõnavara

tegelema käitumises ja vestluses

käitumismaneere.

ja *Laps

uurida,

enamasti märgata detaile, olulisi

lahendusi probleemidele. *Saab

erinevatest

allikatest sõprussuhted.

saadud

teadmisi *Laps

omab

aru

esemete

*Laps oskab püstitada omavahelistest suhetest
suurt eesmärke ja neid ellu ja omadustest asjalisest

vastutust oma tegevuse viia.

ja

ruumilisest

kirjandus, eest, ta räägib oma *Laps on oma tegevustes järjestusest

vaatlused,
TV jne )

plaanidest

ja orienteeritud

*Lapsel on ettekujutus

tunnustusele,

arvudest, tähtedest ja

mängus kavatsustest.

*Oskab

probleeme lahendada.

tähelepanule

*Eesmärgi

mängida saavutamiseks

*Oskab

ja sümbolitest.

teeb emotsionaalsele

*Laps

võistlusmänge, tunneb laps koostööd teistega, toetusele
rõõmu

oskab

kujunevad iseseisvalt, oskab leida omadusi ja seoseid.

mängudes esimesed

(õppekäigud,

kui ka reaalseid esemeid

suhtleb

kuulumine omaealiste tegutseb

*Oskab kombineerida hulka,
oma

erinevaid

ja sümboleid ja nägemusi

oma *Last rõõmustab tema *Laps

äranägemise järgi

uurib

ning rolle, kasutades nende võimalusi, kasutades nii

kontrollita mõnda aega arvestab
ühistegevuses

imiteerib meisterdab, teeb katseid

ja täiskasvanute tegevusi ja ja

täiskasvanu seisukohti

mängima,

*Laps eksperimenteerib,

inimeste *Laps

*Laps on võimeline emotsioone
ilma

oma

põhiliselt teiste inimeste tunnetest igapäevategevusi, seab

ja iseseisvalt,

vastavaid mänge.

plaanib

võidust

ja jagab ja vahetab.

suudab taluda kaotust.

*Laps

*Oskab mängida koos reeglid,
teiste
ühismänge,
nõuavad
otsustamist,

võtab

*Oskab

teadmisi kogemustest ja
panna

omaks iseseisvalt

kogemused, kasutada

lastega muutused ja jälgib, et söögiriistu.
mis ka teised lapsed seda
rühmas täidaks.
endale *Oskab õigesti käituda

ennast kõnest,

riidesse

tegutseb

ja aktiivselt,

lahendab

õigesti probleeme.
*Kasutab oma teadmisi
igapäevastes
situatsioonides,

nii

uudses kui ka sarnases

rollide võtmist, ausat avalikes kohtades, ta

olukorras.

mängu.

*Suudab

teab, mis on lubatud ja

omandab

keskenduda
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*Oskab

teist

tegevusele vähemalt 20

last mis mitte.

mängus kiita, toetada *Suudab taluda kaotust
või aidata.

- 30 minutiks.

mängus.
*Oskab vestluses oma
järjekorda oodata.

Vanus: 6-7 aastat

Mänguoskused

Sotsiaalsed oskused

Enesekohased oskused

Tunnetus-

ja

õpioskused
* Laps tunneb mängust *Laps mõistab teiste *Laps võtab vastu ja *Laps
rõõmu

ning

suuteline

*Algatab
mänge

käitumises ja vestluses.
erinevaid *Tahab

ja

arendab suhelda

ja püstitab eesmärke, viib

seisukohti,

arvestab alustatud

julgeb nendega

–

huvitub käitumisel

erinevaid teiste vastu.

tegevuse

oma lõpuni.

ja

ja *Saab aru lihtsamatest

mängu sisu, kasutades suhetest ja tunneb huvi suhtlemisel.
loovalt

*Laps

seostest (hulk, põhjus,
oma tagajärg), tajub esemeid,

suudab

*Laps hoolib teistest emotsioone kirjeldada sündmusi

vahendeid.

*Rakendab mängudes inimestest, osutab abi ning

ja

ja

muljeid ka ise.

viha,

sobival

*Osaleb rühmareeglite väljendada.

maailmast.

kujundamisel ja järgib *Kirjeldab enda häid tundi.

on

ilma

võimeline neid.

kehtestab *Laps

kontrollita mõnda aega sõprussuhteid,
mängima

tegutseb ühistegevuses teha koostööd.
oma äranägemise järgi, *Laps
nagu

talle

on

rohkem tegutsema

kannab

suurt arutlevat diagloogi, et

käitumise

informatsiooni,

suhtes, sõnastada tegelikkust ja

muudab oma käitumist omandada uusi teadmisi

võimeline vastavalt tagasisidele.
iseseisvalt, *Saab

vähem

meeldib.

*Laps kasutab kõnet ja

oskab vastutust oma tegevuse saada

rühmas, teistega arvestada ja ja

suuteline

keskenduma kuni pool

omadusi ja oskusi.

täiskasvanu *Laps

sihipäraselt,

viisil on

ümbritsevast

*Laps

nähtusi

tugevaid tervikuna.

loovalt oma kogemusi, ja küsib seda vajadusel emotsioone, nt rõõmu, *Tegutseb
teadmisi

oma

on inimeste tundeid ning mõistab teiste inimeste igapäevategevusi,

mängule arvestab nendega oma emotsioone

keskenduma.

planeerib

*Ühistegevuses

hakkama laps

reegleid

järgib
ja

on

sõltub eneseteenindamisega ja võimeline neid seletama

*Järgib mängureegleid täiskasvanutest.

on

kujunenud *Laps tegeleb aktiivselt

ning oskab tuttavate *Saab aru oma-võõras- esmased

käelise ja loomingulise

mängude

tegevusega.

reegleid ühine tähendusest.

teistele selgitada.

tal

tööharjumused;

*Mõistab, et inimesed *Talub

muutusi

ja *Rühmitab esemeid ja
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*Suudab mängu käigus võivad olla erinevad
probleeme

nähtusi

vanematest

lahendada *Järgib üldtunnustatud eemalolekut.

ja

jõuda käitumisnorme,

mängukaaslastega

vahet

kokkuleppele.

käitumise vahel.

hea

ja

teeb *Otsib

tunnuste alusel.

vastastikust *Suhtub

halva mõistmist
kaasaelamist

ja positiivselt

õppimisse
–

tahab

oma õppida, uurida, esitada
küsimusi, avastada ja

tunnetele.
*Kasutab

erinevate

erinevaid katsetada.

vahendeid
heaperemehelikult ning
tegevuse

lõppedes

koristab enda järelt.
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6. LASTEAIA ÕPPE- KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
6.1.Õppeprotsessi korraldus
Õppe-kasvatustegevuse kavandamine annab õpetajatele võimaluse integreerida
erinevaid tegevusi omavahel.
Õppe-kasvatustegevus võimaldab organiseerida tööd lastega nii individuaalselt kui ka
rühmas.
Igas rühmas töötab 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi.
Muusikalised tegevused toimuvad igas rühmas 2 korda nädalas.
Logopeed töötab igas rühmas tema abi vajavate lastega.
Liikumistegevused kuni 3-aastaste lastega viib läbi rühmaõpetaja, 3-7aastaste lastega
liikumisõpetaja iga rühmaga 2 korda nädalas
Täiendavalt töötab lastega inglise keele õpetaja.
Eesti keelt õpitakse nii eraldi tegevusena kui ka integreeritakse teistesse tegevustesse.
Laste õpetamine toimub mänguliselt.

6.2. Õppekava
Lasteasutuse õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
Lasteasutus koostab oma õppekava riikliku õppekava alusel.
Lasteasutuse õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse
pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.
Lasteasutuse

õppekava

kinnitab

lasteasutuse

direktor

pedagoogilise

nõukogu

ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.
Õppekava läbimine tagab erinevate võimetega ja erineva koduse ettevalmistusega
lastele hea toimetuleku

õppimiseks ja käitumiseks. Õpetamise ja kasvatamise

eesmärgid tulenevad laste individuaalsetest võimetest ja ühiskonna nõuetest.
Õppetegevuse korraldus:
laste vajaduste väljaselgitamine,
õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide seadmine,
õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine.
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6.3. Õppeaasta
Lasteaias algab õppeaasta 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.
Õppetegevus toimub lasteaias 1. septembrist kuni 15. maini, sõimerühmades 15.
septembrist kuni 15. maini.
Suurem koormus tegevustes on planeeritud nädala keskele.
Iga õppeaasta 22. septembriks koostatakse lasteaia ja rühmade tegevusplaanid.
15. maist – 31.augustini töötavad rühmad suvise plaani järgi, kus põhitähelepanu
pööratakse mängule, viibimisele värskes õhus ja läbitud õppematerjali kinnistamisele.
Õppeaasta tulemuste kokkuvõte, analüüs ja järelduste tegemine viiakse läbi 15. maist31. maini (laste arengu hindamine, lasteaia ja rühmade töö analüüs jne).

6.4. Õppe-kasvatustegevuse planeerimine
Õppekava läbimine kindlustab, erineva tasemega koduse õpetuse ja kasvatusega lastele,
hea toimetuleku õppimises ja käitumises.
Õpetuse ja kasvatuse eesmärgid tulenevad nii lapse individuaalsetest võimalustest,
huvidest, kultuurist, keelest, soost, vanusest, tervislikust seisundist kui ka ühiskonna
vajadustest ja lapsevanemate soovidest.
Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale
päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja
pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust
ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul
põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale.
Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (kuu,
nädal, vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja
kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel
muudatusi.
Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja
ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige
kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused jt) tutvutakse
loomulikus keskkonnas.
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Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja
kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks
vajalikke vahendeid ning pedagoogide ja personali kaasamist.
Õppe-ja kasvatustegevus rühmades toimub lasteaia aasta tegevuskava alusel.
Õppe-kasvatustegevus planeeritakse õpetajate poolt nädala kaupa arvestades nädala
teemat, mis kajastub kõigis tegevustes ja aitab kaasa lastel tervikliku maailmapildi
kujunemisel.
Õppe-kasvatustegevus planeeritakse nädalaks vastavalt lasteaia temaatilisele plaanile.
Nädala teema kajastub kõigis tegevustes, lõimitakse erinevate valdkondade ja
õuesõppega.

6.5. Lasteaia rühmade päevakava
Tegevus /vanus

Laste

vastuvõtt,

individuaalne

töö,

1,6 - 3

3–4

4 -5

5–6

6 -7

7.00-8.30

7.00-8.30

7.00-8.35

7.00-8.35

7.00 - 8.40

8.30- 9.00

8.30 - 9.00

8.35-9.05

8.35-9.05

8.40 - 9.10

9.00 - 10.00.

9.00 - 10.10

9.05- 10.20

9.05-10.30

9.10 – 10.40

10.00 – 11.30

10.10-11.40

10.20-11.50

10.30-12.00

10.40 - 12.10

11.30 – 11.50

11.40 – 12.00

11.50 – 12.10

12.00 – 12.15

12.10 – 12.20

11.50 – 12.30

12.00 – 12.40

12.10 – 12.50

12.15 – 12.55

12.20 – 13.00

mäng,

hommikvõimlemine

Hommikueine

Mäng

ja

ettevalmistus

tegevusteks, tegevused

Jalutuskäik, mängud

Lõunasöögi ettevalmistus

Lõunasöök
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Puhketund

Äratus,

hügieenilised

12.30 - 15.00

12.40-15.00

12.50-15.00

12.55-15.00

13.00 - 15.00

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.40

15.30-16.00

15.30 - 16.00

15.30-16.00

15.30 – 16.00

15.40 - 16.10

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 -17.00

16.00 – 17.00

16.10 - 17.00

17.00- 19.00

17.00 - 19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

protseduurid

Õhtuoode

Õhtused

tegevused,

individuaalne töö lastega

Mängud,

jalutuskäik,

kojuminek
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7. LASTE ARENGU HINDAMISE JA ANALÜÜSI
PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks,
erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning
õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
Lapse arengu hindamine ja analüüs viiakse läbi 2 korda aastas, pedagoogilise nõukogu
poolt kinnitatud kriteeriumide alusel.
Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja
korraldust.
Lapse arengu hindamisel võetakse arvesse õpetajate, lapsevanemate ja logopeedi
tähelepanekuid lapse igapäevategevustes, mängus, vaba aja veetmisel.
Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist.
Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades
lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.
Lapse arengu jälgimisel hinnatakse sotsiaalseid, refleksiivseid, õppe-tunnetuslikke ja
mänguoskusi.
Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja
kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
Kaks korda aastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks
lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise
tulemustest ja selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete
kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.
Lapse arengu hindamise leht on toodud Õppekava lisas 2.

7. 1. Arengumapp
Lapse arengu jälgimise kokkuvõttena koostatakse igale lapsele arengumapp. Arengumapp on
informatsiooni kogumiseks lapse arengu kohta lasteasutuses, mis aitab märgata lapse
eripärasid, tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi ning on individuaalse arenguvestluse
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aluseks lapsevanemaga. Arengumapi koostamise l on oluline järjepidevus ning seda
täiendatakse kogu lapse lasteaias viibimise perioodil. Lapsevanemal on alati võimalus tutvuda
oma lapse arengumapiga.
Arengumapp algab tiitellehega (asutuse, rühma ja lapse nimi, lapse sünniaeg, lasteaeda
tulemise ja lahkumise aeg, õpetajate ja õpetaja abi nimed). Arengumapid asuvad rühmas
avatud riiulil. Lapsed ja lapsevanemad saavad oma mappe igal ajal vaadata, kui nad seda
soovivad. Kolmandatele isikutele lapse arengumapi sisu avaldamisele ei kuulu.
Arengumapi sisu jaguneb kaheks osaks:
Lapse poolt teostatav (sisaldab dokumente lapse tegevuste ja tööde kohta, mitte
täiskasvanupoolseid hinnanguid).
Täiskasvanu poolt teostatav (lapsevanemate poolt edastatav info oma lapse kohta,
õpetajate tähelepanekud lapse tegevuse kohta, vaatluste ja vestluste kokkuvõtted,
märkmed).
Arengumapi materjalide kogumine jaguneb:
1) Süstemaatiliselt toimiv kogumine
Lapsevanema poolt edastatav info oma lapse kohta (lapse lasteaeda tulemisel),
tutvumisküsitlus.
Pilt endast, perest (igal aastal).
Lapse käe- või jalajälg (igal aastal).
Lapse hindamise leht.
Mängu vaatlus (igal aastal).
2) Kavandamata kogumine
Lapse enda poolt valitud tööd
Lapse huvitavad ütlemised
Lapsega tehtud intervjuud, küsitlused, ütlemised
Temaatilised küsimustikud
Kodust kaasa toodud materjalid
Fotod laste tegemistest.
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8. ERIVAJADUSTEGA LASTE ARENGU TOETAMINE
Kuulmis-, nägemis-, kõne-, füüsilise ja vaimse arengu häiretega lapsi, spetsiifiliste
arenguhäiretega, emotsionaalse sfääri ja käitumishäiretega lapsi, samuti andekaid lapsi, kui
nende arenguhäire on kindlaks määratud, nimetatakse erivajadustega lasteks.
Erivajadustega lapsel on õigus saada algharidus vastavalt tema arengule, õigus turvalisele ja
ohutule keskkonnale kodus, lasteaias ja tänaval.
Erivajadustega lastega töötamise eesmärk on toetada lapse arengut vastavalt tema võimetele, et
ta saaks elada täisväärtuslikku elu.
Laste arengu toetamise korraldamisel võetakse arvesse üldiseid arendavate tegevuste
põhimõtteid, mis tuginevad ettekujutusel vastava vanuseastme arengule ja korrektsiooni
põhimõtetele:
arendavate tegevuste planeerimine ja

läbiviimine toimub eelneva lapse arengu

hindamise alusel,
erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on
meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja.
vajadusel

koostavad

rühma

pedagoogid

õppeaasta

algul

koostöös

logopeedi/eripedagoogi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse
arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse
arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest
vajadustest
arendava õpetuse kasutamine, toetub kõige lähema arengu piirkonnale,
erivajadustega lapsed mängivad koos teiste lastega ja võtavad osa rühma ja lasteaia
elust vastavalt oma arengutasemele,
erivajadustega lastel on teadmised ja oskused vastavalt oma arengutasemele.
Kõigile erivajadustega lastele on omased ühised isiksuse arenemise probleemid:
1) raskused sotsiaalse adapteerumisega;
2) füüsiliste protsesside ja kõne madal arengu tase;
3) emotsionaalse ja võimekusvaldkonna häired;
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4) nõrk motivatsioon;
5) mahajäämus motoorika valdkonnas;
6) allergia;
7) võimekad lapsed.

Erivajadustega lastega tehtava töö kavandamisel kasutatame 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.
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);
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
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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 esitatavad nõuded ning
arvestab allergiliste laste vajadusi.

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

valmisolek

koostööks õpetajaga;

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.

Logopeediline korrektsioonitöö
Eesmärgid:
Kõnepuuete ennetamine, varajane avastamine ja vajaduse korral harjutusravi
Kõnepuude korrektsioon
Häälikuseade
Peenmotoorika arendamine
Tajude, mälu ja tähelepanu treening
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Eeltöö lugema-ja kirjutama õppimiseks
Töökorraldus:
Õppeaasta algul- septembris, kontrollib logopeed kõikide lasteaias olevate laste
kõnet ja fikseerib tulemused rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus
Logopeed määrab abi vajavate lastega töötamise järjekorra ja koostab
lapsele logopeedilise abi plaani
Logopeed arvestab lastega tegevuste läbiviimisel rühmade päevakava
Logopeedi tunnid toimuvad nii individuaal- kui ka grupitundidena
Logopeed teeb koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:
1. edastab vajadusel harjutusvara lapsevanemale
2. osaleb laste arengu ümarlaudades
3. vajadusel osaleb perevestlustel
4. tutvustab lastega tehtavat logopeedilist tööd lapsevanemate infotundides
5. nõustab vanemaid ja õpetajaid koolipikenduse küsimustes

Lasteaia logopeed täidab ja peab alljärgnevat dokumentatsiooni:
logopeedilise töö õppeaasta tegevuskava
rühmapäeviku logopeediline osa
laste kõne uurimise tabelid
kuuplaan nädalate lõikes
igapäevast tööd kajastav kaust
märkmed tehtud töö kohta lapse vaatluskausta iga kuu lõpul
aastaaruanne
kõne iseloomustused koolikomisjoni minevatele lastele
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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 teadmised, oskused ja võimalused;
2) pakuvad lapsele võimaluse huvitavaks ja ak- tiivseks 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 huvior- biiti.
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9. EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPE
Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe:
lasteasutuses alustatakse laste eesti keele õpet kolmeaastaselt kas;
eraldi keeletegevuste kaudu;
keeleõpet teiste tegevustega lõimides;
osalise keelekümbluse metoodikat rakendades.
Rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, võib viieaastastele lastele eesti
keele õpetamisel üle minna täieliku keelekümbluse metoodika rakendamisele.
Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset, vanust
kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat.
Erivajadustega lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajadusel
individuaalne arenduskava.
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10. LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA
KORRALDUS
Koostöö lastevanematega
Lastevanemad ja lasteaia personal kannavad ühesugust vastutust soodsa kasvu-, arengu- ja
õpikeskkonna loomise eest. Koostöö laste- vanematega on üles ehitatud partnerlussuhete
loomisele. Vaid aktiivset koostööd tehes loovad perekond ja lasteaed tingimused, mil kavandatud tegevus annab oodatavaid tulemusi. Part- nerlussuhted:
1) lasteaia personal näeb lastevanemates ak- tiivseid 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 probleemi- de lahendamisel;
6) huvitavate mõtete ja ettepanekute vaheta- mine;
7) lastevanemate mugavustunne lasteaias vii- bimise ajal.
Lastevanematega tehtava koostöö vormid:
1) dialoog – koos läbimõtlemine, teise poole arvamuse hindamine;
2) ärakuulamine – partneriga ühise keele leid- mine, huvi ja usaldus informatsiooni vastu;
3) usaldus – lasteaia töötajate erialane kompe- tentsus 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;
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2) avatud uste päevad;
3) lastevanemate rühmaviisiline ja individuaalne pedagoogiline nõustamine;
2) lahtiste õppetegevuste näitamine laste- vanematele;
3) ühised õppetegevused, näitused lastele ja lastevanematele;
4) lastevanemate ülikool;
5) ühistegevuse organiseerimine (kostüümide õmblemine, ürituste filmimine);
6) hoolekogu töö.

Koostöö põhimõtted

Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest.
Lasteasutusepedagoogid
lapsevanemaga

austavad

lapse arengu ja

perekonna

kasvatuspõhimõtteid ja

õppimise

soodustamiseks

teevad

koostööd,

mis

toetub vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele ning avatud dialoogile.
Lasteasutus tutvustab lastevanematele lasteasutuse õppekava, rühma aasta ja nädala
Tegevuskavasid, loob lapsevanemale võimalused osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi
kavandamisel ja läbiviimisel ning hinnangu andmisel lasteasutuse tegevuse kvaliteedile.
Lasteasutus teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengu ja õppimise tulemustest ning
kaasab ta hinnangu andmisesse.
Lapsevanematega koostöö põhimõtted:
lasteaia tegevus on lapsevanematele avatud, lapsevanematel on õigus teada, kuidas
nende last arendatakse;
avatud, usalduslik koostöö eeldab lapsevanemate informeerimist lasteaias toimuvast;
lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis
põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel;
teavitakse regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja
kasvatustegevuse korraldusest;
lapsevanematele võimaldatakse saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
võimaldatakse lapsevanematel osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja
läbiviimises ning antakse tagasisidet lasteasutuse tegevusele;
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tagasiside lasteaia tegevusest.

Lasteasutus loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu kasvatusküsimustes.
Vähemalt korra aastas
mille eesmärgiks on

viib pedagoog lapsevanemaga läbi arenguvestluse,

usalduslikus õhkkonnas

info vahetamisega saavutada

kooskõla apsevanema ootuste ja lasteasutuse tegevuse eesmärkide ja põhimõtete vahel ning
toetada lasteasutuses õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamist, arvestades iga lapse
huvisid, võimeid ja vajadusi. Lapsevanemate igakülgseks kaasamiseks lasteaiaellu,
kasutame mitmekesiseid koostöövorme.
Lastevanematega koostöö vormid
1. lastevanemate koosolekud ja infotunnid (ümarlauad), mis toimuvad rühmas kord
2-he kuu jooksul või lapsevanematega teisiti kokkulepitud perioodi tagant.
Ümarlaua kohtumistel arutatakse lapsega seonduvalt:


rühma õppekava, kodukorda



vanemate ootusi ja võimalikke abivõimalusi



logopeedi, muusika- ja liikumisõpetaja tööd



kokkuvõtteid koolivalmiduse kujunemisest ja koole



ühisürituste ettevalmistamist ja läbiviimist

2. ühisüritused vastavalt rühma kinnitatud ürituste plaanile
3. ü l d - j a r ü h m a d e infolehed vanematele, kus kajastatakse samuti


kuu- ja nädala nädalateemasid



tänuavaldusi vanemate kaasabi materjalide muretsemisel ja õppekäikude
korraldamisel

4. a k t i i v s e t e vanemate kaasamine rühma ürituste ettevalmistamisel,
teemamaterjalide muretsemisel, õppekäikudel ja väljasõitudel osalemine
29

5. lapsi arendava kirjanduse soovitamine ja vajadusel laenutamine
6. lapsevanemate abi tegevuskeskuste töö juhendamisel
7. perevestlused laste arengust (vastavalt läbiviidud vaatlustele ja
vaatlusplaanile). Arenguvestluse käigus:


antakse kahepoolselt tagasisidet lapse arengust ja õppimisest



hinnatakse lasteasutuses toimunud õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusi



kavandatakse mõlemapoolsed edasised tegevused lapse arengu ja
õppimise toetamisel.

8. info edastamine


lasteaia ja rühma infostendidel



lasteaia kodulehel



rühmaõpetaja ja lapsevanemate vahelise info efektiivseks vahetamiseks
infotehnoloogia võimaluste kasutamine

9. lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes
10. hoolekogu kaasamine

Koostöö korraldamisel kasutatakse järgmisi vahendeid:
lapsevanemate koosolekud;
lapsevanemate osavõtt lasteaia ürituste organiseerimisest ja läbiviimisest (peod,
spordiüritused, näitused jt);
lahtiste uste päevad;
lapsevanema teavitamine lapse arengust, edusammudest (lapse jälgimise tulemuste
esitlemine, laste tööde näitused,vestlused);
lapsevanemate

seas

läbiviidavad

lasteaiaga

rahulolu

uuringud

(küsitlemine,

anketeerimine, vestlused jne);
lapsevanemate teavitamine lasteaia elust, tegevustest, laste tervisest, toitlustamisest
(individuaalvestlused, rühma- ja üldinfolehed, e-mail kirjavahetus).
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11. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
1. Tallinna Rukkilille Lasteaia õppekava on uuenev ja arenev dokument.
2. Lasteaias luuakse õppekava arendustegevuse meeskond, kes valmistab ette ja
teostab töö analüüsi ning teeb üldistusi.
3. Õppekava

parandus- ja

muudatusettepanekuid on

võimalik esitada lasteaia

pedagoogidel pedagoogilistel nõupidamistel ja lapsevanematel hoolekogu esindaja
vahendusel hoolekogu koosolekutel.
4. Õppekava täitmist analüüsitakse 1 kord aastas koos
läbiviimise analüüsimisega

õppe- ja kasvatusgevuse

lasteaia pedagoogilises nõukogus ja hoolekogu

koosolekutel.
5. Vajalikud parandused ja muudatused viiakse üldjuhul sisse 1 kord aastas 30.septembri
seisuga pedagoogilise nõupidamise otsusega.
6. Õppekava uuendamise korra täitmise eest vastutab lasteaia direktor.
Lasteaia õppekava kinnitatakse lasteaia direktori poolt, arvestades hoolekogu ettepanekuid ja
soovitusi.
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