3.4 Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine
lasteaedades
• Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus
laps koju saata. Lapsevanem jälgib igapäev lapse tervist
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID19/lapsevanemale_est_1200x1500px_veeb.png
• Lasteaedades toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral
välisuksel või eeskojas. V.a. sõime rühma lapse saatjal on lubatud saata laps rühma eelnevalt käed
desinfitseerides ja kandes nõuetekohaselt maski https://www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendidmaskid-jms.
Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja kraadivad lapsi kontaktivaba
kraadiklaasiga. Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on
soovitav viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul.
• Õpetajatel tuleb selgitada lastele hügieenireegleid ja miks on oluline teistega distantsi hoida ning
näidata ette, kuidas käsi õigesti pesta.
Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades
Roheline stsenaarium
Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud,
toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.
• Lasteaia õppetöö korraldus on tavapärane, personal jälgib ennetavate meetmetena esmatähtsate
hügieeninõuete täitmist ja Terviseameti soovituste järgimist.
• Ühiskasutatavate ruumide (saal, spordiruum vm) kasutamisel tagab personal puhveraja
puhastamiseks ja tuulutamiseks (vähemalt 15 minutit).
Kollane stsenaarium
Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaiad
on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.
• Lasteaia õppetöö korraldus on paindlik, et tagada esmatähtsate hügieeninõuete ning riiklike ja
linna piirangute täitmine.
• Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.
• Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja
liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
• Lasteaedadel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on soovitav viibida võimalikult palju värskes
õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma
rühma lastega.
Punane stsenaarium
Riigis on kehtestatud eriolukord. Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel
ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.
• Lasteaed lähtub õppetöö korraldamisel VV eriolukorra korraldustest.
• Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.
• Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt, laste arv on soovituslikult sõimerühmas 6-8 ja aiarühmas 8-10.
• Lasteaedades ei kasutata ühiskasutatavaid ruume, muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad
rühmaruumis või õues.
• Eriolukorra ajal ei osutata lasteaias huvihariduse teenust.
• Mängu- ja spordiväljakud on avatud vaid oma lasteaia kohalolevatele lastele.

ÜRITUSTE KAVA 2020-2021
Toimumise aeg
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R

K
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vastutaja/-d,
abistajad

September - Mihklikuu
1. tarkusepäev, 8. ussimaarjapäev, 13. vanavanemate päev, 21. madisepäev, 22. sügise algus (kell
16.31),
29. mihklipäev, piimanädal, autovabapäev, keskkonnasõbraliku liikumise kuu
1.09.2020
kell 9.30 : Pokud,
Mürakarud.
Päikesejänkud,
kell 10.00: Sellid, Krõllid,
Sipsikud,
kell 10.30 Naksitrallid
Vikerkarud Rõõmupallid,,

tarkusepäev

September 2020

Projekti algus „ Põnevad Rühmade
toimub
maad ja rahvad“
õpetajad ja
lapsevanem
ad

toimub

sept-okt 2020

Naksitrallide rühma
saabuva vabatahtlikuga
tutvumisüritus

L. Leppmaa toimub
L. Kala

toimub toimub
veebi
veebi
põhiselt põhiselt

14.-23.09.2020

Heategevuslik näitus „
Sügisannid
purgis“ (hoidiste
annetamine
Toidupangale)

Rühmade
toimub
õpetajad
koos
vanematega,
L Kala

toimub

17.09.2020 (2 etendust)
Na, Mü, Kr (koolieelikud)

Jäätmealane õppepäev

Tootjavastutus
organisatsioon
OÜ, L. Kala

toimub

ei toimu ei toimu

24.09.2020 (pool maja +
pool maja)

Spordihommik

A Noomen, toimub
rühmade
õpetajad

toimub ei toimu
rühma
põhiselt
(õues)

Sept

linnaosa spordipäev -

A. Noomen,
koolieelikut
e õpetajad

ei toimu ei toimu

29.09.2020
Kell 16.30-18.00

Mihklipäeva laat
(erinevad küpsetised ja
hoidised-mida saab
kaasa osta) ÕUES

Rühmade
toimub
õpetajad ja
lapsevanem
ad

ei toimu ei toimu

M. Saulep toimub
koolieelikut
e õpetajad

toimub Ei toimu
rühma
põhiselt
(õues)

toimub

toimub

Oktoober-Viinakuu
1.muusikapäev, 4. loomade kaitsepäev, 5. õpetajate päev, 14. kolletamispäev, 20. ettelugemise päev,
28. simunapäev, 31. halloween, leivanädal
1.10.2020

Muusikapäev ( kellaaeg
oleneb esinejatest)

M. Saulep

toimub

ei toimu ei toimu

Koolieelikud + võimalusel
2., 3. rühmad
2.10.2020
Kell 9.15 ; 9.55 ; 10.40

Teatrietendus „Kes ei
tööta see ei söö“

Miku –
Manni
lasteteater

toimub

ei toimu ei toimu

5. oktoober
2 kontserti

„Igal ühel oma pill“

M. Saulep

toimub

ei toimu ei toimu

12.10-.9.11.2020

Kunstitööde näitus
stendil „Sügisannid”

L. Kala
rühmade
õpetajad

toimub

toimub

toimub

15.10.2020

„Ülemaailmne
kätepesupäev!“

rühmade
õpetajad

toimub

toimub

toimub

26.10.2020

Pildistamine – Na, Mü,
Kr, Se, Po, Vi, Rõ

L. Kala
toimub
Pildikompa
nii

kui ilm ei toimu
lubab,
toimub
rühma
põhiselt
õues

November-Talvekuu
2. hingedepäev, 8. isadepäev, 10. mardipäev, 25. kadripäev, 29. I advent, 30. andresepäev
lasteaia sünnipäev

M. Saulep,
L. Kala,
Muusika
töögrupp

Lasteaia sünnipäev
personalile

M Saulep, L toimub
Kala, K,
Hein

ei toimu ei toimu

10.11.2020
Sellid, Vikerkarud

mardisandid õnne
toomas

Rühmade
õpetajad

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

3-5.11 2020

Nutikate isadega
orienteerumine
(telefonidega)

A Noomen, toimub
rühmade
õpetajad

ei toimu ei toimu

20.11.2020
Kell 9.15 ; 10.00 ; 10.45

Teatrietendus „Mart
Lasteteater toimub
läheb katri ja Kadri läheb „Rõõmulill“
marti“

ei toimu ei toimu

25.11.2020
Pokud, Rõõmupallid

kadrisandid õnne toomas Rühmade
õpetajad

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

5.11.2019
kell 9.15: Sipsikud,
Muumid, Vikerkarud,
kell 9.45: Mesimummud,
Sellid, Mürakarud
kell 10.15: , Pokud,
Naksitrallid Lotted,
kell 10.45 Krõllid
Rõõmupallid,
Päikesejänkud

toimub

toimub

toimub

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

16.11- 27.11.2020

Näitus seintel „Kaunid
pajalapid ja põlled“

Rühmade
toimub
õpetajad ja
lapsevanem
ad, L. Kala

toimub

toimub

Detsember-Jõulukuu
6. Nigulapäev ja II.Advent 13. Luutsipäev ja III Advent, 20. IV Advent, 21. Toomapäev ja talve algus
(kell 12.02), 24.-26. Jõulud, 27. johannesepäev, 28. Süütalastepäev , 31. Näärid
30.11.2020 – 6.01.2021

näitus rühma akendel
„Jõuluvana abilised”

Rühmade
õpetajad

30.11.2020
õpetajate näidend I
kell 9.15: Muumid,
ADVENT
Mesimummud,
Lotted, ,Rõõmupallid,Viker
karud,
kell 10.15: Päikesejänkud,
Pokud, Sipsikud, Sellid,
kell 11.15 Mürakarud
Naksitrallid, Krõllid,
7.12, 14.12; 21.12 – II, III, muinasjutuhommikud
IV advent
rühmades (lähete
külla/võtate vastu teise
rühma)

Rühmade
õpetajad

toimub

toimub

toimub

toimub

toimub
advendi
tähistami
ne rühma
põhiselt
(õues või
rühmas)

toimub
advendi
tähistami
ne rühma
põhiselt
(õues või
rühmas)

toimub

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub

toimub

9.12.2020-4.01.2021

Näitus fuajees
„Päkapikud piiluvad“

Rühmade
toimub
õpetajad ja
lapsevanem
ad, L Kala

10.12.2020
kell 9.00 Muumid
kell 9.45 Mesimummud
14.12
kell 9.00 Lotted
kell 9.45 Päikesejänkud
15.12
kell 9.00 Sipsikud
kell 16.00 Vikerkarud
16.12
kell 15.30 Sellid
kell 17.00 Krõllid
17.12
kell 15.30 Rõõmupallid
kell 17.00 Mürakarud
21.12
kell 15.30 Pokud
kell 17.00 Naksitrallid

jõulupidu
(hommikused peod on
ilma vanemateta)

M Saulep,
rühmade
õpetajad

toimub
toimub ei toimu
(vanemad
rühma
majas ringi ei põhiselt
käi) –
ilma
lapsevanemad vanemate
kasutavad
ta
sisenemiseks
ja väljumiseks
Mü/Si
välisust.
Majja
sisenedes
desinf. käed
ja kannavad
maske ning
kilesusse.

Jaanuar 2021 -Näärikuu
01. näärid, 06. kolmekuningapäev, 13. nuudipäev e. kanutipäev,
14. taliharjapäev, 17. tõnisepäev, 21. kallistamise päev, 25. Paavlipäev

6.01.2021
kell 9.15: Sipsikud,
Muumid, Vikerkarud,
kell 9.45: Mesimummud,
Sellid, Mürakarud
kell 10.15: , Pokud,
Naksitrallid Lotted,
kell 10.45 Krõllid
Rõõmupallid,
Päikesejänkud

kuuse ära saatmise pidu

M. Saulep,
rühmade
õpetajad

toimub

toimub ei toimu
rühma
põhiselt

22.01.2021 (2-3 rühma
korraga)
Algus 9.10

Muinasjutuvestjad

MTÜ
Jutulõng

toimub

ei toimu ei toimu

jaanuar

talvine spordinädal

A. Noomen, toimub õues
liikumisgru
pp, rühmade
õpetajad

toimub
rühma
põhiselt
õues

toimub
rühma
põhiselt
õues

Veebruar -Küünlakuu
02. küünlapäev e. pudrupäev, 14. valentinipäev e. sõbrapäev, 16. vastlapäev, 17. tuhkapäev, 24. Eesti
Vabariigi aastapäev, 24. madisepäev ehk ussi äratamise päev
5.02.2021
Kell 9.10; 10.00; 10.45

Teatrietendus „Kauge
külaline“ pilet 3.-

Lasteteater
„Trumm“

veebruar

talvetrall Audentese
kergejõustiku hallis koolieelikud

A. Noomen
koolieelikut
e õpetajad

15.02.2021
sõbrapäeva trall –
kell 9.15: Päikesejänkud, sõpradega mänguhoos
Sipsikud, Rõõmupallid
orkester „Nissi trollid“
kell 9.45: Muumid,Lotted,
Mesimummud
kell 10.15: Pokud,
Vikerkarud, Sellid
kell 10.45 Naksitrallid,
Krõllid, Mürakarud

M. Saulep,
A.
Noomen ,
rühmade
õpetajad

toimub

ei toimu ei toimu
ei toimu ei toimu

toimub

toimub ei toimu
rühma
(tähistate
põhiselt rühmas)

16. veebruar 2021

vastlapäev

A.Noomen , toimub
terviseedenduse
töögrupp

toimub
rühma
põhiselt
õues

toimub
rühma
põhiselt
õues

Veeb.2021

Sõnakunstipäev

Mina ja
toimub
keskkond töögrupp

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

22.02.2021
Kell 10.00: Naksitrallid,
Krõllid, Mürakarud

Eesti sünnipäevapidu
punasel vaibal

L. Kala,
toimub
M. Saulep,
rühmade
õpetajad

ei toimu ei toimu
(tähistate (tähistate
rühmas) rühmas)

Muusika
töögrupp
23.02.2021

Eesti sünnipäevapidu
personalile

K Hein, L.
Kala, M
Saulep

toimub

ei toimu ei toimu

Märts-Paastukuu - teatrikuu
8. naistepäev, 9. sorokasveet e. tsirgupäev, 14. emakeelepäev, 17. patrikupäev, 17. käädripäev e.
ussiliikumise päev, 20. kevade algus, 22. rahvusvaheline veepäev, 25. Maarjapäev e.
paastumaarjapäev
8.03

naistepäev

Üldoskuste toimub
töögrupp

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

13.03

emakeelepäev

Keel ja kõne toimub
töögrupi
liikmed

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

18.03 või 19.03.2021
Õpetaja abide
kell 9.15: Muumid,
teatrietendus
Mesimummud,
Lotted, ,Rõõmupallid,Viker
karud,
kell 10.15: Päikesejänkud,
Pokud, Sipsikud, Sellid,
kell 11.15 Mürakarud
Naksitrallid, Krõllid,

toimub

ei toimu ei toimu

toimub

ei toimu ei toimu

22.03.2021 esinejad
kell 9.30: Sellid
23.03
kell 9.30: Vikerkarud
24.03
kell 9.30: Krõllid
25.03
kell 9.30: Mürakarud
26.03
kell 9.30: Naksitrallid

teatrikuu etendused
saalis
Sellid, Vikerkarud,
Naksitrallid, Krõllid,
Mürakarud

Rühmade
õpetajad

Aprill- Jürikuu - nutikuu
01. naljapäev, 01. karjalaskepäev, 7. tervisepäev, 12-16 südamenädal, 4. ülestõusmispüha, 12. roosa
päev ehk kiusamise vastane päev 14. künnipäev, 22. maapäev, 23. jüripäev
29.03-9.04.2021

näitus fuajees „Vahvad
munakarbid”

Rühmade
toimub
õpetajad, L.
Kala

toimub

1.04.2021

„Naljakad tibukesed“

Sõimerühmade
õpetajad

toimub

ei toimu ei toimu
(tähistate
rühmas)

9.04.2021

Teatrietendus „
Muinasjutt“

„Lepatriinu“ toimub
Lasteteater

ei toimu ei toimu

toimub

12.04.2021

Kuldne Lusikas
L. Kala, Se, toimub
Sellid, Vikerkarud (iga
Vi rühmade (interneti/
osalev rühm oma majas) õpetajad
veebi põhiselt
teemaks „Smuutid“
– saalis)

toimub ei toimu
(interneti/
veebi
põhiselt –
oma
rühmas)

23.04 Pj, Si, Po, Rõ
jürijooks
lasteaia hoovis
Vi, Se, Na, Kr, Mü - pargis

A. Noomen, toimub
liikumis grupp

toimub
rühma
põhiselt
(õues)

toimub
rühma
põhiselt
(õues)

29. või 30.04.2020

„Nutikad nõiad” robootika

Matemaati - toimub
ka-töögrupp

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

toimub
rühma
põhiselt
(rühmas)

Aprill (vastavalt
olukorrale)

tantsupäev Vene
Kultuurikeskuses koolieelikud

A Noomen

ei toimu ei toimu

Aprill – mai

Pildistamine Mu, Me,
Lo, Si, Pj

L. Kala,
toimub
Pildikompa
nii

ei toimu ei toimu

Mai- Lehekuu
1. volbripäev e. maipüha, 9. kevadine nigulapäev, 9. emadepäev, 18.05 muuseumipäev, 22.05
bioloogilise mitmekesisuse päev, 25. urbanipäev
05.05.2021
kell 9.00 Muumid
kell 9.45 Sipsikud
06.05.
kell 9.00 Mesimummud
kell 9.45 Päikesejänkud
10.05
kell 09.00 Lotted
kell 16.00 Sellid
11.05
kell 15.45 Vikerkarud
kell 17.15 Naksitrallid
12.05
kell 15.45 Rõõmupallid
kell 17.15 Krõllid
13.05
kell 15.45 Pokud
kell 17.15 Mürakarud

kevadpidu

M. Saulep,
rühmade
õpetajad

toimub
toimub ei toimu
( vanemad
rühma
majas ringi ei põhiselt
käi) –
ilma
lapsevanemad vanemate
kasutavad
ta
sisenemiseks
ja väljumiseks
MÜ/Si
välisust.
Majja
sisenedes
desinf. käed
ja kannavad
maske ning
kilesusse.

10.05.2021

Projekti kokkuvõte
„Põnevad maad ja
rahvad“

Rühmade
õpetajad ,
L Kala

toimub

toimub

juuni 2021

lahtiste uste päev

K. Hein, L
Kala,
arengukavagrupp

toimub

ei toimu ei toimu

toimub

Mai .2021

Maisimman Rocca al
Mares- koolieelikud

M. Saulep toimub
koolieeliku te õpetajad

ei toimu ei toimu

26.05.2021
kell 16.00

Mürakarude lõpupidu

27.05.2021
kell 16.00

Krõllide lõpupidu

28.05. 2021
kell 16.00

Naksitrallide lõpupidu

M. Saulep, toimub
toimub ei toimu
Mürakarude ( vanemad
ilma
õpetajad
majas ringi ei vanemate
ta
M. Saulep, käi) –
lapsevanemad
Krõllide
kasutavad
õpetajad
sisenemiseks
M. Saulep, ja väljumiseks
Naksitralli - MÜ/Si
de õpetajad välisust.
Majja
sisenedes des.
Käed ja
kannavad
maske ning
kilesusse.

Juuni- Jaanikuu
1.lastekaitsepäev, 4. Eesti lipu päev, 5.keskkonnapäev, 20. suve algus, 24. jaanipäev, 27.
seitsmemagajapäev, 29. suvine peetripäev
1.06.2021

Tallinna Lasteaedade
M Saulep
laulupidu– koolieelikud/
ei ole teada, kas toimub

31.05
kell 9.10 ja 10.10 (10.50)

Teatrietendus
„Järvepeegli saladus“

Lasteteater
„Nipitiri“

ei toimu ei toimu

toimub

ei toimu ei toimu

