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Õppeaasta 2017-2018. 

 

Õppeaastat läbiv idee: Väärtused on väärt saavutamist (Kes vana ei hoia, see uut ei leia) 

 

Lasteaia õppeaasta eesmärk:  

Mängud läbi aegade 

Loome lapsele võimalused õppimiseks mängu kaudu, et laps julgeks rakendada loovust ja 

tunneks tegevusest rõõmu ning oskaks väljendada oma mõtteid, meeleolu ning fantaasiat. 

 

Selleks:  

 Lähtume lapse arengust 

 Õpetame lastele vanu lastemänge, arendame loovust läbi liikumise.  

 Lugude jutustamine on hea viis õpetamiseks 

 Kasutame loovust toetavaid materjale (puu, riie, kivid, looduslik materjal) erineval moel 

mängudes ja tegevustes ning arendame tähelepanu, keskendumisvõimet, eneseväljendust.  

 Õpetame lapsi rohkem kasutama oma meeli, õpetame märkama ja äratame uudishimu. 

Õpetame lapsi ise esitama küsimusi ja ise neile vastuseid leidma, sest iga asja kohta võib 

olla mitu õiget vastust 

 Räägime lastega heli- ja rütmikeeles 

 Räägime lastega vaikusekeeles. 

 

 

I ÕPETAMINE JA KASVATAMINE 

 

1. Õppe- ja ainekavade alane tegevus Vastutaja  Aeg  

Lasteaeda metoodilise kirjanduse ostmine Õppejuht Õppeaasta  

Lasteaiõpetajate  augustinõupidamine Paide Lasteaias, Elle, Maarja  16.09.2017 

Slaidiprogrammi koostamine ja esitlus „Lind saab kiita laulu 

eest, inimene töö eest“ – töökasvatuse kogemuste jagamine  

Rael, Maarja, 

Elle 

16.09.2017 

Osalemine keskkonnahariduse infopäeval Paides Õppejuht 09.2017 

Osalemine Vaikuseminutite koolitusel Hilli, Rael 11.2017 

Osalemine koolitusel „Loov- ja rollimängud lasteaias“   23.11.2017 

Osalemine JKLJÜ koolitusel „Motiveeriva töökeskkonna 

kujundamine“  

Õppejuht 04.12.2017 

Osalemine mängukoolitusel Paide Lasteaias (kogemuste 

vahetamine ) 

Õpetajad 02.2018 

Osalemine Koeru lasteaia õppepäeval  Õpetajad 03.2018 

Loovuse arendus  läbi liikumise ja rääkimise (draama ja mäng) Õpetajad Õppeaasta 

Kasutame materjale erineval moel mängudes ja tegevustes Õpetajad Õppeaasta 



Õpetame lapsi esitama küsimusi ja ise neile vastuseid leidma Õpetajad Õppeaasta 

Räägime lastega heli- ja rütmikeeles Õpetajad Õppeaasta 

Vaikuseminutite kasutamine tempo mahavõtmisel ja laste 

rahustamisel 

Õpetajad Õppeaasta 

Kasutame folkloorset mängu rahvakalendri tähtpäevade 

tutvustamisel 

Õpetajad Õppeaasta 

Jutustame lasteaiaga seotud lugusid: lasteaia nime saamine,  

Karu-Pätsu, Võlulaegas, Tammekuningas  

Õpetajad Õppeaasta 

Loeme ette ja mängime läbi Kalevipoja lugusid,  joonistame 

Kalevipoega 

Õpetajad  Õppeaasta 

Täiendamine lugude, piltide ja mustritega „Meie Kalevipoja 

raamatut“  

Suurte siilide 

õpetajad  

Õppeaasta 

Arutleme lastega vanasõnade tarkuseterade üle.  Õpetajad Õppeaasta  

Rikastame laste sõnavara rahvaluule ja rahvamängude abil Õpetajad Õppeaasta 

Erinevate materjalide kasutamine heategevuslaadaks kaupade 

valmistamiseks  

Õpetajad Õppeaasta 

Korraldame fantaasiapäevi – materjalide teistviisi kasutamiseks 

(paber, papp, riie, puupulgad, vesi, liiv, rohi) 

Suured siilid Õppeaasta 

Kasutame Avastusõppe võimalusi: Avasta ilma, Lähme 

Arvumaale, Avasta meeltega, Vedelikud ja tahkised, Mõõtmine, 

Avasta muutused  

Õpetajad Õppeaasta  

Lillade karude kasutamine kiusamise ennetamisel Suured siilid. Õppeaasta 

Õppekava väärtusanalüüs läbi õpetajate eneseanalüüsi:  

 Õppekava teemade kasvatuslik väärtus eri vanuses lastele 

Õppejuht 06.2018  

Erivajadusega lastele individuaalse arenduskava koostamine 

(Õpetajad, tugiisikud, õppejuht, tugispetsialistid) 

Õppejuht 10.2017 

Individuaalse arenduskava tulemuslikkuse hindamine Õppejuht  01.2018 

04.2018 

Arengu jälgimise mäng Suurte siilidega   Õpetajad 04.2018 

Hinnang õppekava tulemuslikkusele, õppekava täiendamine ja 

parandamine 

Õpetajad 06.2018 

Slaidiesitluse koostamine mängude teemal (kogemuste jagamine) Õpetajad 05.2018 

Õppevara digitaliseerimine Õppejuht Õppeaasta  

 



 

2. Mänguoskuste arendamine    

Lastega vanade lastemängude mängimine Õpetajad Õppeaasta 

Erinevate mänguliikide kasutamine õppetegevuse läbiviimisel, 

õpetamine läbi mängu 

Õpetajad Õppeaasta  

Päevakavas lastele piisava mänguaja tagamine Õpetajad Õppeaasta  

4-5 aastaste laste rollimängu oskuste hindamine  Õpetajad 11.2017  

6-aastaste laste mänguoskuste kujundamine – oskus planeerida, 

kokku leppida, konflikte lahendada   

Õpetajad Õppeaasta  

Laste  mängu vaatlus:  mänguideed ja suhted mängus, 

mänguvahendite valmistamine  

Õpetajad Õppeaasta  

1,5 aastastele lastele mõeldud mänguasjade ostmine  Õpetajad Detsember 

Lauamängude õpetamine Suurte siilide rühmas – mängureeglid, 

ausa mängimise põhimõtete järgimine   

Õpetajad Õppeaasta  

 

3. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine.   

Õppekäik Puhta vee teemaparki  Õppejuht 08.2017 

Õppekäigud ümbritseva elu ja loodusega tutvumiseks igal 

aastaajal Koigi külas  

Õpetajad Õppeaasta  

Õuesõpe sügisel, talvel, kevadel Õpetajad Õppeaasta 

Osalemine loodusvaatluses „Tere, Kevad!“ 2018 Suured siilid 02.2018 

Avastusõpe looduses Õpetajad Õppeaasta 

Säästva arengu põhimõtete tutvustamine - kasvatame 

loodushoidlikku inimest 

Õpetajad Õppeaasta  

Looduseteemalise metoodilise kirjanduste ostmine. Õppejuht Õppeaasta  

 

4. Huvi äratamine raamatute ja lugemise vastu   

Lastekirjanduse kasutamine tegevuste integreerimisel Õpetajad Õppeaasta  

Lavastusmängude mängimine (kirjanduspalade lavastus ja 

folkloorne õpe erinevate vahenditega) 

Õpetajad Õppeaasta 

Uute lasteraamatute ettelugemine ja kasutamine õppetöös  Õpetajad Õppeaasta  

Liisusalmide, rahvalaulude ja näpumängude kasutamine. Õpetajad Õppeaasta  



Suulises rahvaloomingus peituvate esivanemate tarkuste ja 

kogemuste edasiandmine lastele. (vanasõnad, mõistatused, 

vanarahva tarkused ilma kohta, vanarahva tarkused seoses 

rahvakalendri tähtpäevadega) 

Õpetajad Õppeaasta  

Võlulaeka üritused Koigi Raamatukogus  Õpetajad Õppeaasta  

Rahvusvahelise lastekirjanduse päeva tähistamine Õpetajad 02.04.2018 

 

5. Kasvatustöö.   

Sõbralike suhete kujundamine – olen sõbralik ja hea kaaslane Õpetajad Õppeaasta  

Õpetame lapsi erinevaid emotsioone mõistma,  kaaslaste 

tunnetega arvestama ja konflikte rahumeelselt lahendama 

Õpetajad Õppeaasta  

Õpetame lapsi mõistma seost põhjus-tagajärg Kogu personal  Õppeaasta  

Õpetame ja nõuame viisakat käitumist lasteaias sees ja lasteaiast 

väljas  

Kogu personal  Õppeaasta  

Töökasvatus   

Lapse eakohaste eneseteeninduse oskuste arendamine Kogu personal Õppeaasta 

5-6 aastaste laste koostööoskuste arendamine  

Suurte siilide 

õpetajad 

Õppeaasta 

Osalemine jõukohases töös:  „Lehtedest mullaks” –lehtede 

koristamine  

Suured siilid 10.2017 

„Lilled lapselt lasteaiale” – lillede kasvatamine müügiks laadal  

ja kinkimiseks, Lillede istutamine ja kasvatamine lasteaia 

peenras. 

Õpetajad 04.2018 

 

II TERVISEEDENDAMISTÖÖ 

 

1. Laste liikumisharjumuste kujundamine.   

Sügismatk Maarja vanemate juurde Õpetajad 09.2017 

Teavitamine liikumise tähtsusest  Õpetajad Õppeaasta 

Karu-Pätsu sünnipäeva spordipidu võimlas Õpetajad November 

Kalevipoja sügis-, talve- ja kevadmängud 
Õpetajad Õppeaasta  

Vastlapäeva liulaskmine Õpetajad 2018 

Liikumistegevus Koigi võimlas 1 kord nädalas Suured siilid Õppeaasta  



Tantsuline liikumine tädi Saimaga 

Suured ja 

Väiksed siilid 

Õppeaasta  

Südamenädala matk  Õpetajad 04.2018 

Südamenädala üritused lastega Õpetajad 04.2018 

Südamenädala liikumispäev personalile ja lastevanematele Õppejuht 04.2018 

Liikumispäev aasta teemast lähtuvalt  Õpetajad 05.2018 

 

2. Tervislike eluviiside rakendamine. Tervise kaitse   

Ohutuse nädalal politseitöötajate vestlus lastega   Õpetajad 09.2017 

Tervisliku toidu propageerimine lastele ja lastevanematele Õpetajad Õppeaasta  

Lastevanemate tutvustamine lasteaia menüüga Õpetajad Õppeaasta  

Erivajadusega lastele tugiisiku rakendamine  Direktor Õppeaasta  

Erivajadusega lastele individuaalse arenduskava koostamine  

(Marko, Lauri, Rasmus, Kermo, Roland) 

Õppejuht  10.2017 

Laste tutvustamine toidupüramiidiga Õpetajad 04.2018 

Teavitamine tervislike eluviiside tähtsusest: tervislik toit, värske 

õhk, tervisele kasulikud ja kahjulikud asjad. 

Õpetajad Õppeaasta 

Tervisepäev 7. aprill  
Õpetajad 07.04.2018 

Südamenädala tegemised lastele  Õpetajad Aprill 

Osalemine maakondlikel tervistedendavate lasteaedade ja koolide 

kokkusaamistel 

Õppejuht Õppeaasta 

Logopeediline  ja psühholoogiline abi lapsele ja nõustamine 

õpetajale, lapsevanemale 

Logopeed 

psühholoog  

Õppeaasta  

 

3. Lasteaia sise- ja väliskeskkonna parandamine.   

Lasteaia turvariski tegevuskava koostamine õppeaastaks  Õppejuht 11.2017 

Lasteaia erinevate hindamiste võrdlemine, tegevuskava 

koostamine   

Õppejuht 11.2017 

 

4. Laste individuaalsuse arvestamine.   

Laste arengu hindamine Õpetajad Õppeaasta  

Laste individuaalsuse arvestamine tegevuste läbiviimisel, lapse 

positiivse enesehinnangu kujunemise toetamine 

Kogu personal Õppeaasta 



Lastele võimaluste loomine valikute tegemiseks. Õpetajad Õppeaasta  

Laste ettepanekute arvestamine nädalakavade koostamisel. Suurte siilide 

õpetajad 

Õppeaasta  

Uute laste järkjärguline kohanemine lasteaiaga. Õpetajad Sügisel 

Logopeedi poolt lasteaialaste kõne kontrollimine, kõneravi  Logopeed Õppeaasta  

 

III JUHTIMINE 

 

1. Sisekontroll ja enesehindamine     

Eesmärkide seadmine õppeaastaks eelmise õppeaasta analüüsist 

lähtuvalt 

 Õpetajad September   

   

Lapsevanema küsitlus lasteaia kohta  Õpetajad Aprill   

Laste küsitlus lasteaia kohta  Õpetajad Aprill   

Õpetaja eneseanalüüs  Õpetajad Juuni  

Õppeaasta aruande koostamine ja tutvustamine õpetajatele, 

hoolekogule 

Õppejuht Juuni   

 

2. Arendustegevus    

Lasteaia tegevuskava  koostamine  Õppejuht Oktoober  

Arengukava täitmise analüüs, uue arengukava koostamine  Õppejuht, õpetajad 2018  

 

3. Pedagoogide koosolekud.    

Õppenõukogu 

 I poolaasta nädalateemad ja ürituste plaan 

Uue õppeaasta eesmärgid  

Pedagoogide esindaja valimine hoolekogusse 

Lasteaia 25. Juubeli läbiviimisest 

Direktor 09.2017  

Lasteaia tegevuskava  

Järgmise aasta eelarve projekt 

Direktor 10.2017  

II poolaasta nädalateemad ja ürituste plaan 

Eesti 100 ürituste kava lasteaias ja koolis 

Arengukava koostamine 

Direktor  01.2018  

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse aruanne  Direktor 06.2018  

 

4. Personalitöö    

Personali huvide arvestamine koolitusplaanide koostamisel Õppejuht 10.2017  

Kokkuvõte lasteaia keskkonna hindamistest    Õppejuht 11.2017  



Võimaluste loomine täienduskoolitusteks, iseseisva 

täienduskoolituse arvestamine  

Õppejuht Õppeaasta   

Tugiisikutele autismiteemaline  koolitus Paides Õppejuht 10.2017  

„Pere ja Kodu“ tellimine lasteaeda     Õppejuht Detsember  

„Õpetajate Lehe“ tellimine lasteaeda Õppejuht Õppeaasta  

Koolitustel omandatud teadmiste jagamine kolleegidega  Koolitusel osalenud Õppeaasta  

Ilmunud metoodilise kirjanduse tutvustamine  Õppejuht Õppeaasta  

 

IV KOOSTÖÖ 

 

1.Lapsevanemad.         

Ankeet-küsitluse täitmine lapse kohta pere poolt Õpetajad Sügisel  

Uute laste vanematega lepingute sõlmimine Direktor  Õppeaasta   

Lastevanemate informeerimine lasteaias toimuvast (ind. vestlus, 

kirjalik teade, Koigi vallaleht, facebookis lasteaia grupp) 

Õppejuht õpetajad Õppeaasta   

Vastastikune informatsiooni vahetus lapse  kohta Õpetajad Õppeaasta  

Lastevanematele lapse arengu eeldatavate tulemuste tutvustus Õpetajad 11.2017  

Lastevanemate üldkoosolek ja rühmakoosolekud Õpetajad 11.2017  

Lastevanemate koolitus Kooli õppealajuhataja Oktoober  

Lapse iseloomustuse koostamine nõustamiskomisjonile, 

psühhiaatrile jne 

Õppejuht  Vajadusel  

Võimaluste loomine peredele osalemiseks rühma tegevustes Õpetajad Õppeaasta  

Perede kutsumine lasteaia üritustele Õpetajad Õppeaasta  

Lapsevanemate kaasamine lasteaia ürituste korraldamisele  Õpetajad Õppeaasta  

Ühisüritused lastevanematega õpetajad Õppeaasta   

Lapse arengumapi materjalide tutvustamine lastevanematele                     õpetajad Õppeaasta   

Küsitlus lasteaia kohta   Õpetajad 04.2018  

Küsitlus lapse kohta  Õpetajad 04.2018  

Koolivalmiduskaartide koostamine koolieelikutele Suurte siilide 

õpetajad 

05.2018  

Arenguvestlused lastevanematega     Õpetajad 04.2018  

 

2. Kool ja teised asutused    

Koostöö jätkamine Koigi Raamatukoguga – Võlulaeka ürituste 

korraldamine  

 Õpetajad 1 X kuus  

Koigi Vallalehe informeerimine lasteaia tegevusest, jutukeste 

kirjutamine 

 Õppejuht   

Üheskoos kooliks valmis: eelklassi õpetaja, õppealajuhataja, 

õppejuht, õpetajad, lastevanemad 

Õppejuht Õppeaasta   



Teiste  lasteaedade külastamine  Õpetajad Õppeaasta   

Osalemine südamenädala projektis (Maavalitsus) Õppejuht Aprill  
 

V MAJANDUSTEGEVUS 

 

Suurte siilide liivakasti ehitus  2017  

Liivakastidele sobiva katte ostmine   2018  

Õppevahendite ost arvestades laste erinevat vanust. Direktor Õppeaasta  

Mänguasjade ostmine Direktor Õppeaasta  

 


