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Peetri Kooli Lasteaia  2017-2018 õ/a  tegevuskava. 
 

1. Üldosa 
 

Peetri Kooli Lasteaed asub Peetri alevikus, Kesktee 12, Kareda vallas, Järvamaal 73101. 

 

Rühm/ vanus Laste 

arv 

rühmas 

Poiste 

arv 

Tüdrukute 

arv 

Erivajadustega 

laste arv 

Muu- ja 

kakskeelsete 

laste arv 

Kooli-

eelikuid 

Väike Peeter 

1.5 - 4 a 

 

16 4 12  0  

Suur Peeter 

4 –7 a 

14 5 9 1 koolipikendus 0 7  

 

 

Peetri Kooli lasteaias on moodustatud  2 liitrühma:  Suur Peeter ja Väike Peeter. 

Lasteaia nimekirjas on 30 last, seisuga 1.09.2017 

 

 

 

2. 2017 -2018 õ/a õppe-ja kasvatustegevuste  peaeesmärk ja  põhimõtted: 

                 

Peetri Kooli  lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia arengukava ja 

õppekava, mis lähtub vabariigi valitsuse 29.mai 2008.a. määrusega nr 87 kinnitatud 

“Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast”. Õppe- ja kasvatustegevuses lähtume 

koduloolisuse põhimõttest, mängulisusest ja üldõpetusliku tööviisi kaudu tagame 

erinevate tegevuste lõimumise. 

Peetri Kooli lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. 

 

Peetri Kooli lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse peaeesmärk on luua igale lapsele 

arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja 

kasvukeskkond. 

 

Peetri Kooli Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vabaks“ 

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: 

 

 Loome lapse arengut soodustava keskkonna, tagame turvatunde ja eduelamused 

ning toetame lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi 

ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta. 

 

 Soodustame lapse kasvamist aktiivseks ja vastutus-, otsustus- ja 

valikuvõimeliseks, oma otsustele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt 

käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, 

teistega  arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks. 

 

 Toetame last ümbritseva maailma mõistmisel, tervikliku maailmatunnetuse  

kujunemisel. 
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 Toetame ja abistame lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, 

vajadusel nõustame neid. 

 

Aastat läbiv teema: „Laps kui kultuuri looja ja kandja.“ 

 

Lühiajalised eesmärgid:  

 Laps väärtustab oma kodukoha rahvatraditsioone. 

 Laps väärtustab nii Eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone.  

 Laps tutvub rahvakalendri tähtpäevade ja kommetega. 

 Laps osaleb kultuurisündmustel lasteaias ja väljaspool lasteaeda (teater, 

muuseum, kino ja kontsert) ning annab tagasisidet kultuuriasutuste 

külastamisest. (sündmustest jutustamine, kunstitööd) 

 Laps  käitub viisakalt ja teisi arvestavalt. 

 

Väärtuskasvatus - Mitte igale põlvkonnale ei saa osaks elada ajastul, mil saame osa 

Eesti Vabariik 100 pidulikkusest. Eestimaa väärib harituid, heatahtlikke ja tegusaid 

kodanikke, kes omakorda kujundavad maailmas väärtustatud Eesti riigi. Hoidkem 

Eestimaad ja meie kultuuri, hooligem inimesest enda kõrval! Ühiskonnad on erinevad ja 

muutuvad ajas, erinevad on kultuurid, kuid läbi aegade on muutumatuna püsinud 

üldinimlikud väärtused-armastus, hoolivus, austus, sallivus, julgus, lahkus, abivalmidus, 

sõbralikkus, viisakus, tarkus, keskkonna hoidmine ja säästlikkus. 

 

 

3. Pedagoogiline personal: 

 

Direktor Rainer Tõnnis 

Suure Peetri rühmaõpetajad Kristina Ivask 

 Kady Aas 

Õpetaja abi Suur Peeter Maris Maasi 

Väikese Peetri rühmaõpetajad Ene Pappel 

 Ave Kaur 

Õpetaja abi Väike Peeter Tiiu Krümann 

Muusikaõpetaja Nelli Lepiste 

Liikumisõpetaja Väike Peeter Ave Kaur 

Liikumisõpetaja Suur Peeter Kristina Ivask 

Eripedagoog Maaja Vilipõld 

Tervisetöötaja - 

 

 

    3.1. Teenindav personal: 

 

Kokk Siiri Talviste 

Abikokk Kerli Uusmaa 

 

 

4. Päevakava 

 

7.00-8.30 Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng  

8.30-9.00 Hommikusöök 
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9.00  Hommikuring 

9.00-11.00 Lõimitud tegevused 

11.00-12.00 Õues viibimine 

12.00-12.30 Lõunasöök 

12.30-13.00 Ettevalmistus puhkeajaks 

13.00-15.00 Puhkeaeg, lõunauinak 

15.00-15.30  Laste järk-järguline ärkamine 

15.30-16.00 Õhtuoode 

16.00-18.00 Individuaalne töö, laste vabategevus, mäng 

 

 

5. Lasteaia tegevuskava 2017/18 õppeaastal 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja Kaasamine 

1. Eestvedamine ja 

juhtimine 

   

Planeeritud 

arenduskoosolekute 

läbiviimine. 

Pidevalt Direktor Lasteaia personal 

Koostöö jätkamine 

erinevate huvigruppidega 

Pidevalt Direktor Lasteaia õpetajad 

Lasteaia õppekava 

uuendamine 

Pidevalt Direktor Lasteaia õpetajad, 

hoolekogu 

Lasteaia 

dokumentatsiooni 

uuendamine ja 

seadusandlusega 

vastavusse viimine. 

Pidevalt Direktor Lasteaiaõpetajad, 

hoolekogu 

Kaasav juhtimine: 

regulaarsed 

töökoosolekud, 

infotunnid 

Pidevalt (1x 

nädalas) 

Direktor Lasteaia personal 

17/18 õppeaasta 

kasvatus- ja õppetegevuse 

kokkuvõte. 

Juuni Direktor Lasteaiaõpetajad 

2. Personali 

juhtimine 

   

Lasteaia personaliga 

koostöövestlused. 

Veebruar Direktor Lasteaia personal 

Aasta õpetaja valimine Mai Hoolekogu Direktor, 

lasteaiaõpetajad 

Personali osalemine 

koolitustel 

Pidevalt Direktor Lasteaia personal 

Eneseanalüüsi 

koostamine 

Juuni Direktor Lasteaiaõpetajad, -

õpetajaabid. 

3. Koostöö 

huvigruppidega 

   

Lastevanemate 

üldkoosolek 

Oktoober, 

veebruar 

Direktor Lasteaiaõpetajad 



Kinnitatud direktori KK 1.1-2/17/12 

 

 

Arenguvestlused laste ja 

nende vanematega 

Aprill-mai Lasteaiaõpetajad Lapsevanemad 

Hoolekogu koosolekud 1x kuus Hoolekogu 

esimees 

Direktor, 

lasteaiaõpetajad, 

lapsevanemad 

Traditsioonilised üritused Pidevalt Direktor Lasteaiaõpetajad, 

lapsevanemad, 

õpilased. 

Rahuloluküsitlus 

lastevanemate seas 

Mai Direktor Lasteaiaõpetajad, 

õpetajaabid, 

tugispetsialistid 

Lastevanemate 

kaasamine õppeprotsessi 

Pidevalt Pedagoogiline 

personal 

Direktor, 

tugispetsialistid 

Lasteaia tegemiste 

kajastamine vallalehes 

1xkuus Lasteaiaõpetajad Direktor, 

tugispetsialistid, 

lapsevanemad 

4. Ressursside 

juhtimine 

   

Õppevahendite soetamine Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal 

Valamute ja kraanide 

vahetus rühmaruumides 

Oktoober Direktor Vallavalitsus 

WC pottide vahetus 

Suure Peetri 

rühmaruumis 

Oktoober Direktor Vallavalitsus 

Toolide vahetus Suure 

Peetri rühmas 

Märts Direktor Vallavalitsus, 

pedagoogiline 

personal 

Printer uuendamine 

Väike-Peetri rühmas 

Oktoober Direktor Pedagoogiline 

personal 

Kontoritarvete hankimine Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal 

Kooli veebilehe 

täiendamine infoga 

Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal 

Sisekommunikatsiooni 

parendamine 

Pidevalt Direktor Kooli töötajad 

5. Õppe- ja 

kasvatustegevus 

   

Laste individuaalsuse 

toetamine, arvestades 

lapse võimeid ja vajadusi. 

Õppeaasta 

jooksul 

Pedagoogiline 

personal 

Direktor, 

tugispetsialistid 

Laste arengu hindamine: 

*kasvumapp, *vestlused, 

*individuaalne kaart, 

*koolivalmidus, *IÕK  

Õppeaasta 

jooksul 

Lasteaiaõpetajad Pedagoogiline 

personal, direktor 

Koolivalmiduse 

hindamine ja 

analüüsimine, 

*koolivalmiduse kaart 

koolieelikute rühmades  

Märts Lasteaiaõpetajad Pedagoogiline 

personal 
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Õppekava täiendamine ja 

muudatuste sisseviimine 

Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal, 

hoolekogu, 

lapsevanemad,  

Õpivara korras hoidmine  

 

Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal 

Vaimse ja füüsilise 

turvalisuse tagamine – 

„Kiusamisest vaba 

lasteaed“;  

Pidevalt Direktor Pedagoogiline 

personal, 

lapsevanemad, 

KOV 

Ühisüritused: *peod, 

*spordi- ja *tähtpäevad  

 

Pidevalt Lasteaiaõpetajad Direktor, 

lapsevanemad 

Üritusi ja õppekäike 

korraldada lähtuvalt 

õppeaasta eesmärgist ja 

nädalateemast  

Õppeaasta 

jooksul 

Lasteaiaõpetajad Direktor, 

pedagoogiline 

personal 

Arengumappide täitmine Pidevalt  Lasteaiaõpetajad Pedagoogiline 

personal 

 

 

6. Õppetegevused  
 

rühm Esmaspäev teisipäev 

 

kolmapäev neljapäev reede 

1,5- 

4 a  

-mina ja  

keskkond 

-keel ja kõne 

-muusika 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus 

-mina ja 

keskkond 

-kunst 

-liikumine 

-mäng ja 

individuaalne  

tegevus 

 

-mina ja 

keskkond 

-keel ja kõne 

-kunst 

-mäng ja  

individuaalne  

tegevus 

 

- liikumine 

-keel ja kõne 

-muusika 

-mäng ja 

individuaalne  

tegevus 

- mina ja 

keskkond 

- keel ja kõne 

-matemaatika 

- mäng ja 

individuaalne 

tegevus 

4 –7 

a  

-mina ja  

keskkond 

-keel ja kõne 

-matemaatika 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus 

 

-mina ja  

keskkond 

-keel ja kõne 

-kunst 

-liikumine 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus 

-mina ja  

keskkond 

-keel ja kõne 

-matemaatika 

-kunst 

-muusika 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus  

 

 

-mina ja 

keskkond 

-keel ja kõne 

-liikumine 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus 

-mina ja 

keskkond 

-keel ja kõne 

-kunst 

-muusika 

-mäng ja 

individuaalne 

tegevus 
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6.1. Huvitegevused 

 

Lasteaias toimub alates oktoobrist tantsuring Ülle Vaasi juhendamisel. 

 

 

7. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  2017/2018 õppeaastal 
 

Aastat läbiv teema: „Laps kui kultuuri looja ja edasikandja.“ 
 

Eesmärgid: 

 Laps väärtustab oma kodukoha rahvatraditsioone..  

 Laps väärtustab nii Eesti kui ka oma kodukoha rahvatraditsioone.  

 Laps osaleb kultuurisündmustel lasteaias ja väljaspool lasteaeda (teater, 

muuseum, kino, kontsert) ja annab tagasisidet kultuuriasutuste külastamisest 

(sündmustest jutustamine ja kunstitöö kaudu). 

 Laps käitub viisakalt ja teisi arvestavalt. 

 

7.1 Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  I poolaastal: 
 

Kuu 1,6  -4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4– 7 a 

SEPTEMBER TOIDUKULTUURIKUU 

 Eesti toit  

 Aed- ja puuviljad  

 Munad  

 Liha 

 Piim,  

 Leib 

TOIDUKULTUURIKUU-  

Eelista Eestimaist! 

 Sügis põllul ja purgis 

 Tervislikud toidud 

 Peetri Piim ja Põld 

 Leib, Põhjaka pagarikoda 

 Kalamatsi kitsefarm 

 Talukoha külastus Laura 

vanemate kodu  

 Eesti rahvuslikud toidud  

 Ravimtaimed 

OKTOOBER VÄÄRTUSKULTUURIKUU 

 Mina, minu pere  

 Kodu  

 Koduküla, koduvald 

VÄÄRTUSKULTUURIKUU-  

Nii ajaratas ringi käib… 

 Perekond, suguvõsa  ja kodu. 

 Talukoha külastus õpetaja Kady 

vanemate kodu Esnas 

 Järvamaa, Kareda vald, külad 

 Järva- Peetri Kihelkond 

 Väärtuskasvatus 

 Mängutuba Kareda Vallamajas 

NOVEMBER PÄRIMUSKULTUURIKUU 

 Rahvakalendri tähtpäevad 

  Hingedeaeg 

 Mardi- ja kadripäev  

 Isadepäev  

 

PÄRIMUSKULTUURIKUU- 

Hingelinnu rõõm ja kurbus… 

 Rahvakalender 

 Rahvaluule ja selle lühivormid 

 Hingedeaeg 

 Mardi- ja Kadripäev 

 Isadepäev 

 Esna mõis 
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 Cr. Beermani nimeline lipuplats, 

surnuaed 

DETSEMBER JÕULUKULTUURIKUU 

 Jõuluootus 

  Jõulukombed,  

 Talve algus,  

 Toomapäev 

JÕULUKULTUURIKUU- 

Küünlatule valguses Jõulud saavad 

alguse… 

 Jõuluootus, jõulukombed 

 Rahvakalender 

 Pärimuslikud, vanaaja jõulud 

 Kurgja talumuuseumi külastus- 

Jõulumaa 

 Järva- Peetri kirik 

 Energia- ja virgestusala 

 

 

 

7.2. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  II poolaastal: 
 

Kuu 1,6 – 4a 4 – 7 a 

JAANUAR MUUSIKAKULTUURIKUU 

 Eesti rahvalaulud ja –pillid 

  Tantsu- ja laulumängud 

MUUSIKAKULTUURIKUU- 

Muusika meid ühendab… 

 Eesti rahvalaulud- ja pillid 

 Tantsumängud 

 Laulumängud 

 Isevalmistatud pillid 

VEEBRUAR TANTSUKULTUURIKUU 

 Tantsu- ja laulumängud 

  Rahvatants  

 Rahvariided 

TANTSUKULTUURIKUU- 

Vanaema tekk on lipilapiline… 

 EV 100  

 Tantsumängud 

 Rahvatants- Naabriplikade 

tantsurühm 

 Rahvariided, rahvuslikud 

mustrid 

 Kanga kudumine 

 Lapitekk kingituseks EV 100 

MÄRTS JUTUVESTMISKULTUURIKUU 

 Muistendid ja muinasjutud 

  Vanasõnad ja kõnekäänud 

JUTUVESTMISKULTUURIKUU- 

Raamatust võib leida kõike… 

 Emakeelepäev 

 Muistendid ja seletavad 

muinasjutud 

 Rahvaluule ja selle lühivormid 

 Heinrich Stahl- esimene 

eestikeelne aabits 1641 

 Kareda raamatukogu 

APRILL SPORDIKULTUURIKUU 

 Tervis 

 Liikumine  

 Sport 

 Tervisesport 

SPORDIKULTUURIKUU- 

Terves kehas terve vaim… 

 Sport 

 Tervis 

 Liikumine, liikumismängud 
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 Südamenädal 

 Kareda Vallamaja 

MAI MÄNGUKULTUURIKUU 

 Eesti rahvamängud 

 Laste mängud toas ja õues 

 Mänguasjad vanal ajal ja 

tänapäeval 

MÄNGUKULTUURIKUU-  

Ise tehes õpib kõige paremini… 

 Rahvamängud 

 Emadepäev 

 Laste mängud toas ja õues 

 Mänguasjad vanal ajal 

JUUNI MEREKULTUURIKUU 

 Jõgi, järv, meri 

 Kalad 

 Paat, laev 

MEREKULTUURIKUU-  

Koduõuest mereni… 

 Veekogud  

 Kalad ja konnad 

 Veesõidukid 

 Kalastamine 

JUULI PUHKUSEKULTUURIKUU PUHKUSEKULTUURIKUU 

AUGUST LIIKLUSKULTUURIKUU 

 Laps ja liiklus 

LIIKLUSKULTUURIKUU- 

Sammud lasteaeda sean, kõiki 

liilkusreegleid tean… 

 Laps ja liiklus 

 Jalgratas ja kiiver 

 

 

8. Organiseeritud ja traditsioonilised üritused lasteaias. 

 

Aeg Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad 

1.09.2017 Õppeaasta avaaktus lipuplatsil Direktor, lasteaiaõpetajad, kooli 

õpetajad 

4-12.09. 

2017 

Sügisandide näitus Rühmaõpetajad, õpetaja abi, 

lapsevanemad 

22.09.2017 „Sügise sünnipäev”-mängupidu Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk 

4.10.2017 Lastevanemate üldkoosolek  kell 

17.00 

Rühmaõpetajad ja direktor 

5.10.2017 Õpetajate päev Direktor, huvijuht 

9-13.10 Rühmade pildistamine Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad 

2.11.2017 Hingedepäev Rühmaõpetajad 

10.11. 2017 Mardipäev Rühmaõpetajad 

12.11. 2017 Isadepäeva tähistamine Muusikaõpetaja 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

24.11.2017 Kadripäev Rühmaõpetajad 

7.12. 2017 Jõululaat lasteaias Lasteaia personal,  lapsevanemad 

21. 12. 2017  Jõulupidu lasteaia saalis Rühmaõpetajad, õpataja abid, 

muusikaõpetaja  

12.2017 Peetri Kooli pidulik jõululõuna Peetri Kooli lasteaia personal 

8.01.2018 Jõuluaja lõpetamine- kuusepuu 

väljaviimine saalist 

Rühmaõpetajad , õpetaja abid 

18. 01.2018 Peetri Lasteaia I Laulu- ja luulepäev  Muusikaõpetaja ja rühmaõpetajad 

13.02.2018 Vastlapäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetajad 

 Algab Koera aasta Hiina kalendri 

järgi 

Rühmaõpetajad 
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14. 02. 2018 Sõbrapäeva kohvik Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

02.2018 Lastevanemate koosolek Direktor, rühamaõpetajad 

22.02.2018 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 

tähistamine 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid, 

muusikaõpetaja 

14.03.2018 Emakeele päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

29.03.2018 Kevadpühad lasteaias Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

04.2018 Südamenädal lasteaias Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

2-12.05.2018 Vanade ja isetehtud mänguasjade 

näitus 

Lapsevanemad, rühmaõpetajad 

10.05.2018 Emadepäeva tähistamine Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, 

õpetaja abid 

24.05.2018 Lasteaia  kevadpidu-lõpupidu Muusikaõpetaja, rühamaõpetajad, 

direktor, õpetaja abid 

04.06.2018 Eesti lipu päev – kiriku lipuplatsil Direktor, kooli huvijuht 

18.08. 2018 Lasteaia 31. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

 

 

 

            9.Lapse areng 

 

Nr Tegevus periood, kordade arv 

1 Lapse arengu hindamine  Pidev/november 2017/ aprill 2018 

2 3-7 aastaste laste kõne hindamine 

(Rajaleidja logopeed) 

Oktoober 2017 

3 Arenguvestluste läbiviimine Lapsevanema ja õpetaja kokkuleppel 

kevadel, vajadusel uute laste 

vanematega sügisel   

4 Arengumappide täitmine pidev / september 2017- mai 2018 

5 Koolivalmiduskaardi väljastamine Lõpupidu- mai 

 

 

10. Koostöö lapsevanemaga 

 

1. Õpetajate koostöö lapsevanemaga, lapse arengu toetamiseks. Koostöö põhineb 

vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Põhivormiks individuaalne vestlus. 

2. Lapsevanema regulaarne teavitamine õpetaja poolt lapse arengu õppimise ning 

õppe- ja kasvatustegevuse korralduse küsimustes. 

3. Lasteaed on avatud lapsevanema koolitamiseks ja nõustamiseks teda huvitaval 

teemal tema lapse arengu huvides. 

4. Lapsevanemal on võimalus osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisel ja 

läbiviimisel ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele. 

5. Kaks korda aastas toimub lastevanemate üldkoosolek oktoober ja veebruaris. 

6. Üks kord aastas toimub lasteaiaõpetajate poolt ette valmistatud arenguvestlus 

kõikide lasteaias käivate laste vanematega. 

7. Lapsevanemaid kaasatakse lasteaia ürituste korraldamisse. Info paremaks 

liikumiseks on loodud meililist, kuhu on lisatud kõik lapsevanemad ja õpetajad.  

Kiirete teadete ja piltide jagamiseks on loodud FB lehekülg Suur ja Väike 

Peeter. 

 

 


