
 

Peetri Kooli lasteaia  2018-2019.õ/a  tegevuskava. 
 

1. Üldosa 
Peetri Kooli lasteaed asub Peetri alevikus, Kesktee 12, Järva 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 
 

13 4 9  0  

Suur Peeter 
4 –7 a 

13 4 9  0 5 

 
 
Peetri Kooli lasteaias on moodustatud  2 liitrühma:  Suur Peeter ja Väike Peeter. 
Lasteaia nimekirjas on seisuga 1. september 2018 aasta  26  last. 
 

2. 2018 -2019 õ/a õppe-ja kasvatustegevuste  peaeesmärk ja  põhimõtted: 
                 
Peetri Kooli  lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia 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. 
 



 

 Toetame ja abistame lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, 
vajadusel nõustame neid. 
 

 Tervisekasvatus on osa alusharidusest, kus õppimine  ja teadmiste omandamine 
toimub mängu kaudu ja on integreeritud igapäeva tegevustesse. Jälgime 
kõikides tegevustes tervist edendavaid põhimõtteid. 
 

 Võimalusel viia vähemalt üks osa õppe- ja kasvatustegevusest läbi õues? 
 

 Peetri Kooli lasteaia lapsed käivad iga päev vähemalt korra õues. Võimalusel 
viiakse liikumistegevused läbi õues. 

 
 
Aastat läbiv teema: „Ole ikka virk ja kraps, terve lasteaialaps!“ 
 
Lühiajalised eesmärgid:  

 Saada teadmisi ja omandada oskusi, mis aitavad kujundada tervislikke 
igapäevaharjumusi. 

 Saada teadmisi oma keha kohta, õppida tundma iseennast ja oma keha 
tähtsamate elundite tegevust.  

 Isikliku hügieeni ja suutervise arendamine. Koostöös lapsevanematega 
kujundada lastes harjumust igapäevaselt käsi pesta ja hambaid harjata.  

 Luua tingimused turvalise ja rahuliku õpi- ja kasvukeskkonna kujunemiseks. 
Toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste 
kasvamist terveteks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks.  

 Pöörata senisest suuremat tähelepanu laste mängule sh. õuemängule ja 
liikumistegevustele. Koosmängu arendamisele. 

 Koostöös lapsevanemate, politsei ja kiirabi, päästeameti, perearstiga pöörata 
senisest suuremat tähelepanu  vigastuste ennetamisele. 

 Koostöös lastevanematega tutvustada lastele tervisliku toitumise ja liikumise 
põhimõtteid. 

 Arengu ja käitumishäirete märkamine, sh laste hooletusse jätmise märkamine. 
 
Väärtuskasvatus - 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 Raigo Prants 

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 Heli Kark 

Liikumisõpetaja Aili Vaasli 

Eripedagoog Ede Bergman 

Tervisetöötaja - 

 
 
Teenindav personal: 
 

Kokk Siiri Talviste 

Abikokk Marina Teter 

Majahoidja - 

 
 

4. Päevakava 
 

7.00-8.30 Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng  

8.30-9.00 Hommikusöök 

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 2018/19 õppeaasta 
 

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 (1 
kord nädalas) 

Direktor Lasteaia personal 

2018/19 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 

Arenguvestlused laste ja 
nende vanematega 

Aprill-mai, 
vajadusel 
sügisel 

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 

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 

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 Õppeaasta Lasteaiaõpetajad Direktor, 



 

korraldada lähtuvalt 
õppeaasta eesmärgist ja 
nädalateemast  

jooksul pedagoogiline 
personal 

Arengumappide täitmine Pidevalt  Lasteaiaõpetajad Pedagoogiline 
personal 

 
6. Õppetegevused  

 

rüh
m 

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 
-matemaatika 
-muusika 
 
 

-mina ja  
keskkond 
-keel ja kõne 
-kunst 
 

-mina ja  
keskkond 
-matemaatika 
-kunst 
 
 

-mina ja 
keskkond 
-liikumine 
-keel ja kõne 

-mina ja 
keskkond 
-keel ja kõne 
-kunst 

4-7 
a. 

-mäng ja 
individuaalne 
tegevus 

-liikumine 
-mäng ja 
individuaalne 
tegevus 

-mäng ja 
individuaalne 
tegevus 

-mäng ja 
individuaalne 
tegevus 

-muusika 
-mäng ja 
individuaalne 
tegevus 

 
6.1. Huvitegevused 
 
Kareda Vallamaja saalis toimub Aili Vaasli juhendamisel liikumisrin 
Suure Peetri rühmas robootikaring Janno Nau juhendamisel 
 

7. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  I poolaastal: 
 
Aastat läbiv teema: „Ole ikka virk ja kraps, terve lasteaialaps!“ 
 
Eesmärgid: 

 Saada teadmisi ja omandada oskusi, mis aitavad kujundada tervislikke 
igapäevaharjumusi. 

 Saada teadmisi oma keha kohta, õppida tundma iseennast ja oma keha 
tähtsamate elundite tegevust.  

 Isikliku hügieeni ja suutervise arendamine. Koostöös lapsevanematega 
kujundada lastes harjumust igapäevaselt käsi pesta ja hambaid harjata.  



 

 Luua tingimused turvalise ja rahuliku õpi- ja kasvukeskkonna kujunemiseks. 
Toetada laste igakülgset terviklikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste 
kasvamist terveteks, loovateks ja otsustusvõimelisteks inimesteks.  

 Pöörata senisest suuremat tähelepanu laste mängule sh. õuemängule ja 
liikumistegevustele. Koosmängu arendamisele. 

 Koostöös lapsevanemate, politsei ja kiirabi, päästeameti, perearstiga pöörata 
senisest suuremat tähelepanu  vigastuste ennetamisele. 

 Koostöös lastevanematega tutvustada lastele tervisliku toitumise ja liikumise 
põhimõtteid. 

 Arengu ja käitumishäirete märkamine, sh laste hooletusse jätmise märkamine. 
 

Kuu 1,6  -4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4– 7 a 

SEPTEMBER 
 

Sammud lasteaeda sean… 
Tervislik toit 
Sügis aias- aed- ja puuviljad 
Sügis metsas-pihlakas, pohl 
Mihklipäev 
Tere sügis! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Terviseteema-Sügis purgis ja 
pudelis 

 Tervislik toit- ÕUN 

Sammud lasteaeda sean… 
Tervislik toit 
Sügis aias- aed- ja puuviljad 
Sügis metsas-pihlakas, pohl 
Mihklipäev 
Tere sügis! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- Imavere 
Piimandusmuuseumisse koos 
kooliga 

 Terviseteema-Sügis purgis ja 
pudelis 

Tervislik toit- ÕUN 
 

OKTOOBER 
 

Sügis täidab keldri ja viljasalve… 
Sügis aias-juurviljad 
Sügis metsas-seened, pohl, jõhvikas 
Sügis põllul-teravili 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Peetri koolimajja 

 Õppekäik Peetri Põld ja Piim 

 Õppekäik Kalamatsi 
meiereisse 

 Terviseteema-Leib ja piim 
meie laual 

 Tervislik toit-KÕRVITS 

Sügis täidab keldri ja viljasalve… 
Sügis aias-juurviljad 
Sügis metsas-seened, pohl, jõhvikas 
Sügis põllul-teravili 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Peetri koolimajja 

 Õppekäik Peetri Põld ja Piim 

 Õppekäik Kalamatsi 
meiereisse 

 Terviseteema-Leib ja piim  
meie laual 

Tervislik toit-KÕRVITS 
 

NOVEMBER 
 

Kunksmoori tarkuseterad… 
Ravimtaimed, rahvameditsiin 
Minu meeled 
Hingedepäev 
Mardipäev 

Kunksmoori tarkuseterad… 
Ravimtaimed, rahvameditsiin 
Minu meeled 
Hingedepäev 
Mardipäev 



 

Kadripäev 
Isad ja vanaisad 
Tuleohutus 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Peetri surnuaeda 

 Terviseteema-Kuidas püsida 
tervena-puhtus 

 Tervislik toit-SIBUL, 
KÜÜSLAUK 

Kadripäev 
Isad ja vanaisad 
Tuleohutus 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Peetri surnuaeda 

 Terviseteema-Kuidas püsida 
tervena-puhtus 

 Tervislik toit-SIBUL, 
KÜÜSLAUK 
 

DETSEMBER 
 

Päkapikud piiluvad…. 
Minu hambad ja hambahari 
Jõuluootus, jõulukombed 
Toomapäev 
Tere talv! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Järva- Peetri kirik 

 Õppekäik Jõulumaale? 

 Terviseteema-Leib meie laual 

 Tervislik toit-LÄÄTSED 

Päkapikud piiluvad…. 
Minu hambad ja hambahari 
Jõuluootus, jõulukombed 
Toomapäev 
Tere talv! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik-Järva- Peetri kirik 

 Õppekäik Jõulumaale? 

 Terviseteema-Leib meie laual 
Tervislik toit-LÄÄTSED 
 

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

Kuu 1,6 – 4a 4 – 7 a 

JAANUAR Õues olla on meil hea, lumehang on 
üle pea… 
Talvelõbud 
Kolmekuningapäev 
Taliharjapäev 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu sõber 
seep 

 Tervislik toit-SEEMNED 

Õues olla on meil hea, lumehang on 
üle pea… 
Talvelõbud 
Kolmekuningapäev 
Taliharjapäev 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu sõber  
seep 

 Tervislik toit-SEEMNED 
 
VEEBRUAR 

Herned ja oad potti… 
Inimesed on erinevad 
Sõbrapäev 
Küünlapäev 
Eesti Vabariigi sünnipäev 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

Herned ja oad potti… 
Inimesed on erinevad 
Sõbrapäev 
Küünlapäev 
Eesti Vabariigi sünnipäev 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 



 

 Õppekäik-
Valgehobusemäele-
kelgutama koos kooliga? 

 Terviseteema-Esmaabi, 112 

 Tervislik toit-KALA 

 Õppekäik-Valgehobusemäele-
kelgutama koos kooliga? 

 Terviseteema-Esmaabi, 112 

 Tervislik toit-KALA 
 

MÄRTS Uni on magusam kui mesi… 
Vahtramahl, kasemahl 
Naistepäev 
Vastlapäev 
Emakeelepäev 
Tere kevad! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu keha 

 Tervislik toit-MESI JA MUNAD 

Uni on magusam kui mesi… 
Vahtramahl, kasemahl 
Naistepäev 
Vastlapäev 
Emakeelepäev 
Tere kevad! 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu keha 
Tervislik toit-MESI JA MUNAD 

APRILL Naer on terviseks… 
Tervisesport 
Kevadtoimetused aias- peenar 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Kevadpühad, Suur Reede 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu süda 

 Tervislik toit-KUUSEVÕRSED, 
NAAT, KÕRVENÕGES, SALAT 

Naer on terviseks… 
Tervisesport 
Kevadtoimetused aias- peenar 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Kevadpühad, Suur Reede 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu süda 
Tervislik toit-KUUSEVÕRSED, NAAT, 
KÕRVENÕGES, SALAT 

MAI Tervis tähendab rõõmu ja õnne… 
Aktiivse liikumise kuu 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu 
lasteaiapäev 

Tervislik toit-RABARBER 

Tervis tähendab rõõmu ja õnne… 
Aktiivse liikumise kuu 

 Hommikuvõimlemine 

 Vaikuseminut 

 Õppekäik- 

 Terviseteema-Minu 
lasteaiapäev 

Tervislik toit-RABARBER 

 

JUUNI Mets ja aas me mänguma… 

 Terviseteema- Värske õhk 

 Tervislik toit- SALAT 

Mets ja aas me mänguma… 

 Terviseteema- Värske õhk 

 Tervislik toit- SALAT 

JUULI Puhkus Puhkus 

AUGUST Mäng on väikese inimese töö… 

 Terviseteema-Päike, õhk ja 
vesi, need me sõbrad 
kolmekesi. 

 Tervislik toit- MUSTIKAS JA 
ÕUN 

Mäng on väikese inimese töö… 

 Terviseteema-Päike, õhk ja 
vesi, need me sõbrad 
kolmekesi. 

 Tervislik toit- MUSTIKAS JA 
ÕUN 

 



 

 
7. Organiseeritud ja traditsioonilised üritused lasteaias. 
 

Aeg Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad 

28.08.2018 Lasteaia 31. sünnipäev. „Peetrikese“ 
mängukeskuse külastus 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

3.09. 2018 Õppeaasta avaaktus  Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, 
kooli õpetajad, õpetaja abid 

10.09-
21.09.2018 

Sügisandide näitus „Sügis pudelis ja 
purgis“ 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
lapsevanemad 

13.09.2018 Vanavanemate päev Rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, 
õpetaja abid 

25.09.2018 Sügise sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja 

29.09.2018 Mihlkipäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
lapsevanemad  

1-5.10.2018 Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

10.2018 Lastevanemate üldkoosolek Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

10.2018 Rühmade pildistamine Huvijuht, rühmaõpetajad 

5.10.2018 Õpetajate päev Direktor, huvijuht 

2.11.2018 Hingedepäev. Päästeamet Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

9.11. 2018 Isadepäev ja Mardid (mardipäev) Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid 

23.11. 2018 Kadripäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

26.10.2018 Kodanikupäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

26-30.10.2018 Projektinädal  

12. 2018 Jõululaat lasteaias Kogu lasteaia personal, lapsevanemad 

18.12. 2018  Jõulupidu  Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid 

20.12.2018 Talve sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja 

12. 2018 Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal 

7.01. 2019 Jõuluaja lõpetamine- kuusepuu 
väljaviimine saalist 

Rühmaõpetajad , õpetaja abid 

22.01.2019 Peetri Kooli ja lasteaia II Laulu- ja 
luulepäev. 

Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 
rühmaõpetajad, õpetaja abid 

02. 2019 Lastevanemate koosolek Direktor, rühamaõpetajad, õpetaja 
abid 

11.02.2019 Euroopa 112 päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

14.02. 2019 Sõbrapäeva kohvik Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

22.02. 2019 Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Direktor. Muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid 

5.03.2019 Vastlapäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, 
õpetaja abid 

11-15.03.2019 Projektinädal  

14.03.2019 Emakeele päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

20.03.2019 Kevade sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, 



 

õpetaja abid 

1.04.2019 Naljapäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

2.04.2019 Rahvusvaheline lasteraamatute päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

15-18.04.2019 Kevadpühad, Suur Reede Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

04 2019 Südamenädal lasteaias. Perearst Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

23.04.2019 Jüripäeva hoogtööpäevak Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
lapsevanemad 

10.05. 2019 Emadepäeva tähistamine Muusikaõpetaja,liikumisõpetaja, 
rühmaõpetajad, õpetaja abid 

13-17.05.2019 Projektinädal  

05.2019 Kevadpidu kooliga koos?  

23.05. 2019 Lasteaia lõpupidu Direktor,muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid, lapsevanemad 

1.06.2019 Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

04.06.2019 Eesti lipu päev – kiriku lipuplatsil Direktor, kooli huvijuht 

18.08. 2019 Lasteaia 32. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

 
8. Lapse areng 

 

Nr Tegevus periood, kordade arv 

1 Lapse arengu hindamine  Pidev/november 2018/ aprill 2019 

2 Arenguvestluste läbiviimine Lapsevanema ja õpetaja kokkuleppel 
kevadel, vajadusel või uute laste 
vanematega sügisel   

3. Arengumappide täitmine pidev / september 2018- mai 2019 

4 Koolivalmiduskaardi väljastamine Lõpupidu-mai 

 
 
 

9. 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 oktoobris 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. 

 


