
 

Peetri Kooli lasteaia  2019-2020.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 
 

15 8 7    

Suur Peeter 
4 –7 a 

17 4 13 1  3 

 
Peetri Kooli lasteaias on moodustatud  2 liitrühma:  Suur Peeter ja Väike Peeter. 
Lasteaia nimekirjas on seisuga 1. oktoober 2019 aasta  32  last. 
 

2. 2019 -2020 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:„ Muinasjutt lapse mängu rikastajana” 

„Mis on muinasjutt” 
H. Mänd 

 
Muinasjutt muistne jutt, segamini naer ja nutt, 

Sinirindne sinilind, siristades kutsub sind. 
Muinasjutul omad tavad: reinuvader ikka kaval, 
aga hunt on vastupidi, kohtlane mis kohtlane. 

 
Vanatühja teenijateks Puulane ja Tohtlane. 

Seene all on Seene -Mikk, habe mitu sülda pikk. 
Kuldne vill on väiksel voonal, juttu ajab takukoonal. 

„Suri-Muri” lausub nõid, nõiasõnu nohinal. 
 

Puhub sajapäine lohe, tulekeeli kohinal. 
Olgu püsti mägi ees, mäele rühib vägimees. 

Muinasjutul oma seadus: kurjusest saab jagu headus. 
Olgu kolli küüsis kole, jutu lõpp on õnnelik. 

 
Mudilase jaoks ei ole ükski muinaslugu pikk. 

Muinasjuti imemaal imeasju näha saab. 
Muinasjutt ,muistne jutt, segamini naer ja nutt. 

Sinirindne sinilind siristades kutsub sind. 
 
Lühiajalised eesmärgid: 

 Läbi muinasjuttude mõjutada laste tundeid ja mõtteid, anda teadmisi ja 
pakkuda kogemusi, mis toetavad laste igapäevaseid sotsiaalseid suhteid 
lasteaias.  

 Kujundada väikeses lapses harjumust käituda teistega viisakalt, õiglaselt, ausalt 
ja abivalmilt ning suhtuda hädasolijasse kaastundlikult. 

 Läbi muinasjuttude rikastub lapse tundemaailm, süveneb arusaam heast ja 
kurjast, suureneb empaatiavõime. Paraneb lapse võime emotsioone ära tunda, 
neid nimetada ja kirjeldada. Lapsel kujuneb sõbraliku koosmängu ja suhtlemise 
oskus, kujunevad positiivsed väärtushinnangud. 

 Areneb lapse loovus ja fantaasia, tekib huvi raamatute ja kirjanduse ning 
lugemise ja kirjutamise eeloskuste vastu.  



 

 Kujundada oskust kuulata lühiajaliselt täiskasvanu jutustatud või ette loetud 
muinasjuttu või kirjanduspala.  

 
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 

Arendusjuht Getter Klaas 

Sekretär Terje Kuusmann 

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 Ireen Lehtmets 

 
Teenindav personal: 
 

Kokk Aile Krass 

Abikokk Siiri Talviste 

Remonditööline  Marko Eding 

 
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 2019/2020 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 
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 

1,6- 4 a  Lõimitud 
tegevused 
Liikumine 

Lõimitud 
tegevused 
 

Lõimitud 
tegevused 
Muusika 

Lõimitud 
tegevused 
Muusika 

Lõimitud 
tegevused 

4 –7 a  Lõimitud 
tegevused 
Liikumine 

Lõimitud 
tegevused 

Lõimitud 
tegevused 
Muusika 

Lõimitud 
tegevused 
Muusika 

Lõimitud 
tegevused 

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

7. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  I poolaastal: 
 
 Aastat läbiv teema:„ Muinasjutt lapse mängu rikastajana” 
 
Lühiajalised eesmärgid: 

 Läbi muinasjuttude mõjutada laste tundeid ja mõtteid, anda teadmisi ja 
pakkuda kogemusi, mis toetavad laste igapäevaseid sotsiaalseid suhteid 
lasteaias. Kujundada väikeses lapses harjumust käituda teistega viisakalt, 
õiglaselt, ausalt ja abivalmilt ning suhtuda hädasolijasse kaastundlikult. 

 Läbi muinasjuttude rikastub lapse tundemaailm, süveneb arusaam heast ja 
kurjast, suureneb empaatiavõime. Paraneb lapse võime emotsioone ära tunda, 
neid nimetada ja kirjeldada. Lapsel kujuneb sõbraliku koosmängu ja suhtlemise 
oskus, kujunevad positiivsed väärtushinnangud. 

 Areneb lapse loovus ja fantaasia, tekib huvi raamatute ja kirjanduse ning 
lugemise ja kirjutamise eeloskuste vastu.  

 Kujundada oskust kuulata lühiajaliselt täiskasvanu jutustatud või ette loetud 
muinasjuttu või kirjanduspala.  

 
 
 
 



 

Kuu 1,6  -4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4– 7 a 

SEPTEMBER 
 

* mina  
* minu nimi 
* poiss ja tüdruk 
* lastead 
* minu sõbrad 
* sügis 
* aiasaadused 
* tervislik toit 
 
Kuu muinasjutt: 
„Tare –Tareke“ 
S. Marsak 
„Naeris“ 
Vene muinasjutt 

 Tarkusepäev-tere lasteaed! 
 Vanavanemate päev- mina ja 

minu pere, vanavanemad 
 Mihklipäev 
 Sügise sünnipäev- sügis aias, 

metsas, põllul 
 
Kuu muinasjutt: 
„Suur Peeter ja Väike Peeter“  
Juhan Kunder 
„Punamütsike“ 
Charles Perrault 
 
 

OKTOOBER 
 

* lehesadu 
* seenevihm 
* metsloomad 
* loomade rahvapärased nimed 
* leivalugu- leib nüüd ja vanasti 
 
Kuu muinasjutt: 
„Kolm karu“ 
L.Tolstoi 
„Leivakakuke“ 
Eesti muinasjutt 

 Õpetajate päev- minu 
lasteaed 

 Kolletamispäev- metsloomad 
ja linnud sügisel 

 Leivanädal- leib ja teravili 
 Kodanikupäev- kenad kombed 

 
Kuu muinasjutt: 
„Pannkook“ 
August Kitzberg 
 „Lugu kolmest karust“ 
Inglise muinasjutt 
„Lugu kolmest väikesest põrsakest“ 
Inglise muinasjutt 

NOVEMBER 
 

* meie pere 
* isa ja vanaisa 
* koduloomad 
* mehised Mardid ja kenad Kadrid 
* hilissügis 
* helkur 
 
Kuu muinasjutt: 
„Pöialpoiss“ 
J.Parijõgi 
„Koer,kass ja hiir“ 
A.Jakobson 
 

 Hingedepäev-küünal, helkur, 
tuleohutus 

 Mardipäev 
 Kadripäev 
 Eesti talurahvas, 

rahvapärased 
loomanimetused 

 Isadepäev- isad ja vanaisad 
 
Kuu muinasjutt: 
„Nukitsamees“ 
Oskar Luts 
„Sipsik“ 
Eno Raud 

DETSEMBER 
 

* jõuluaja ootus 
* pühadega seotud tegevused 
* jõuluime 
* näärid 

 Jõuluootus- Jõulud 
 Talve sünnipäev-metsloomad 

ja linnud talvel 
 Toomapäev 



 

 
Kuu muinasjutt: 
„Päkapikud“ 
Vennad Grimmid 
„Lumivalguke ja seitse pöialpoissi“ 
Vennad Grimmid 

 
Kuu muinasjutt: 
„Kaksteist kuud“ 
S. Marsak 
„Lumeeit“ 
Jakob ja  Wilhelm Grimm 

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

Kuu 1,6 – 4a 4 – 7 a 

JAANUAR * aeg 
* nähtused ja muutused looduses 
* linnud talvel 
* aasta lind 
 
Kuu muinasjutt: 
„12 kuud“ 
S.Marsak 
„Miks vares tihast naiseks ei võtnud“ 
Eesti muinasjutt 

 Kolmekuningapäev 
 Taliharjapäev- talvelõbud 
 Põhja- ja lõunamaa loomad 

 
Kuu muinasjutt: 
„Hunt ja 7 kitsetalle“ 
Jakob ja Wilhelm Grimm 
„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ 
Jacob ja Wilhelm Grimm 
 
 

 
VEEBRUAR 

* hõissa vastlad! 
* sõbralt sõbrale 
* kodu ja kodukoht 
* Eesti maa ja Eesti keel  
 
Kuu muinasjutt: 
„Pannkook“ 
A.Kitzberg 
„Vares keedab hernresuppi“ 
L.Tigane 
 

 Sõbrapäev- minu sõber 
 Küünlapäev- tuleohutus 112 
 Vastlapäev 
 Eesti Vabariigi sünnipäev- minu 

kodukoht, Eesti Vabariik, Järvamaa, 
Järva vald 

 
Kuu muinasjutt: 
„Jussikese 7 sõpra“ 
Silvia Väljal 
„Nublu“ 
Jaan Rannap 
 



 

MÄRTS * kevad 
* nähtused ja muutused looduses 
* loodushoid 
* meie teeme teatrit! 
 
Kuu muinasjutt: 
„Inetu pardipoeg“ 
H.C.Andersen 
„Kolm põrsakest“ 
Inglise muinasjutt 

 Naistepäev-poisid ja tüdrukud 
 Emakeelepäev 
 Kevade sünnipäev- loomad ja 

linnud kevadel 
  
Kuu muinasjutt: 
„Sööbik ja Pisik“ 
T. Egner 
„Tipp ja Täpp“ 
Uno Leies 

APRILL * tervise  väärtustamine 
* inimkeha tundmine 
* hammaste tervis 
* tervislik toitumine 
 
Kuu muinasjutt: 
„Maailma parim maiusroog“ 
Soome muinasjutt 
„Magus puder“ 
Vennad Grimmid 
 

 Naljapäev 
 Kevadpüha- Suur reede 
 Jüripäev- koduloomad kevadel, 

pojad 
 Südamekuu- minu  keha, hambad, 

tervislik toit, sport 
 
Kuu muinasjutt: 
„Väike nõid“ 
O. Preussler 
„Nõianeiu Nöbinina“ 
Kristiina Kass 

MAI * ema ja vanaema 
* kodu, kodumasinad 
* kevadised aiatööd 
* putukate põnev maailm 
 
Kuu muinasjutt: 
„Punamütsike“ 
C.Perrault 
„Pöial- Liisi“ 
H.C.Andrsen 
 

 Emadepäev- emad ja vanaemad 
 Mets ja aas- putukad 
 Veekogud- kalad ja kahepaiksed 
 Kevadpidu 
 Lõpupidu 

 
Kuu muinasjutt: 
„Leiutajateküla Lotte“ 
Andrus Kivirähk 
„Pöial Liisi“ 
Hans Cristian Andersen 

JUUNI *õu on meie mängumaa 
* jalgratas ja kiiver 
* ohud ja turvalisus 
 
Kuu muinasjutt: 
„Rikas vend ja vaene vend“ 
Setu muinasjutt 

 Lastekaitsepäev- 
 Suve sünnipäev 

 
Kuu muinasjutt: 
„Pipi Pikksukk“ 
Astrid Lindgren 

 

JUULI Puhkus Puhkus 



 

AUGUST *autotee ja kõnnitee 
*sõidukid 
*turvatool- ja vöö 
*liiklusmärgid 
 
Kuu muinasjutt: 
„Auto muinasjutt“ 
Err õhtujutud lastele 

 Lasteaia sünnipäev 
 
Kuu muinasjutt: 
 
„Inetu pardipoeg“ 
Hans Christian Andersen 
 
 

 
8. Organiseeritud ja traditsioonilised üritused lasteaias. 

 

Aeg Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad 

19.08.2019 Lasteaia sünnipäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

 2.09.2019 Õppeaasta avaaktus  Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, 
kooli õpetajad, õpetaja abid 

2.09 -13.09.2019 Näitus „Vanavanemate käsitöönurk“ Rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
lapsevanemad 

11.09.2019 Vanavanemate päev/ 
Muinasjutuõhtu Raamatukogus 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
vanavanem Terje Kuusmann 

21.09.2019 Näitus kunstnik ja kirjanik Edgar 
Valter 90 sünniaastapäev 

Rühmaõpetajad 

24.09.2019 Loeng lastele „Kaisukaru haigla 
külaskäik“ 

Suure Peetri rühmaõpetajad, õpetaja 
abi 

23.09.2019 Sügise sünnipäeva spordipäev Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja 

september 2019 Huvitava bioloogia kool „Peetri Kooli 
koolieelikud teevad tutvust 
putukamaailmaga“ 

Rühmaõpetajad, arendusjuht, õpetaja 
abi 

1.10 -14.10.2019 Näitus „Värvilised sügislehed“ Rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsed, 
lapsevanemad 

8.10- 14.10.2019 Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

oktoober 2019 Lastevanemate üldkoosolek Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

4.10.2019 Õpetajate päev Direktor, huvijuht 

22.09.210 „Tulest targem!“ koolitus  Suure Peetri rühmaõpetajad, Koeru 
päästekomando 

4.11.2019 Teatrietendus „Jussikese 7 sõpra“ 
Järva- Jaani kultuurimajas 

Suure Peetri rühmaõpetajad  

4.11-8.11.2019 Näitus „Meisterdus isaga“ Isad, vanaisad 

7.11. 2019 Isadepäeva õhtu Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 
rühmaõpetajad, õpetaja abid 

november 2019 Mehised Mardid ja kenad Kadrid Rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
muusikaõpetaja 

26.11.2019 Kodanikupäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

detsember 2019 Jõulumaa külastus  

9.12.2019,  
kell 16.00 

Jõululaat Kogu lasteaia personal, lapsevanemad 

19.12.2019, Jõulupidu  Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, 



 

kell 16.00 õpetaja abid 

20.12.2019 Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal 

16. jaanuar 2020 Peetri Kooli ja lasteaia III Laulu- ja 
luulepäev. 

Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 
rühmaõpetajad, õpetaja abid 

veebruar 2020 Lastevanemate koosolek Direktor, rühamaõpetajad, õpetaja 
abid 

veebruar 2020 Euroopa 112 päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

14.02.2020 Sõbrapäeva kohvik Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

21. 02. 2020 Eesti Vabariigi aastapäeva aktus Direktor,muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid 

25. 02. 2020 Vastlapäev  Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja, 
õpetaja abid 

9.03- 13.03.2020 Lasteaia näitemängunädala Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

aprill 2020 Rahvusvaheline lasteraamatute päev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

6.04-9.04.2020 Kevadpühad, Suur Reede Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

13.04 – 17.04. 
2020 

Südamenädal lasteaias. Perearst. 
KEVADINE SPORDIPÄEV 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

30.04.2020 Kevadine hoogtööpäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, 
lapsevanemad 

4.05-8.05.2019 Näitus „Meisterdused emaga“ Emad- vanaemad 

  mai 2020 Taimelaat  Rühmaõpetajad 

  mai 2020 Kevadpidu 
 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid , 
lapsevanemad, 

28.05. 2020 Lasteaia lõpupidu Direktor,muusikaõpetaja, 
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, 
õpetaja abid, lapsevanemad 

1.06.2020 Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

4.06.2020 Eesti lipu päev Rühmaõpetajad 

18.08.2020 Lasteaia 33. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

 
8. Lapse areng 
 

Nr Tegevus periood, kordade arv 

1 Lapse arengu hindamine  Pidev/november 2019/ aprill 2020 

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

3. Arengumappide täitmine pidev / september 2019- mai 2020 

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.  
8. 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. Lasteaed on liitunud Eesti Lasteaedade 
Internetipõhise Info Süsteemiga. (www.eliis.ee) 
 

 
 

 


