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1. Üldosa
Peetri Kooli lasteaed asub Peetri alevikus, Kesktee 12, Järva vallas, Järvamaal 73101.
Rühm/ vanus Laste
Poiste Tüdrukute
arv
arv
arv
rühmas
Peetrike
13
1,5- 3a
Väike Peeter 14
3-5a

Erivajadustega Muu- ja
Koolilaste arv
kakskeelsete eelikuid
laste arv
0
2

1

Suur Peeter
5 –7 a

1

9

15

Peetri Kooli lasteaias on moodustatud 1 sõimerühm- Peetrike ja 2 sobitusrühma: Suur
Peeter, Väike Peeter. Lasteaia nimekirjas on seisuga 1. september 2021.aastal 40 last.
Rühmad komplekteeritakse 1. septembriks.

2. 2021 -2022 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. Hommikuvõimlemised rühmades.
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• Peetri Kooli lasteaia lapsed käivad iga päev õues. Hooajaliselt
viiakse
liikumistegevused läbi õues, hommikuti võetakse lapsi vastu ja õhtuti saadetakse koju
õues.
• Õppimise käsitluse aluseks on lapsekeskse metoodika põhimõtted, kus õppimise
allikana nähakse lapse sisemist aktiivsust ning õpetaja on õpikeskkonna looja ja
õppimise suunaja. Õppetegevused toimuvad lõimides erinevaid ainevaldkondi.
Lähtuvalt lapse arengutasemest ja vanusest püstitatakse nädala-, kuueesmärgid.
Eesmärkide püsitamisel toimub järjepidevuse põhimõte. Lõimitud tegevuste abil
kinnistatakse ka eelnevalt omandatud teadmisi. Planeerimisel lähtutakse põhimõttest:
lähemalt-kaugemale, üksikult-üldisele.

3. Pedagoogiline personal:
Direktor
Arendusjuht
Sekretär
Suure Peetri rühmaõpetajad
Õpetaja abi Suur Peeter
Väikese Peetri rühmaõpetajad

Raigo Prants
Getter Klaas
Terje Kuusmann
Kristina Ivask
Kady Aas
Maris Maasi

Õpetaja abi Väike Peeter

Ave Kaur
Merilin Pärn
Tiia Aas

Peetrikese rühmaõpetaja
Õpetaja abi Peetrike
Õpetaja abi Peetrike

Ene Pappel
Tiiu Krümann
Daniela Suun

Muusikaõpetaja
Liikumisõpetaja
Eripedagoog
Sotsaalpedagoog
Õpilasnõustaja

Heli Kark
Aili Vaasli
Kaja Sepp (kuni 2021 lõpp)
Ireen Lehtmets
Silja Vilbu (alates 2022)

Teenindav personal:
Kokk
Abikokk
Haldusspetsalist

Aile Krass
Siiri Talviste
Marko Eding

4. Päevakava Peetrike ja Väike Peeter
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00
9.00-11.00
11.00-12.00
12.00-12.30

Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng
Hommikusöök
Hommikuring
Lõimitud tegevused
Õues viibimine
Lõunasöök
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12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Ettevalmistus puhkeajaks
Puhkeaeg, lõunauinak
Laste järk-järguline ärkamine
Õhtuoode
Individuaalne töö, laste vabategevus, mäng

4.1. Päevakava Suur Peeter
7.00-8.30
8.30-9.00
9.00
9.00-11.00
11.00-12.30
12.30 -13.15
13.15-13.30
13.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng
Hommikusöök
Hommikuring
Lõimitud tegevused
Õues viibimine
Lõunasöök
Ettevalmistus puhkeajaks
Puhkeaeg, lõunauinak
Laste järk-järguline ärkamine
Õhtuoode
Individuaalne töö, laste vabategevus, mäng

5. Lasteaia tegevuskava 2021/2022 õppeaasta
Tegevus
1. Eestvedamine ja
juhtimine
Planeeritud
arenduskoosolekute
läbiviimine.
Koostöö jätkamine
erinevate huvigruppidega
Lasteaia õppekava
uuendamine
Lasteaia
dokumentatsiooni
uuendamine ja
seadusandlusega
vastavusse viimine.
Kaasav juhtimine:
regulaarsed
töökoosolekud,
infotunnid
2020/21 õppeaasta
kasvatus- ja õppetegevuse
kokkuvõte.
2. Personali
juhtimine
Lasteaia personaliga
koostöövestlused.

Tähtaeg

Vastutaja

Kaasamine

Pidevalt

Direktor

Lasteaia personal

Pidevalt

Direktor

Lasteaia õpetajad

Pidevalt

Direktor

Pidevalt

Direktor

Lasteaia õpetajad,
hoolekogu
Lasteaiaõpetajad,
hoolekogu

Pidevalt (1
kord nädalas)

Direktor

Lasteaia personal

Juuni

Direktor

Lasteaiaõpetajad

Veebruar

Direktor

Lasteaia personal
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Personali osalemine
koolitustel
Eneseanalüüsi
koostamine
3. Koostöö
huvigruppidega
Lastevanemate
üldkoosolek
Arenguvestlused laste ja
nende vanematega

Pidevalt

Direktor

Lasteaia personal

Juuni

Direktor

Lasteaiaõpetajad, õpetajaabid.

Direktor

Lasteaiaõpetajad

Lasteaiaõpetajad

Lapsevanemad

Hoolekogu koosolekud

Oktoober,
Aprill
Aprill-mai,
vajadusel
sügisel
1x kvartalis

Hoolekogu
esimees

Direktor,
lasteaiaõpetajad,
lapsevanemad

Traditsioonilised üritused

Pidevalt

Direktor

Rahuloluküsitlus
lastevanemate seas

Mai

Direktor

Lastevanemate
kaasamine õppeprotsessi
4. Ressursside
juhtimine
Õppevahendite soetamine
Kontoritarvete hankimine
Kooli veebilehe
täiendamine infoga
Sisekommunikatsiooni
parendamine
5. Õppe- ja
kasvatustegevus
Laste individuaalsuse
toetamine, arvestades
lapse võimeid ja vajadusi.
Laste arengu hindamine:
*kasvumapp, *vestlused,
*individuaalne kaart,
*koolivalmidus, *IÕK
Koolivalmiduse
hindamine ja
analüüsimine,
*koolivalmiduse kaart
koolieelikute rühmades
Õppekava täiendamine ja
muudatuste sisseviimine

Pidevalt

Pedagoogiline
personal

Lasteaiaõpetajad,
lapsevanemad,
õpilased.
Lasteaiaõpetajad,
õpetajaabid,
tugispetsialistid
Direktor,
tugispetsialistid

Pidevalt
Pidevalt
Pidevalt

Direktor
Direktor
Direktor

Pedagoogiline personal
Pedagoogiline personal
Pedagoogiline personal

Pidevalt

Direktor

Kooli töötajad

Õppeaasta
jooksul

Pedagoogiline
personal

Direktor,
tugispetsialistid

Õppeaasta
jooksul

Lasteaiaõpetajad

Pedagoogiline personal,
direktor

Märts

Lasteaiaõpetajad

Pedagoogiline personal

Pidevalt

Direktor

Pedagoogiline personal,
hoolekogu,
lapsevanemad,
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Õpivara korras hoidmine

Pidevalt

Direktor

Pedagoogiline personal

Vaimse ja füüsilise
turvalisuse tagamine –
„Kiusamisest vaba
lasteaed“;
Ühisüritused: *peod,
*spordi- ja *tähtpäevad

Pidevalt

Direktor

Pedagoogiline personal,
lapsevanemad, KOV

Pidevalt

Lasteaiaõpetajad

Direktor, lapsevanemad

Üritusi ja õppekäike
korraldada lähtuvalt
õppeaasta eesmärgist ja
nädalateemast
Arengumappide täitmine

Õppeaasta
jooksul

Lasteaiaõpetajad

Direktor, pedagoogiline
personal

Pidevalt

Lasteaiaõpetajad

Pedagoogiline personal

6. Õppetegevused
Rühm
1,5- 3 a

3- 5 a
5 –7 a

Esmaspäev
Lõimitud
tegevused
Liikumine
Lõimitud
tegevused
Liikumine
Lõimitud
tegevused
Liikumine

Teisipäev
Lõimitud
tegevused
Lõimitud
tegevused
Lõimitud
tegevused

Kolmapäev
Lõimitud
tegevused
Muusika
Lõimitud
tegevused
Muusika
Lõimitud
tegevused
Muusika

Neljapäev
Lõimitud
tegevused
Muusika
Lõimitud
tegevused
Muusika
Lõimitud
tegevused
Muusika

Reede
Lõimitud
tegevused
Lõimitud
tegevused
Lõimitud
tegevused

7. Huvitegevused
Peetri rahvamaja saalis toimub Aili Vaasli juhendamisel liikumisring.
Peetri rahvamajaa saalis toimub Raigo Prantsi juhendamisel palliring.
Muusika klassis toimub Marika Biblikovi juhendamisel muusika ja pilliring.
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8. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused:
Aastat läbiv teema: „Hoogsalt loodusega koos, avastan ja mänge loon!”
ÜRO Peaassamblee on kuulutanud 2021. aasta rahvusvaheliseks puu- ja köögivilja-aastaks, mille eesmärk on tõsta teadlikkust puu- ja
köögiviljade kasulikkusest meie toidulaual.
Peetri Kool soovib liituda Tervist Edendavate koolide võrgustikuga. Koostatud on Peetri Kooli Tervise edenduse tegevuskava ning loodud
Tervise edenduse töögrupp. Mida juhib Getter Klaas, lasteaeda esindavad õpetajad Kady Aas, Ave Kaur,liikumisõpetaja Aili Vaasli ja kokk
Aile Krass. Tervist edendava kooli eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema igakülgset arengut, toetada laste teadmiste
omandamist tervislike eluviiside kujunemisest koostöös koduga läbi õppe- ja kasvatustegevuste. Tervise ja heaolu edendamine lasteaias on
planeeritud, süsteemne, järjepidev ning lähtub arenguvajadustest tervise, heaolu ja turvalisuse valdkonnas. Lasteaed loob eeldused ja tingimused
laste ja personali heaolu ning tervise toetamiseks.
Lühiajalised eesmärgid:
•
Loome hooliva, avatud ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna, mis soodustab aktiivset liikumist õues, toetab laste füüsilist ja vaimset
heaolu, sotsiaalsete kompetentside arengut, emotsionaalset vastupidavust ning aitab eakohaselt kujundada väärtuslikke toitumis- ja
tervisehoiakuid.
•
Laps julgeb küsida ja avaldada oma mõtteid ning uurib teda ümbritsevat keskkonda läbi mille toimub koos kasvamine ja
avastamine – väärtustame projektõpet! Projekt põhineb laste endi mõtlemisel, nende uuringutel ning laste varasematel teadmistel ning keskendub
ühele kindlale teemale. Laste algsetel ettepanekutel põhinev kujundatakse õpetajatega koos kavaks või projektiks, mis on ühisvastutusega
ettevõtmine.
•
Laps kasutab looduses mängides loovalt erinevad vahendeid ja rakendab oma teadmisi uute seoste loomisel - väärtustame loovust!
Kaasame lapsed tegevuste planeerimisse, tekitame ja hoiame lapses huvi olla tegevuste protsessis osaline ja anname lastele aega iseseisvaks
valiku-, mängu- ja tegutsemisvabaduseks. Lähtume õpetamisel lapsest, väärtustame rahvakultuuri ja esivanemate traditsioone ning kasutame
erinevaid õppimisvõimalusi.
•
Laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu, loob läbi avastamise seoseid ning tunneb rõõmu õues viibimisest–
väärtustame õuesõpet! Õuesõpe tähendab, et lapse õpitulemuseni jõutakse läbi mõtestatud ja elamusliku tegevuse, laste õpetamisel ja
kasvatamisel kasutame ära looduskeskkonda, mis asub meie lasteaia lähiümbruses. Lisaks kogemisele ja tegevusele võimaldab õuesõpe
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mitmekesiseid kokkupuuteid looduse, kultuuri ja ühiskonnaga. Õuesõppe eesmärk on muu hulgas lastes hoolimise kujundamine meie loodus- ja
kultuurikeskkonna vastu ja vastutustunde kasvatamine kõige elava eest.
• Jätkame rahvajutu ja selle erivormide: muinasjutud, muistendid, rahvamängud, rahvatantsud, rahvaluule, rahvatarkused, vanasõnad ja
mõistatused on põimitud igasse päeva ning lõimitud õppe- ja kasvatustegevustesse. (Väike ja Suur Peeter) Tutvume põhjalikumalt
muinasjutusarjade „100 rahva lood“ ja „12 kuud“ (Suur Peeter)
• Tutvume igal kuul muinasjuttude kaudu Eesti lähemate ja kaugemate naabritega (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Venemaa, Saksamaa,
Itaalia, Prantsusmaa, Ukraina). Õpime tundma teisi rahvusi ja keeli, nende kombeid ja traditsioone, tutvume rahvusköögi, muusikaga.
(Suur Peeter)
• IT-vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks (robootika, arvuti, televiisori ekraan, projektor, I-pad, haridusrobotid- BeeBot) (Väike ja Suur Peeter)
• 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.
•
Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused II poolaastal:
Kuu
SEPTEMBER

1,5 -3 a
3- 5 a
0i kui ilus õunake
• Tere, sulle, tere mulle, tere meile
Temaatika: rühmakaaslaste nimed,
kõigile! Tere päike, tere maa, tere
suur ja väike sõber ka!
punane, kollane, roheline värvus,
õun, siil, õunapuu
• Tere lasteaed! Koos lastega rühma
reeglite loomine.
*Suss-suss-õunauss
Õuesõpe: Õues l/m: „Aias kõnnib
Temaatika: rühmakaaslaste nimed, lapsuke, lapsuke kui õunake“
punane, kollane, roheline värvus,
• Sügis mööda aeda käis, korv tal
seen, kapsas, õun.
sügisande täis- marjad ja puuviljad
Õuesõpe
Õuesõpe: Guaššide ja kastanimunadega
Leheussi meisterdamine
*Siilipoiss Siim ja seened

5– 7 a
„Sügis mööda aeda käis.“
✓ Tarkusepäev-tere lasteaed!
✓ Lasteaia nimi, asukoht ja lähiümbrus, rühmade nimed,
minu rühmakaaslaste nimed, rühma päevakava ja
reeglid
✓ Vanavanemate päev- mina ja minu pere,
vanavanemad
✓ Mihklipäev
✓ Sügise sünnipäev, sügis aias, põllul, metsas- seened
Kuu riik SOOME, Soome muinasjutud

karpi kiigutades värvipilt
• Juur- ja köögiviljaaed

Kuu tervise teemad: Rühma päevakava. Uni ja selle
vajalikkus. Lauakombed. Kätehügieen.

Õuesõpe: Peidetud varanduse (juur- ja

Kuu õuesõppe tegevused
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Temaatika: rühmakaaslaste nimed, köögivilja mulaažid) otsimine
liivakastist (kaevamine ja leidmisrõõm).
punane ,kollane, roheline värvus,
siil , seened.
Õuesõpe
Kastani alt kastanimunade
otsimine ja kastanisiilidele pesade
ehitamine
*Siilipoiss Siim ja lehed
Temaatika: rühmakaaslaste nimed,
punane, kollane, roheline värvus,
muutused looduses (värvilised
puulehed).
Õuesõpe
Lehtede riisumine, siilile pesa
ehitamine

OKTOOBER

*Vihmasabin

•

Sügis metsas ja pargis- muutused
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Ilm sügisel
Puud ja põõsad
Õunapuu, ploomipuu, aroonia
Kuu lind
Soome rahvuslind laululuik
Kuu loom
Soome rahvusloom pruunkaru
Siil
KATSE
Seemnete kogumine kevadel
külvamiseks, lindudele toiduks
Paneme kasvama oma puud (kastan,
tamm, kuusk jm)
KESKKONNA
Õ/M „Minu suhe loodusesse.“
MÄNG
Arvurida 1-12ni kividest, asfaldil jm
KUNSTI
Sügisandidest loomade meisterdamine
TEGEVUS
Sügislehtedest meisterdamine,
kleepetööd
LOOV
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
TEGEVUS
kasvavaid puid, viljade ja lehtede
kogumine- ÕPIMAPI koostamine.
PIKNIK, MATK, Jalutuskäik+pildipusle
JALUTUSKÄIK Matk sügisesse metsa
LIIKUMIS
Maastikumäng „Mina elan põllul.“
TEGEVUS
TEGEVUSED
Näitus „Sügisannid“
KOOS
„Lemmikloomad lasteaias“
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS Õppepeenra korrastamine, jäätmete
kompostimine, saagi koristamine
Sibullillede istutamine õppepeenrasse
ÕPPEKÄIK
Jaanilille õpperada sügisel
„Sügis pani selga kirju kleidi!“
VAATLUS
UURIMINE,
AVASTAMINE

Temaatika: muutused looduses,
sügis. Õuesõpe
Vaatlemine ja uurimine:
märjad teed, lehed ,veelombid
*Vihmavarju alla
Temaatika : muutused looduses,
tuul, vihm. Õuesõpe
Jalutuskäik vihmavarjuga.
*Tii-tii-tihane
Temaatika: muutused looduses,
linnud. Õuesõpe
Langevate lehtede püüdmine,
vahtraninade uurimine

✓ Õpetajate päev- minu lasteaed, minu õpetajad
✓ Kolletamispäev- lehed
✓ Metsloomad ja linnud sügisel
Õuesõpe: Meisterdamine –pihlakate
✓ Leivanädal- leib ja teravili
lükkimine niidi (nööri) otsa. Kaelakee
✓ Kodanikupäev- kenad kombed
või käevõru valmistamine.
Kuu riik LÄTI, Läti muinasjutud
Kuu tervise teemad: Leib ja teravili. Toidupüramiid.
• Leiva- ja pudrunädal- teraviljad: Tervislik toitumine.
nisu, oder, rukis ja kaer; Kuidas saab Kuu õuesõppe tegevused
toit meie lauale? Tervislikud pudrud
VAATLUS
Sügislehtede vaatlus vaatlusraamiga
ja leivakakuke.
UURIMINE,
Puud ja põõsad
AVASTAMINE
Vaher, Kastan, Pihlakas
Õuesõpe: Porikookide meisterdamine.
Kuu lind
Läti rahvuslind linavästrik
Kuu loom
• Sõidukid liikluses ja turvaline
Orav
liiklemine tänaval- sõidukid, mis
KATSE
„Upub või ujub?“
liiguvad maal, vees ja õhus;
KESKKONNA
Laulumäng „Kes aias?“ (puudest)
mõisted: sõidutee, kõnnitee; ohtlikud
MÄNG
Orienteerumine kaardi järgi
olukorrad tänaval; liiklemine koos
KUNSTI
Sügisandide, lehtede korjamine,
täiskasvanuga lasteaia ja kodu
kuivatamine, meisterdamine.
ümbruses; kiivri, turvavesti ja helkuri TEGEVUS
Linnupesade meisterdamine okstest
otstarve liikluses
LOOVTEGEVUS
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
Õuesõpe: Liikleme tänaval
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
• Minu päev- teab ööpäeva osi õiges
koostamine.
järjekorras: hommik, lõuna, õhtu ja
PIKNIK,
MATK,
Jalutuskäik+pildipusle
öö; teab lasteaiatöötajate ameteid
JALUTUSKÄIK
Õuesõpe: Poripiltide tegemine. Poriga
LIIKUMIS
Maastikumäng „Mina elan metsas“
suurele paberile pildi joonistamine.
TEGEVUS
TEGEVUSED
Näitus „Värvilised sügislehed“
KOOS
(meisterdused)
VANEMATEGA
Talgud okste koristamine lasteaia
looduses, seened, okas- ja lehtpuud,
linnud ja loomad
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TÖÖTEGEVUS

NOVEMBER

matkarajalt lõkkeplatsile.
Peenarde korrastamine, jäätmete
kompostimine
„Kaljusalu talu“

ÕPPEKÄIK
*Põu, põu, püksid jalga
• Kodu ja minu kallis perekond- laps „Sügise seitse nägu.“
✓ Hingedepäev-küünal, helkur, tuleohutus
teab oma pereliikmete nimesid,
Temaatika: ilmastik, tervise
✓ Mardipäev
kirjeldab pereliikmete töid kodus ja
✓ Kadripäev
tööl, kirjeldab oma kodu, ruume ja
väärtustamine, riietusesemed
✓ Eesti talurahvas
asju kodus
Õuesõpe
✓ Rahvapärased loomanimetused
Õuesõpe:
✓ Isadepäev- isad ja vanaisad
Käe- ja jalajälgede tegemine liivale
Kuu riik LEEDU, Leedu muinasjutud
• Koduloomad ja nende lapsed
või lumele
Kuu tervise teema: Vaimne tervis, Väärtuskasvatus,
Õuesõpe:
Vaikuseminutid.
*Minu kindad, sokid ,
• Talurahvas ja kombestik-Vanade
Kuu õuesõppe tegevused
eestlaste tööd ja tegemised. Vana aja VAATLUS
müts
Ilmavaatlus ja rahvakalender
ehitised ja vanaaegsed mänguasjad
UURIMINE,
Puud
Temaatika: ilmastik riietusesemed
AVASTAMINE
Pihlakas, tamm
Õuesõpe:
,tervise väärtustamine.
Kuu lind
Reisime Aafrikasse ja AntartikasseLeedu rahvuslind valge toonekurg
*Taadi kinnas
(lõuna- ja põhjamaa loomad)
Kuu loom
Temaatika: metsloomad, muutused
Leedu rahvusloom tarvas
looduses, ilmastik, elukeskkond
Metskits
mets.
KATSE
„Huvitav hallitus.“ (õues ja toas)
KESKKONNA
Õ/M „Metsa värvid“
*Kolm karu
MÄNG
„Lõnga teekond“
KUNSTI
Meisterdused looduslikust
Temaatika: karu, muutused
TEGEVUS
materjalist, okstest
looduses, ilmastik, elukeskkond
Uurime erinevaid riidematerjale
mets.
LOOV
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
Õuesõpe
TEGEVUS
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
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Jalutuskäik lähimasse metsatukka

PIKNIK, MATK,
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
TEGEVUS
TEGEVUSED
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS

Mäng „Oleme loomad

DETSEMBER

Hakkame jõule ootamaNädala teema
jõululuuletused, kuusk on jõulupuu,
*Minu pere
milliseid ettevalmistusi tehakse
Temaatika : perekond, kodu ,
jõuludeks?
jõulud
Õuesõpe: Teeme ettevalmistusi
*Minu pere jõulud
jõuludeks ja kaunistame hoovis olevat
Temaatika: perekond, kodu jõulud mängumaja
Õuesõpe
• Hei, kelgule!Jänestele metsa porgandite
Õuesõpe: kelgumäe reeglid ja
viimine
kelgutamine
*Päkapikupere
Temaatika: talv, jõulud
• Jõulukombed
Õuesõpe: Mängud lumega- lumest
meisterdused ja nende
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Jalutuskäik+pildipusle
Maastikumäng „Varanduse otsimine“
Liikumismäng „Kepi pikkus“
Isadepäeva orienteerumine
Virgestusalal

Maha kukkunud lehtede riisumine,
okste korjamine lõkkeplatsile,
jäätmete kompostimine
ÕPPEKÄIK
Õppekäik „Lambad Anni talus
sügisel“
„Aastaring ja aastaajad, nendest leiad mida vajad!“
✓ Jõuluootus- Jõulud
✓ Talve sünnipäev- lumi ja jää
✓ Metsloomad ja linnud talvel
✓ Toomapäev
Kuu riik UKRAINA, Ukraina muinasjutud:
Kuu tervise teema: Ohud meie ümber (veekogud, liiklus,
tuleohutus jm) Lastejooga.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Ilm talvel
UURIMINE,
Puud
AVASTAMINE
Kuusk, hõbekuusk
Kuu lind
Ukraina rahvuslind valge toonekurg
Vares
Kuu loom
Jänes, mäger
KATSE
Jää, lumi, vesi- vee olekud
„Sulav jää“ (mis kiirendab sulamist)
„Külmetav hüljes.“ (katse rasva ja

KESKKONNA
MÄNG
KUNSTI
TEGEVUS
LOOV
TEGEVUS
PIKNIK, MATK,
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
TEGEVUS
TEGEVUSED
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
ÕPPEKÄIK

jääveega)
Tähelepanumäng „Munakarbi
bingo“
„Otsime võlukepikest“
Looduslikust materjalist
jõulukaunistused
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
Piknik lõkkeplatsil „Tere Talv!“
Matk talvisesse metsa
Maastikumäng „Metsa/pargi linnud“
Lindude söögimajade meisterdamine,
paigaldamine
Lindude toitmine talvel
Jõulumaa külastus „Puhta vee
teemapark“

Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused II poolaastal:
Kuu
JAANUAR

1,6 – 3a.
Nädala teema

3-5a.
• Ametid ja elukutsed

*Talvelõbud

Õuesõpe: Oleme skulptorid ja teeme
jääst laternaid
Temaatik : talv, ilmastik, muutused
• Loomad talvel
looduses
Õuesõpe: Lumest ehitamine
Õuesõpe
• Linnud talvel
Õhukese veekihi jäätamine,
Õuesõpe: Matk loodusesse
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5-7a
„Mets magab lumevaiba all.“
✓ Kolmekuningapäev
✓ Taliharjapäev- talvelõbud
✓ Eestimaa talv
✓ Põhja- ja lõunamaa loomad
Kuu riik VENEMAA, Vene muinasjutud
Kuu tervise teemad: Mina ja minu viis meelt.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Vaatlus „Jäljed lumel“

Jääkujukeste riputamine puudele,
jäätükkidega mängimine
*Konn ja talv
Temaatika: talv, üldinimlikud
väärtused ja üldtunnustatud
käitumisreeglid

•

Ilmastikunähtused- lumi,
sulalumi, tuisk, pakane, jää,
lumekristallid, halo, virmalised ja
udu

UURIMINE,
AVASTAMINE

Õuesõpe: Vaatleme ilmastikuolusid

*Lumememm
KATSE

Temaatika: talv, mina
Õuesõpe

Lindude söögimaja vaatlus
Puu
Lehis, mänd
Kuu lind
Venemaa rahvuslind väike luik
Tihane
Kuu loom
Venemaa rahvusloom Karu
Põder
Jää, lumi, vesi- vee olekud
„Kohev lumi“ (lumi muutub jääks)
„Jäätunud seebimullid“
Maastikumäng „Haned, luiged“

KESKKONNA
MÄNG
KUNSTITEGEVUS Lumeskulptuurid
LOOVTEGEVUS
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
PIKNIK, MATK,
Kelgutamine Kurnumäel
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
Maastikumäng „Loomad magavad
TEGEVUS
talveund“
TEGEVUSED
Lumelinna ehitamine
KOOS
„Memmelandia“ lumelinna
VANEMATEGA
ehitamine
Jäälaternate meisterdamine
TÖÖTEGEVUS
Lume koristamine lasteaia õuealal
Paigalindude toitmine
ÕPPEKÄIK
Jaanilille õpperada talvel

Lumepallide veeretamine
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Nädala teema
VEEBRUAR

Minu keha
Temaatika: Inimese keha, mina
Õuesõpe
„Lumeingli“ tegemine lumele
*Terve laps
Temaatika: tervise väärtustamine,
tervislik toitumine
*Lasteaia päev
Temaatika: lasteaed, öö ja päev

•

Ruumid ja tehnika minu kodus ja
lasteaiasÕuesõpe: mõõdame sademeid
• Sõbranädal- sõprus, hoolimine ja
erinevad emotsioonid
Õuesõpe: Värvidega lumele südamed
• Eesti sünnipäev!- sümboolika:
lipp, vapp, hümn, rahvuslind, -lill, kivi, pealinn, president
Õuesõpe: Lumeingel
• Eesti rahva elu-olu-rahvariided,
kaunid paigad Eestis, kuulsad
inimesed minu kodumaal, teised
rahvused Eestis
Õuesõpe: Talvine mets

Õuesõpe
Jalutuskäik lasteaia lähiümbruses
*Sõidame Tallinna
Temaatika: ametid, liiklusvahendid
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„Õues olla on meil hea, lumehang on üle pea.“
✓ Sõbrapäev- minu sõber
✓ Küünlapäev- tuleohutus 112
✓ Vastlapäev- lumi ja jää
✓ Eesti Vabariigi sünnipäev.
✓ Eesti riigi sümbolid: President, raha, vapp, lipp.
✓ Minu kodukoht, Järvamaa, Järva vald
Kuu riik EESTI, Eesti muinasjutud
Kuu tervise teema: Mina ja teised minu ümber. Erinevused ja
sarnasused, sallivus.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Ilm talvel, jääpurikad
UURIMINE,
Puu
AVASTAMINE
Eesti rahvuspuu tamm
Kuu lind
Eesti rahvuslind suitsupääsuke
Leevike
Kuu loom
Eesti rahvusloom hunt
KATSE
„Väike uba“ (seemnete, ubade ja
herneste idandamine minigrip kotis)
„Puhkav pung“
KESKKONNA
Tähelepanumäng „Pea meeles!“
MÄNG
KUNSTI
Jäämedaljonide, jääkuulide
TEGEVUS
meisterdamine
LOOV
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
TEGEVUS
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
PIKNIK, MATK,
Kelgutamine Valgehobusemäel
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
Maastikumäng „Muinasjutud

MÄRTS

Nädala teema

•

*Ehitame maja

Õuesõpe: Oma eesnime tähe
kirjutamine oksaga maapinnale
• Vanasõnad

Temaatika :ametid, ehitised

Tähestik meie ümber

*Iitsi-kass ja kiitsi kass

•

Mõistatused

Temaatika: koduloomad

•

Kevad juba ärkab

Õuesõpe
Vaatlemine ja uurimine:
Kodukass – või koer

Õuesõpe: „Kõige suurema“ leidmise
mäng. Kõige suurem puu, kõige
suurem põõsas,

*Muki on koerake
Temaatika: koduloomad
*Sära , päike!
Temaatika: kevad, muutused
looduses, taimede elukeskkond
Õuesõpe
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TEGEVUS

hundiga“
Maastikumäng „Jäljed lumel“

TEGEVUSED
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS

Vahtramahla kogumine (kasemahla
maitsmine)
Jää ja lume tõrjumine lasteaia hoovis

„Plirts, plärts, käes on märts!“
✓ Naistepäev-poisid ja tüdrukud
✓ Emakeelepäev
✓ Kevade sünnipäev✓ Loomad ja linnud kevadel
Kuu riik ROOTSI, Rootsi muinasjutud
Kuu tervise teema: Mina ja minu keha. Poisid ja tüdrukud,
erinevused ja sarnasused.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Ilm kevadel
Kevadlillede vaatlus lasteaia õuealal
UURIMINE,
Puud ja põõsad
AVASTAMINE
Remmelgas ja paju
Kuu lind
Kakulised, öökull
Kuu loom
Ilves
KATSE
Seemnete külvamine, taimede
ettekasvatamine, vaatlus
„Janune lumikelluke“ (kevadlillede
värvimine toiduvärvidega)
„Kaal“ (riidepuu)

Otsime ja märkame muutuseid
looduses

KESKKONNA
MÄNG

KUNSTI
TEGEVUS
LOOV
TEGEVUS

APRILL

Nädala teema

•

*Pühademuna

Õuesõpe: Vaatleme, milliseid linde
näeme ja jälgime nende toimetamisi.
• Lihavõtted

Temaatika : kodulinnud,
üldinimlikud väärtused, tähtpäevad
Õuesõpe
Värviliste pühademunade otsimine
*Väike tihane
Temaatika: kevad, üldinimlikud
väärtused, üldtunnustatud
käitumisreeglid

Linnurahva kevad

Õuesõpe: Aardejaht/munajaht
• Südamenädal ja tervishoid
Õuesõpe: Teeme sporti virgestusalal
• Minu viis meelt!- kuulmine,
nägemine, haistmine, maitsmine,
kompimine
Õuesõpe: Seebimullide puhumine –
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Õppemäng „Mõistata, kes või mis
see on?“
„Õpime kuulama“ (lindude, looduse
hääled)
Munade värvimine taimedega,
sibulakoortega
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
Jalutuskäik+pildipusle

PIKNIK, MATK,
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
Maastikumäng „Lindude ja loomade
TEGEVUS
pojad“
TEGEVUSED
Lindude pesakastide meisterdamine,
KOOS
olemasolevate korrastamine
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
Lume alt sulanud prügi koristamine
ÕPPEKÄIK
„Järva-Jaani vanatehnika varjupaik“
„Tunnen kevade lõhna!“
✓ Naljapäev
✓ Kevadpüha- Suur reede
✓ Jüripäev- kevadised põllutööd
✓ Koduloomad kevadel, pojad
✓ Südamekuu- minu keha, hambad, tervislik toit, sport
Kuu riik PRANTSUSMAA, Prantsuse muinasjutud
Kuu tervise teemad: Kehaosad ja nende ülesanded. Isiklik
hügieen. Terved hambad.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Putukahotelli vaatlus
Mulla elustik, muru
UURIMINE,
Puud ja põõsad
AVASTAMINE
Kask, kibuvits

Õuesõpe
Värviliste pallide sorteerimine
võimlemisrõngastesse
*Sõbrad metsas
Temaatika :metsloomad, nende
elukeskkond, hoidev suhtumine
loodusesse

kelle oma kõige kaugemale lendab.
Kuulame, vaatame, nuusutame ja
katsume.
• Kevadine loodus- värvid, lõhnad ja
maitsed, kevadtööd aias ja
aiatööriistad
Õuesõpe: Teeme kevadtöid erinevate
aiatööriistadega

KATSE

Õuesõpe
Jalutuskäik parki
Mäng „Oravad pesasse

KESKKONNA
MÄNG

*Ametid ja tööd
Temaatika: ametid, kodused tööd

KUNSTI
TEGEVUS
LOOV
TEGEVUS

Õuesõpe
Vaatlemine ja uurimine:
Politseinik või päästja, nende
vormiriietus, tööks vajaminevad
vahendid

PIKNIK, MATK,
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
TEGEVUS
TEGEVUSED
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
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Kuu lind
Prantsusmaa rahvuslind punadzunglikana
Kuldnokk
Kuu loomad ja putukad
Rebane, lepatriinu, vihmauss
Seemnete külvamine, taimede
ettekasvatamine
„Valged hambad“ (munad, kohv,
Coca, toiduvärvid jm)
„Töökas vihmauss“
„Prügikatse“ (tehis- ja looduslik
materjal 1 aasta)
Õppemäng „Mis ei kuulu
loodusesse?“
Õppemäng „Prügikolli söötmine“
(pappkast)
Kividest putukate maalimine.
Maalimine pakkekilelõuendile
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
Liivalosside ehitamine.
Jaanilille õpperajal volbripäeval
Liiklusmängud ratastega,
liiklusohutus
„Valgusfoor“
Mudaköögi ehitamine, uuendamine
„Lemmikloomad lasteaias“
Talgud „Lehtede riisumine“
Prügi koristamine, lasteaia õueala

MAI

Nädala teema
Kodumasinad
Temaatika: kodumasinad
Õuesõpe
Meisterdame liivakooke
*Emadepäev
Temaatika: perekond, emadepäev
Õuesõpe
Vaatlemine ja uurimine:
Pargis kasvavad kevadlilled
*Ära viska prügi maha!
Temaatika: inimese mõju
loodusele, prügi
Õuesõpe
Lasteaia õuealal prügi märkamine
ja koristamine

•

*Lepatriinu lenda!
Temaatika : putukad
Õuesõpe
Lasteaia õuealal putukate
märkamine
Mäng „ Otsi lepatriinut“

Akvaarium- kile kahe puu vahel ja
sellele veeloomade joonistamine

Keskkonnanädal- jäätmed,
inimese mõju loodusele, talgud

Õuesõpe: Lähme prügi otsima,
jalutuskäik kotiga.
• Putukad-mutukad
Õuesõpe: Otsime ja vaatleme õues
erinevaid putukaid
• Kevadlilled
Õuesõpe: Otsime ja vaatleme õues
erinevaid kevadlilli
• Veekogud ja nende elanikud
Õuesõpe: Liivakastimängud.
Vaatlemine, uurimine. Jõgi, järv, tiik.
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korrastamine, riisumine, maha
kukkunud lehtede riisumine, jäätmete
kompostimine
ÕPPEKÄIK
„Kalamatsi meierei külastus“
„Lööb kevadlaulu putukate pere!“
✓ Emadepäev- emad ja vanaemad
✓ Mets ja aas- putukad
✓ Veekogud- kalad ja kahepaiksed
✓ Päike, vihm ja vikerkaar
✓ Igal linnul oma rohi
✓ Kevadpidu, Lõpupidu
Kuu riik ITAALIA, Itaalia muinasjutud
Kuu tervise teema: Jalakäijate ja jalgratturite ohutu
liiklemine. Turvavarustus.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Putukahotell
Vikerkaar, sademete vaatlus
UURIMINE,
Puud ja põõsad
AVASTAMINE
Pirnipuu, sarapuu, lepp
Kuu lind
Rähn
Kuu loomad ja putukad
Liblikas, mesilane, sipelgas
KATSE
„Töökas vihmauss“
„Hiigelsuured seebimullid“
„Tigude võidujooks“
KESKKONNA
Liikumismäng „Toitumisahel“
MÄNG
Maastikumäng „Fotojaht“
„Oja“ (fooliumist kraav liivakastis)
KUNSTI
Päikeseprint siidivärvidega (kingitus
TEGEVUS
emale)
Joonistamine kriitidega

LOOV
TEGEVUS
PIKNIK, MATK,
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
TEGEVUS
TEGEVUSED
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
ÕPPEKÄIK

JUUNI

Nädala teema
Konn on konn
Temaatika: elukeskkonnad,
Konn
Õuesõpe
Jalutuskäik kraavi
ja tiigi äärde
Õuesõpe
Mäng „Mesilased“
*Mesilane ja karu
Temaatika: karu , mesilased
Õuesõpe
Mäng „Mesilased“

•

Lemmik raamat ja tegelased

Õuesõpe: Kriitidega joonistamine
lasteaia õuealale (nt pildi joonistamine
õpetaja poolt jutustatud jutukese
kohta).
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tänavakividele
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
Matk Väätsa Vissuvere matkarajal
Liikumismäng „Vesi, õhk, maa“

Ehitame päikesekella
Meisterdame sildid lasteaia õpperajal
puudele ja põõsastele
Seemnete külvamine õppepeenrasse.
Õppekäik Pernova
Hariduskeskusesse
Õppekäik Elistvere loomaaeda
„Päike loeb vallatuid varbakesi.“
✓ Lastekaitsepäev✓ Suve sünnipäev
Kuu riik JAAPAN, Jaapani muinasjutud
Kuu tervise teema: Keskkonna mõju lapse tervisele. Vesi ja
selle joomise kasulikkus.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Ilm suvel
Vee-elu tiigis ja kraavis
UURIMINE,
Kuu puud ja põõsad
AVASTAMINE
Pärn, sirel, sõstrad
Kuu lind
Jaapani rahvuslind rohe-faasan
Kägu
Kuu loomad ja putukad
Konn, kärbes ja sääsk
KATSE
„Näljased putukad“

JUULI

Kuu teema
*Sõit, sõit sõtsele, lähme külla
suvele!
Temaatika : puhkus, päike, vesi,
suverõõmud
Õuesõpe
Laps tunneb rõõmu looduses
viibimisest

•

Naudime suve- suve tunnused

Õuesõpe: Otsime suve tunnuseid
Õuesõpe: Mängud virgestusalal
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„Skittles kommidest vikerkaar“
„Vee mõõtmine“
KESKKONNA
Liikumismäng „Linnupoegade
MÄNG
toitmine“ (varjevärvus)
„Kullaotsijad“ mulla ja liiva
sõelumine
KUNSTITEGEVUS Seebi valmistamine
Vitraaz liimkilele lilledest
„Ussikeste sorteerimine
pintsettidega“ (spagetid)
LOOVTEGEVUS
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine
PIKNIK, MATK,
Jalutuskäigud lasteaia ümbruses
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
Keksumängud õues ja aias
TEGEVUS
Liikumine liival
TEGEVUSED
Rajame õue sensomotoorse raja
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
Kunksmoori apteek
Ravimtaimede kogumine ja
kuivatamine (pärnaõied)
ÕPPEKÄIK
„Kallaste hobitalu“
Puhkus

AUGUST

Kuu teema
*Sõit, sõit sõtsele, lähme külla
suvele!
Temaatika : puhkus, päike, vesi,
suverõõmud
Õuesõpe
Laps tunneb rõõmu looduses
viibimisest

•

Päike, õhk ja vesi

Õuesõpe: mängud veega liivakastis
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Mängumaalt töömaale.“
✓ Lasteaia sünnipäev
Kuu riik SAKSAMAA, Saksa muinasjutud
Kuu tervise teema: Liikumine looduses.
Kuu õuesõppe tegevused
VAATLUS
Pilved, päike ja vihm
UURIMINE,
Kuu puu ja põõsad
AVASTAMINE
Jalakas, kadakas
Kuu lind
Saksamaa rahvuslind valge
toonekurg
Peoleo
Kuu loom
Metssiga
KATSE
„Ühendatud anumad“
KESKKONNA
Tähelepanumäng „Minul on
MÄNG
kodus…“
KUNSTI
Joonistamine vaatlusraamiga
TEGEVUS
Lehekujuline küünlaalus
soolataignast
LOOVTEGEVUS
Pildista ja joonista lasteaia õuealal
kasvavaid puid- ÕPIMAPI
koostamine.
PIKNIK, MATK,
Jalutuskäigud lasteaia ümbruses
JALUTUSKÄIK
LIIKUMIS
Liikumismäng „Haned luiged, tulge
TEGEVUS
koju!“
TEGEVUSED
Meisterdame tuulelohe
KOOS
VANEMATEGA
TÖÖTEGEVUS
Kogume looduslikku materjali
meisterdamiseks

9. Organiseeritud ja traditsioonilised üritused lasteaias.
Aeg
08.09.2021
01.09.2021

Üritus
SEPTEMBER
Lasteaia sünnipäev PIIP JA TUUT
Õppeaasta avaaktus

Sügisandide näitus õues
Mänguhommik „Tere Sügis!“
27.09.2021
Sügise sünnipäeva spordipäev koos
kooliga
September/oktoo Lemmikloomanädal
ber
OKTOOBER
10.2021
Lastevanemate koosolek
5.10- 11.10.2021 Leivanädal- leiva küpsetamise
töötuba
8.10.2021
Õpetajate päev
14.10.2021
Kolletamise päeva tähistamine ja
sügisandide näituse lõpetamine
12.10.2021
Rühmade pildistamine
oktoober
Pernova külastus „Suured ja
Väikesed Peetrid“
NOVEMBER
2.11.20201
Hingedepäev
12.11.2021
Isadepäeva orienteerumine
Virgestusal (kell 16.00)
DETSEMBER
Detsember 2021 Jõulumaa külastus
Detsember 2021 Jõululaat õues
17.12.2021
Jõulupidu
13.09.2021

17.12.2021
21.12.2021

6.01.2022
21.01.2022
Veebruar 2022
12.02.2022
23. 02. 2022
Märts 2022

Peetri Kooli pidulik jõululõuna
Talve alguse tähistaminespordipäev
JAANUAR
Kolmekuningapäev, kuuse välja
viimine
Peetri Kooli ja lasteaia V Laulu- ja
luulepäev.
Euroopa 112 päev
VEEBRUAR
Sõbrapäeva kohvik
Eesti Vabariigi 104. aastapäeva
aktus
Teatrinädal
MÄRTS
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Ürituse läbiviimise eest vastutajad
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, kooli
õpetajad, õpetaja abid
Koostöös lapsevanematega
Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja
Koostöös lapsevanematega
Direktor, rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk Siiri
Direktor, huvijuht
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Direktor, rühmaõpetajad
rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja,
rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Kogu lasteaia personal, lapsevanemad
Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja
abid
Kogu Peetri Kooli lasteaia personal
Rühmaõpetajad, õpetaja abid,
liikumisõpetaja
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja,
rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Direktor,muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja
abid
Suur Peeter, muusikaõpetaja

20.03.2022

Kevade sünnipäeva spordipäev

1.03.2022

Vastlapäev Valgehobusemäel

2.04. 2022
17.04.2022
Aprill 2022
30.04.2022
Aprill 2022
Aprill 2022
30.04.2022
6.05.2022
mai 2022

APRILL
Rahvusvaheline lasteraamatute
päev.
Kevadpühad, Suur Reede
Südamenädal lasteaias. Rattaralli
Kevadine hoogtööpäev
Lastevanemate koosolek
Lemmikloomapäev Kallaste
hobitalus
Volbripäev Järva-Jaani matkarajal
MAI
Taimede kasvatamine ja
rohevahetus
Kevadpidu-emadepäev
(töötoad,seep)

26.05.2022

Lasteaia lõpupidu (kell 10.00)

1.06.2022
4.06.2022
18.08.2022

JUULI-AUGUST
Suve algus ja lastekaitsepäev
Eesti lipu päev
Lasteaia 35. sünnipäev

Rühmaõpetajad, õpetaja abid,
liikumisõpetaja
Rühmaõpetajad, õpetaja abid,
liikumisõpetaja
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid,
lapsevanemad
Rühmaõpetajad
Väike ja Suur Peeter, liikumisõpetaja
Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad, õpetaja abid ,
lapsevanemad,
Direktor,muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja
abid, lapsevanemad
Rühmaõpetajad, õpetaja abid
Rühmaõpetajad
Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid

10. Lapse areng
Nr
1
2

Tegevus
Lapse arengu hindamine
Arenguvestluste läbiviimine

3.
4

Arengumappide täitmine
Koolivalmiduskaardi väljastamine

11.

periood, kordade arv
Pidev
Lapsevanema ja õpetaja kokkuleppel kevadel,
vajadusel või uute laste vanematega sügisel
pidev
Lõpupidu-mai

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 aprill.
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6. Üks kord aastas toimub lasteaiaõpetajate poolt ette valmistatud arenguvestlus
kõikide lasteaias käivate laste vanematega.
7. Lapsevanemaid kaasatakse lasteaia ürituste korraldamisse.
8. Kiirete teadete ja piltide jagamiseks on loodud FB lehekülg Peetri lasteaed
Järvamaal. Lasteaed on liitunud Eesti Lasteaedade Internetipõhise Info
Süsteemiga ELIIS, kus toimub põhiline infovahetus lasteaia ja lastevanemate
vahel. (www.eliis.ee)
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