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1. Üldosa 
Peetri Kooli lasteaed asub Peetri alevikus, Kesktee 12, Järva vallas, Järvamaal 73101. 

 

Rühm/ vanus Laste arv 

rühmas 

Erivajadustega 

laste arv 

Muu- ja 

kakskeelsete laste 

arv 

Kooli-eelikuid 

Peetrike 

1,5- 3a 

12    

Väike Peeter 

3 - 5 a 

 

15 2   

Suur Peeter 

5 –7 a 

15 2  3 

 

Peetri Kooli lasteaias on moodustatud  1 sõimerühm- Peetrike ja 2 sobitusrühma:  Suur 

Peeter, Väike Peeter. Lasteaia nimekirjas on seisuga 1. september 2022.aastal 42 last. 

Rühmade komplekeeritakse 1. septembriks. 

 

 

2. 2022 -2023 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“ 

Peetri kool on liitunud programmiga „ Liikuma kutsub kool“ 

Peetri kool on liitunud programmiga „ Ettevõtlik kool“ 

 

 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. 
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• 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.  

• 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: 
 

Direktori KT Getter Klaas 

Arendusjuht Getter Klaas 

Sekretär Terje Kuusmann 

Suure Peetri rühmaõpetajad Ave Kaur 

 Signe Lepiste 

Õpetaja abi Suur Peeter Edme Eesmaa 

  

Väikese Peetri rühmaõpetajad Kady Aas 

 Merilin Pärn 

Õpetaja abi Väike Peeter Tiia Aas 

 Maris Maasi 

  

Peetrikese rühmaõpetaja Ene Pappel 

Õpetaja abi Peetrike Tiiu Krümann 

Õpetaja abi Peetrike Marjen Meetua 

  

Muusikaõpetaja Heli Kark 

Liikumisõpetaja Aili Vaasli 

Eripedagoog Ede Bergman 

Sotsaalpedagoog Ireen Lehtmets 

 

Teenindav personal: 

 

Kokk Aile Krass 

Abikokk Siiri Talviste 

  

 

4. Päevakava Peetrike ja Väike Peeter 
 

7.00-8.30 Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng  

8.30-9.00 Hommikusöök 

9.00  Hommikuring 
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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 

 

4.1. Päevakava Suur Peeter  
 

7.00-8.30 Laste vastuvõtmine lasteaeda, vabategevus, mäng  

8.30-9.00 Hommikusöök 

9.00  Hommikuring 

9.00-11.00 Lõimitud tegevused 

11.00-12.30 Õues viibimine 

12.30 -13.15 Lõunasöök 

13.15-13.30 Ettevalmistus puhkeajaks 

13.30-15.00 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 2022/2023 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 

2022/23 õppeaasta 

kasvatus- ja õppetegevuse 

kokkuvõte. 

Juuni Direktor Lasteaiaõpetajad 

2. Personali 

juhtimine 
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Lasteaia personaliga 

koostöövestlused. 

 

Veebruar Direktor Lasteaia personal 

Personali osalemine 

koolitustel 

Pidevalt Direktor Lasteaia personal 

Eneseanalüüsi 

koostamine 

Juuni Direktor Lasteaiaõpetajad, -

õpetajaabid. 

3. Koostöö 

huvigruppidega 

   

Lastevanemate 

üldkoosolek 

Oktoober, 

Aprill 

Direktor Lasteaiaõpetajad 

Arenguvestlused laste ja 

nende vanematega 

Aprill-mai, 

vajadusel 

sügisel 

Lasteaiaõpetajad Lapsevanemad 

Hoolekogu koosolekud 1x kvartalis Hoolekogu 

esimees 

Direktor, 

lasteaiaõpetajad, 

lapsevanemad 

 

 

Traditsioonilised üritused Pidevalt Direktor Lasteaiaõpetajad,  

lapsevanemad,  

õpilased. 

Rahuloluküsitlus 

lastevanemate seas 

Mai-Juuni Direktor Lasteaiaõpetajad, 

õpetajaabid, 

tugispetsialistid 

Lastevanemate 

kaasamine õppeprotsessi 

Pidevalt Pedagoogiline 

personal 

Direktor, 

tugispetsialistid 

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 
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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- 3 a  Lõimitud 

tegevused 

Liikumine 

Lõimitud 

tegevused 

 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

3- 5 a Lõimitud 

tegevused 

Liikumine 

Lõimitud 

tegevused 

 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

5 –7 a  Lõimitud 

tegevused 

Liikumine 

Lõimitud 

tegevused 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

Muusika 

Lõimitud 

tegevused 

 

7. Huvitegevused 
 

Peetri rahvamaja saalis toimub Aili Vaasli juhendamisel liikumisring. 

Lasteaias toimub Marika Biblikovi juhendamisel muusika ja pilliring. 
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8. Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused: 
 

Aastat läbiv teema: „Mina liigun õues, tervis minu põues“ 

 

Lühiajalised eesmärgid:  

 

Lapsele on loodud turvaline, avatud, mitmekülgne ning innustav õpikeskkond(toas ja õues), kus laps omandab uusi teadmisi ning 

kogemusi uurides ja katsetades. 

 

Lasteaia ja pere koostöös tugevnevad ühised väärtused, mille toel laps hoolib enda ja kaaslaste tervisest ning mõistab tervist hoidvate 

tegevuste tähtsust. 

 

• Valdkonna „Mina ja keskkond“ tervisega seotud teemade kaudu lastes tervisliku mõtteviisi kujundamine. 

• Liikumise ja liikumisohutuse teadmiste ja oskuste kujundamine. Huvi suunamine aktiivse liikumise ja spordi vastu. Tervise 

tugevdamiseks liikumismängude, matkade, sportlike ürituste ja tegevuste korraldamine. 

• Liikluskasvatuse seostamine erinevate tegevustega ja läbi selle liiklemisoskuste kujundamine, mis toetavad toimetulekut ja ohutust 

erinevates olukordades. 

• Lapse loovuse- omaalgatuse toetamine. Õpetaja märkab, julgustab last loovalt tegutsema. 

 

Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  I poolaastal: 

 

Kuu 1,5  -3 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3- 5 a 5– 7 a 

SEPTEMBER 

 

Ettevaatlikuse,  

ohutuse kuu 

 

 

• Tere lasteaed! 

• uued lapsed rühmas, rühma 

nimi,  rühmakaaslaste  nimed  

• reeglid ja head tavad meie 

rühmas,  

• ohutu mängimine (rühmas ja 

õuealal) 

 

• Tere lasteaed!  

• Sõidukid ja laps liikluses, turvaline 

liiklemine tänaval 

• Sügis aias- marjad ja puuviljad 

• Sügis aias- juur- ja köögiviljad, 

aiatööd 

• Tere lasteaed!  

• Ohutu lasteaia tee! 

• Sõidukid ja laps liikluses, turvaline 

liiklemine tänaval, liiklusohutus-  

• Sügis aias- marjad ja puuviljad 

• Sügis aias- juur- ja köögiviljad, aiatööd 

OKTOOBER  

 
• Juur -ja puuviljad 

viljad meie aias 

• Sügis metsas ja pargis 

• Piima, leiva- ja pudrunädal- 

• Sügis metsas ja pargis- Leiva- ja 

pudrunädal- teraviljad:  
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Puhta toidu kuu • Leib meie laual 

• Kiida piima! 

 

   

teraviljad:  

• Ametid ja elukutsed 

• Minu päev 

 

• Ametid ja elukutsed 

• Minu päev 

• Keskkonnasäästlikkus. 

NOVEMBER 

 

Märkamise ja 

heategude kuu 

• Vihmasabin 

• Tii- tii tihane 

• Taadi kinnas 

 

• Mina ja minu pere 

• Ruumid ja tehnika minu kodus ja 

lasteaias 

• Poiste nädal 

Maailmaruum-maakera, päike, kuu ja tähed 

• Mina ja minu pere. Ruumid ja tehnika 

minu kodus ja     

            lasteaias 

• Talurahvas ja kombestik- Maailmaruum 

• Loodus valmistub talveks! 

DETSEMBER 

 

Hoolimise ja 

jagamise kuu 

• Käib ringi päkapikk väikene 

• Jõulumuinasjutt 

• Vana-aasta pannakse lukku 

 

 

• Päkapikud piiluvad.  

• Jõulupuud otsimas  

• Jõulumuinasjutt-  

Jõuluvana oodates-  

• Päkapikud piiluvad 

• Talvevõlumaa 

• Jõulumuinasjutt 

• Jõuluvana oodates 

 

 

 

Õppe- ja kasvatustöö teemad ja üritused  II poolaastal: 

 

Kuu 1,6 – 3a. 3-5a. 5 - 7 a 

JAANUAR 

 

Une ja 

puhkamise kuu 

• Aastaring ja 

aastaajad 

• Päeval paistab 

päike, öösel aga kuu 

• Mina ise 

  

  

 

 

• Koduloomad ja nende lapsed 

• Metsloomad talvel 

• Linnud talvel 

• Reisime Aafrikasse  

• Reisime Antartikasse 

• Koduloomad ja nende lapsed 

• Metsloomad talvel 

• Linnud talvel 

• Reisimine Aafrikasse  

• Reisimine Antartikasse 
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VEEBRUAR 

 

Talve nautimise 

kuu 

• Talvelõbud 

• „Sõber 

+sõber=sõprus“ 

• Mu koduke on 

tilluke 

 

• Ilmastikunähtused ja 

talvelõbu-  

• Sõbranädal-  

• Eesti sünnipäev! 

• Veekogud ja nende elanikud 

 

• Ilmastikunähtused ja talvelõbu 

• Sõbranädal 

• Eesti sünnipäev 

• Veekogud ja nende elanikud 

• Elukutsed- Ametiautod 

MÄRTS 

 

Kultuuri ja 

teatri kuu 

• Hunt Kriimsilma 

üheksa ametit 

 

• Muinasjutumetsast 

võib leida kõike 

 

• Meie teeme teatrit 

• Tähestik meie ümber 

• Teeme ise teatrit 

• Teeme ise teatrit 

• Tüdrukute nädal 

• Tähestik meie ümber 

• Teeme ise teatrit 

• Lemmikraamat ja tegeleased 

• Tunded meie ümber ja meie sees! 

• Vanasti oli nii 

APRILL 

 

Aktiivse 

liikumise kuu 

• Tahan olla terve, liikuv ja 

osav  

• Kodust kaugemale 

• Väike heategu südamele 

 

 

 

• Kevad juba ärkab 

• Linnurahva kevad ja 

lihavõtted-  

• Südamenädal ja tervishoid 

• Minu viis meelt! 

• Kevad juba ärkab 

• Linnurahva kevad ja lihavõtted 

• Südamenädal ja tervishoid 

• Minu viis meelt 

• Mulle maiseb ..... 

MAI 

 

Keskkonnakuu 

• Sõbrad metsas 

 

• Kes aias, kes aias, 

mesilane aias 

 

• Emakene hell ja hea 

 

• Keskkonnanädal 

• Putukad-mutukad 

• Kevadpeoks valmistumine ja 

proovid 

 

• Keskkonnanädal 

• Putukad-mutukad 

• Kevadpeoks valmistumine ja proovid 

JUUNI-

AUGUST 

• Päike, õhk ja vesi 

 

 

• Päike, õhk ja vesi 

 

• Päike, õhk ja vesi 

 



23 

 

9. Organiseeritud ja traditsioonilised üritused lasteaias. 
 

Üritus Ürituse läbiviimise eest vastutajad 

SEPTEMBER  

  

Õppeaasta avaaktus  Direktor, huvijuht, rühmaõpetajad, kooli 

õpetajad, õpetaja abid 

Sügisandide näitus õues „ Mida aed meile 

annab?“ 

Koostöös lapsevanematega 

Sügisene spordipäev  Rühmaõpetajad,liikumisõpetaja 

Matk Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja 

Rühmade pildistamine Direktor, rühmaõpetajad 

Lastevanemate koosolek Direktor, rühmaõpetajad 

  

OKTOOBER  

Leivanädal Rühmaõpetajad, õpetaja abid, kokk Siiri 

Õpetajate päev Direktor, huvijuht 

Piimapäev Rühmaõpetajad 

  

NOVEMBER  

Politsei ja Piirivalveameti sünnipäev Rühmaõpetajad 

Isadepäeva  Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, õpetaja abid 

  

DETSEMBER  

Jõulumaa külastus  Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Jõulupidu  Muusikaõpetaja, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Peetri Kooli pidulik jõululõuna Kogu Peetri Kooli lasteaia personal 

Talve alguse tähistamine Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja 

  

JAANUAR  

Peetri Kooli ja lasteaia V Laulu- ja luulepäev. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, õpetaja abid 

  

VEEBRUAR  

Sõbrapäeva tähistamine Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Eesti Vabariigi 105. aastapäeva aktus Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Vastlapäev  Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja 

  

MÄRTS  

Kevadine spordipäev  Rühmaõpetajad, õpetaja abid, liikumisõpetaja 

Teatrinädal Rühmaõpetajad 

  

APRILL  

Rahvusvaheline lasteraamatute päev  Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Südamenädal lasteaias  Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Lastevanemate koosolek  

Volbripäev  Rühmaõpetajad, liikumisõpetaja 
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MAI  

Kevadine hoogtööpäev  Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid, 

lapsevanemad 

Kevadpidu-emadepäev koos kooliga 

 

Rühmaõpetajad, õpetaja abid , lapsevanemad, 

Lasteaia lõpupidu  Direktor,muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, õpetaja abid, lapsevanemad 

JUULI-AUGUST  

Suve algus ja lastekaitsepäev Rühmaõpetajad, õpetaja abid 

Eesti lipu päev Rühmaõpetajad 

Lasteaia 36. sünnipäev Direktor, rühmaõpetajad, õpetaja abid 

 

10.  Lapse areng 
 

Nr Tegevus periood, kordade arv 

1 Lapse arengu hindamine  Pidev 

2 Arenguvestluste läbiviimine Lapsevanema ja õpetaja kokkuleppel kevadel, 

vajadusel või uute laste vanematega sügisel   

3. Arengumappide täitmine pidev  

4 Koolivalmiduskaardi väljastamine Lõpupidu-mai  

 

11.  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. 

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) 

 

 

 

 


