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         Kinnitatud  „ 20.10. 2015“ 

                       Dir. kk. 1-2/6 

direktor 

 

 

VILJANDI VALLA LASTEAIA „PÄIKESEKIIR“ ÕPPEKAVA 

 

Viljandi valla lasteaia „Päikesekiir“ (edaspidi lasteaed „Päikesekiir“ ) õppekava on 

lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korralduse  alusdokument, mis vastab Vabariigi 

Valitsuse 29. mai 2008 määrusega nr 87 kinnitatud „Koolieelse lasteasutuse riiklikule 

õppekavale“. 

1.ÜLDSÄTTED 

1.1 Lasteasutuse liik 

 

Lasteaed „Päikesekiir“ on lasteaed kuni seitsmeaastatele Viljandi valla lastele hoidu ja 

alushariduse omandamist võimaldav haridusasutus. 

1.2 Lasteaia eripära 

 

1. Keskkonnakasvatus: õppetööd mitmekesistavad temaatilised, rahastatud 

loodusprojektid. Õuealale on rajatud väike viljapuuaed ja ürdipeenar, mis võimaldab 

pidevalt jälgida looduse ringkäiku ja selles ise aktiivselt osaleda. Lasteaeda ümbritseb 

mitmekesine looduskeskkond, mis pakub lähemalt tutvust teha metsaga ja loomadele 

talviti toitu viia. 

2. Õuesõpe: kaunis ümbrus ja mitmekesine looduskeskkond võimaldavad tegelusi läbi 

viia väljaspool rühmaruumi. Õuealale on loodud õueõppe vahendite  hoidmise 

võimalused, paigutatud on lauad ja pingid erinevate tegeluste läbiviimiseks. Loodud 

on loodusõpperada õuealale, kus lapsed saavad teadmisi õuealal kasvavate puude ja 

põõsaste kohta. Loodusrada on märgistatud infotahvlitega ning iga puuliigi ning 

õppepesa kohta on koostatud õpimapid.  

3. Terviseedendamine: liikumist ja matkamist võimaldav ümbrus toetab igapäevast 

tervisekasvatust. Tähelepanu keskmes on tervisekasvatus ja  laste turvalisus.  

4. Erivanuseliste laste koostöö rühmas: aitab kaasa lapse arengule ja empaatiavõimele. 

5. Väärtuspõhine õpikäsitlus- kogu lasteaiapere toimetab oma igapäevaelu ühtsete 

väärtushinnangute järgi. Lasteaia põhiväärtused on kõigile nähtavad, järgitavad ja 

kajastatud õppekasvatustöös.  
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1.3. Õppekava arendus 

 

Õppekava arenduseks moodustatakse pedagoogide töögrupid: põhitöögrupp ja laiendatud 

töögrupp. 

Põhigruppi kuuluvad kõik lasteaiaõpetajad.  

Laiendatud töögruppi kuuluvad lisaks rühmaõpetajatele muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja 

logopeed. 

 

 

Töögruppide töövorm on nõupidamine, kus kasutatakse rühmatöö metoodikat, arutelu, 

eelneva perioodi analüüsi. 

Lapsevanemaid kaasatakse õppekava arendusse küsitluslehtede täitmise ja ettepanekute 

tegemise  kaudu. 

Õppekava muudatused edastatakse hoolekogu liikmetele ettepanekute tegemiseks. 

Lasteaia õppekava alusel koostatakse iga õppeaasta alguses aasta tegevuskava. Sellest 

tulenevalt koostatakse õppetegevuse kuu temaatika ja eesmärgid ning nädala teema ja  

eesmärgid.  

Liitrühma lapsed osalevad õppekava temaatika määramises, valides igal kuul ühe nädala 

teema vastavalt enamuse laste soovile.  

 

 

2.  ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED 

 

2.1. Õppe-kasvatustegevuse eesmärgid: 

 

Lasteaia „Päikesekiir“ õppekasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev 

areng kodu ja lasteaia koostööna.  

   

Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärgist lähtuvalt toetab lasteaed lapse kehalist, vaimset, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel: 

1. terviklik ja positiivne minapilt ning ümbritseva keskkonna mõistmine; 

2. algatus - ja vastutusvõime;  

3. oskus järgida üldtunnustatud käitumistavasid ; 

4. enesevalitsemise ja koostöö oskus; 

5. kehaline aktiivsus ja arusaam oma tervise hoidmise tähtsusest; 

6. õpihuvi- ja tegutsemisoskused;  

7. sotsiaalsed- ja enesekohased toimetulekuoskused 

Õppekava on koostatud lapsest lähtuvalt ja suunatud lapse arenemisele ja kasvamisele kui 

põhiprotsessile lasteaias. 

2.2. Õppe-kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: 

1. lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;  

2. õppimine mängu kaudu. Koolieelikutele planeeritakse lisaks tegevusi, mis 

soodustavad sujuvat üleminekut lasteaiast kooli;  

3. erinevate ainevaldkondade lõimimine loogiliseks tervikuks; 

4. lapse loovuse toetamine; 

5. lapse arengut ja sotsiaalsete oskuste kujunemist  soodustava keskkonna loomine; 
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6. lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine; 

7. valikuvõimaluste pakkumine. Selleks on rühmades loodud tegevuskeskused, mis 

võimaldavad valida erinevate vahendite, materjalide, tegevuste vahel;  

8. kodu ja lasteaia vahelise koostöö  toetamine, ühiste väärtushinnangute lõimimine 

igapäevaellu; 

9. lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine. Osaliselt 

viiakse õppe-kasvatustöö  läbi õueõppe ja matkade vormis;  

10. Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga 

arvestamine; 

11. õpetaja on eeskuju, kes oma teadmiste, austuse ja armastusega laste vastu aitab neil 

tunda end turvaliselt ja väärtustatuna. 

 

2.3. Õpikäsitus  
 

Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, 

hoiakutes, oskustes  ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, 

katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise  kaudu. Arvestatakse laste eripära: võimeid, 

keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. 

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last 

kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.  

Õppe- ja kasvatustegevuses luuakse tingimused, et arendada lapse suutlikkust: 

1. kavandada oma tegevust, teha valikuid; 

2. seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; 

3. kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes; 

4. arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle; 

5. hinnata oma tegevuse tulemuslikkust; 

6. tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega. 

 

3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

 

3.1.Õppeaasta 

Õppe- ja kasvatustegevus korraldatakse õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 

31. augustini. Suveperioodil 1. juunist kuni 31.augustini toimub õppetöö lihtsustatud 

nädalakava alusel, kus põhirõhk on mängulisel õuetegevusel ja õpitu kinnistamisel. 

 

3.2.Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine 

1. Lasteaias „Päikesekiir“ toimub õppetöö eesti keeles. 

2. Õppekasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste 

eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused 

ja pedagoogi kavandatud õppe-kasvatustegevused 

3. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, 

vanust ning lapse huve.  Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest – kergemalt 

raskemale, lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale. 
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4. Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi 

ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse 

eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, 

nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas. 

5. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab 

pedagoogil teha vajadusel muudatusi. 

 

3.3.Õppe-kasvatustegevuse planeerimine 

Planeerimise aluseks on lasteaia „Päikesekiir“ õppekava. Aasta tegevuskava koostamisel 

arvestatakse aastarütmi, rahvakalendri tähtpäevi ja päevakajalisi sündmusi. 

Aasta tegevuskavas määratakse tähtpäevad, peod, ühisüritused ja koostöö lastevanematega. 

Kuu tegevuskava määratleb nädala teemad , õppe-kasvatuseesmärgid ning üldoskuste 

arendamise eesmärgid kuu vältel. 

Nädalakava määratleb kavandatava nädala teema, eesmärgid, õppesisu- ja tegevused 

Rühma meeskond koostab iga õppeaasta alguses kokkulepitud struktuuri alusel rühma 

tegevuskava. 

Läbi viidud õppe- ja kasvatustegevused kajastatakse õppe- ja kasvatustegevuse päevikus. 

(nädalateema, läbiviidud õppetegevuse sisu kirjeldus, muud organiseeritud lisategevused, 

koostöö lastevanematega ja individuaalne töö). 

 

4. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD 

4.1. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused 

1.      Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast 

tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja tegevuste lõimimisel lähtutakse 

üldõpetuslikust põhimõttest, kasutades Hea Alguse elemente. Õppe- ja kasvatustegevuste 

kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmised tegevused lähtuvalt nädalateemast: 

kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, 

arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

2.      Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldus ning lapse arengu 

eeldatavad tulemused esitatakse seitsmes valdkonnas: 

 

 Mina ja keskkond 

 Keel ja kõne 

 Matemaatika 

 Kunst 

 Muusika 

 Liikumine 

 

Lähtume tegevusvaldkondade õppekasvatustegevuse eesmärkidest ja lapse arengu 

eeldatavatest tulemustest valdkonniti, mis on  kirjeldatud Riikliku Eksami- ja 

Kvalifikatsioonikeskuse poolt väljaantud õpetaja käsiraamatus „Õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkonnad“. 
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4.2. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti:  

 

1)Mina ja keskkond  

 

Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid : 

Laps: 

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 

3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;  

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;  

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;  

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.  

 

Valdkonna „Mina ja keskkond“ sisu:  

 

1) sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, eesti 

rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud väärtused 

ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad 

ning ohutu käitumine; 

2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele; 

3) tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine, 

turvavarustus, virtuaalkeskkond. 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2 aastane laps:  

 

 Eristab erinevaid ilmastikunähtusi: vihm, päike, tuul; 

 Tunneb ära 1-2 lindu 

 Saab aru üldmõistest lill, kala, loom, puu; 

 Tunneb mõningaid aed- ja puuvilju; 

 Oskab matkida loomade häälitsusi, tunneb mõningaid kodu- ja metsloomi; 

 Tunneb ära lähiümbruses olevaid sõidukeid (auto, buss), näitab sõidukite osi (rattad, kast, 

kabiin, rool); 

 Tunneb pildil maja, teab mööbli- ja tarbeesemete nimetusi ja otstarvet; 

 Saab aru mõistest tänav- õu; 

 Teab ja tunneb oma nime, õpetaja nime, oskab orienteeruda ruumis ja õuealal; 
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 Näitab ja nimetab kehaosi (osaliselt); 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3 aastane laps:  

 

 teab oma sugu (poiss/tüdruk), nime; vanust (arvuna või näitab seda sõrmedel);  

 nimetab pereliikmeid (õde, vend, ema, isa); nende nimesid; koduseid tegevusi;  

 nimetab: oma rühma nime, leiab oma koha rühmas (kapp, voodi, käterätik); 

rühmakaaslasi, õpetajaid ning õpetajaabi kutsub eesnime pidi;  

 matkib lihtsamaid töövõtteid, asetab töövahendid kokkulepitud kohta;  

 nimetab tähtpäevadega seotud tegevusi/kombeid; osaleb neis jõukohasel viisil;  

 teab/nimetab Eesti lipu värve;  

 

 teab mõistete hea ja halb tähendust; lohutab haiget saanud kaaslast;  

 kasutab igapäevaelus viisakusväljendeid (tervitab, jätab hüvasti, palub ja tänab);  

 eristab lähiümbruses asuvaid hooneid/asutusi ( kodu, lasteaed, kauplus);  

 nimetab kodumasinaid ja –elektroonikat (kell, pliit, külmkapp, pesumasin, raadio jm);  

 teab hammaste hooldamise vahendeid ja kasutab neid täiskasvanu abiga;  

 tunneb rõõmu looduses viibimisest; nimetab lähiümbruse loodusobjekte (puu, lill jms);  

 teab tutvustatud kodu- ja metsloomade (-lindude), putukate nimetusi ja kehaosi;  

 eristab tuntumaid puu- ja aedvilju ning lilli välimuse ning nimetuse järgi;  

 iseloomustab ööd (on pime) ja päeva (on valge); nimetab talvele ja suvele iseloomulikke 

nähtusi;  

 teab/nimetab liiklusvahendeid; mõisteid sõidutee ja kõnnitee ning nende otstarvet;  

 teab valgusfoori ja selle tulede tähendust; helkuri kasutamise vajalikkust. 
 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4 aastane laps:  

 

 teab oma ees- ja perekonnanime; sugu; vanust;  

 nimetab pereliikmeid: ema, isa, õde, vend ja teab nende nimesid; koduseid toimetusi;  

 teab oma rühma nime; rühmakaaslaste, õpetajate ja õpetajaabi eesnime;  

 matkib lihtsamaid töövõtteid; asetab töövahendid kokkulepitud kohta.  

 teab/nimetab Eesti lipu värve, ja eristab seda teiste lippude seast;  

 teab pühadega seotud tegevusi ja osaleb neis eakohaselt;  

 teab mõistete hea ja halb tähendust;  
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 kasutab igapäevaelus eakohaseid viisakusväljendeid;  

 märkab abivajavat kaaslast, lohutab eakohaselt haiget saanud kaaslast;  

 oskab nimetada kodumasinaid ja –elektroonikat, teab nende otstarvet;  

 nimetab liiklusvahendeid; teab mõisteid sõidutee ja kõnnitee; teab valgusfoori ja 

liiklusmärkide otstarvet; ohutu liiklemise nõudeid; helkuri kasutamise vajalikkust.  

 märkab lähiümbruses korratust ja toob prahi kokkulepitud kogumiskohta (prügikast, 

prügikott, ämber);  

 teab/nimetab hammaste hooldamise vahendeid ja kasutab neid täiskasvanu abiga;  

 teab/nimetab inimese kehaosi;  

 oskab märgata ohtu ja sellest hoiduda;  

 nimetab tuttavaid kodu- ja metsloomi (-linde), putukaid ja nende kehaosi;   

 teab, et mõned loomad elavad metsas ja mõned inimeste juures (kodus);  

 eristab tuntumaid puu- ja aedvilju, aia- ja metsalilli välimuse ning nimetuse järgi;  

 iseloomustab ööd (on pime) ja päeva (on valge);  

 nimetab talvele ja suvele iseloomulikke nähtusi (talvel sajab lund, on külm; suvel sajab 

vihma, saab ujuda, on soe);  

 

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 5- aastane laps:  

 

 teab oma nime, vanust, sugu, kodust aadressi, rahvust, keelt  

 kirjeldab oma kodu/perekonda (pereliikmed/lähisugulased: nimed, ametid, kodused 

tegemised)  

 järgib eakohaseid viisakusnõudeid, lauakombeid, rühma reegleid;  

 teab rühma/lasteaia nime, nimetab lasteaiatöötajaid ja nende tegevusi; 

  nimetab erinevaid ruume lasteaias ning teab nende otstarvet; kirjeldab lasteaia õueala 

ning seal kasutatavaid vahendeid;  

 teab EV sümboleid, tähtpäevi, nimetab sündmusi;  

 teab/mõistab oma, võõra ja ühise tähendust; mõistete õige ja vale tähendust;  

 märkab abivajavat kaaslast ja oskab teda lohutada, andeks anda ja leppida; 

 oskab väljendada oma emotsioone ja neid kaaslaste puhul märgata (rõõm, mure jm.)  

 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad (keel, rass, vanus, tervislik seisund jms); 

 tunneb ühtekuuluvustunnet  peresse, lasteaiakaaslastesse, kogedes neid läbi murede, 

rõõmude, ohtude ja ühiste tegevuste; 
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 kirjeldab kodumasinaid ja –elektroonikat, sõidukeid ning teab nende otstarvet ja nendega 

seotud ohte;  

 mõistab säästva tarbimise põhimõtteid (prügi sorteerimine, vee- ja elektrikasutus jms);  

 nimetab/järgib enesehügieeni ja tervise säästmisega seonduvaid tegevusi (nt riietumine, 

hügieeniharjumused, toitumine, kehaline aktiivsus, uni, puhkus, hea tuju, meeldivad 

suhted).  

 oskab märgata ohtu ja sellest hoiduda ning eakohaselt abi anda ja abi kutsuda;  

 nimetab lähiümbruse objekte (veekogud, taimestik, kodu- ja metsloomad, putukad) ja 

kirjeldab neid;  

 eristab/nimetab ööpäeva ja aastaaegade vaheldumisega seonduvaid muutusi/erisusi;  

 oskab hoida enda ümber puhtust looduses, koduümbruses jms; mõistab, miks on vaja 

istutada puid ja muid taimi;  

 teab/nimetab liiklusvahendeid, nende otstarvet ja vajalikkust; 

 teab mõisteid sõidu- ja jalakäijate tee; ohtu liiklemise reegleid ja ohutusnõudeid (helkur, 

vest, kiiver, turvavöö jms);  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6 -7 aastane laps:  

 

 tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms; 

 kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone; 

 nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid; 

 nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone; 

 mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused; 

 oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku; 

 julgeb keelduda (ühis) tegevus(t)est, kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või 

ohtlik; 

 kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist 

 järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist; 

 suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 

 kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi; 

 kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring; 

 selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja 

inimestele tähtsad; 

 selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest; 

 mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale; 

 kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm; 

 teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita. 
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2) Keel ja kõne 

 

 Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:  

Laps:  

1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;  

2) kasutab kõnes õiget hääldust;  

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja 

kirjutamise esmased oskused.  

 

 Valdkonna sisu : 

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;  

2) suhtlemine, jutustamine, kuulamine;  

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2 aastane laps:  
 

 suhtleb täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal;  

 kasutab suheldes mitteverbaalseid vahendeid (osutamist) koos üksikute sõnadega, vastab 

täiskasvanu küsimusele/korraldusele häälitsuse või 1-2 sõnalise ütlusega;  

 kasutab tuttavas situatsioonis grammatiliselt vormistamata 1-2 sõnalisi lauseid;  

 kasutab üksikuid käände- ja pöördevorme mõne sõna puhul;  

 kasutab sõnu enamasti ühes, üksikuid sõnu juhuslikult 2-3 vormis;  

 väljendab kõnes mõnda järgmistest suhetest: eitus, kuuluvus, asukoht, omadus, subjekti-

objekti suhte;  

 kasutab oma kogemustega seostuvaid konkreetse tähendusega sõnu (50 ) tuttavas 

situatsioonis;  

 kasutab nimi- ja tegusõnu, ase- ja määrsõnu;  

 mõistab sõnu (rohkem kui 50 ühes kindlas tähenduses tuttavas olukorras);  

 hääldab õigesti mõnda üksikut lühikest sõna;  

 hääldab sõnades õigesti häälduslikult lihtsamaid häälikuid nt, a, e, i, o, u, p, m, t, l;  

 vaatab koos täiskasvanuga pildiraamatuid, täiendab täiskasvanu juttu osutamisega pildile 

või üksiku sõna ütlemisega pildi kohta.  
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3 aastane laps:  

 

 osaleb dialoogis: esitab küsimusi, väljendab oma soove ja vajadusi, vastab vajaduse korral 

rohkem kui ühe lausungiga;  

 kasutab erinevat intonatsiooni ja hääletugevust sõltuvalt suhtluseesmärgist (teatamine, 

küsimine, palve jm);  

 kommenteerib enda ja/või kaaslase tegevust 1- 2 lausungiga;  

 mõistab teksti, mis on seotud tema kogemuse ja tegevusega;  

 loeb peast või kordab järele 2 realist luuletust;  

 mõistab ning kasutab tuttavas tegevuses ja situatsioonis 3- 5 sõnalisi lihtlauseid;  

 kasutab kõnes õigesti enamikku käändevorme;  

 kasutab kõnes õigesti tegusõna käskivat kõneviisi;  

 kasutab kõnes õigesti tegusõna kindla kõneviisi olevikuvorme;  

 kasutab kõnes õigesti tegusõna ma- ja ta- tegevusnime;  

 kasutab nimisõnu, mis väljendavad tajutavaid objekte, nähtusi;  

 kasutab tegusõnu, mis väljendavad tegevusi, millega ta ise on kokku puutunud;  

 kasutab kõnes värvust, suurust jt hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid omadussõnu;  

 kasutab kõnes mõningaid üldnimetusi (nt lapsed, riided);  

 kasutab tagasõnu (all, peal, sees, ees, taga) ruumisuhete tähistamiseks;  

 kasutab oma kõnes tuttavaid 1- 2 silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris;  

 hääldab õigesti enamikku häälikuid (erandid võivad olla r, s, k, õ, ü);  

 vaatab üksi ja koos täiskasvanuga pildiraamatuid: keerab lehte, osutab pildile ning 

kommenteerib pilte;  

 kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud tekste;  

 eristab kuulmise järgi tuttavaid häälikuliselt sarnaseid sõnu üksteisest (nt tass – kass, pall 

– sall, tuba – tuppa), osutades pildile või objektile.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4 aastane laps:  

 

 algatab ise aktiivselt suhtlust;  

 suhtleb meelsasti ja aktiivselt eakaaslastega koostegevuses;  

 küsib täiskasvanult palju küsimusi teda ümbritsevate asjade kohta;  

 kommenteerib enda/kaaslase tegevust 2- 4 lausungiga;  

 räägib 2- 4 lausungiga mõnest hiljuti kogetud emotsionaalsest kogemusest;  

 suudab keskenduda kirjanduspala kuulamisele 10-15 min 

 jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga pildi kohta ühe lausungi;  
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 kasutab kõnes eri tüüpi lihtlauseid, sh koondlauseid;  

 kasutab kõnes lihtsamaid suhteid väljendavaid rindlauseid (sidesõnad ja, aga);  

 kasutab kõnes õigesti tegusõna lihtmineviku vorme (nt sõitis, laulsid);  

 mõistab ja kasutab kõnes nii üld- kui ka liiginimetusi;  

 kasutab kõnes objektide osade/ detailide nimetusi (käpad, saba, rool);  

 kasutab kõnes mõningaid liitsõnu/tuletisi;  

 kasutab oma kõnes tuttavaid 2- 3 silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris;  

 hääldab sõnades õigesti lihtsamatest häälikutest koosnevaid konsonantühendeid;  

 tunneb täiskasvanu häälimise/rõhutatud hääldamise järgi kuulmise teel ära hääliku 

häälikute reas;  

 tunneb ära ja nimetab üksikuid tähti, matkib lugemist ja kirjutamist kritseldades.  

 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 5 aastane laps:  

 

 algatab ja jätkab täiskasvanuga dialoogi ka väljaspool tegevussituatsiooni, nt vahetab 

vesteldes muljeid oma kogemuste põhjal, esitab tunnetusliku sisuga küsimusi;  

 kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust;  

 kasutab õigesti mõningaid viisakusväljendeid;  

 kirjeldab täiskasvanu abiga olupilti ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust;  

 annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil, väljendades end 

peamiselt üksikute, sidumata lausungiga;  

 jutustab nähtust, tehtust ja möödunud sündmustest 3-5 lausungiga;  

 loeb peast kuni 4 realisi liisusalme/luuletusi;  

 mõistab teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemustega;  

 kasutab kõnes mõningaid vastandsõnu;  

 kasutab kõnes mõningaid iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid omadussõnu;  

 kasutab kõnes aega väljendavaid nimisõnu;  

 moodustab vajaduse korral sõnu uudsete või võõraste objektide, nähtuste või tegevuste 

tähistamiseks;  

 hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid;  

 hääldab õigesti 3-4 silbilisi tuttava tähendusega sõnu;  

 hääldab õigesti kõiki häälikuühendeid 1-2silbilistes tuttava tähendusega sõnades;  

 hääldab õigesti sageli kasutatavaid võõrsõnu (nt banaan, taburet, diivan);  
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 tunneb kuulates iseseisvalt ära häälikute reas ja sõnades (v.a. häälikuühendites);  

 kuulab ettelugemist, olles seejuures aktiivne;  

 kirjutab õigesti üksikuid sõnu trükitähtedega (nt oma nime).  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps:  

 

 tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab kaassuhtleja ja 

suhtlemise paigaga;  

 saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;  

 suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;  

 jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised 

detailid, vahendab ka oma tundeid;  

 kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;  

 kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses;  

 valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada;  

 hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid;  

 tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;  

 kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega;  

 teab peast emakeelseid luuletusi ja laule  

 

3) Matemaatika 

 

 Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:  

Laps:  

1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;  

2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal;  

3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma päevategevusi;  

4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;  

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;  

6) suudab kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundmõistete abil;  

7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.  

 

Valdkonna sisu  

1) hulgad, loendamine, arvud ja arvutamine;  

2) suurused ja mõõtmine;  

3) geomeetrilised kujundid.  
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2-3 aastane laps:  

 

 Rühmitab esemeid ühe sarnase tunnuse (värvus, kuju, suurus) järgi hulgaks;  

 leiab erinevate esemete hulgast („palju“, „üks“);  

 loendab asju kolme piires ning vastab küsimusele „Mitu on?“;  

 näeb ja leiab esemetes erinevusi („suur“, „väike“);  

 leiab samasuguse kujundi peale-, kõrvuti- või sisseasetamise teel;  

 Kompimise-veeretamisega eristab ümmargusi, kandilisi esemeid, sh ringi ja ruutu;  

 vestleb ööle ja päevale iseloomulikust ning matkib tegevusi mängus;  

 orienteerub oma kehal ja näitab, mis asub ülal- all, kõrval, ees- taga..  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3-4 aastane laps:  

 

 Otsustab, kas nimetatud ese kuulub/ei kuulu moodustatud hulka;  

 paaride moodustamisega saab teada, et esemeid on võrreldavates hulkades (sama palju, 

ühepalju ehk võrdselt)  

 loendab 5 piires ja tunneb arvude rida 5-ni.  

 Võrdleb/järjestab kahte eset suuruse, pikkuse, laiuse järgi ning kasutab mõisteid;  

 eristab kolmnurka ja nelinurka ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid rühmatoast, õuest 

ja tänavalt;  

 leiab aastaaegadele iseloomulikke tunnuseid;  

 eristab hommikut ja õhtut (kirjeldab tegevusi);  

 määrab teiste laste ja esemete asukohta enda suhtes: ülal- all, ees- taga..  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4-5 aastane laps:  

 

 Rühmitab esemeid, olendeid kahe erineva tunnuse alusel;  

 võrdleb esemete hulki paaridesse seades ning otsustab, mida on rohkem kui, vähem kui.  

 Tutvub arvudega 10-ni;  

 järjestab esemeid kõrguse järgi (kõrgem – madalam);  

 järjestab 3 eset suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi;  

 näeb ja oskab kirjeldada ruudu ning ristküliku sarnasusi ja erinevusi ning leida sarnaseid 

kujundeid ümbritsevast;  

 teab ööpäeva osi hommik- päev- õhtu- öö; kirjeldab tegevusi ja sündmusi eile- täna- 

homme;  

 määrab enda asukohta teiste laste ja asjade suhtes;  
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 määrab vasakut ja paremat poolt.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 5-6 aastane laps:  

 

 Loendab 12 piires, tutvub numbrimärkidega 11 ja 12;  

 teab arvude rida 10-ni, tunneb numbrimärke 10-ni;  

 oskab nimetada antud arvule järgnevat arvu;  

 võrdleb arve (on suurem kui >, on väiksem kui <);  

 paneb kokku kahe hulga esemed ja liidab;  

 võtab ühest hulgast esemeid ära ja lahutab;  

 järjestab kuni 5 eset suurustunnuse järgi;  

 leiab vaadeldavast objektist silma järgi suurema- väiksema- sama suure ning kontrollib 

objekte kõrvutades;  

 mõõdab pikkust, laiust ja kõrgust kokkulepitud mõõtevahendiga;  

 järjestab raskuse ja paksuse järgi;  

 koostab mustreid, laob pilte kujunditest;  

 rühmitab kujundeid vormi, suuruse, värvuse vm järgi;  

 kirjeldab tegevusi erinevatel nädalapäevadel ja teab nädalapäevade järjestikuseid 

nimetusi;  

 eristab mõisteid kiiresti- aeglaselt, varsti, hiljem, kohe;  

 määrab eseme asukohta teise eseme suhtes: all- peal, kohal, keskel, äärel, vasakul- 

paremal;  

 orienteerub ruumis/õues juhendite järgi.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps:  

 

 Mõtestab arvude rida 12ni;  

 oskab nimetada antud arvule eelnevat/järgnevat arvu;  

 liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb ja kasutab vastavaid sümboleid (+, -, =);  

 oskab koostada matemaatilisi jutukesi kahe etteantud hulga järgi;  

 teab igapäevaelus kasutatavaid pikkusmõõte cm, m ja km; massimõõtu kg ning 

mahumõõtu liiter; rahaühikut euro ja sent ning kasutab neid mängutegevustes;  

 mõõdab pikkust, raskust ja vedelikku kokkulepitud mõõtevahendiga;  

 eristab ruumilisi kujundeid (kuup, kera, risttahukas, püramiid) tasapinnalistest kujunditest 

(ruut, ring, ristkülik ja kolmnurk);  

 teab kuude nimetusi ning enda sünnikuud ja -päeva.;  

 määrab kellaaega täistundides ning koostab päevakava;  
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 kasutab kõnes õigesti sõnu enne, praegu, hiljem- varem, noorem- vanem;  

 orienteerub tasapinnal (paberil).  

 

4) Kunst  

 

Valdkonna eesmärgid  

Laps:  

1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;  

2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma;  

3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ning tarbeesemeid;  

4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;  

5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;  

6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.  

 

 Valdkonna sisu  

1) kujutamine ja väljendamine: mõtete ning tunnete edasiandmine nähtaval kujul;  

2) kujundamine: objektile vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine;  

3) tehnilised oskused: voolimine, maalimine, joonistamine ja meisterdamine;  

4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest ja kunstist.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3 aastane laps:  

 

 tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest;  

 leiab ümbritsevas juhendamise toel sinise, kollase, punase ja rohelise värvi;  

 kaunistab (täppidega, joontega) ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid (nt lillepotti, paberit, 

taskurätti, papptaldrikut, palli, sokki, plastiliinist plaati, kivi jne);  

 õpetajat jäljendades muljub ja näpistab, rullib ja veeretab voolimismaterjale;  

 teeb sõrme või pulgaga pehmesse voolimismaterjali jäljendeid;  

 tekitab iseseisvalt jämedate joonistusmaterjalidega (rasvakriitide, pehmete pliiatsitega jne) 

erinevaid jälgi (täpid, erinevad jooned), püsides paberi piirides;  

 tõmbab pintsliga erineva suunaga jooni, teeb täppe ning katab pindu;  

 trükib näpuvärvidega sõrmede ja kogu käega;  

 vajutab jäljendeid, kattes templi iseseisvalt värviga;  

 kortsutab iseseisvalt pehmet paberit ning rebib paberist tükke;  

 katab aluspinna liimiga, puistab sellele erinevaid objekte ja liimib kujundeid;  

 vaatleb pilte, näidistöid ja raamatuillustratsioone ning vastab küsimustele;  
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 näitab teistele oma tööd kui kunstiteost ja räägib sellest.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4-5 aastane laps:  

 

 kujutab natuurist inspireeritud asju, objekte jne isikupäraste sümbolitega, mis olemuselt 

täienevad ja muutuvad keerukamaks;  

 jutustab oma piltides tuttavatest asjadest ja kogetud sündmustest kui ka oma fantaasiatest;  

 kasutab emotsioonide, nähtuste, esemete jne kujutamiseks värvitoone oma seostest ja 

tunnetest lähtuvalt;  

 valib mõtte teostamiseks sobivaimana tunduvad vahendid;  

 võrdleb heledamaid ja tumedamaid värvitoone ning tunneb sinist ,kollast, punast, rohelist, 

valget, musta, pruuni ja roosat;  

 koostab elementidest lihtsa kordumisskeemiga mustririba eseme äärise kaunistamiseks 

(tass, taskurätt jne);  

 kujundab õpetajaga koos tähtpäevakaardi sündmuse meeleoluga sobivate motiividega;  

 valib kaunistusmotiivi ja kannab juhendamisel šablooni või templi abil selle omavalitud 

kohale esemel ( kruusil, taldrikul, pluusil jne);  

 õõnestab ümarvorme süvendit pöidlaga vajutades;  

 muudab voolimismaterjalide kuju neid pigistades ja venitades, nii ümar- kui ka piklikke 

vorme töödeldes;  

 ühendab voolituid detaile omavahel;  

 jooni ja kujundeid ühendades joonistab sümbolitega, mis täienevad ja muutuvad 

keerukamaks;  

 joonistab ning värvib pindu värvi- ja viltpliiatsitega, kriitide ja söega, muutes joonte 

tihedust.  

 kasutab joonistusvahendeid liigse surveta;  

 võtab pintslile vajaduse korral lisaks värvi ja katab pindu;  

 teeb objektidele väiksemaid detaile pintslivajutuste ja-tõmmetega;  

 ei kata maalides juba küllaldaselt kaetud pinda korduvalt;  

 rebib ja lõikab paberist ribasid ja kujundeid ning kleebib need sõltuvalt töö olemusest;  

 lükib paelale, traadile vms auguga esemeid;  

 valib meelepärased meisterdamisvahendid ( looduslikku/tehismaterjali, paberit jms) ning 

neid omavahel ühendades või materjale kombineerides loob oma töö;  

 vaatleb oma algatusel raamatuillustratsioone ja kunstitöid ning esitab nende kohta 

küsimusi ja avaldab arvamust;  

 jutustab küsimuste toel, mida ta on oma töödes kujutanud ning nimetab, mis materjale ta 

on oma töös kasutanud;  

 suhtub heasoovlikult oma kaaslaste töödesse;  
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps:  

 

 kasutab loovalt geomeetrilisi kujundeid ja nende kombinatsioone keerukamate objektide 

ülesehitamiseks;  

 rõhutab kõige tähtsamat oma töös värvi, suuruse või asukoha valikuga;  

 tunneb ümbritsevas esinevaid värve, nimetab erinevaid värvitoone (hallikas, taevasinine 

jne.) ja segab värve uute toonide saamiseks;  

 leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning 

kujutab neid vabalt valitud viisil;  

 märkab mustri rütmi ja suudab seda jätkata, kujundab kaunistusmotiivi;  

 aitab kujundada tähtpäevaga seotud peolauda ja ruumi;  

 väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid;  

 kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid, arvestades nende eripära ja olemust;  

 valmistab koos õpetajaga uusi voolimissegusid;  

 sobitab pindu kattes heledaid ja tumedaid, peeni ja jämedaid jooni;  

 kujutab inimesi neile omaste tunnuste kaudu;  

 keskendub alustatud tegevusele, püsib valitud teemas seda isikupäraselt tõlgendades ja 

loob oma kunstitöö;  

 valmistab lihtsa mänguasja täiskasvanu tegevust matkides;  

 loob esemeid, erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest;  

 koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks;  

 kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu ning jutustab/fantaseerib tegelaste 

tegevusest, ajast ja kohast.  

 

5) Muusika  

 

Valdkonna eesmärgid: 

Laps: 

1)tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;  

2)suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;  

3)suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;  

4)suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.  

 

 Valdkonna sisu on:  

1)Laulmine ja muusika kuulamine;  

2)muusikalis-rütmiline liikumine ja pillimäng 
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Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2-3 aastane laps:  

 

 Kuulab ja jälgib õpetaja laulu;  

 Keskendub lühiajaliselt muusikapala kuulamisele; 

 sooritab koos õpetajaga lihtsaid liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt. paigaltammumine, 

keerutamine üksikult, koosjalgadega hüplemine, lehvitamine, käte peitmine selja taha, 

viibutamine sõrmega, kükitamine);  

 tunneb rõõmu kuulatavast muusikapalast;  

 matkib loomade ja lindude häälitsusi ja liigutusi; 

 mängib õpetaja ettenäitamisel kuuldud muusikale kaasa kehapillil (plaksutab, patsutab 

kaasa pulssi või rütmi).  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3-4 aastane laps  

 

 Huvitub laululisest tegevusest; 

 püüab õpetajaga kaasa laulda (lauldes kaasa nt. üksikuid silpe, sõnu, laululõike);  

 Osaleb laulude esitamises (plaksutab või laulab kaasa);  

 Moodustab ringi, hoiab liikumisel kätest kinni, liigub koos paarilisega; 

 Suudab keskenduda lühiajaliselt kuulama muusikat lauluna või instrumendil esitatuna; 

 liigub koos õpetajaga vastavalt muusika meeleolule, arvestades pulssi ja meetrumit (nt. 

kõnd ja jooks, päkkadel kõnd, ühe ja vaheldumisi kahe jalaga koputamine, keerutamine 

paarilisega);  

 reageerib emotsionaalselt muusika iseloomule (nt. plaksutab, kõigutab keha vmt.);  

 mängib muusikat kuulates, liikudes ja lauldes kaasa pulssi või mängides rütmi kehapillil, 

kõlapulkadel, randmekuljustel, väikesel trummil ja marakal.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4-5 aastane laps:  

 

 Laulab rühmaga samas tempos;  

 laulab peast lihtsamaid õpitud rahva- ja lastelaule, osaleb laulumängudes;  

 väljendab muusika meeleolu liikumise kaudu (nt. plastilise intoneerimise ehk loova 

liikumisega);  

 tantsib, kasutades eakohaseid tantsuelemente (nt. põlvetõstekõnd ja –jooks, liikumine 

hanereas ja ringis);  

 kuulab laulu ja muusikapala, tunneb kuulmise järgi ära mõningaid õpitud laule; 

 oskab peast laulda 1-2 laulu ja ühe laulumängu; 

 tunneb ära EV hümni;  
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 väljendab emotsionaalselt kuulatud muusikas tajutud kontrastseid meeleolusid liigutuste ja 

liikumisega  

 mängib rütmipille (nt. kõlakarpi, trummi, kuljuseid, pandeirat) muusika kuulamise, 

liikumise ja laulmise saateks, eristab kuulates neid tämbri järgi.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 5-6 aastane laps:  

 

 Laulab väljahingamisel loomuliku häälega;  

 esitab laule rühmaga samas tempos;  

 laulab peast teistega koos mõningaid rahva- ja lastelaule;  

 muudab liikumist muusikaosade ja muusikaliste väljendusvahendite vaheldumise põhjal 

(tempo, dünaamika, register), arvestades pulssi ja meetrumit (nt. liigub hanereas ja ringis 

nii üksi kui ka paaris);  

 esitab õpetaja seatud tantse, kasutades õpitud tantsuelemente;  

 kuulab laulu ja muusikapala huviga, väljendab kuulatud muusikas tajutud meeleolusid 

erinevate muusikaliste tegevuste (liikumise, laulumise, pillimängu) kaudu, näiteks  

 järgib rütmi ja tempot kehalise liikumisega või, tundes ära õpitud laulu (kuuldes nii 

meloodiat kui ka sõnu), hakkab kaasa laulma;  

 mängib ja tunneb kuulates tämbri järgi ära õpitud rütmipille; mängib rütmisaateid 

lasteriimidele ja –lauludele, mängib tamburiini, kõlatoru, võrutrummi ja kastanjette  

 ansamblimängus osaledes alustab ja lõpetab koos teistega, mängib nendega ühes tempos.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps:  

 

 Laulab ilmekalt, lähtudes laulu ja teksti karakterist;  

 laulab peast õpitud rahva- ja lastelaule ning esitab neid rühmas kui ka üksi; 

 liigub ja tantsib sünkroonis teistega, kasutades näiteks hüpaksammu ning külg- ja  

eesgaloppi;  

 kõnnib, jookseb ja reageerib muusika tempo muutustele rütmiliselt täpselt (nt. muudab 

liikumissuunda muusika dünaamika ja tempo järgi);  

 tunneb ära lihtsamaid žanre (marss, laul, tants);  

 väljendab loovalt muusika kuulamisest saadud elamusi;  

 mängib rütmi- ja meloodiapillidel (nt. puuagoogo, taldrik, guiro, triangel, kõlaplaadid) 

lihtsamaid ostinato kaasmänge (lühikest korduvat rütmi- , viisi- või meloodialõiku);  

 oskab mängida eakohaseid rütmi- ja meloodiapillidel kaasmänge õpitud lauludele, mängib 

pilliansamblis.  

 

 

 



Viljandi valla lasteaed „Päikesekiir“ õppekava  

  

   

20 

6) Liikumine  

 

Valdkonna eesmärgid: 

Laps: 

1)tahab liikuda ja tunneb rõõmu liikumisest;  

2)suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;  

3)tegutseb aktiivselt individuaalselt ja rühmas;  

4)mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;  

5)järgib elementaarseid hügieeni ja ohutusnõudeid.  

 

Valdkonna sisu:  

1)kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;  

2)põhiliikumised; liikumismängud; erinevad spordialad; tants, rütmika.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2 – 3.a. 

 

 Liigub õpetaja juhendamisel ohutult. 

 Arvestab rühmakaaslasi aktiivses tegutsemises. 

 Sooritab põhiliikumisi. 

 Mängib koos juhendaja ja kaaslastega kõnni – ja jooksumänge. 

 Teeb harjutusi ettenäitamise ja juhendamise järgi ühtses tempos õpetaja ning 

kaaslastega. 

 Sooritab õpetaja juhendamisel liigutusi muusika järgi erinevas tempos. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4.-5a. 

 

 Sooritab harjutusi õpetaja korralduste ja  sõnaliste seletuse järgi. 

 Hoiab oma kohta erinevates rivistustes. 

 Sooritab põhiliikumisi kombinatsioonides ja õpitud harjutustes. 

 Mängib kollektiivseid  liikumismänge. 

 Kasutab sihipäraselt erinevaid võimlemisvahendeid. 

 Plaksutab ja liigub vastavalt rütmile. 

 Sooritab tasakaalu, painduvust ja osavust arendavaid harjutusi. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6 -7 a. :  

 

 Keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks; 
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 Peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest. Valides sobivad 

paigad ja vahendid; 

 Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised; 

 Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavat tegevust; 

 Säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel; 

 Kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab 

domineerivat kätt; 

 Matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel. 

 Kasutab liikumisel erinevaid vahendeid ( pall, rõngas, rätik, kelk jms.) 

 Peab kinni kokkulepitud mängureeglitest. 

 Nimetab erinevaid spordialasid ja tuntumaid sportlasi. 

 

Valdkond Tegevus Tegevuste arv nädalas 

sõimerühm liitrühm 

Mina ja keskkond uurimine ja vaatlemine 

katsete tegemine 

õuesõpe 

matkamine 

1x 1x 

nädalas 

hommikuringi 

osa 

Keel ja kõne kuulamine ja kõnelemine 

lugemine ja kirjutamine 

1,5-3a. 2x 1,5-4a. 1x 

5-7a.2x 

Matemaatika vaatlemine ja uurimine 

võrdlemine ja arvutamine 

1x 3-7a. 2x 

Kunst maalimine 

voolimine 

joonistamine 

kleepimine ja meisterdamine 

1x 

1x 

 

1x 

1x 

1x 

5-7a. 1x 

1x 

Muusika laulmine 

muusika kuulamine 

muusikalis-rütmiline liikumine 

pillimäng 

2x 2x 

Liikumine erinevad spordialad 

põhiliikumised 

liikumismängud 

2x 2x 

 

 

 

5.LAPSE ÜLDOSKUSTE ARENG 

 

 

Lapse üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, sidudes neid 

erinevate valdkondadega. Eeldatavad üldoskused kujunevad järk-järgult lasteaiaea jooksul. 

Üldoskuste kujunemist hinnatakse iga õppeaasta lõpus lapse vanematega toimuval 

arenguvestlusel ja vormistatakse arenguvestluse kokkuvõte. 
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Lapse üldoskuste ealine ülevaade on antud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt 

välja antud juhendis. 

Lapse arengu eeldatavad üldoskused on: 

1. Mänguoskused 

2. Tunnetus- ja õpioskused 

3. Sotsiaalsed oskused 

4. Enesekohased oskused 

 

5.1.Üldoskuste arengu eeldatavad tulemused vanuseti: 

  

1)Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 2- aastane laps 

 

Mänguoskused 

 

 mängib või tegutseb eakaaslasega kõrvuti 

 mängib matkimismänge (nuku söötmine taldrikust jm) 

 laob klotse üksteise peale täiskasvanu abiga. 

 

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 

 suudab lühiajaliselt tegutseda ilma täiskasvanu osaluseta 

 suudab lühiajaliselt kuulata eakohaseid jutukesi 

 osutab nimetatud esemele 

 rühmitab ühe nähtava omaduse järgi 

 sobitab erinevaid materjale  ja esemeid 

 suhtleb 1-2 sõnaliste lausetega 

 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

 

 joob tassist 

 aitab täiskasvanul mänguasju ära panna 

 üritab iseseisvalt süüa 

 võtab seljast lihtsamaid kinnituseta riideid 

 leiab rühmas oma käterätiku ja poti 

 jälgib teisi lapsi ja tunneb huvi nende vastu 

 teab oma eesnime 

 väljendab lihtsaid emotsioone, mis on tugevad ja vahelduvad ruttu 

 tunneb huvi teiste laste vastu 

 toetub võõrastega suheldes tuttavale täiskasvanule 
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2) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 3- aastane laps 

 

Mänguoskused 

 mängib sageli 2-3 lapsega, järgib lihtsamaid reegleid 

  mängib omal algatusel iseseisvalt kuni 15 min 

 kordab ja jäljendab varasemaid kogemusi lihtsas rollimängus 

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 

 plaanib ja organiseerib tegevusi täiskasvanu abiga 

 plaanib osaliselt oma käitumist ja tegevust iseendale suunatud kõne vahendusel 

 omab sõnavara, mis võimaldab end väljendada , kasutab dialoogi 

 jälgib lihtsaid lookesi, eristab kogemusele tuginedes realistlikke sündmusi väljamõeldud 

lugudest 

 omab ettekujutust arvumõistest ja värvuste nimetustest 

 rühmitab esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi 

 õpib aktiivse tegutsemise kaudu, omandab uusi seoseid 

 suudab teha valikuid 

 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 
 

 täidab igapäevaelu rutiini 

 väljendab tugevaid emotsioone, oma mina 

 osaliselt on kujunenud enesetunnetus ja eneseteadvus 

 vajab enesekindluse saavutamiseks turvalisust, rutiini ja reegleid 

 jagab mõnikord oma asju teistega, valdavalt on omandihoidja 

 loob sõprussuhteid 

 järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes jäljendab igapäevaelu rolle ja 

tegevus 

 reageerib lihtsatele juhistele ja korraldustele 

 oskab lohutada haiget saanud sõpra 

 

3) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 4 -aastane laps: 

 

Mänguoskused 

 mängib sageli koos 2-3 lapsega, suheldes ~ 15 minutit 

 lapse juhtiv tegevus on mäng, mis hõlmab rolli- ja võistlusmänge, loovtegevusi 

  mängides jagab mänguasju ja kooskõlastab mängutegevusi 

 Oskab oma mängu planeerida ja organiseerida ning tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta 

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 suudab osaleda rühma ühistööde teostamises, teeb koostööd teiste lastega 

 järgib lihtsaid reegleid 

 plaanib minakeskse kõne abil tegevust ja lahendab probleeme 
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 saab aru mõistatustest ja lihtsamates piltlikest võrdlustest 

 liigitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi 

 keskendub mitmele nähtavale ja eristavale tunnusele, jaotab oma tähelepanu 

 saab aru arvumõistest, huvitub tähtedest 

 omandab teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, kujutluste ja kõne kaudu 

 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

 saab hakkama eneseteenindamisega (riietub, sööb, joob iseseisvalt), on kujunenud 

tualetiharjumused 

 tahab olla iseseisev, kuid veel ei oma realistlikku ettekujutust oma võimetest 

 lõpetab ebasobiva käitumise meeldetuletuse peale, saab aru taunitavast käitumisest 

 seab endale mõningaid eesmärke ja täidab neid 

 teab oma ees- ja perekonnanime, vanust , sugu ning märkab soolisi erinevusi 

 palub ja tänab meeldetuletusega, kasutades sõnu “palun”, “tänan”, “ aitäh” 

 korrastab vajadusel mängu ja töökoha 

 räägib tunnetest, väljendab oma seisukohti ja mõtteid 

 püüab vahel teisi abistada ja lohutada 

 vajab tegevustele tunnustust ja täiskasvanu tähelepanu, väärtustab oma saavutusi 

 

4) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 5-aastane laps:  

 

Mänguoskused 

 

 Liitub kaaslastega arvestavalt käimasoleva mänguga 

 Järgib mängureegleid 

 Etendab/võtab mängudes erinevaid rolle 

 Mängib fantaasiamänge 

 Organiseerib mängu, määrab reeglid ja kaasab teisi 

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 

 Osaleb ühistegevustes rõõmuga, teda motiveerivad tegevused eakaaslastega 

 Keskendub huvipakkuvale tegevusele mõnikümmend minutit 

 Püüab korrigeerida oma käitumist või tegevust vastavalt täiskasvanu juhistele 

 Kasutab oma tegevusi planeerides ja korraldades kasutama sisekõnet 

 Keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada kokkuleppeid 

 Konstrueerib, katsetab ja uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutisi kui 

reaalseid esemeid ja objekte 

 Saab aru toimuvast  minevikus ja tulevikus, ning fantaseerib 

 Oskab vaadelda ning märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid 

 Eristab rühmi, oskab neid võrrelda ning saab aru lihtsamate mõistete kuuluvusest, alluvusest ja 

üldistusastmest 

 Omab ette kujutust numbritest, tähtedest ja sümbolitest 

 Kasutab intuitiivselt lihtsamaid mälustrateegiaid 
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Sotsiaalsed – ja enesekohased oskused 

 

 Püüab vastuvõetaval viisil toime tulla tugevate tunnetega 

 Saab hakkama lihtsamate konfliktolukordade lahendamisega, kõne areng võimaldab 

arusaamatusi lahendada verbaalselt 

 Väljendab oma emotsioone ja oskab neid nimetada (olen kurb, rõõmus jms) 

 Hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid 

 Suudab kuigivõrd vastutada oma tegevuse eest 

 On tundlik teiste hinnangute suhtes, need mõjutavad tema enesehinnangut 

 Kasutab elementaarseid viisakusreegleid (teretab, tänab, palub), oskab avalikus kohas sobivalt 

käituda 

 Osaleb vestluses, lastes ka teistel rääkida 

 Teab ja püüab järgida rühma reegleid, jälgib reeglite täitmist teiste poolt 

 Saab riietumisega iseseisvalt hakkama (va paelte sidumine) 

 

5) Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps: 

Mänguoskused 

 

 tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma; 

 rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast 

maailmast;  

 algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu; täidab mängudes erinevaid rolle; 

 järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada; 

 suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele; 

 tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus; 

 kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.  

 

Tunnetus- ja õpioskused 

 

 saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja 

nähtusi tervikuna; 

 mõtleb nii kaemuslik-kujundlikult kui ka verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib 

sellele vastavalt ning kasutab arutlevat dialoogi; 

 tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi; 

 kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni; 

 tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;  
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 suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja 

katsetada; 

 rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel; 

 kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist.  

 

Sotsiaalsed oskused  

 

 püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses; 

 tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu; 

 hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise; 

 osaleb rühma reeglite kujundamisel; 

 oskab teistega arvestada ja teha koostööd; 

 loob sõprussuhteid; 

 saab aru oma-võõras-ühine tähendusest; 

 teeb vahet hea ja halva käitumise vahel; 

 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad; 

 järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme; 

 selgitab oma seisukohti. 

 

Enesekohased oskused: 

 

 suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha sobival 

viisil väljendada; 

 kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi; 

 oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt 

tagasisidele; 

 algatab mänge ja tegevusi; 

 tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest; 

  teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda; 

 saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused; 

 kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda 

järelt.  
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6.LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE JA HINDAMISE PÕHIMÕTTED JA 

KORRALDUS 

 

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste 

väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. 

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad 

vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui 

ka pedagoogi suunatud tegevustes.  

Lapse arengu hindamist viiakse läbi rühmaõpetajate, liikumis-, muusikaõpetaja ja logopeedi 

koostööna. 

Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondade tulemused. 

Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse 

toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

 Pedagoogiline nõukogu valib lapse arengu hindamise meetodid. 

 Rühmaõpetaja tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust 

rühmakoosolekul õppeaasta alguses. 

Üks kord õppeaastas viivad rühma pedagoogid lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks 

lapsevanematega läbi arenguvestluse, mis: 

 

1. annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest  

2. selgitab lapsevanema ootused ja seisukohad lapse arengu suhtes 

3. annab pedagoogidele teavet lapse kodusest kasvatusest, võimalustest, harjumustest jne. 

 

 

Arengu hindamise meetodid: 

1. lapse vaatlus 

2. lapse tööde analüüsimine 

3. koolivalmiduse test 

4. lapse küsitlemine 

 

 

 

 

 

Lisa 1:  Lapse arengu hindamise kord 

Lisa 2:  Lapsevanemaga arenguvestluse läbiviimise kord 
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7.ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA 

KORRALDUS 

 

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest 

taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi 

või kohandusi lapse kasvukeskkonnas ( mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja 

kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. 

Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, 

mille eest vastutab lasteaia direktor. 

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi, liikumis-ja 

muusikaõpetajaga    ja lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. 

Üks kord aastas, kevadel, tehakse kokkuvõte arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna 

sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.  

Lasteaed toetab  erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri 

tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. 

 

 

8. EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPPE 

 

Lastele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele täiendav  õpe. 

Lasteaiarühmas omandavad mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti keele lõimitud tegevuste 

kaudu, millele lisandub vajadusel eesti keele tugiõpe individuaalse tegevusena rühmaõpetajate 

ja logopeedi poolt. 

Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse lapse arengutaset, vanust ja 

lapsevanema soovi lapse eesti  keele oskuse taseme saavutamiseks. 

Erivajadusega muukeelsest perest  lapsele koostatakse eesti keele kui teise keele õpetamiseks 

vajadusel individuaalne arenduskava. 

 

 

9. LASTEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS 

 

Põhimõtted:  

1. Lasteaia pedagoogid teevad lapse arengu toetamiseks peredega koostööd, mis põhineb 

vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

2. Pedagoog nõustab vajadusel lapsevanemat õppe- ja kasvatusküsimustes. 

3. Lapsevanemal on võimalus osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises 

ettepanekute tegemise kaudu rühmakoosolekul, arenguvestlusel, igapäevasel suhtlemisel 

pedagoogidega. 

4. Lapsevanemal on võimalus anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele rahuloluküsitluste, 

arenguvestluse ja küsitluslehtede kaudu. 

 

 

Koostöövormid: 

Koostöövorm sagedus 

Lapsevanemate üldkoosolek 2x aastas, sügisel, 

kevadel 

Rühmakoosolek 2x aastas 

Hoolekogu koosolek  4x aastas (võib 

toimuda 2x veebis) 

Talgud kasvukeskkonna kujundamisel ja turvaliseks muutmisel 1x aastas, kevadel 
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Perevestlused uutele lastele rühmas 1x aastas, lapse 

lasteaeda tulles või 

uude rühma minnes 

Arenguvestlused 1x aastas 

Kirjalikud teated (info stendidel, kodulehel, pedagoogilis-

psühholoogilised artiklid, infovoldikud, e-kirjad) 

 

pidev 

Ühisüritused Vastavalt aasta 

tegevuskavale, 

tähtpäevadele ja 

traditsioonidele 

Lapsevanemate osalemine rühma õppe-kasv.töös Vastavalt 

vajadustelele ja 

võimalustele 

 

 

 

10. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 

 

Õppekava täitmist  analüüsitakse  1x aastas, õppeaasta lõpul . Tulemuste põhjal koostatakse 

tegevuskava uueks õppeaastaks. Õppekava  muudatused ja täiendused arutatakse läbi ja 

kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ning kiidetakse heaks  hoolekogus.  

Õppekava  uuendamine on seotud: 

1. haridusalase seadusandluse muudatustega 

2. muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 

3. sisehindamise tulemustega 

4. Viljandi valla arengukava muutustega 

 

Õppekava  uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor. 

 

 

11. ÕPPEKAVA RAKENDAMINE 

 

Õppekava rakendatakse 2015.aasta 1.septembrist. 


