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1. Lasteasutuse  eripära
1.1.Osaline keelekümblus toimub 3-4, 4-5, 5-6 ja 6-7 aastastel lastel. 
1.2.  Eesti keeles korraldatavate õppetegevuste osakaal on järgmine:

o 3-4, 4-5, 5-6 ja 6-7 aastastele lastele peale eesti keele tunde õpetatakse keelt ka läbi muusikat. 

o Kõikides nendes rühmades kõikvõimalikud rutiinsed tegevused nagu hommikuring, vaatlused õppekäi-
kudel jt viiakse läbi eesti keeles rühmaõpetajatega.

2. Osalise keelekümbluse õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid:
2.1.Tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu
2.2.Soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega
2.3.Tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest
2.4.Kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses
2.5.Äratada huvi lugemise-kirjutamise vastu, kujundada lugemise-kirjutamise alusoskused.

3. Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
 Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 Mängu kaudu õppimine
 Kodu ja lasteasutuse koostöö
 Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja prioriteedid.

3.1  Luua koolieelses lasteasutuses tingimusi laste täisväärtusliku füüsilise ja psüühilise terviseks.
3.2 Eesti keele õppimine lastel alates 3.aastast osalise eesti keelekümblusprogrammil. Tutvustada lapsi paralleelselt
eesti ja vene kultuure.
3.3. Kujundada koolieelikutel tolerantset suhtumist, tutvustada lapsi kultuuride ning rahvuste mitmekesisust. Sotsiaalse
ja kõlbelise kompetentsuse arendamine (isiksuse kultuur) kasutades „Kiusamisest vaba lasteaed“ programmi. 
„Kiusamisest  vaba  lasteaed“-  see  on  kiusamist  ennetav  metoodika,  mis  tugineb  neljale  põhiväärtusele:  sallivus,
hoolivus, julgus ja austus.
3.4. Teosatada psühholoogilist ettevalmistust kooliks.
3.5. Aktiviseerida õppeprotsessi järgmiste tegevuste kaudu:
-integreeritud õpe
-õuesõpe
-uute tehnoloogiate kasutamine õppetöös- Digiõpik-lapse kõne arendamiseks ja keelte õppimiseks.
3.6. Tunnetus-ja  uurimusliku, konstruktiivse tegevuse ning lapse tehnilise loomingu arenemine robotitehnika kaudu.
Robotite abil  õpivad lapsed programmeerimise aluseid, määrades robotile  tegevuste plaani  ja välja töötades tema
jaoks ülesandeid. Robotitega töö arendab mõttekujutlust ja kognetiivseid kompetentse kõrgeima tasemeni.
3.7. Kultuuri -ja hügieeni ning  iseteeninduse oskuste kasvatamine.

4. Lapse arengu hindamise põhimeetodid ja kord
Lapse arengutaseme analüüsimine ja hindamine on vajalik lapse omaduste mõistmiseks, et selgitada tema erivajadusi,
et toetada positiivset  enesehinnangut ning planeerida õppe-kasvatustegevust.  Hindamine aitab arengus näha neid
pooli, kes vajavad toetust ja tugevdamist.

Hindamiskord ja meetodid:
Lapse arengu hindamine pärineb:

 Lapsest ise;
 Vanematest;
 Õpetajast;
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 Spetsialistist (muusikaõpetajast, liikumise õpetajast, logopeedist)

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe - kasvatusprotsessist. 
Rühma õpetaja, muusikaõpetaja, liikumise õpetaja hindavad lapse arengut kaks korda aastas (sügisel ja kevadel),
kasutades järgmisi meetodeid ja võtteid:

 Vaatlus on peamine hindamismeetod – vabategevuses, mängus, töötegevuses,  mis võimaldab saada otsest
teavet lapse tegevuse ja käitumise kohta loomulikus keskkonnas.

 Vestlused laste, vanemate, kolleegidega, kes annavad lisateavet lapse arengust;
 Laste teosed, joonistused, töövihikud, käsitööd annavad ülevaate lapse arengu dünaamikast.
 Testid õppekava poolt pakutavatel teemadel, mis võimaldavad hinnata lapse arengu taset.

Hindamise  tulemused  registreeritakse  lapse  vaatluskaardil  (lisa  2),  mis  hõlmab  kolme  valdkonda,  mis  annavad
tervisliku ülevaate lapse arengust:

 Füüsiline areng – üldised ja peenmotoorsed oskused, liikumise koordineerimine, orienteerumine ruumis.
 Intellektuaalne areng – omandatud teadmiste ja oskuste kogum, õppimisvõime, võimalus uusi asju õppida,

loogiliselt mõelda, analüüsida ja süstematiseerida saadud teavet.
 Sotsiaalne  areng  –  hinnatakse  lapse  suutlikkust  suhelda  laste  ja  täiskasvanutega,  võime kontrollida  oma

emotsioone ja väljendada neid, lapse iseseisvus, omandamine ühiskonna traditsioone, kultuuri, keskkonda,
milles laps kasvab, tema väärtuste kujunemine.

Juhul  kui laps ei omanda eelkooli   hariduskava hindamise tulemuste põhjal,  siis koostöös õpetajate, vanemate ja
logopeediga koostatakse individuaalne arengukava lapse toetuseks (lisa 3).

Lapse arengu jälgimiseks koostatakse „Lapse arengumapp“ (Portfoolio)
Portfoolio on teabe kogumine, mis aitab määrata lapse omadusi ja registreerida selle arengut. Lapse arengumapp
hoitakse rühmas kogu lapse viibimise aeg lasteaias ja mapp sisaldab:

 laste teoseid (joonised, töövihikud ja lehed, testid jne.)
 vaatluslehti;
 lapse arengukaaardi.

Rühma  õpetajad  teavitavad  lapsevanemaid  laste  hindamise  kohta,  üks  kord  aastas  vanematega  viiakse  läbi
arenguvestlused.  Arengu vestluse läbiviimiseks vanemad täidavad eelnevalt  küsimustiku (lisa 4).  Vanemate soovil
arenguvestlustel võib osaleda logopeed, muusikaõpetaja ja liikumise õpetaja.

Lapse  kooli  valmisoleku  kujunemine  on  jälgitud  lapse  arengu  analüüsimisel  õpetajate  ja  logopeedi  poolt  kogu
koolieelsel perioodil. Lapse kooli valmiduse määramisel  arvestatakse kooliealiste laste individuaalseid omadusi. Laste
kooli valmisoleku kaart (lisa 5) koostatakse Lasteaia õppekava läbinud lastele ja see antakse vanematele enne lapse
lahkumist lasteaiast, seoses tema kooli lubamisega.

Vanematele lapse arengu hindamise tulemused ja andmed arenguvestluse kohta on konfidentsiaalsed.

5. Õppe- ja kasvatusvaldkondade sisu
Õppe- ja kasvatustegevus seostatakse temaatikaga, mis on lapsele ning tema ümbritseva keskkonnale tähtis. Õppe- ja
kasvatustegevuse koostamisel ja korraldamisel toimub integreemine järgmistel valdkondadel: 
-kuulamine ja kõnelemine, 
-lugemine ja kirjutamine, 
-vaatlemine ja uurimine, 
-matemaatika, 
-kunst, 
-muusika, 
-liikumine, 
-hariv robootika.
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6. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

6.1. Valdkond ”Mina ja keskkond”

Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
 Laps: 
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 
2) saab 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.

Lapse arengu eeldatavad tulemused
TEEMA 3 - 4 .a. 4 – 5 .a. 5 – 6.a. 6 -7.a.

Mina Ütleb oma nime.
Vastab õigesti, kas ta 
on poiss või tüdruk.
Ütleb vanuse või 
näitab seda sõrmedel

Ütleb oma nime ja 
perekonnanime, soo, 
vanuse.

Oskab öelda oma 
nime, vanuse ja 
soo(tüdruk, poiss)

Oskab tutvustada 
iseennast, kirjeldab 
oma välimust, räägib 
oma 
lemmiktegevusest või 
hobist.

Perekond ja 
sugulased

Nimetab 
pereliikmeid:ema, isa, 
õde, vend
Teab nende nimesid

Kirjeldab oma 
perekonda
Teab õdede ja 
vendade nimesid

Kirjeldab oma 
perekonda 
(pereliikmete nimed ja 
perekonnanimed)

Oskab nimetada 
kodust aadressi, teab 
kodu asukohta (linnas,
maal) - teab oma 
pereliikmeid ja 
vanavanemaid, 
kirjeldab pereliikmete 
koduseid tegevusi - 
teab nimetada 
lasteaiatöötajaid ja 
nende tegevusi - 
oskab nimetada 
vanemate ameteid.

Kodu Vastab küsimustele 
oma kodu ja 
pereliikmete kohta

Kirjeldab oma kodu. Kirjeldab oma kodu. 
Nimetab kodu 
asukoha: linnas, maal.
Kirjeldab pereliikmete 
koduseid tegevusi ja 
nimetab oma 
kohustusi.

Oskab kirjeldada oma 
kodu.
Teab kodust aadressi 
ja telefoni.
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Lasteaed Suudab leida oma 
koha rühmas (kapp, 
voodi, rätik).
Ütleb laste ja õpetaja 
ning õpetaja abi 
nimed.

Oskab nimetada oma 
rühma nime.
Nimetab rühmas 
olevaid esemeid.

Nimetab oma lasteaia 
nime. Oskab nimetada
oma rühma nime.
Oskab nimetada oma 
tegevusi ja mänge.
Tunneb ja jälgib 
lauakombeid.

Nimetab oma lasteaia 
rühma nime.
Nimetab erinevaid 
ameteid lasteaias ja 
nende vajalikkust. 
Teab rühmareegleid ja
traditsioone.
Tunneb ja jälgib 
lauakombeid.

Kool Teab kooli ja õppimise
protsessi tähtsust.    
Tunneb huvi õppimise 
vastu.

Teab kooli kui 
õppimise kohta.
Oskab kirjeldada, mille
poolest lasteaed 
koolist erineb.

Ametid, 
elukutsed, 
tööd

Matkib lihtsamaid 
töövõtteid.
Asetab töövahendid 
kokkulepitud kohta.

Nimetab küsimisel 
erinevaid elukutseid. 

Oskab nimetada 
vanemate ameteid. 
Teab ja austab: kokka,
õpetaja, õpetajaabi, 
arsti, juhi, müüja ja 
teiste tööd. Teab mis 
kellele on vaja töö 
jaoks. Kasutab 
teadmisi erinevate 
tööerialade oma 
mängutegevuses. 
Osaleb töös rühmas ja
õuealas õpetajaga 
koos.

Teab ja oskab 
kirjeldada erinevaid 
elukutseid ning nende 
vajalikkust.
Loetleb tuntumate 
ametite juurde 
kuuluvaid 
töövahendeid.
Kasutab  teadmisi 
erinevate tööerialade 
oma mängutegevuses.
Teab raha otstarvet.  
Osaleb töös rühmas ja
õuealas. Oskab 
nimetada pereliikmete 
elukutseid ja ameteid.

Kodumaa, 
teised 
rahvused 
Eestis

Osaleb jõukohasel 
viisil vanemate laste ja
täiskasvanute 
tegevuses kodumaale 
tähtsatel päevadel 
(ruumide 
kaunistamine, laulude 
laulmine, peoriiete 
kandmine jm.) Leiab 
Eesti lippu nähes 
erinevate värvide 
seast Eesti lipu värvid.

Teab riigi tähtsamaid 
sümboleid
Nimetab riigi nime, kus
ta elab

Teab oma kodumaa 
nime, pealinna, 
sümboolikat. Oma 
linna 
vaatamisväärtuseid. 
Teab rahva 
traditsioone ja 
kombeid. Oskab 
näidata kaardil Eestit.
Teab, et Eestis elavad
erinevate keelte ja 
kultuuri rahvused. 
Teab oma rahvust ja 
keelt ning riigi 
tähtsamaid sümboleid.
Oskab nimetada 
erinevaid rahvusi oma 
rühmas ja kodukohas.

Nimetab Eesti riigi 
sümboleid (lipp, hümn,
vapp, lind, lill, kivi). 
Teab kodulinna 
sümboleid.
Oskab Eesti kaardil 
näidata oma 
kodukohta.
Teab Eesti vabariigi 
presidenti nime.
Teab ja nimetab Eesti 
lähinaabreid 
(Venemaa, Läti, 
Soome ja Rootsi).
Oskab nimetada teisi 
rahvusi ja keeli ja teab
nende kombeid ja 
traditsioone.
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Mõistab, et inimesed 
on erinevad ning neil 
on erinevad 
vajadused.

Tähtpäevad, 
pühad ja 
kombed

Teab, mis on 
sünnipäev.
Osaleb lasteaias 
tähtpäevade 
tähistamisel.

Teab tähtpäevi peres. Teab rahva- ja 
riigitähtpäevi.Teab 
pühadega seotud 
tegevusi. 
Tähtpäevadega 
seotud kombeid ja 
sümboleid. Osaleb 
tähtpäevade 
ettevalmistamisel ja 
tähistamisel 

Teab rahva- ja 
riigitähtpäevi, 
pühadega seotud 
tegevusi, sümboleid ja
kombeid.
Osaleb tähtpäevade 
ettevalmistamisel ja 
tähistamisel

Üldinimlikud 
väärtused ja 
üldtunnustatud
käitumisreeglid

Meeldetuletamise 
korral tervitab, jätab 
hüvasti, palub ja tänab

Rakendab iseseisvalt 
põhilisi 
viisakusreegleid. 
Tunneb ja järgib 
lauakombeid.

Teab põhilisi 
käitumisreegleid: 
tervitab, palub, tänab, 
abistab jne
Teab mõistete õige ja 
vale tähendust.
Tunneb ja järgib 
lauakombeid.
Teab mõisteid: „hea“, 
„kuri“, „halvasti“, 
„hästi“,“ausus“, 
„sõprus“, „austus“.
Teab põhilisi 
käitumisreegleid 
lasteaias, 
ühistransportis, õues, 
teatris.

Teab põhilisi 
käitumisreegleid 
lasteaias, 
ühistransportis, õues, 
teatris.
Teab mõisteid: „hea“, 
„kuri“, „halvasti“, 
„hästi“,“ausus“, 
„sõprus“, „austus“.
Mõistab vastutust oma
tegude ja käitumise 
eest.
Oskab arvestada oma 
arvamustest ja 
huvidest erinevaid 
huve ja arvamusi.
Oskab kaasinimestega
tähelepanelikult 
käituda.

Sõprus ja 
abivalmidus

Küsimuse korral 
nimetab oma sõprade 
nimesid.
Lohutab haiget 
saanud 
mängukaaslast .

Oskab sõpra lohutada 
ja abistada. 
Oskab andeks anda 
leppida.

Nimetab küsimuse 
korral sõbra 
positiivseid omadusi.
Oskab sõpra lohutada 
ja abistada.
Oskab andeks anda ja
leppida.

Oskab luua ja hoida 
sõprussuhet; teab 
sõpruse tähendust, 
oskab kirjeldada sõbra
omadusi

Ohutus ja 
turvalisus

Nimetab esemeid, mis
võivad olla ohtlikud. 

Nimetab esemeid, mis
võivad olla ohtlikud.
Teab, et õnnetuse 
korral tuleb pöörduda 
täiskasvanu poole.
Teab, et ei tohi 
võõrastega kaasa 

Teab ohtlikke asju ja 
kohti.
Teab tulega seotud 
ohteid ja reegleid.
Teab hädaabinumbrit 
112
Teab ohutuse 

Teab ohtlikke asju ja 
kohti.
Teab tulega seotud 
ohteid ja reegleid.
Teab hädaabinumbrit 
112
Teab ohutuse 
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minna käitumise reegleid. käitumise reegleid.
Teab kuidas tegutseda
ohuolukordades.

Ehitised Osutab jalutuskäigul 
kodukoha tuntumatele 
asutustele (kool, 
kauplus).
Teab oma rühma 
asukohta lasteaias.

Nimetab oma 
kodukoha tuntumaid 
asutusi (kool, kauplus,
postkontor).
Oskab nimetada 
erinevaid ruume 
lasteaias.

Teab oma kodu, 
lasteaeda ning 
teenidusasutusi.

Teab oma kodu, 
lasteaeda ning 
teenidusasutusi, selle 
sisustust ning nende  
otstarvet. Teab hoone 
ehituseks kasutatavaid
materjale.

Kodumasinad Osutab küsimuse 
korral kodumasinatele 
ja – elektroonikatele.

Oskab küsimuse 
korral nimetada kodus 
kasutatavaid 
kodumasinaid ja – 
elektroonikat ning teab
nendega seotud ohte.

Teab kodus 
kasutatavaid 
kodumasinait: pliit, 
külmkapp, arvuti, 
televiisor jne.
Teab kodumasinate 
ülesandeid.

Teab kodus ja 
tootmisel kasutatavaid
kodumasinaid. Teab 
elektroonikat ja nende 
otstarvet. Teab 
kodumasinate 
ülesandeid. Teab 
ohutuseeskirju 
kodumasinate 
kasutamisel .

Sõidukid Osutab küsimuse 
korral sõidukitele ja 
kordab nimetust.

Oskab küsimuse 
korral nimetada 
sõidukeid (auto, rong, 
buss, lennuk, laev).

Teab reisi-, veo- ja 
ametitranspordi 
nimetusi, nende 
funktsioone. Teab 
sõidukite osi.

Teab reisi-, veo- ja 
ametitranspordi 
nimetusi, nende 
funktsioone. Teab 
sõidukite osi

Tervise 
väärtustamine

Nimetab tervist 
hoidvaid tegevusi (nt 
tervislik toitumine, 
piisav kehaline 
aktiivsus, piisav uni ja 
puhkus, mäng, hea 
tuju, meeldivad 
suhted).

Kirjeldab, mida 
tähendab tema jaoks 
terve olemine. 
Kirjeldab, kuidas hoida
enda ja teiste tervist. 
Teab, mis on haigus, 
milline tegevus või 
käitumine kahjustab 
tervist (nt 
suitsetamine, sh 
passiivne, alkoholi 
tarvitamine, vägivald).

Hammaste 
tervis

Osutab küsimisel 
hammaste 
hooldamiseks 
vajalikele vahenditele

Harjab hambaid 
täiskasvanu abiga

Peseb hambaid 
täiskasvanu 
juhendamisel. 
Nimetab hammaste 
tervise jaoks vajalikke 
tegevusi (hammaste 
pesemine, tervislik 
toitumine, hambaarsti 
juures käimine).

Selgitab, miks tekib 
hambakaaries 
(hambaaugud). Järgib 
hammaste hooldamise
ja hoidmise 
põhimõtteid 
igapäevaelus 

Tervislik 
toitumine

Osutab küsimisel 
erinevatele 

Nimetab erinevaid 
toiduaineid

Nimetab toiduaineid, 
mida tuleks süüa iga 

Oskab nimetada, 
milliseid toiduaineid 
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toiduainetele päev. tuleb süüa rohkem ja 
milliseid vähem, et olla
terve.

Inimkeha 
tundmine

Osutab küsimisel 
peale, kätele, 
jalgadele, silmadele, 
suule, ninale, 
kõrvadele

Nimetab erinevaid 
kehaosi.

Oskab nimetada 
kehaosi ja teab nende 
vajalikkust. Oskab 
hoolitseda oma keha 
eest.

Oskab nimetada 
kehaosi ja teab nende 
vajalikkust.
Teab tervise väärtust 
ja selle hooldamise 
vajadust. Teab 
haigustamise 
põhjuseid ja nende 
vältimise võimalusi.

Kodukoha 
 loodus :
köögi- ja 
puuviljad

Osutab küsimisel
mõne puu ja 
köögiviljadele

Nimetab tuttavaid puu-
ja köögivilju (nt õun, 
pirn, kartul, porgand, 
kurk, tomat).

Teab, nimetab, teab 
maitse järgi: köögivilju(
tomat, kurk, porgand 
jne),
Puuvilju (õun, ploom, 
pirn jne), marju.

Teab, nimetab, teab 
maitse järgi:
Köögivilju  (tomat, 
kurk, porgand jne),
Puuvilju (õun, ploom, 
pirn jne), marju.
Nende kasvatamise 
kohti.

Loomad Leiab mänguasjade 
seast ja pildilt jänese
Nimetab tuntumaid 
koduloomi (nt kass, 
koer).
Osutab küsimisel 
looma erinevatele 
kehaosadele (pea, 
saba, käpad). 

Nimetab tuntud 
koduloomi ja matkib 
nende häälitsusi. 
Nimetab tuntumaid 
metsloomi (karu, siil, 
orav, hunt). Nimetab 
tuntud loomade 
iseloomulikke 
tunnuseid (nt jänesel 
pikad kõrvad, oraval 
pikk saba).

Teab loomade ja 
loomadepojade 
nimesid. 
Teab loomade 
kehaosi.
Teab loomade 
elupaiku. Teab kodu –
ja metsloomaid. Teab, 
mida söövad erinevad 
loomad.

Teab loomade ja 
loomadepojade 
nimesid. 
Teab loomade kehaosi
ja välimust. Loomade 
elupaiku. Teab kodu-, 
metsa- ja troopilisi 
loomi. Teab, mida 
söövad erinevad 
loomad. Kuidas 
inimene hoolitseb 
koduloomadest. 
Koduloomade kasu 
inimesele.
Loomade käitumise 
erinevusi eri 
aastaaegadel.

Linnud Osutab küsimisel 
linnule, putukale, 
kalale ja konnale

Oskab küsimuse 
korral nimetada 
tuttavat lindu ( 3). 
Teab, et mõned 
loomad elavad metsas
ja mõned inimeste 
juures (kodus).

Teab lindude ja 
lindudepojade 
nimesid.
Teab lindude kehaosi.
Teab lindude elupaiku.
Teab kodu-ja 
metslinde, paiga-ja 
rändlinde.

Teab lindude ja 
lindudepojade 
nimesid. 
Teab lindude kehaosi 
ja välimust.
Teab lindude elupaiku.
Teab kodu-ja 
metslinde, paiga-ja 
rändlinde.
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Teab kuidas inimene 
hoolitseb 
kodulindudest.
Teab kodulindude 
kasu inimesele.

Veeelanikud Nimetab tuntumaid 
veeelanikke, nt konna 
ja kala.

Teab veekogu 
elanikkkude nimesid: 
kalad, konnad jne. 
Teab kalade kehaosi

Teab veekogu 
elanikkkude nimesid: 
kalad, konnad, 
kilpkonnad, 
meriloomad  jne. Teab
nende kehaosi ja 
kodupaiku.

Putukad Osutab küsimisel 
tuntumatele putukatele
(sipelgas,lepatriinu, 
mesilane). 

Teab lepatriinut, 
sipelgat, mesilast, 
põrnikat jne.
Teab nende kehaosi 
Teab putukate 
elupaiku.

Teab putukate 
nimesid. Teab nende 
kehaosi. Teab 
putukate elupaiku. 
Teab putukadega 
seotud oht ja nende 
kasu.

Taimed Leiab loodusest ja 
pildilt puu, lille ja 
seene

Eristab tuntumaid puu 
ja aedvilju välimuse 
ning nimetuse järgi. 
Oskab osutamise 
korral nimetada 
tuttavaid lilli

Teab puid, lilli, rohtu, 
põõsaid ja nende 
nimetusi.
Teab  puu-, põõsaste- 
ja lilleosi. Taime 
kasvatusi tingimusi ja 
tsükleid.
Teab söödav- ja 
mittesöödavseeni ja 
nende nimetusi.
Oskab taimede eest 
hoolitseda.

Teab puid, lilli, rohtu, 
põõsaid ja nende 
nimetusi.
Teab  lehte-ja 
okkapuude erinevusi. 
Teab puu-, põõsaste- 
ja lilleosi. Taime 
kasvatusi tingimusi ja 
tsükleid. 
Teab söödav- ja 
mittesöödavseeni ja 
nende nimetusi. 
Oskab taimede eest 
hoolitsedatoas ja 
õues.

Aastaajad Osutab pildil talvele ja 
suvele (külm, soe)

Oskab nimetada talve 
ja suve iseloomulikke 
nähtusi (talvel sajab 
lund, on külm, suvel 
saab ujuda, on soe).

Laps teab aastaaja 
iseloomulikke nähtusi 
looduse ja inimese 
elus.

Laps teab aastaaja 
iseloomulikke nähtusi 
looduse ja inimese 
elus.Teab aastaaja 
vahetuse järjekorda. 
Iga aastaaja kuunime. 

Loodushoid Tunneb rõõmu 
looduses (õues) 
viibimisest
Viskab täiskasvanu 
eeskujul prahi 
prügikasti

Leiab loodusesse 
mittekuuluvat prahti (ja
toob selle kokkulepitud
kogumiskohta)

 Laps tunneb rõõmu 
looduses viibimisest, 
huvi eluslooduse 
vastu. Oskab enda 
ümber puhtust 
loodusest hoida.
Laps teab, et on vaja 
vett ja elektrit hoidma. 

Teab millised 
inimtegevused 
mõjuvad positiivselt 
või negatiivselt tema 
koduümbruse 
loodusele. Et on vaja 
vett ja elektrit hoida.
Kuidas käituda 
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looduses. Tunneb 
vastutust looduse 
eest. Tunneb rõõmu 
looduses viibimisest. 
Tunneb huvi 
eluslooduse vastu. 
Oskab enda ümber 
puhtust hoida.

6.2. Valdkond “Keel ja kõne”

Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Laps:

 Tuleb toime igapäevases suhtluses
 Kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust
 Tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased 

oskused

Valdkonna „Keel ja kõne“ sisu  on:
1. Keelekasutus: grammatika, hääldamine, sõnavara,
2. Kuulamine ja kõnelemine
3. Lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus

Teema 3-4 aastased 4-5 aastased 5-6 aastased 6-7 aastased
GRAMMATIKA Kasutab tuttavas 

situatsioonis ja 
tegevuses 
grammatiliselt 
vormistavata 1-2 
sõnalisi lauseid (Nt 
andke palun, Jüri õue 
jne)
Kasutab üksikuid 
käände –ja 
pöördevorme 
juhustlikult mõne sõna 
puhul.

Mõistab ja kasutab 
tuttavas tegevuses ja 
situatsioonis 3-5 
sõnalisi lihtlauseid.
Kasutab  oma kõnes 
õigesti tegusõna 
käskivat kõneviisi (nt 
istu, hüppa, seisa, 
vaata, tantsi jne).
Kasutab oma kõnes 
õigesti tegusõna kindla
kõneviisi olevikuvormi  
(nt sõidab, laulab).

Kasutab kõnes eri 
tüüpi liht lauseid.  
Kasutab oma kõnes 
omadussõna 
võrdlusastmeid (suur –
suurem-, kõige 
suurem). Ühildab sõnu
arvus (karud söövad) 
ja käändes (punese 
palliga).

Kasutab oma kõnes 
osastava ja 
sisseütleva käände 
(palju linde, konni, lilli).
Valdab erinevaid 
lihtmalle.  Kasutab 
kõnes õpitud  
grammatilisi vorme ja 
lauseehitust.

HÄÄLDAMINE Kasutab oma kõnes 
tuttavaid 1-2 silbilisi 
sõnu.
Hääldab õigesti 
enamikku häälikutest 
(eranditeks võivad olla
r, s, k, õ, ü).

Kasutab oma kõnes 
tuttavaid 2-3 silbilisi 
sõnu. 
Hääldab õigesti 1-2 
silbilisi, kaashääliku-
ühendeid  sisaldavaid, 
tuttava tähendusega 
sõnu (porgand, 
taldrik).                     

Hääldab õigesti  kõiki 
vene – ja  -eesti keele 
häälikuid. Hääldab 
õigesti 3-4 silbilisi 
tähenduselt  tuttavaid 
sõnu . 
Hääldab õigesti sageli 
kasutatavaid võõrsõnu
(nt. diivan,taburet, 
banaan).

Hääldab etteöeldu 
kordamisel õigesti 
tähenduselt võõraid 
sõnu. Hääldab õigesti  
võõrhäälikuid (ä, ö, 
ü),tuttavatest sõnades 
(nt öö, jäätis, üks, 
jänes, üheksa jne).
Laps teab 
„häälikuperekondi“ – 
täis- ja kaashäälikud.

SÕNAVARA Kasutab oma Kasutab oma kõnes Mõistab ja kasutab Kasutab kõnes õigesti 
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kogemustega 
seotuvaid konkreetse 
tähendusega sõnu
 ( umbes 50) tuttavas 
situatsioonis. Kasutab 
nimi- ja tegusõnu (nt 
kiisu, puu, jänku, tere, 
anna jne). Mõistab 
sõnu ühes kindlas 
tähenduses tuttavas 
situatsioonis.

kõiki sõnaliike. 
Kasutab nimisõnu,mis 
väljendavad tajutavaid 
objekte, nähtusi. 
Kasutab tegusõnu, mis
väljendavad tegevusi, 
millega laps ise on 
kokkupuutunud. 
Kasutab kõnes 
värvust, suurust jn 
hästi tuttavaid 
tunnuseid tähistavaid 
omadussõnu. Kasutab
tagasõnu (all, peal, 
kõrval), ruumisuhete 
tähistamiseks.

kõnes nii üld- kui ka 
liiginimetusi ( nt. 
kuusk, kask – puud, 
tuvi, varblane – linnud)
Kasutab kõnes 
objektide osade/ 
detailide nimetusi 
(käpad, saba, pea, 
rool jne).  Kasutab 
kõnes  mõningaid 
liitsõnu (täpiline, laulja,
autojuht  jne).

.

aega väljendavaid 
määrsõnu  (eile, täna, 
homme).
Nimetab ühe õpitud 
kategooria piires 
vähemalt kaks sõna 
(nt lilled- tulp, roos). 
Kasutab kõnes inimesi
ja inimese tegevust 
iseloomustavaid sõnu. 
Kasutab õigesti aja- ja 
ruumisuhteid 
väljendavaid sõnu (nt 
enne, pärast, ees, 
taga, otsas, vahel, 
kohal, varem, hiljem). 
Mõistab abstraktseid 
üldnimetusi õpitud 
valdkondades (nt 
transport, elukutsed, 
tähtpäevad, aastaajad 
jne).

KUULAMINE Tunneb huvi eesti 
keele vastu. Kuulab ja 
tajub eesti keele kõla. 
Omandab oskused ja 
strateegiad, mis 
aitavad  tal vaadata ja 
kuulates eesti keelse 
teksti tähenusest aru 
saada. Tunneb 
tuttavas kontekstis ära
lihtsamad õpitud 
sõnad ja võljendid.

Reageerib 
adekvaatselt 
lihtsamatele 
korraldustele. Kuulab 
ja mõistab kõnet, mis 
on vahetult seotud 
suhtlus-situatsiooniga.
Mõistab lihtsamaid 
õpitud küsimusi. 
Tunneb ära lihtsamad 
sõnad ja väljendid ning
mõistab neid.

Reageerib 
adekvaatselt 
lihtsamatele 
korraldustele.
Kuulab eesti keelset 
ettelugemist või 
jutustamist.
Mõistab õpitud 
küsimusi.

Kuulab ja mõistab 
kõnet vahetult seotud 
suhtlus-situatsiooniga, 
suudab sellele 
reageerida verbaalselt.
Mõistab etteloetud või 
jutustatud eakohase 
eestikeelse teksti 
põhisisu.
Mõistab esitatud 
küsimusi.
Tunneb ära õpitud/ 
omandatud sõnad ja 
väljendid ning mõistab 
neid.

KÕNELEMINE Kordab järele 
lihtsamaid sõnu ja 
väljendeid. 
Jäljendab õiget 
hääldust liisusalmides,
lihtsamate luuletustes, 
rütmisalmides, 
lauludes, 
hääldamisharjutustes.

Teab lihtsamaid õpitud
viisakusväljendeid. 
Tunneb aktiivset huvi 
asjade nimetuste 
vastu. Kordab järele 
õpitud sõnu ja fraase 
ning kasutab neid 
tuttavate esemete, 
nähtuste,omaduste 
nimetamiseks. Oskab 

Kasutab 
elementaarseid 
viisakusväljendeid. 
Oskab koostada 
lihtsamaid fraase ja 
lauseid. Kasutab  
ennast rääkides sõna 
mina.
Vastab küsimustele 
õpitud sõnavara piires.

Tunneb ja kasutab 
elementaarseid 
viisakusväljendeid 
erinevates suhtlus- 
situatsioonides.
Kõneleb õpitu 
sõnavara piires, 
suudab algatada ja 
lõpetada vestlust.  
Räägib perest ning 
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vastata lihtsamatele 
küsimustele. Proovib 
kasutada õpitud sõnu 
ja fraase suhtlemisel 
lasteaia personaaliga 
ning loovmängudes.

Teab peast mõnda 
eestikeelset laulu, 
luuletust, liisusalmi.
Kasutab õpitud sõnu ja
fraase aktiivselt 
suhtlemisel laste ja 
personaaliga, aga ka 
väljaspool lasteaeda 
õppekäikudel.

vestleb õpitud 
teemadel. 
Vastab küsimustele  
ning oskab esitada 
küsimusi.
Moodustab ise 
lihtsamaid fraase ja 
lihtlauseid. Tunneb 
aktiivse kontakti 
loomise võimalusi.

LASTE- 
KIRJANDUS

Vaatab üksi ja koos 
täiskasvanuga 
pildiraamatut: keerab 
lehte, osutab pildile 
ning kommenteerib 
pilte.

Kuulab meeleldi 
ettelugemist ja esitab 
kuuldu kohta küsimusi.
Annab (küsimuste abil)
teksti sisu edasi 
üksikute, sidumata 
lausungitega.       
Uurib ise raamatuid.
Mängib suunamisel 
lavastusmänge.

Tunneb ära luuletuse, 
jutu, muinasjutu kui 
kirjandusžanri.  
Kasutab raamatu 
süžeesid ja tegelas- 
kujusid oma 
mängudes.

Teab peast eesti 
keelseid luuletusi. 
Mõistab lühikesi tekste
õpitud sõnavara piires,
milles pole kogu info 
välja öeldud (nn mõtte-
lünkadega tekstid).

KIRJALIK 
KÕNE

Eristab kuulmise järgi 
häälikuliselt sarnaseid 
sõnu üksteisest 
(nt. tass - kass).

Häälib täiskasvanu 
abiga 1-2 sibilisi sõnu. 
Soovib kirjutada 
üksikuid sõnu (tähtis ei
ole õigekiri). 

Häälib 1-2 silbilisi 
kaashääliku-
ühenditeta sõnu (nt. 
karu, maja, ema) .     
Tunneb täiskasvanu
 rõhutatud hääldamise 
järgi kuulmise teel ära 
hääliku sõna alguses 
või lõpus.       
Kirjutab õigesti 
üksikuid sõnu(nimi).

Nimetab ja kirjutab 
enamikku tähti.    
Veerib kokku 1-2 
silbilisi sõnu ja saab 
aru loetud tekstist.    
Häälib õigesti 2-3 
silbilisi sõnu.        
Määrab hääliku 
asukoha sõnas: 
alguses, lõpus, sees  
Kirjutab 1-2 silbilisi 
sõnu: märkides ära 
kõigi häälikute õige 
järjekorra, kirjutades 
joonelisel paberil 
joonte vahele ja 
hoides lauses sõnadel 
vahet.
Tunneb 
lauselõpumärke.
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6.3. Valdkond «Matemaatika»

Matemaatika õpetamise eesmärk on anda ja laiendada laste värvuse, suuruse, vormi, ruumi, aja, hulga ja arvu kujutlusi
soodustamaks laste toimetulekut igapäevaelus. Matemaatika valdkonna õppe ja kasvatustegevuse tulemusel laps
1) orienteerub ümbritsevate esemete maailmas, sh

 oskab rühmitada esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrrelda hulki,
 oskab järjestada esemeid suuruse ja asenditunnuste järgi,
 mõistab olulisemaid aegruumilisi seoseid ja oskab neid kasutada;

2) saab aru arvude, suuruste ja kujundite mõistetest, sh
 mõistab arvu koostist, seoseid arvude vahel,
 mõistab olulisemate mõõtühikute tähendust,
 suudab kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundimõistete abil

Üldteemad
1) ARVUDE MAAILM: loendamine, arvud, liitmine ja lahutamine.
2) ASJADE MAAILM: esemete järjestamine, rühmitamine, orienteerumine ajas ja ruumis, hulgad.
3) SUURUSTE MAAILM: suurused, mõõtühikud.
4) KUJUNDITE MAAILM: tasapinnalised ja ruumilised geomeetrilised kujundid.
5) VÄRVUSTE MAAILM: põhi- ja sekundaarvärvid, värvitoonid.  

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
 Suunatakse last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles orienteeruma, mille tulemusel

laps avastab esemetevahelisi  seoseid,  leiab esemete erinevusi  ja sarnasusi,  oskab esemeid järjestada,
rühmitada ja loendada;

 Harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas ja kasutama
vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;

 Seostatakse mäng,  vaatlused,  vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, suunates sealjuures last
kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning kompimisaistingut;

 Suunatakse last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite nimetused
jm);

 Toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides sarnaste ning erinevate
tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu. 

Lapse arengu eeldatavad tulemused

3-4 aastased 4-5 aastased 5-6 aastased 6-7 aastased

ARVUDE MAAILM: loendamine, arvud, liitmine ja lahutamine.

Laps loendab 1-5ni Laps loendab 1-10-ni Laps loendab 1-10-ni. 
Oskab nimetada antud 
arvule eelnevat/järgnevat 
arvu.

Laps mõtestab arvude rida 
12ni, loendab 10- ni ja 
tagurpidi 10-st allapoole

Võrdleb, mida rohkem, mida 
vähem.

Kasutab arvu võrdlemisel 
sõnu on suurem kui, on 
väiksem kui.

tunneb numbrimärke ning 
oskab neid kirjutada

Mõtestab mõisteid esimene-
viimane.

Kasutab järgarve kuni 
kolmeni eseme/isiku 
positsiooni nimetamisel 

Kasutab esemete (kuni viis) 
arvu võrdlemisel sõnu rohkem,
vähem, võrdselt (ühepalju).

15



(mitmes?).
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Kasutab järgarve kuni viieni 
eseme/isiku positsiooni 
nimetamisel (mitmes?).

Liidab ja lahutab erinevate 
vahendite abil 5 piires ja 
kasutab matemaatilisi märke 
(+,-, =).

ASJADE MAAILM: hulgad, esemete järjestamine ja rühmitamine, orienteerumine ajas ja ruumis.

Rühmitab antud 
kahesugused esemed 
kaheks ühesuguste 
esemete hulgaks ühe 
ühise tunnuse alusel 
(kuju, värv, suurus)

Rühmitab antud erinevaid 
esemeid
(nt pallid, pliiatsid, kommid, 
klotsid jne) ühe etteantud 
tunnuse (värv,
suurus, kuju) alusel

Rühmitab esemeid 
ühesuguse tunnuse alusel

Moodustab hulki kahe erineva 
tunnuse abil. 
Kuni 10 elemendist 
koosnevate hulkade 
võrdlemine 
Hulga jagamine osahulkadeks

Esemete järjestame 
suuruse (suur, 
keskmine, väike)

Esemete järjestame suuruse 
(suur, keskmine, väike) ja 
värvuse järgi 

Esemete järjestamine 
erinevate tunnuste alusel: 
kõrge-madal, suur-väike, 
lühem-pikem. 

Järjestab kuni viis eset 
pikkuse, laiuse, kõrguse ja 
paksuse järgi, kirjeldades ühte 
eset teise suhtes (pikem-
lühem, laiem-kitsam, kõrgem-
madalam, rohkem-vähem, 
paksem-õhem)

Võtab ühest hulgast 
esemeid ära ja lahutab.

Oskab koostada matemaatilisi 
jutukesi kahe etteantud hulga 
järgi.

Nimetab ja kasutab 
ööpäeva osade 
määramisel sõnu öö ja 
päev.

Nimetab kõik aastaajad ning 
kirjeldab nende kogetavaid 
tunnuseid kodukohas ja laste
tegevusi eri aastaaegadel.

Nimetab õiges järjekorras 
kõik nädalapäevad, 
tööpäevad, puhkepäevad 

Nimetab nädalapäevi, kuid, 
aastaaegu, teab oma 
sünnikuud ja -päeva;

Nimetab õiges järjekorras 
kõik nädalapäevad

Kirjeldab tegevusi ja 
sündmusi
eile - täna - homme

Määrab kellaaega täistundides,
mõitestab kellaaega veerand,  
kolmveerand, pooltund

Nimetab erinevaid päeva 
osi hommik, päev, õhtu, öö

Kasutab kõnes õigesti sõnu 
enne, praegu, hiljem.

Juhendamisel paigutab 
esemeid teise isiku või 
eseme suhtes üles-alla, 
ette-taha

Määrab teiste laste ja 
esemete asukohta enda 
suhtes: peal, all, sees, taga 
või ees (minu ees, minu taga 
jne).

Määrab vasakut ja paremat 
poolt.

Määrab esemete asukohta 
enese ja teiste suhtes.

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

Orienteerub  tasapinnal 
liikumist suunavate 
käskluste abil.

Orienteerub tasapinnal 
(paberil).

Määrab eseme asukohta 
teise eseme suhtes: kõrval, 
ääres, keskel, vasakul - 

17



paremal.

SUURUSTE MAAILM: suurused, mõõtühikud.

Nimetab, milline ese on  
suur/väike/keskmine. 

Suudab leida ja nimetada, 
milline kahest eritüübilisest 
esemest on pikk/ lühike, 
kitsas/lai, aeglane/kiire

Suudab otsustada ja 
nimetada, milline ese 
(esemed) etteantud 
esemetest on madal/kõrge, 
lähedal/kaugel, kõige 
lähemal, kõige kaugemal. 

Suudab otsustada ja nimetada,
milline ese (esemed) etteantud
esemetest on pikem- lühem, 
ühepikkune, paksem-õhem, 
kõrgem-madalam, laiem-
kitsam, kergem-raskem.
Järjestab esemeid raskuse 
järgi.

Leiab erinevate esemete
hulgast palju ja üks

Eristab mõisteid üks-paar Oskab määrata vasak-
parem käsi

Eristab mõisteid terve-pool 
ese, paaris/paaritu arv

 Teab ja kasutab mõisteid 
ümmargune, kandiline.

Mõõdab kaugust ja pikkust 
kokkulepitud 
mõõtevahendiga.

Mõõdab pikkust, raskust ja 
vedelikku kokkulepitud 
mõõtevahendiga.
(nöör, klots, puupulk jne.) 

Nimetab rahaühikuid (sent ja 
euro).

KUJUNDITE MAAILM: tasapinnalised ja ruumilised geomeetrilised kujundid.

Leiab ümbritsevast 
keskkonnast etteantud 
kujundi abil (ring, 
kolmnurk) samakujulisi 
esemeid. 

Eristab tasapinnalisi 
kujundeid (ruut, ring, ristkülik 
ja kolmnurk).

Eristab ja rühmitab 
tasapinnalisi kujundeid kuju
järgi.

Leiab erinevate kujundite 
hulgast ringi, kolmnurga, 
ristküliku, ruudu ning kera ja 
kuubi.

Koostab lihtsamat mustririda 
(värvi, vormi või suuruse 
vaheldumine) kujundeid 
kasutades.

Oskab nimetada ruumiliseid
geomeetriliseid kujundeid: 
kuup, kera. 

Jaotab terviku osadeks (ring, 
poolring).

VÄRVUSTE MAAILM: põhi- ja sekundaarvärvid, värvitoonid.

Tunneb ja nimetab 
põhivärve (punane, 
sinine, kollane) ja veel 
lisaks roheline.

Tunneb põhivärve ja mõnda 
värvi veel lisaks: valge, must.

Tunneb põhivärve ja mõnda
sekundaarvärvi veel lisaks: 
oranž, lilla, roheline

Tunneb põhivärve ja 
värvitoone (hele-tume).

6.4. Valdkond „Kunst”

Valdkonna õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
1. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
2. Kujutab  isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
3. Vaatleb, kirjeldab eesti keeles ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
4. Kasutab  õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
5. Kasutab  materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt
6.  Vaatleb  kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut  eesti keeles õpitud sõnavara piires.

Valdkonna „Kunsti” sisu:
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    1) Kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
    2) Kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;
    3) Tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine;
    4) Kunstiteoste vaatlemine, eesti keeles  vestlused kunstiteostest, kunstist.

Õppe-ja kasvatustegevust kavandades ja korraldades:
 Antakse  lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on võimalus väljendada oma maa -

ilmanägemist;
 Suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps vaatlustel tehtud

tähelepanekuid;
 Kasutatakse  mängu, muusikat, lihtsat lavastust, eesti keeles  jutu lugemist jne;
 Arvestatakse , et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, otsida

ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud oskusi rakendada ja loovalt kombineerida;
 Julgustatakse  last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning erguta -

takse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks lapse isikupärane eneseväljendus;
 Viiakse  kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste valdkondade õppe- ja kasvatuste -

gevuste osana, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või kombineeritakse erinevaid materjale;
 Suunatakse  last tehtut analüüsima, selgitama   eesti keeles (õpitud sõnavara piires), miks ta kujutas esemeid,

nähtusi just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. Kaaslaste töö -
desse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid.

Lapse arengu eeldatavad tulemused

1-3 aastased 3-4 aastased 4-6 aastased 6-7 aastased

Joonistamine 

Tunneb rõõmu 
kunstitegevuses 
osalemisest.

Leiab oma 
kritselduste hulgast 
kujundeid, millile võib 
anda nime või millest 
võib midagi öelda.
Õpetaja abil leiab 
enda ümber sinise, 
kollase, punase ja ro-
helise värvi.
Kaunistab (täppide, 
joontega) ruumilisi ja 
tasapinnalisi esemeid
(nt lillepotti, paberit, 
taskurätti, papptaldri-
kut, palli, sokki, 
plastiliinist plaati, kivi 

Jutustab oma 
joonistustest, annab neile 
nimed. 

Õpetaja abiga leiab enda 
ümber sinise, kollase, 
punase ja rohelise värvi, 
nimetab  eesti keeles 
värvide nimetusi.

Joonistab sümbolitega, 
mis täienevad ja muutub 
keerukamaks. 

Tõmbab pintsliga erineva 
suunaga jooni, teeb täppe 
ning katab pindu. 

Joonistusvärvidega teeb 
sõrmede ja terve käe 

Otsustab oma kava 
rakendamiseks neid 
vahendeid, mida ta loeb 
kõige sobivamaks. 
Võrdleb heledamaid ja tu-
medamaid vätvitoone ning
tunneb sinist, kollast, 
punast, rohelist, valget, 
musta, pruuni ja roosat, 
nimetab eesti keeles nen-
de nimetusi. 
Koostab elementidest 
lihtsa kordumisskeemiga 
mustririba eseme äärise 
kaunistamiseks (tass, 
taskurätt jne). 
Kasutab kujundamiseks 
šabloone, trafarette. 
Jooni ja kujundeid 
ühendades, joonistab 

Kasutab loovalt 
geomeetrilisi kujundeid ja 
nende kombinatsioone 
keerukamate objektide 
ülesehitamiseks.
Rõhutab kõige tähtsamat 
oma töös värvi, suuruse 
või asukoha valikuga.
Laps eristab värve ja  
nimetabeesti keeles   nen-
de nimetusi ja värvitoone 
(hallikas, taevasinine jne).
Märkab mustri rütmi ja 
suudab seda jätkata.
 
Nimetab eesti keeles ja 
kasutab erinevaid 
joonistuse tarvikuid, 
arvestades nende eripära.
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jne).
Iseseisvalt tegeleb 
graafilist materjali abil
(kriitide, pliiatsitega), 
väljatrükke (punktid, 
vertikaalsed, hori-
sontaalsed, sirged, 
lainelised, katkend-
liked , spiraalseidd 
joonid), püsides pa-
beri piirides.
Tõmbab jooni erineva
suunaga kriitide, 
pliiatside, pintsliga.
Joonistusvärvidega 
teeb jäljed sõrmede ja
terve käega.

jäljed paberile. 

Võtab pintslile vajaduse 
korral lisaks värvi ja katab 
pindu. Kaunistab (täppide,
joonte, templiga) ruumilisi 
ja tasapinnalisi esemeid 
(nt lillepotti, paberit, 
taskurätti, papptaldrikut, 
palli, sokki, plastiliinist 
plaati, kivi jne). 

sümbolitega, mis 
hakkavad olla sisukaks ja 
keerukamaks.

Joonistab ning värvib 
pindu värvi- ja viltpliiatsite-
ga, kriitide ja söega, muu-
tes joonte tihedust. 

Vajaduse korral lisab 
pintslile värvi ja värvib 
pindu.

Väljajoonistab peeneid de-
taile. 

Värvib oma joonistatud või
värviraamatu kujundeid, 
varieerides käe liikumise 
suunda.
Segab värve uute toonide 
saamiseks.

Kasutab eri jämedusega 
pintsleid.
Ei määrdu värviga. 
Kasutab pintslit erinevalt 
(joonistab pintsli otsaga ja 
küljega).

Voolimine 

Õpetajat   jäljendades
muljub ja näpistab, 
rullib ja veeretab 
voolimismaterjale.

Teeb sõrme või 
pulgaga pehmesse 
voolimismaterjale 
jäljendeid.

Õõnestab ümarvorme 
süvendit pöidlaga 
vajutades. Nii ümar- kui ka
piklikke vorme töödeldes 
loob soovitud esemeid.

Pigistab ja venitab 
voolimismaterjale. 
Mätserdab ümar- ning 
piklikke vorme. Mätserdab
1-3 osaliseid esemeid. 

Oskab puhas töötada 
plastiliiniga. 

Suure käesõrmega teeb 
ümaras vormis süvendusi.

Muudab 
voolimismaterjalide 
(vorme) kuju neid 
pigistades ja venitades.

Töödeldab nii ümar- kui ka
piklikke vorme. Moodus-
tab joonilisi esemeid. 
Ühendab voolitud detaile 
omavahel.

Nimetab  eesti keeles ja 
kasutab iseseisvalt 
tuttavaid 
voolimismaterjale, 
arvestades nende eripära.

Valmistab õpetajaga koos 
uusi voolimissegusid.
Niisutab voolingute 
ühenduskohti esemete tu-
gevdamiseks.

Meisterdamine, konstrueerimine, kleepetöö 

Kortsutab paberit ning
rebib  paberist tükke.
Kujundab kujutusi 
valmite vorme 
pealepanekuga 
(kleepimisega).

Oskab kleepida 
(pintseldada liimiga 
kleebitud elementi ja 
panna paberile, tupsutada
salvrättiga liimi rohkust.) 
Kujundab kujutusi valmite 
vormide kleepimisega. 
Kasutab töös loodus- ja 
jaotusmaterjale. 
Teab ja nimetab  eesti 
keeles ehitus materjale 
põhi detaile (kuubikud, 
tellised, lõhandikud). 

Lõikab ribasid ning kleebib
neid sõltuvalt töö 
olemuselt.
Lükib esemeid aukuga 
lintile, traadile. 

Vormistab oma töö 
iseseisvalt. 
Valmistab lihtsa män-
guasja täiskasvanu tege-
vust matkides.
 Eesti keeles õpitud 
sõnavara piires seletab 
valmistatud eseme tarvet. 
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Eristab ehitusi suuruse 
järgi (suur – väike, kõrge –
madal) ja kasutab  eesti 
keeles õpitud mõisteid. 

Kunstiga tutvustamine

Vaatleb pilte, 
raamatuillustratsioone
ning vastab 
küsimustele  eesti 
keeles õpitud 
sõnavara piires. 

Vaatleb pilte, näidistöid ja 
raamatuillustratsioone 
ning vastab küsimustele 
eesti keeles õpitud 
sõnavara piires. 
Näitab oma tööd ja räägib 
sellest eesti keeles õpitud 
sõnavara piires.

Vaatleb 
raamatuillustratsioone 
ning esitab nende kohta 
küsimusi ja avaldab oma 
arvamust. 

Eesti keeles õpitud sõna-
vara piires
jutustab sellest, mida ta 
on oma töödes kujutanud, 
ning nimetab, mis 
materjale ta on kasutanud.
Suhtub heasoovlikult 
kaaslaste töödesse. 

Vaadeldes ning  eesti 
keeles kirjeldades detaile 
ja värve ning tajub 
meeleolu. 
Fantaseerib ja loob   eesti 
keeles teose juurde ka loo:
mis juhtus enne, mis juh-
tub pärast.

6.5. Valdkond „Eesti keel/muusika”

3-4 4-5 5-7 

Lapsed kuulavad eesti laule hea 
meelega. 

Lapsed tunnevad huvi eesti keelsete
laulude vastu 

Laps huvitub laululistest tegevustest 
eesti keeles..

Laulavad kaasa lihtsamaid sõnu 
eesti keeles 

Laulavad lihtsamaid eesti laule Laps laulab õpetajaga kaasa kor-
rates sõnu või laululõike.
Laps laulab eesti keeles rühmaga 
samas tempos.
Laps laulab peast lihtsamaid õpituid 
rahva ja lastelaule

Oskavad  mõningaid eesti laule Laulavad laule koos liigutustega
.

Laps osaleb laulumängudes  eesti 
keeles.
Laps liigub ja muudab oma liikumist 
arvestades muusika ja laulusõnade 
pulssi ja meetrumit.

Kuulavad eesti hümni Laps tunneb ära Eesti riigi hümni ja 
oskab kuulata.

6.6. Valdkond „Liikumine”

Õppe-kasvatusliku tegevuse eesmärgiks on:

1.  Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
2. Laps on suuteline ennast pingutada eesmärgistatud tegevuse nimel;
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3. Laps tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
4. Laps saab aru füüsilise aktiivsuse tähtsusest inimese tervise jaoks;
5.  Laps järgib hügieeni ja ohutuse esinõudeid.

„Liikumise” suuna sisu :
1. Teadmised füüsilisest kasvatusest: ohutus, enesekontroll, hügieen;
2. Liikumise põhiliigid;
3. Liikumismängud;
4. Erinevad spordiliigid;
5. Tants ja rütmika.

Õppe-kasvatusliku tegevuse planeerimiseks ja organiseerimiseks:

1. Liikumise põhiliigid eeldavad liikumisvilumused ja liikumisvõimed  (osavus, vastupidavus, jõud, kiirus, paindu-
vus), mis kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarse korduvusel;

2. Spordi tegemisel kujunevad lapse füüsilised võimalused – suusatamine, kelgutamine, ujumine, võrkpalli-, jalg-
palli-, jäähoki ja korvpallimängu elemendid, kepikõnd jne;

3. Moraalprintsiipide ja enesekindluse kujunemine;
4. Laps õpib hindama oma oskusi, võimeid, arvestama eakaaslasi, kontrollima ja juhtima oma emotsioone, 

mõistma füüsilise harjutuse vajadust;
5. Keelekümblusrühmades õpib laps liikumismänge eesti keeles tegevuse alguses ja lõpus.

Lapse arengu eeldatavad tulemused.

enne 3a 3.-4. a 4.-5. a 5.-7.a

Üldteadmised liikumisest

  Teeb aktiivselt harjutusi. 
Õpetaja juhendamisel 
liigub ohutult, valib 
spordiriideid teiste 
riietuste hulgast.
Liikumistegevuses 
arvestab teisi lapsi.

Teeb harjutusi 
käskluse ja õpetaja 
seletuse järgi.
Meeldetuletamisel 
järgib hügieenreegleid 

Täidab ülesandeid 
käskluse ja õpetaja 
seletuse järgi. 
Teab spordivarustuse 
nimetust.
 Kasutab ohutuid 
liikumisviise omandatud 
tegevusliikides.  
Meeldetuletamisel järgib 
hügieenreegleid.

Osaleb lasteaia spordipäevas. Oskab 
väärikalt kaotada spordimängudes. 
Nimetab erinevaid spordiliike ja tuntud 
Eesti sportlasi. 
Keskendub sihipärastele 
füüsilistegevustele. 
Teab ja kasutab mõisteid omandatud 
terminoloogia raames. Liikumises ja 
mängus järgib ohutusnõudeid.

Liikumise põhiliigid 

Poeb väikestele 
takistustele ja nende läbi.
Käib piiratud pinnal. 
Ei kaota liikumissihti 
kõndimisel ja jooksmisel. 
Loobib palli, jälgib palli 
liikumissuunda.

Täidab liikumise 
põhiliike 
kombinatsioonides ja 
omandatud 
harjutustes. 
Täidab 
koordinatsiooni-, 
tasakaalu-, 
osavusharjutusi.

Kasutab liikumispõhiliike 
aktiivses tegevuses ja 
mängus.
 Teeb harjutusi väikeste 
spordivarustustega. 
Täidab koordinatsiooni-, 
tasakaalu-, 
osavusharjutusi.

Täidab liikumise põhiliike ilma 
pingutusteta nii, et liigutused on 
koordineeritud ja rütmilised. Ronib 
ronimisseinale lisasammuga ja täidab 
lisaülesandeid. Hoiab tasakaalu 
seistes kohal. Teeb harjutusi mõlema 
kätega korraga; liikumises, mis 
nõuavad  täpsust, kasutab 
dominantset kätt.
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Liikumismängud

Mängib koos õpetajaga ja
teiste lastega mänge 
kõndimisega ja 
jooksmisega.

Mängib 
jäljendamismänge 1-2 
reegliga. 
Iseseisvalt mängib 
aktiivseid 
liikumismänge.

Mängib 
jäljendamismänge 2-4 
reegliga.
 Pingutab 
rühmategevuses 
ühiseesmärgi 
saavutamisel.

Mängib kollektiivmänge 
võistlusloomuga, osaleb kombineeritud
teatevõistluses. Järgib ausa mängu 
printsiipi, tunnistab nii oma 
meeskonda, kui ka teise meeskonda 
edu.

Spordiliik: võimlemine

Täidab liigutusi 
juhendamisel ja pärast 
näitamist. Jookseb 
veereva eseme järgi.

Teeb 
võimlemisharjutusi 
erinevatest asenditest 
pärast näitamist ja 
käskluse järgi koos 
õpetajaga ja lastega 
ühes tempos.

Täidab kombinatsioone 
käskluse järgi, milles on 
mitte rohkem kui 4 
ülesannet. Leiab oma 
kohta erinevates 
rivistusliikides: kolonnis, 
ringis, reas.

Täidab tehniliselt õigesti harjutusi 
esemega, kontrollib oma liigutusi, 
kehaasendit nii looduses kui ka õues. 
Orienteerub mänguplatsil, näitab 
liigutust seistes esimesena kolonnis. 
Täidab painduvus-,kiirus-, 
vastupidavus-, tasakaalu-, 
jõuharjutusi. 

Spordiliik:kelgutamine, suusatamine. 

Kepikõnd.

Istub kelgul ja hoiab 
tasakaalu nõlvakust 
laskumisel. 

Veab tühja kelku.  
Sõidab kelgul 
iseseisvalt nõlvakust 
alla.

 Veab kaaslast kelgul 
üksi, kahekesi, 
kolmekesi. Sõidab kelgul
nõlvakust alla ja teeb 
lisaülesandeid. 
Omab ettekujutust:
„Suuskade tunne”, 
„Lumetunne”.
Suusatades kasutab 
libisemist ühe jalaga 
paremal või vasakul 
suusal.
Seisab suuskadel, 
hoides tasakaalu.
Kasutab suuskadel 
liikumisel vahelduva 
sammu. 
Kepikõndimisel kasutab 
käte abi ja keppide tuge, 
järgib kehaasendit.

Osaleb kelgutamiseteatevõistlustes. 
Kepikõndimisel kasutab vahelduva 
sammu.
Suusatab vahelduva libiseva 
sammuga ühe või kahe suusaga. 

Pallimängud: veeretamine, viskamine, heide, edasiandmine, tõrje.

Mänguelemendid: korvpall, jalgpall, korvpall, hoki.

Veeretab palli õpetajale, Veeretab palli teisele,  Laps veeretab palli Viskab palli üles ja püüab kinni 
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läbi väikese värava, võib 
visata eemale.

otsesuunas, viskab 
mõlema käega enda 
eest.

esemete vahel, 
erinevatest 
algseisunditest ühe või 
kahe käega. Viskab palli 
üles ja püüab kinni, pea 
tagant, rinnalt seistes ja 
istudes.
Heidab esemet 
horisontaal-, 
vertikaalsihile, 
kaugusheide.

mõlema käega vähemalt 20 korda . 
 Oskab palli põrgatada, veeretada, 
visata, edasi anda, lükata, ajada 
erinevate viisidega ja erinevate 
ülesannetega.  
Oskab ajada esemet hokikepiga, teha 
viset.

Tants ja rütmika

Lastele on tuttavad 
liigutused muusika saatel 

Kõnnib, jookseb ja 
hüpleb rütmiliselt 
muusika järgi.

Sooritab 
jäljendamisliigutusi 
muusika järgi, jäljendab 
liikumisega erinevaid 
rütme. Liigub vastavalt 
muusika tempo 
kiirenemisele ja 
aeglustumisele.

Sooritab üheaegselt kaaslasega 
rütmiliikumisi. Liigub vastavalt enda 
tekitatud rütmile ühtlase ja vahelduva 
tempoga. Väljendab liikumise kaudu 
emotsioone. Kasutab liikumisel loovalt 
vahendeid (lindid, rätikud).

Loodusliikumine

Iseseisvalt mängib vaba 
mänge.

Jalutab 
täiskasvanutega 
looduses. Ise alustab 
mängu, iseseisvalt 
tegutseb lasteaiaõues. 
Teeb kaasa 500 m 
pikkuse rännaku.  

Sihipäraselt kasutab 
mängu ja spordiplatsi 
vahenditega. Teeb kaasa
rännakuid ja orienteerub 
koos õpetajaga.

Iseseisvalt tegutseb mängu- ja 
spordiplatsil. Mängib lihtsaid 
orienteerumismänge.

6.7. Valdkond “Lego-konstrueerimine ja hariv robootika”

Eesmärk:  soodsate  tingimuste  loomine  koolieelikutel  esmaste  harjutuste  ja  oskuste  arendamiseks  lego-
konstrueerimise ja hariva robootika suunas; konstruktiivse mõtlemise arendamine robootika kaudu, programmeerimise
esma oskuste kujundamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja korraldamisel:
1. Laps tunneb huvi modelleerimise ja konstrueerimise vastu, arendab teadus-tehnilist loovust. 
2. Laps omandab esmaseid programmeerimise harjumusi.
3. Lapsel  arenevad psühhofüüsilised omadused: mälu,  tähelepanu, loogiline ja analüütiline mõtlemine, peen -

motoorika. 
4. Lapsel kujunevad kommunikatiivsed oskused:  oskus diskuteerida, oma arvamuse juurde jäämine,  koostöö-

oskus (kollektiivis, meeskonnas, väikeses rühmas (paarides)

24



5. Lapsel arendavad sotsiaal-töised pädevused: töökus, iseseisvus, oskus viia alustatud tegevuse lõpuni.
6. Suureneb lapsevanemate pädevus LEGO-konstrueerimise ja  robootika küsimustes  läbi  aktiivsete  koostöö-

vormide korraldamist. 

Lego-konstruktori ja robotitega koostöövormid lasteaias:
 Planeeritud tegevused (kui integreeritud tegevuse osa)
 Individuaalne töö õpetaja paaris koos lapsega või alarühmades:

o lapse ettevalmistamine konkursiks;
o tuge vajavate lastega töö.

 Pika- ja lühiajalised projektid, milliste osalejateks võivad olla:
o õpetaja;
o lapsed ja vanemad.

 Igapäevane iseseisev konstrueerimine, ehitusmäng vabal ajal. 
 Festivalid, konkursid, viktoriinid, näitused, seminarid. 
 Huviringid. 

Koolieelikute konstrueerimisõpetuse viisid: 
 näidise  järgi;
 mudeli järgi; 
 vastavalt tingimustele;
 skeemi-kaartide alusel;
 vaba kavandatu alusel;
 teemakohane konstrueerimine.

Õppeprotsessis kasutatakse järgmised pedagoogilised võtted:
 Sissejuhatav vestlus, mille alusel õpetaja kaasab last tegevusteemasse.
 Probleemsituatsioon, mis pakub huvi, aktiviseerib nende mõtlemist ja kaasab koolieelikuid aktiivsesse konst -

rueerimistegevusse.
 Rollimäng.
 Didaktiline mäng.
 Ülesanded näidise järgi paralleelsete õpetaja näitamise ja seletamisega. 
 Konstrueerimine tehnoloogiliste kaartide ja juhendite kasutamisega. 
 Teemakohane või joonistatud mudeli järgi loov konstrueerimine.

Lapse arengu eeldatavad tulemused. 

3 – 5aastased 5 – 7aastased
 Tunneb huvi konstrueerimise vastu. 
 Omandab matemaatilisi teadmisi loen-

damises, vormist, proportsioonist, süm-
meetriast, ruumis orienteerumisest.

 Paneb kokku lihtsaid konstruktsioone 
näidise alusel.

 Loob ehitist lihtsamate  joonistuste  ja 
skeemide järgi.

 Tutvub töö ohutureeglitega. 

 Suureneb huvi  konstrueerimise vastu.
 Omab  arusaama  loendamises, vormist, pro-

portsioonist,  mõistest osa ja tervik.
 Sooritab harjutusi pakutud skeemide, näidiste järgi, 

vastavalt juhendile ja püstitatud eesmärgile. 
 Tunneb tööohutust, töötades  robotite ja harivate 

konstruktooriga.
 Klassifitseerib  iseseisvalt materjali mudeli loomseks.
 Kasutab saadud teadmisi projekteerimisel ja konst-
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 Tunneb põhilisi ehitusdetaile (klotsid, tellis-
kivid, plaadid, kolmetahulised prismad).

 Tunneb põhilisi detailide  ühendamisviise 
erinevatest konstruktori mudelitest. 

 Tunneb lihtsamaid mehaanika aluseid 
(konstruktsioonide kindlus, ühenduse kest-
vus).

 Kujuneb meeskonnatöö oskus. 
 Oskab ehitisi läbi mängida, ühendada neid 

süžee järgi. 
 Oskab muuta ehitisi  kahel viisil: asendades

ühed detailid teistega või juurde ehitades 
neid pikkusesse ja kõrgusse. 

 Omab ettekujutust loodud ehitiste liht-
samast analüüsist. 

ruktori kokku panemisel. 
 Analüüsib vahendit, tõstab esile ta iseloomulikud 

omadused, põhiosi, loob sidet nende otstarve ja ehi-
tuse vahel.

 Täiustab kommunikatiivseid harjumusi töötades 
paaris, meeskonnas jagades efektiivselt  kohustusi. 

 Alustatud tegevuse viib lõpuni välja, kavandab tööd 
tulevikus.  

 Suureneb tunnetus aktiivsus, kujundusvõime, 
fantaasia ja loov algatusvõime. 

 Väljendab oma mõtteid loogilises järjekorras, jääb 
oma arvamuse juurde, analüüsib olukorda ja iseseis-
valt leiab loogilise mõtlemise kaudu vastused küsi-
mustele. 

 Tunneb käitumisreegleid robotite töötamisel (bee - 
bot,  blue – bot, ozobot), programmi loomise järje-
kord. 

 Kasutab mõisteid, mis tarvitatakse robootikas.

7.  Töö korraldus lastega, kes vajavad toetust
Erivajadustega laste arengu toetamiseks on vaja teha muudatusi, kohandada lapse  keskkonda või rühma tegevuste
plaanis – mängu- ja õppevahendid, ruumid, erimeetodid, õppe- ja kasvatus tehnikat jne.

Toetust vajav laps – on laps, kellel on
 Sotsiaalse kohanemise raskused ja harva lasteaias käimine, perekonna isoleerimine;
 Muu päritolukeeleline kultuur;
 Füüsiliste protsesside madal arengutase;
 Hindamise tulemuste kohaselt  Õppekava ühes või mitmes osas väga madal arengutase;
 Hindamise tulemuste kohaselt  Õppekava ühes või mitmes osas kõrge arengutase, võime teatud tegevusele 

(teatriline, kunstiline, intellektuaalne, füüsiline);
 Laps , kes ei ole läinud kooli, jäi lasteaiarühmas veel üheks aastaks;
 Isikuomadused (madal motivatsioon, kerge ärrituvus, emotsionaalse- tahtliku sfääri rikkumine, psühholoogiline 

tasakalustamatus, perekasvatuse puudumine jmt.).
 Logopeedilised  probleemid;
 Allergilised reaktsioonid;
 Laps, kellel juhtiv käsi on vasak käsi;

Töö erivajadustega lastega põhineb: 
 Tervise kaitse ja toetamise normatiivitel, päeva reziimi ja söögi koostamisel lasteaias;
 Riikliku õppekaval;
 Lasteaia Potsataja õppekaval.

Töö korraldamine toetust vajavate lastega lasteaia rühmas
 Erivajadustega lapsi eraldavad rühmaõpetajad vaatluse põhjal, arengu hindamisel, vanematega vestluse 

õppeaasta alguses läbiviimisel.
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 Logopeed hindab ja analüüsib 3-7 aastaste laste kõnet õppeaasta alguses ja tuvastab need, kes vajavad kõne
korregeerimist, teavitab vanemaid, rühmaõpetajaid ja teeb kandeid õppe- ja kasvatustegevus päevikutesse. 
Igal lapsel, kes saab logopeedilist abi, on individuaalne kõnekaart.

 Hindamiskaartide alusel vajaduse korral koostavad rühmaõpetajad lapse individuaalse programmi, et töötada 
koos eritoetust nõudva lapsega (lisategevused, vajadus täiendava tähelepanu järele, mängud, individuaalsed 
vestlused jms.), võimaluste alusel luua sobiv mänu-, arengu- ja turvaline keskkond.  Enne 1. novembrit tuleb 
koostada individuaalne programm, vanematele antakse võimalus sellega tutvuda ja pärast toimub vestlus, kus 
õpetajad nõustuvad vanematega lapse arengu nimel koostööd tegema.

 Töö erivajadustega lastega toimub vanemate ja õpetajate koostöö raames. Vajadusel osalevad selles töös 
assistendid, õpetajate abid, logopeed, muusika õpetaja, liikumisõpetaja ja tervisehoiutöötaja.

Rühmaõpetajad kasutavad erivajadustega lastega töötamisel järgmisi meetodeid ja tehnikaid:
 laste järkjärguse õppe planeerimine; õppimise  lagunemine toiminguteks ja eriline järjestus;
 verbaalse materjali keerukuse vähendamine juurdepääsetavuse  tasemele;
 lapse tegevuse reguleerimine ja korraldamine;
 väliste abivahendite kasutamine (pildid, sümbolid);
 privaatsuse ja individuaalse töö jaoks täiendavate kohtade korraldamine;
 lapse jälgimine erinevat liiki tegevustes;
 katsemeetod ( testide meetod);
 individuaalsed vestlused lapsega;
 individuaalsete ülesannete täitmine lapse poolt;
 lapse tegevuste toodete analüüs;
 koostöö perega.

Aasta lõpus teeb õpetaja järeldusi erivajadustega lapsega individuaalse töötamise tulemuste kohta.

Erivajadustega lapsega töö koordineerimisega tegeleb õppealajuhataja.

Kõneteraapia saavate laste ja individuaalse programmi järdi õppivaid laste andmed sisestatakse EHIS süsteemi.

7.1 Lapsed, kes vajavad logopeedilist abi

Eesmärgid ja ülesanded
Logopeedi töö põhieesmärgiks lasteaias on häälduse korrektsioon.
Põhiülesanded on :

 Laste selgitamine, kes vajavad logopeedilist abi (läbivaatlus).
 Täis või osaline kõnehäirete mahavõtmine.
 Parandatud kõnega kasutamise praktiliste oskuste ja villumuste moodustamine.
 Lugemis ja kirjahäirete ennetamine.
 Psühhiliste protsesside areng( mälu, tähelepanu, mõtlemine).
 Konsultatsioonilise  abi  osutamine  vanematele,  vajadusel  suunamine teiste  spetsialistide  poole(  neuroloog,

psühholoog, ortodont).
 Konsultatsioonilise abi osutamine lasteaia pedagoogidele.
 Ametialase omaduste taseme tõstmine.

Logopeedi töövõtted
1. Praktilised harjutused, mängud jne.
2. Näitlikud – vaatlus, töö vahenditega, piltidega jne.
3. Sõnastikud – vestlus, jutustus, seletus, pedagoogiline hinne
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Lasteaias on lastaaia laste kõne läbivaatlus 2 korda aastas. 
Laste vanus September Mai
3.-4.a 

4.-5.a  

5.-6.a  

6.-7.a  

Laps vormistatakse tegevusele pärast vanemate kirjaliku  nõusolekut avalduse vormis (Lisa.1).
Tegevused toimuvad 2-3 korda nädalas kehtivusega 15-30 minutit

 Individuaalselt
 Alarühmades (2-3 last)

Logopeedi töö toimub tihedas koostöös vanematega:

• Individuaalvestlused läbivaatluse tulemusest, tulevasest tööst. 

• Individuaalvestlused ja konsultatsioonid vanematega logopeedi töö tulemustest ja lapse arengu iseärasustest 

• Individuaalsed avatud tegevused (laps+vanem+logopeed)   

• Ürituste läbiviimine vanematega (pereklubi, seminarid, konkurssid jne)

Logopeedi vajaliku dokumentatsiooni nimekiri:
 Läbitud õppeaasta tööaruanne.
 Laste nimekiri, kes käivad logopeedi juures.
 Laste nimekiri, kes vajavad logopeedilist abi.
 Konsultatsiooni-metoodilise töö vanematega, lastega ja õpetajatega aastaplaan.
 Logopeedi õppetegevuste plaan.
 Esmase laste kõne läbivaatluse päevik.
 Iga logopeedi juures käiva lapse kõnekaart.
 Lapse individuaaltegevuste perspektiivne plaan.
 Õpetajate ja vanemate konsultatsioonide päevik.
 Puudumise arvestuse päevik.

7.2 Lapsed allergiliste reaktsioonide või diabeediga

Töös lastega, kellel esinevad allergilised reaktsioonid on väga tähtis lasteaia, pere ja perearsti koostöö:
 Allergilise reaktsiooni olemasolu korral tervishoiutöötaja koos kokaga koostavad lapsele erimenüü perearsti

antud tõendi alusel.
 Juhul kui, perearsti tervise tõendi alusel, laps vajab toitu, mis on tehtud väljaspool lasteaeda, lapsevanem täi -

dab avalduse vormi lasteaia direktori nimele.
 Diabeedi või muu haiguse korral lapsevanemate ja lasteaia personaali vahel on olemas kokkuleppe seoses

teatud situatsiooni tegutsemisel.

7.3 Käitumishäiretega lapsed

Koolieelikute  käitumisel  ja  arenemisel  esinevad  tihti  erinevad  käitumishäired  (argessiivsus,  tormakus,  passiivsus,
hüperaktiivsus), arengu mahajäämises ja erinevad laste närvilisuse vormid (neuroos, hirmud). Paarandustöö lapsega
peaks olema alustatud võimalikult varakult:
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 on vaja välja selgitada käitumise põhjusi, mis eristuvad teiste laste käitumisest,
 luua turvaline ja rahumeelne mikrokliima rühmas,
 määrata rühmas kohustuslikud käitumisreeglid,
 anda lastele jõukohased igapäevased kohustused ja ülesanded sooritamiseks, 
 luua tihe koostöö lapsevanematega, kaasates neid kindlaks määratud reeglite järgimisse.
 Vajadusel kaasata spetsialiste (psühholoogi, logopeedi, sotsiaaltöötajat).

7.4 Lapsed, kelle juhiva käeks on vasak käsi

Vasakukäelisus ei ole vasaku käe eelistus, see on hoopis normist erinev funktsioonide jaotus ajupoolkerade vahel.
Selliste laste emotsionaal-psühholoogilised eripärad: suurenenud emotsionaalne tundlikkus,  kiire väsimus, närvilisus,
erinevatele hirmudele vastuvõtlikkus (arglikkus), rahutuse kõrgendatud tase, loovus.

Vasakukäeliste lastega töös õpetajad:

 Selgitavad – millisel käel täpselt laps eelistab tegutseda,
 Viivad läbi tegevust, mis on suunatud nägemiskoordinatsiooni ja mälu, näitliku-kujundusliku mõtlemise, infor -

matsiooni tervikliku töötlusvõime arendamisele,
 Muretsevad erivarustusi või –vahendeid (kääre),
 Kindlalt järgivad päevakava,
 Vasakukäeliste lastega suhtlemisel sagedamini kasutavad verbaalset (sõnalist) suhtlemisvormi sest, et näge -

mis-kujundlus vorm  (mudelid, skeemid) on neile raskesti tajutav,
 Vajadusel kaasavad spetsialiste (logopeedi, psühholoogi).

8. Koostöö lapsevanematega 
1. Lasteasutuse õpetajad teevad koostööd lapsevanematega lapsearengu toetamiseks, põhinedes dialoogil, 
vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 
2. Pedagoog informeerib regulaarselt vanemat lapse arengust ja õppe-kasvatusliku töö organiseerimisest. Õpetaja 
loob lapsevanemale võimalust saada toetust ja konsultatsiooni õppe- ja kasvatusküsimustes. 
3. Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe-kasvatusliku töö planeerimises ja läbiviimises ja anda tagasisidet 
lasteasutuse tegevusest.

Uued vanemad 
Lapsevanematele antakse võimalust tutvuda lasteaia töö põhiprintsiipidega enne lapse  lasteaia nimekirjasse panemist
avatud uste päeval, beebikoolis. Vanematele, kelle lapsed on juba nimekirjas, tutvustatakse rühmatööd, rühmaruumi ja
personali enne õppeaasta algust.

Töövormid lastevanematega 
Vähemalt 2 korda aastas viiakse läbi rühmakoosolekuid, mille sisu pannakse kirja protokollis. Sügisel koosolekul
tutvustatakse  vanematele  rühmatööd,  rühmaürituste  kava,  valitakse  hoolekogu  rühmaesindajat,  selgitatakse
vanemate ootusi. Koosoleku läbiviimise kuupäeva kooskõlastatakse administratsiooniga. Rühmakoosolekutel viibib
direktor  või  administratsiooni  esindaja.  Lasteaias  tegutseb  hoolekogu.  Hoolekoguliikmeid  valitakse
rühmakoosolekutel. Hoolekogu tegutseb oma plaani järgi.

Kohustuslikud töövõtted lastevanematega:
1.Arenguvestlused vanematega – 1-2 korda aastas 
2. Individuaalvestlused vanemate soovil 
3. Igapäevane info vahetus 
4. Kirjalikud teated infostendil  
5. Info vahetus e-posti teel 
 6. Info vahetus veebi lehe kaudu, mida loob kindlaksmääratud inimene 
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7. Vastavalt ürituskavale rühmaüritused, mida viivad läbi õpetajad; 
8. Üritused õppe-kasvatusliku tööplaani järgi (peod, spordipäevad, vabaaja koosläbiviimine jne) 
9. Bebikool tulevastele lasteaiavanematele 
10. Avatud uste päevad, mille jooksul saavad vanemad tutvuda õppe-kasvatusliku tegevusega. 
11. Rahuloleku uurimine, mida organiseeritakse e-anketi kaudu 1 kord aastas, anketeerimine 
12. Näitused ja konkursid 
13. Tegevused vanemate osalemisega(töötoad) 
14. Vanemate osalemine pidude, meelelahutuste, vabaaja veetmise ettevalmistamises 
15. Arendava keskkonna koosloomine 
16. Hommiku tervitused 

9. Õppekava uuendamise ja täiendamise kord.
Lasteasutuse õppenõukogu või hoolekogu ettepanekul võib lasteasutus teha õppekavas muutusi ning lisada sellesse
sätteid, mis on seotud õppe- ja kasvatamistegevusega.

Õppekava on kinnitatud 01.09.2016 õppenõukogus 

Õppekava muutused on kinnitatud 28.03.2018 õppenõukogus 

Õppekava muutused on kinnitatud 30.01.2019 õppenõukogus 
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Lisa 1

Kooskõlastatud pedagoogilisel nõukogul 11.10.2011.a

Директору детского сада «Potsataja»
Светлане Астаховой
От И.Ф._________________________________________

г.Нарва                                                                                  «____»________________20_____

Заявление

Прошу предоставить моему ребенку (И.Ф.) _________________________________________________________
(личный код) _______________________________ коррекционно-логопедическую помощь. При этом, обязуюсь 
выполнять все рекомендации и поддерживать тесное сотрудничество с логопедом.

Подпись
__________________
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Lisa 2
NARVA LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
(1,5- 2 года)

Имя, фамилия:

Дата рождения:

Посещает дошкольное учреждение c

Учебно-познавательные навыки. Дата Дата

Умение контролировать своё тело (ребёнок залезает на низкий стульчик, 
чтобы посмотреть в окно; берёт предмет и переносит его в другое место, 
не теряя при этом равновесия и т.п.).
Выполнение простых действий: ребёнок  играет  с  песком, наливает и 
переливает воду, стучит молоточком и т.п.
Находит похожие изображения (машины, мячика и т.д.).
Группирует по одному внешнему свойству или признаку (цвет, размер, 
форма); например, раскладывает отдельно большие и маленькие пред-
меты.
Испытывает интерес к простым конструкторам и к игрушкам, которые 
можно вкладывать друг в друга (матрёшки, стаканчики).

Социальные, рефлексивные и игровые  навыки Дата Дата

Осознаёт себя, пользуется словом Я.
Самостоятельно ест, пьёт, раздевается.
Испытывает интерес к другим детям.
В ролевых играх ребёнок самостоятельно подражает увиденному -пере-
житому: кормит куклу, подметает пол, причёсывает себя и куклу.

Язык и речь
Дата Дата

Общается со взрослым: отвечает на вопросы одно – двухсловным отве-
том.
Использует предложения из 2-х слов.
Понимает и использует примерно 50 слов.
Правильно произносит некоторые короткие слова.
Правильно произносит в словах фонетически простые звуки, например, 
д,к,а,е,и,о,у,п,м,т
Рассматривает вместе со взрослыми книжки-картинки, произносит 
отдельное слово в связи с картинкой.

Дата Дата
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Искусство
Ребёнок мнёт и делит на части материал для лепки, отщипывает от об-
щей массы кусочки.
Пальцами выдавливает отверстия.
Лепит круглые и продолговатые формы (змейка, верёвка, конфета)

Выводит карандашами или мелками линии в разных направлениях,  ца-
рапает каракули.
Рисование красками пальцами (линии, точки, спонтанные образы) и всей 
ладошкой.
Закрашивание поверхности  кисточкой, губкой и т.п.
Отрывает от бумаги кусочки и приклеивает их.
Комкает бумагу.
Насыпает семена, кусочки ниток и т.п. на покрытую клеем поверхность.

 
Музыка

Дата Дата

Слушает и следит за пением учителя.
Согласовывает движения с характером музыки.
Испытывает радость от слушания песни или музыкального произведе-
ния.
Выполняет вместе с учителем простейшие движения (притопы, хлопки, 
«пружинка» и т.п.)

Движение
Дата Дата

Выполняет упражнения активно.
Забирается на небольшие препятствия и перелезает через них.
Не теряет цель движения при ходьбе и беге, играет в игры с ходьбой и 
бегом.
Подбрасывает в руках мяч. 
Бегает за катящимся предметом (мячом, обручем).
Сидит на санках и сохраняет равновесие, скатываясь с горки.

Оценивание по шкале 
(О - очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)

Учитель:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
( 2 – 3 года)

Имя, фамилия:

Дата рождения:

Посещает дошкольное учреждение c

Социальные, рефлексивные и игровые  навыки Дата Дата

Осознаёт себя, пользуется словом Я.
Соблюдает простейшие правила: благодарит, просит, приветствует, про-
щается.
Самостоятельно ест, пьёт, раздевается, сформирована привычка ходить 
в туалет.
Участвует в совместной со взрослым деятельности.
Испытывает интерес к другим детям, создаёт дружеские отношения с ни-
ми.
В ролевых играх ребёнок самостоятельно подражает увиденному –пере-
житому: кормит куклу, подметает пол, причёсывает себя и куклу.
Некоторое время ребёнок играет вместе с другими детьми и соблюдает 
простейшие правила.

Я и среда Дата Дата

Знает своё имя, фамилию, называет членов семьи.
Отвечает на вопрос, мальчик он или девочка.
Знает, сколько ему лет.
Может найти своё место в группе (шкафчик, кровать, полотенце).
Знает имена детей из своей группы.
Знает бытовую технику (плита, холодильник и т.д.)
Знает транспортные средства: автобус, машина и т.д.
Знание человеческого тела: ребёнок показывает, где у него голова, руки, 
ноги, глаза, рот, нос, уши. 
Знание времён года: зима, лето. Называет погодные явления.

Язык и речь Дата Дата

Участвует в диалоге.
Говорит   наизусть   стихи  из 1-2  строк
Понимает и использует простые предложения из 3-5 слов.
Использует в речи глаголы и прилагательные.
Правильно произносит большинство звуков (исключения: р,л, свистя-
щие, шипящие)
Рассматривает   вместе   со взрослыми   книжки  - картинки, дополняет 
рассказ взрослого.
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Математика Дата Дата

Группирует  предметы  по  одному  общему  признаку.
Находит  в множестве различных предметов  много – один.
Считает в пределах  3-х и отвечает на вопрос: сколько?
Находит различия в величинах: большой – маленький.
Различает круг и  квадрат.
Различает день и ночь.
Ориентация: показывает, что наверху – внизу, сбоку спереди – сзади

Искусство Дата Дата

С помощью учителя находит вокруг себя синий, жёлтый, красный и 
зелёный цвет.
Украшает  точками, линиями  пространственные и плоскостные предме-
ты.
 Мнёт, отщипывает, раскатывает и скатывает материал для лепки.
Мелками, карандашами, кисточкой проводит линии в разных направлени-
ях. 
Рисование пальцами и всей ладошкой.
Закрашивание поверхности  кисточкой, губкой и т.п.
Мнёт, отщипывает, раскатывает и скатывает материал для лепки.
Мнёт бумагу, отрывает от неё кусочки. 
Насыпает семена, кусочки ниток и т.п. на покрытую клеем поверхность.

 Музыка Дата Дата

Слушает и следит за пением учителя.
Согласовывает движения с характером музыки.
Испытывает радость от слушания песни или музыкального произведе-
ния.
Выполняет вместе с учителем простейшие движения (притопы, хлопки, 
«пружинка» и т.п.)

Движение Дата Дата

Выполняет упражнения активно.
Забирается на небольшие препятствия и перелезает через них.
Не теряет цель движения при ходьбе и беге, играет в игры с ходьбой и 
бегом.
Подбрасывает в руках мяч. 
Бегает за катящимся предметом (мячом, обручем).
Сидит на санках и сохраняет равновесие, скатываясь с горки.

Оценивание по шкале 
(О - очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)
Учитель:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

35



NARVA LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
(3 – 4 года)

Имя, фамилия:

Дата рождения:

Посещает дошкольное учреждение c

Социальные, рефлексивные и игровые навыки Дата Дата

Справляется с самообслуживанием – самостоятельно одевается, ест и 
пьёт, сформирована привычка ходить в туалет.
Понимает и соблюдает простейшие правила поведения в обществе.
Испытывает интерес к другим детям, создаёт дружеские отношения с ни-
ми.
В ролевых играх ребёнок самостоятельно подражает увиденному –пере-
житому: кормит куклу, подметает пол, причёсывает себя и куклу.

Я и среда Дата Дата

Знает членов своей семьи, имена братьев и сестёр. 
Знает название своей группы, имена детей и сотрудников.
Рассказывает о своём дне рождения.
Называет бытовую технику и транспортные средства.
Знает домашних и диких животных.
Различает наиболее известные фрукты и овощи.
Времена года: называет характерные природные явления.
Называет различные погодные явления.

Язык и речь Дата Дата

Активно и с удовольствием общается со сверстниками и со взрослыми.
Говорит   2-3 высказываниями  о своём опыте.
Понимает и использует простые и сложносочинённые предложения.
Использует в речи глаголы, прилагательные, собирательные существи-
тельные.
Правильно произносит большинство звуков (исключения л,р,ж,ш,щ,ч)
Рассматривает   самостоятельно  и вместе   со взрослыми   книжки, ком-
ментирует их.
Понимает загадки, сравнивает простейшие картинки.
Понимает на слух тексты, связанные с его опытом и повседневной дея-
тельностью.
Использует некоторые обобщающие названия (дети, игрушки, одежда).
Использует вежливые слова.
Знает наизусть короткие стихотворения и песенки.
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Знает русские народные сказки, соответствующие возрасту.

Математика Дата Дата

Считает в пределах 5 и знает числовой ряд до 5.
Сравнивает два предмета по величине (больше – меньше),  длине (длин-
нее – короче), ширине (шире – уже) и использует эти понятия.
Различает треугольник и четырёхугольник (квадрат).
Определяет характерные признаки времён года.
Различает утро, день, вечер, ночь
Определяет местоположение других детей и предметов относительно 
себя: наверху – внизу, спереди – сзади (передо мной, за мной и т.д.)

Искусство Дата Дата

С помощью учителя находит вокруг себя синий, жёлтый, красный, зелё-
ный, белый, чёрный  цвет.
Украшает  точками, линиями  пространственные и плоскостные предме-
ты: бумажную тарелку, мяч, шарфик и др.
Сдавливает и растягивает материал для лепки.
Лепит круглые, продолговатые формы.
Рисует символами, которые становятся всё более содержательными.
По необходимости добавляет на кисточку краску и раскрашивает поверх-
ность.
 Отрезает от бумаги полоски и приклеивает их.

 Музыка Дата Дата

Испытывает интерес к певческой деятельности.
Принимает участие в исполнении песен.
Согласовывает движения с характером музыки.
Эмоционально  реагирует на характер музыки.
Отмечает ритм с помощью тело-инструмента, палочек, маракаса и т.п.
Выполняет движения под музыку в различном темпе.
Принимает участие в общих танцах (хороводах)

Движение Дата Дата

Выполняет основные виды движений.
Сохраняет равновесие, передвигаясь по ограниченной площади (гимна-
стической скамейке).
Играет в подражательные игры с правилами и игры с ходьбой и бегом.
Выполняет упражнения в в одном темпе с учителем и другими детьми.
Подбрасывает в руках мяч. 
Бегает за катящимся предметом (мячом, обручем).
Сидит на санках и сохраняет равновесие, скатываясь с горки.

Оценивание по шкале 
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(О – очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)

Учителя:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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NARV LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
(4 - 5 лет )

Имя, фамилия:

Дата рождения:

Посещает дошкольное учреждение c

Социальные, рефлексивные и игровые навыки Дата Дата

Выражает свои эмоции и говорит о них.
Проявляет самостоятельность в создании игрового сюжета.
Пристойно ведёт себя в общественных местах, знает, что разрешено, а 
что нет.

Я и среда Дата Дата

Описывает свою семью и свой дом.
Называет, где находится его дом (название города, улицы).
Знает название детского сада, работников детского сада.
Знаком с профессиями и средствами труда.
Описывает  бытовую и электронную технику, знает о её назначении.
Описывает транспортные средства и их назначение.
Может назвать части тела и знает их назначение.
Знает  животных: описывает их внешний вид.
Называет знакомые ему деревья, цветы, фрукты и овощи.
Времена года: называет характерные природные явления.
Называет различные погодные явления.
Знает, как переходить через дорогу.

Язык и речь Дата Дата

Активно и с удовольствием общается со сверстниками и со взрослыми.
Правильно употребляет вежливые выражения.
Говорит  3 – 5 высказываниями  о своём опыте.
Понимает и использует сложноподчинённые предложения.
Использует в речи антонимы.
Правильно произносит большинство звуков (исключения л, р )
Распределяет предметы по одному или нескольким свойствам.
Обсуждает прочитанное.
Понимает загадки, сравнивает простейшие картинки.
Инициирует общение. Задаёт взрослому вопросы об окружающих предме-
тах.
Использует некоторые обобщающие названия (дети, игрушки, одежда) и 
наименования «частей» предмета (борода, валенки, подарки и др.)
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Знает наизусть стихотворения и песенки на родном языке
Знает русские народные сказки, соответствующие возрасту.
Составляет рассказы по одной картинке, по серии картинок при поддержке
взрослого.
Знает начертание своего имени. Может «срисовать» его.

Математика Дата Дата

Знает числа до 10.
Сравнивает множества предметов.
Упорядочивает 3 предмета по величине, длине, ширине и высоте.
Сравнивает квадрат и прямоугольник.
Знает части суток,  определяет – вчера-сегодня-завтра.
Определяет своё местоположение по отношению к другим детям и пред-
метам.
Определяет, где лево, а где право.

Искусство Дата Дата

Изображает вещи, объекты при помощи своеобразных символов.
Знает  синий, жёлтый, красный, зелёный, белый, чёрный, коричневый и 
розовый   цвет.
Составляет из элементов орнамент по простой, повторяющейся схеме.
Украшает с помощью шаблона, трафарета.
Большим пальце руки делает углубление в круглой форме.
Лепит круглые, продолговатые формы.
Рисует и раскрашивает поверхность цветными карандашами, мелками, 
меняя плотность штриховки.
Отрезает от бумаги полоски, простые  фигуры и приклеивает их.

 Музыка Дата Дата

Поёт в одном темпе с группой.
Выражает настроение музыки через движение.
Использует танцевальные элементы: ходьба и бег с поднятием колен, 
движение по кругу и т.д.
Эмоционально  реагирует на характер музыки, узнаёт на слух выученные
песни.
Играет на ритмических музыкальных инструментах.
Принимает участие в общих танцах (хороводах)

Движение Дата Дата

Знает названия спортивного инвентаря.
Использует  основные виды движений в активной деятельности и играх.
Играет в коллективные игры соревновательного характера.
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Технически правильно выполняет посильные по возрасту упражнения с 
предметами (мячом, мешочком и т.д.)
Контролирует свои движения в упражнениях на координацию и равнове-
сие.

Оценивание по шкале 
(О – очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)

Учителя:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
(5 – 6 лет)

Имя, фамилия:
Дата рождения:
Посещает дошкольное учреждение c

Социальные, рефлексивные и игровые навыки Дата Дата

Ребёнок воспринимает и понимает эмоции и точки зрения других людей.
Проявляет самостоятельность в создании игрового сюжета.
У ребёнка формируются первые дружеские отношения.
В играх и занятиях придерживается правил, может объяснить правила дру-
гим.
Ребёнок следует порядку, сложившемуся в повседневной жизни.
Знает общепринятые правила вежливости.
Знает и соблюдает правила поведения за столом.
Способен концентрировать внимание в течение 20 – 25 минут.

Я и среда Дата Дата

Знает членов своей семьи и близких родственников.
Описывает свой дом. Знает свой домашний адрес.
Знает название и адрес детского сада. 
Знает работников детского сада и чем они занимаются.
Знаком с профессиями и средствами труда. Знает, кем работают его роди-
тели.
Знает главные символы государства.
Называет события, в связи с которыми вывешивается государственный 
флаг.
Знает народные обычаи (масленица, Мартынов день, Катеринин день).
Описывает  бытовую и электронную технику, знает о её назначении.
Описывает транспортные средства и их назначение.
Знает, зачем нужно  сортировать мусор.
Называет занятия и действия, способствующие сохранению здоровья.
Называет опасные места, предметы и вещества.
Знает  животных: описывает их внешний вид и рассказывает, где они жи-
вут.
Называет знакомые ему деревья, цветы, фрукты и овощи.
Может назвать и охарактеризовать все времена года.
Называет и описывает погодные явления.
Знает, как переходить через дорогу по светофору.

Язык и речь Дата Дата

Понимает художественные тексты. Передаёт их содержание с помощью 
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наводящих вопросов взрослого.
Использует в речи синонимы и антонимы.
Правильно использует наречия: вчера, сегодня, завтра.
Понимает и использует сложноподчинённые и предложения.
Правильно произносит все звуки.
Отмечает положение звука в слове (в начале, в конце, в середине).
Обсуждает прочитанное.
Понимает загадки.
Описывает ситуативные картинки с помощью взрослого.
Использует как  обобщающие, так и видовые наименования (деревья: 
берёза, ель, каштан ….)
Использует некоторые сложные слова (пылесос, трубочист, мухомор и др.)
Правильно использует в речи глаголы в форме прошедшего времени 
(ехал, пели), в форме сослагательного наклонения (сыграть – сыграл – 
бы).
Правильно использует большинство падежных форм в единственном и 
множественном числе (красивыми домами, зубной щёткой).
Знает наизусть 4 – строчные рифмовки и стихи на родном языке.
Знает буквы русского алфавита.
Знает наиболее известные русские и эстонские праздники.

Математика Дата Дата

Считает и  знает числовой ряд  до 12.
Может назвать предыдущее/последующее число для заданного числа.
Знает цифры.
Сравнивает числа (больше, чем и меньше,чем).
Располагает по порядку до 5 предметов по признаку величины.
Измеряет длину, ширину и высоту условленными средствами измерения.
Составляет узоры, картинки из геометрических фигур.
Знает названия дней недели и их последовательность.
Определяет местоположение предмета относительно других предметов.
Ориентируется в помещении, на участке детского сада.

Искусство Дата Дата

Сравнивает светлые и тёмные цветовые оттенки.
Замечает ритм узора и может его продолжить.
Соединяет вылепленные детали между собой.
Рисует и раскрашивает поверхность цветными карандашами, мелками, 
меняя плотность штриховки.
Смешивает краски для получения нового тона.
Проявляет интерес к изготовлению поделок.

 Музыка Дата Дата

Поёт выразительно, в соответствии с текстом и характером музыки.
Двигается и танцует синхронно с другими детьми.
С интересом слушает музыкальные произведения.
Играет в ансамбле в одном темпе.
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Движение Дата Дата

Знает названия спортивного инвентаря.
Использует  основные виды движений в активной деятельности и играх.
Выполняет упражнения, требующие статического равновесия.
Играет в коллективные игры соревновательного характера.
Выполняя  упражнения, контролирует свои движения и положение тела.
Контролирует свои движения в упражнениях на координацию и равнове-
сие.

Оценивание по шкале 
(О - очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)

Учителя:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЁНКА
(6 – 7 лет )

Имя, фамилия:

Дата рождения:

Посещает дошкольное учреждение c

Социальные, рефлексивные и игровые  навыки Дата Дата

Ребёнок планирует и организует свою деятельность.
Ребёнок участвует в разных видах игр, соблюдает их правила.
Ребёнок понимает чувства  других людей.
Ребёнок  заботится о младших, оказывает им помощь.
Ребёнок устанавливает дружеские отношения.
Ребёнок соблюдает установленные в группе правила.

Я и среда Дата Дата

Знает членов своей семьи и близких родственников. Рассказывает о своих
дедушках и бабушках. Внимательно относится к близким людям.
Описывает свой дом. Знает свой домашний адрес и номер телефона.
Знает и может описать различные профессии и их значимость.
Знает  главные символы государства, как зовут президента.
Может указать на карте Эстонии свои родные места, знает соседей Эсто-
нии.
Знает, какие бывают знаменательные даты (День знаний, День родного 
языка, День защиты детей и пр.)
Может назвать государственные праздники.
Знает правила поведения в разных местах (в магазине, театре и пр.)
Называет занятия и действия, способствующие сохранению здоровья.
Знает правила безопасного поведения в разных ситуациях и местах.
Может описать природу родного края, назвать и описать диких и домашних
животных, насекомых.
Может назвать и описать садовые и лесные растения. Называет знакомые
ему деревья, цветы, фрукты и овощи.
Объясняет связь погодных явлений с временами года.
Заботливо относится к окружающей среде, знает о необходимости сорти-
ровать мусор.
Знает, как переходить дорогу на перекрёстке.
Знает телефон экстренной помощи – 112
Знает сказки и персонажей русского фольклора.
Знает наиболее известных русских детских писателей и их произведения.

Язык и речь Дата Дата
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Умеет рассказывать последовательно и связно.
Владеет достаточным для общения словарным запасом.
Использует в речи сложные  предложения.
Правильно произносит все звуки родного языка и их сочетания.
Знает буквы и складывает слова из 1- 2 слогов, пишет под диктовку про-
стейшие слова.
Отмечает положение звука в слове (в начале, в конце, в середине).
Знает на память стихотворения на родном языке.
Понимает загадки.
Имеет представление о стихотворении и сказке как литературных жанрах.
Поддерживает разговор на темы, предусмотренные программой.
Передаёт последовательность событий и действий, объясняет причины 
поступков героев, прослушанного текста с помощью наводящих вопросов 
взрослого.
По ходу рассказывания исправляет и уточняет свой текст.
Правильно произносит в речи слова, выражающие временные и про-
странственные отношения : вчера, сегодня, завтра, раньше, позже, до, по-
сле, между ….
Знает наизусть стихотворения и песни на родном языке.
Читает 1 – сложные и 2 – сложные слова (по скадам)
Правильно отмечает звуковую структуру простых слов.
Делит предложения на слова, используя для обозначения количества слов
вспомогательные средства.
Имеет представление о стихотворении и сказке, как литературных жанрах.

Математика Дата Дата

Считает и  знает числовой ряд  до 12.
Складывает и вычитает в пределах 5, знает и использует знаки (+, -,=)
Умеет составлять простые математические задачи по двум заданным мно-
жествам
Знает назначение линейки. Знает единицы измерения длины: см,м
Знает денежные единицы: евро и цент
Различает пространственные и плоскостные фигуры.
Знает названия месяцев, день и месяц своего рождения.
Определяет время в полных часах
Ориентируется на плоскости (на листе бумаги).
Измеряет длину, ширину и высоту условленными средствами измерения.

Искусство Дата Дата

Знает цветовые оттенки
Замечает ритм узора и может его продолжить.
Соединяет вылепленные детали между собой.
Раскрашивает рисунки, меняя направление движения руки.
Смешивает краски для получения нового тона.
Умеет по-разному пользоваться кисточкой: кончиком, стороной кисточки.
Проявляет интерес к изготовлению поделок, умеет делать  простейшие иг-
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рушки.

 Музыка Дата Дата

Поёт выразительно, в соответствии с текстом и характером музыки.
Выполняет танцевальные движения синхронно, с правильной осанкой.
Различает жанры музыки: колыбельная, марш и т.д.
Играет в ансамбле в одном темпе.

Движение Дата Дата

Называет различные виды спорта, известных спортсменов Эстонии.
Без напряжения выполняет основные виды движений.
Контролирует свои движения в упражнениях на координацию и равнове-
сие.
Принимает участие в комбинированных эстафетах.
Играет в игры с элементами спорта (броски в корзину, перебрасывание 
мяча через сетку и пр.)
Играет в коллективные игры соревновательного характера.

Оценивание по шкале: 
(О – очень хорошо, Х – хорошо, У – удовлетворительно, С – слабо)

Учителя:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

EESTI KEELE ARENGU HINDAMINE
OKK ESIMENE ÕPPEAASTA
+ oskab, saab ilma abita hakkama, kasutab aktiivselt
– ei oska, ei mõista, ei kasuta
 vajab julgustamist, kasutab üksikuid sõnu

Lasteaed/rühm .........................................
Lapse nimi .............                                                    Vanus...............

Keeleline osaoskus
Oodatavad tulemused

Sügis
............

Kevad
........... Märkused / kommentaarid

KUULAMINE
Reageerib  adekvaatselt
lihtsamatele  eestikeelsetele
korraldustele  või  palvetele,
täidab lihtsaid käsklusi.
Tunneb  tuttavas  kontekstis
ära lihtsamad õpitud sõnad ja
väljendid ning saab neist aru.

On  eesti  keeles  juhendatud
tegevustes  püüdlik:  kuulab,
mängib, kordab öeldut kooris
ja  üksinda.  Kordab  õpetaja
palvel meelsasti uusi sõnu ja
väljendeid. 
Kuulab  huviga  muinasjuttu,
juttu  või  mõnda  dialoogi.
Aimab  tuttavate  sõnade  ja
õpitud  väljendite  ning
illustratsioonide toel jutu sisu.

KÕNELEMINE
Kasutab  elementaarseid
viisakusväljendeid: tere, head
aega, aitäh, palun!

Kordab järele õpitud sõnu ja
fraase  ning  kasutab  neid
tuttavates  situatsioonides:
Palun  aita!  Palun  …  Kas
tohib võtta? Kas tohib minna?
Tule siia … jne.
Kordab  tuttava  tähendusega
sõnu ja hääldab neid õigesti.

Kordab  järele  õpitud  sõnu
ning  kasutab  neid  tuttavate
esemete,  tegevuste  ja
omaduste nimetamisel.

Osaleb aktiivselt 
hommikuringis ja kasutab 
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koos õpetajaga sealset 
rutiinset sõnavara: poiste ja 
tüdrukute hulk, tuju, ilm.
Saab  aru  küsimustest  ja
vastab õpitud sõnavara piires
ühe  sõna  või  lihtsa
sõnaühendiga küsimustele: 
Kes  see  on?  Mis  on  sinu
nimi? Kui vana sa oled? Mis
sul on? Mis värvi? jne.
Teab  vastavalt  rühma
õppekavale  peast  mõnda
laulu, liisusalmi ja luuletust.
Saab  aru  läbitud  teemade
raames  õpitud  sõnadest
(lähtudes  rühma
õppekavast):
-  passiivne  valdamine  (saab
aru  ja  osutab  piltidele/
esemetele);
-  aktiivne  kasutamine
(kasutab  läbitud  teemade
raames  õpitud  sõnu
aktiivselt).

LUGEMISE JA 
KIRJUTAMISE 
ALUSED

Tunneb  kirjapildis  ära  oma
nime  ja  leiab  selle  teiste
nimede hulgast.

EESTI KULTUURI 
TUTVUSTAMINE

Oskab  laulda  mõnda  tuntud
eesti lastelaulu.

Tunneb  ära  Eesti  lipu  ja
nimetab lipuvärve.

MUUSIKA EESTI 
KEELES

 Kuulab  rõõmuga
muusikat  ja  proovib
kaasa  laulda  lühikesi
muusikalisi fraase.

 Teeb  lihtsamaid
tantsuliigutusi,  läh-
tudes.  täiskasvanu
palvest.

MATEMAATIKA  Laps   tunneb  ja
nimetab  kõiki
põhivärve.

 Tunneb  ja  nimetab
oranzi,  pruuni,  lillat,
musta, rohelist.

 Teab mõisteid suurem/
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väiksem/ keskmine.
 Võrdleb kahe eset suu-

ruse  (suurem/  väik-
sem),  pikkuse  (pikem/
lühem),  laiuse.  (laiem/
kitsam) järgi.

 Oskab  rühmitada
esemeid  värvi,
suuruse, pikkuse järgi.

 Eristab  ning  nimetab
päeva ja ööd.

 Laps tunneb ja nimetab
lihtsamaid geomeetrilisi
kujundeid (ring).

 Laps  oskab  loendada
hulka  kuuluvaid  ese-
meid 1-5ni.

 Laps  tunneb  mõisteid:
üks, palju.

 Laps  tunneb  mõisteid:
suur, väike, keskmine.

 Laps  märkab  ja
nimetab  arvujadas  pu-
uduvaid numbreid 5 pi-
ires.

 Laps  saab  aru  aega
väljendavatest   mõis-
test (nt. öö, päev).

SOTSIAALSED 
OSKUSED

 Tunneb  ja  kasutab
oma nime.

 Paneb  ise  riidesse  ja
palub  abi  nööpide,
paelte  ja  lukkude
puhul.

 Küsib WCsse.

Õppepäevi esimesel poolaastal _________________, teisel poolaastal _________________.

Lapse kohaloldud päevi ____________.

Tabeli täitmise kuupäev sügisel:                                      Kuupäev kevadel:                                      

Õpetajad:
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

EESTI KEELE ARENGU HINDAMINE
OKK TEINE ÕPPEAASTA
+ oskab, saab ilma abita hakkama, kasutab aktiivselt
– ei oska, ei mõista, ei kasuta
 vajab julgustamist, kasutab üksikuid sõnu

Lasteaed/rühm .........................................
Lapse nimi .............                                                    Vanus...............

Keeleline osaoskus
Oodatavad tulemused

Sügis
............

Kevad
........... Märkused / kommentaarid

KUULAMINE Kuulab ja mõistab kõnet, mis
on  suhtlussituatsiooni  ja
kontekstiga vahetult seotud.

Kuulab  eestikeelset
ettelugemist  või  jutustamist
ning  tunneb  ära  kuuldule
vastavad pildid.
Mõistab eestikeelseid 
lihtsamaid küsimusi.
Tunneb aktiivselt huvi asjade 
nimetuste vastu.

KÕNELEMINE Kasutab õpitud 
viisakusväljendeid: Tere 
hommikust; Head isu! Palun 
vabandust.
Pöördub  õpetaja  poole
mõnikord  eesti  keeles,
kasutab  õpitud  fraase  ja
väljendeid.
Kasutab igapäevaste 
toimingutega seoses 
eestikeelseid fraase. Suudab 
nende abil ennast 
arusaadavaks teha.
Tunneb  huvi  asjade
nimetuste  vastu,  küsib
sõnade tähendusi.
Osaleb aktiivselt 
hommikuringis  ja  kasutab
sealset  rutiinset  sõnavara:
poiste  ja  tüdrukute  hulga
võrdlemine  (rohkem/vähem),
nädalapäevad,  täna  on  …
tuju, ilm.
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Teab vastavalt rühma 
õppekavale peast laule, 
liisusalme ja luuletusi.
Osaleb lavastusmängudes 
jõukohase päheõpitud 
tekstiga.
Vastab  küsimustele  lühikese
täislausega.
Saab aru läbitud teemade 
raames õpitud sõnadest (läh-
tudes rühma õppekavast):

- passiivne valdamine
(saab aru ja osutab piltidele/
esemetele);

- aktiivne kasutamine
(kasutab läbitud teemade 
raames õpitud sõnu aktiiv-
selt).

LUGEMISE JA 
KIRJUTAMISE 
ALUSED

Tunneb  ära  oma  nime
kirjapildi ja jäljendab seda.

Tunneb  kirjapildi  järgi  ära,
missugused  sõnasildid  on
eesti keeles.

EESTI KULTUURI 
TUTVUSTAMINE

Tunneb eesti 
rahvussümboleid: Eesti lippu,
rahvuslille ja -lindu.

Osaleb  rahvakalendri
tähtpäevade tähistamisel.

Oskab  mängida  eestikeelset
laulumängu (ringmängu).

MUUSIKA EESTI 
KEELES

 Tunneb  ära  õpitud
palasid.

 Laulab  koos  laste  ja
täiskasvanuga  mitu  li-
htsamaid laule..

 Tunneb  ja  nimetab
tutvustatud pille.

MATEMAATIKA  Laps  teab  mõisteid
kõrge,  madal,  oskab
võrrelda.

 Laps  saab  aru  mõis-
tetest  laiem,  kitsam
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(õpetaja abiga).
 Tunneb  ja  nimetab

põhivärve  ja  värvi-
toone.

 Leiab ja nimetab pildilt
ringi,  ruudu,  kolm-
nurga.

 Oskab  järjestada
suuruse järgi.

 Teab mõisteid suurem,
väiksem, keskmine.

 Teab  mõisteid:  es-
imene,  viimane,
keskmine.

 Loendab kuue piires ja
tunneb arvude rida.

 Oskab  nimetada
ööpäeva  osi  (hommik,
lõuna,  õhtu,  öö)  õiges
järjekorras. 

 Oskab  moodustada
hulki.

 Oskab  võrrelda  es-
emete  hulki  ning  ot-
sustab,  mida  on
rohkem/vähem. 

 Oskab leida hulka mit-
tekuuluva  eseme  ja
nimetab seda.

 Teab  mõisteid  pikem,
lühem, oskab võrrelda.

 Teab  mõisteid  ees,
taga.

 Teab  mõisteid  üleval,
all.

SOTSIAALNE 
ARENG

 Tunneb  ja  kasutab
enda ja teiste nimesid.

 Jälgib  jutustust  või
laulumängu 5-7 min.

 Palub  abi  vajaduse
korral.

 Teab,  et  on  poiss/tü-
druk,  identefitseerib
end.

Õppepäevi esimesel poolaastal _________________, teisel poolaastal _________________. 

Lapse kohaloldud päevi ____________.

Tabeli täitmise kuupäev sügisel:                                       Kuupäev kevadel:                                      
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Õpetajad:
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

EESTI KEELE ARENGU HINDAMINE
OKK KOLMAS ÕPPEAASTA 
+ oskab, saab ilma abita hakkama, kasutab aktiivselt
– ei oska, ei mõista, ei kasuta
 vajab julgustamist, kasutab üksikuid sõnu

Lasteaed/ rühm .........................................
Lapse nimi .............                                                    Vanus...............

Keeleline osaoskus
Oodatavad tulemused

Sügis
............

Kevad
........... Märkused / kommentaarid

KUULAMINE
Suudab jälgida täiskasvanu 
eestikeelset pikemat seletust 
ja selle järgi tegutseda.
Tunneb ära uued õpitud 
sõnad/mõisted ja väljendid 
ning saab neist aru.

Suudab pikemaajaliselt 
kuulates keskenduda 
tundmatule, aga lihtsale 
tekstile.

KÕNELEMINE
Algatab eesti keeles vestlust.
Kasutab  mängukaaslastega 
meelsasti eesti keelt.
Keelekasutus on spontaanne
ja loomulik (moodustab 
lihtsamaid fraase ja 
lihtlauseid).
Räägib õpitud väljenditega 
oma tujust ja kogemustest. 
Väljendab oma mõtteid 
arvamusi, põhjendab –
sellepärast, et …
Osaleb aktiivselt 
hommikuringis ja kasutab 
sealset rutiinset, laiendatud 
sõnavara: poiste ja tüdrukute
hulga võrdlemine (rohkem/
vähem), nädalapäevad, täna 
on…, homme on…, eile oli… 
tuju, ilm.
Näitab üles huvi suhtlemise 
vastu ega võõrasta eesti 
keelt rääkivaid inimesi.
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Annab oma sõnadega edasi 
jutustuse sisu.

Kasutab kõnes mõningaid 
vastandsõnu (pikk/lühike, 
uus/vana jne).

Kasutab kõnes lihtminevikku.

Teab vastavalt rühma 
õppekavale peast laule, 
liisusalme ja luuletusi ning 
esitab neid ilmekalt.
Osaleb lavastusmängudes 
jõukohase päheõpitud 
tekstiga.
Saab aru läbitud teemade 
raames õpitud sõnadest,  
osutades vastavatele 
piltidele.
Kasutab läbitud teemade 
raames õpitud sõnu 
aktiivselt.

LUGEMISE JA 
KIRJUTAMISE 
ALUSED

Tunneb peale oma nime 
kirjapildis ära ka mõne 
eestikeelse sõna.
Kirjutab peast oma nime 
joonistähtedega.

Oskab seinasõnastikust leida
sõnu ja ühendada need 
pildiga.
Laob  seinasõnastiku  abil
sõnu.

Oskab määrata häälikute 
arvu sõnas ning hääliku 
asukohta (sõna alguses, 
sõna sees, sõna lõpus).

EESTI KULTUURI 
TUTVUSTAMINE

Teab, mis riigis ta elab ning
nimetab pealinna.

Nimetab eesti 
rahvussümboleid 
(suitsupääsuke, rukkilill).
Oskab  laulda  mõnda  tuntud
eesti  rahvalaulu  ja  tantsida
lihtsamat rahvatantsu.

Teab  eesti  rahvakalendri
tähtpäevi.
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MUUSIKA EESTI 
KEELES

 Tunneb  ära  õpitud
palasid.

 Laulab  koos  laste  ja
täiskasvanuga  samas
tempos.

 Õppeaasta  lõpuks
laulab  iseseisvalt
mõnda  aasta  jooksul
õpitud laulu.

 Tunneb  ja  nimetab
tutvustatud pille.

 Kuulab muusikat ja os-
kab  seda  iseloomus-
tada (lõbus/kurb).

MATEMAATIKA

Hulgad, loendamine, 
arvud ja arvutamine.

Suurused ja 
mõõtmine

 Loendab 12 piires siht-
keeles, teab arvude 
rida 12ni.

 Oskab nimetada antud
arvule eelnevat/
järgnevat arvu.

 Tunneb numbrimärke.
 Võrdleb arve, kasu-

tades sõnu 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 su-
urema-väiksema-sama
suure  ning  kasutab
neid  mõisteid  õigesti
kõnes.

 Hindab  kaugust  silma
järgi, kasutades väljen-
deid  on  kaugel  /  on
lähedal vastamisel.

 Mõõdab pikkust,  laiust
ja kõrgust kokkulepitud
mõõtevahendiga  ning
kasutab  pikkuse,
laiuse ja kõrguse mõis-
teid vastates.

 Järjestab  raskuse  ja
paksuse  järgi,  öeldes,
mis on paks /raske.
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Geomeetrilised 
kujundid.

Orienteerumine  ajas.

Orienteerumine 
ruumis.

 Koostab mustreid, laob
pilte kujunditest, 
nimetab millistest ku-
junditest koosneb 
tehtud pilt.

 Rühmitab  kujundeid
vorme,  suuruse,
värvuse  vm järgi  ning
kasutab vormide,  suu-
ruste,värvuste  mõis-
teid vastates.

 Kirjeldab tegevusi er-
inevatel nädalapäe-
vadel ja teab nä-
dalapäevade jär-
jestikuseid nimetusi.

 Eristab  mõisteid  ki-
iresti-aeglaselt,  varsti,
hiljem,  kohe  ning  ka-
sutab  neid  õigesti
kõnes.

 Määrab eseme asuko-
hta teise eseme 
suhtes: all-peal, kohal, 
keskel, äärel, vasakul-
paremal ning kasutab 
neid küsimustele vas-
tates.

 Orienteerub  ruumis
(õues) juhendite järgi.

SOTSIAALNE 
ARENG

 Kasutab  elementaar-
seid  viisakureegleid,
palub andeks.

 Mõistab  ja  täidab
täiskasvanu korraldusi.

 Teab  oma   vanust,
ees- ja perekonnanimi,
aadressi  (vastab
küsimustele  kus  sa
elad? jne.).

 Korrigeerib  oma käitu-
mist  ja  tegevusi,  kui
täiskasvanu  sellele
tähelepanu juhib.

 Räägib oma tunnetest:
rõõmus, kurb jne.

Õppepäevi esimesel poolaastal _________________,  teisel poolaastal _________________.

Lapse kohaloldud päevi ____________.
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Tabeli täitmise kuupäev sügisel:                                Kuupäev kevadel:                                      

Õpetajad:
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NARVA LASTEAED POTSATAJA

EESTI KEELE ARENGU HINDAMINE
OKK NELJAS ÕPPEAASTA
+ oskab, saab ilma abita hakkama, kasutab aktiivselt
– ei oska, ei mõista, ei kasuta
 vajab julgustamist, kasutab üksikuid sõnu

Lasteaed/rühm .........................................
Lapse nimi .............                                                    Vanus...............

Keeleline osaoskus
Oodatavad tulemused

Sügis
............

Kevad
........... Märkused / kommentaarid

KUULAMINE
Mõistab keerulisemat 
eestikeelset kõnet ilma 
kontekstita.
Osaleb pikemas täiskasvanu 
suunatud vestluses vabal 
teemal.
Saab aru kuuldu sisust ning 
suudab sellele sobivalt 
reageerida.

Mõistab etteloetud või 
jutustatud eestikeelse 
eakohase (adapteeritud) 
ilukirjandusliku teksti 
põhisisu.
Suudab keskenduda 
keerulisema eakohase teksti 
kuulamisele.
Suudab jälgida lasteetendust
või -filmi ja saab aru 
tegelaste kõnest.

KÕNELEMINE
Osaleb aktiivselt 
hommikuringis, kasutab 
sealset rutiinset, laiendatud 
sõnavara ning julgeb võtta 
hommikuringi juhtimisel 
õpetaja rolli: poiste ja 
tüdrukute hulga võrdlemine 
(mitme võrra vähem/
rohkem), nädalapäevad 
(lisanduvad üleeile ja 
ülehomme), tuju (põhjendab 
oma tuju: sellepärast, et …), 
ilm (kasutab väljendeid 
vihmane, tuuline).
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Kõneleb õpitud sõnavara 
piires ning algatab erinevatel 
teemadel vestlust. 

Oskab rääkida endast ja oma
perest. Vestleb endale 
olulistel õppekava raames 
läbitud teemadel.
Vastab küsimustele 
täislausega ja oskab ise 
küsimusi esitada.
Kasutab kõnes liitlauseid.

Tunneb ära riimuvad sõnad, 
moodustab lihtsaid riime.
Saab aru lihtsamatest 
mõistatustest ja naljadest, 
mida on õpetatud.
Selgitab eakaaslastele 
mängureegleid eesti keeles.

Teab vastavalt rühma 
õppekavale peast pikemaid 
laule, liisusalme ja luuletusi 
ning esitab neid ilmekalt.
Osaleb lavastusmängudes 
jõukohase päheõpitud 
tekstiga, valib intonatsiooni 
vastavalt tegelaskujule ja 
situatsioonile.
Suudab koostada lihtsamaid 
dialooge ja mängib 
omaloodud lavastusmänge.

On omandanud sõnavara lä-
bitud teemade raames:
- passiivselt (saab aru ja os-

utab piltidele/esemetele);

- aktiivselt ( kasutab sõnu 
aktiivselt).

LUGEMISE JA 
KIRJUTAMISE 
ALUSED

Tunneb eesti keele häälikuid 
ja tähti.
Tunneb huvi eesti keeles 
lugemise ja kirjutamise vastu.

Laob häälimise järgi 
lihtsamaid eestikeelseid 
sõnu.
Loeb kokku lühemaid 
eestikeelseid sõnu.
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Lahendab  seinasõnastiku
abil lihtsamaid ristsõnu.

EESTI KULTUURI 
TUTVUSTAMINE

Nimetab lisaks oma 
kodulinnale veel 2–3 
suurema Eesti linna nime.
Tunneb pildil ära oma linna 
vaatamisväärsusi.

Tunneb ära eesti 
rahvarõivad.
Tunneb huvi Eestis 
tähistatavate rahvakalendri 
tähtpäevade vastu ning 
oskab nimetada vähemalt 
kolme tähtpäeva. 
Teab mõnda eesti 
lastekirjanikku, nende 
teoseid ja lastekirjanduse 
tegelasi (mida on õppekava 
raames tutvustatud).
Tunneb  Eesti  kaarti,  näitab
pealinna, oma kodulinna jne.

Tunneb  ära  Eesti  hümni  ja
teab,  kuidas  hümni  ajal
käituda.

MUUSIKA EESTI 
KEELES

 Tunneb  ära  õpitud
palasid  ja  laulab
kaasa.

 Oskab  ilmekalt  laulda
koos  laste  ja  täiskas-
vanuga  samas  tem-
pos.

 Laulab iseseisvalt   1-2
aasta  jooksul   õpitud
laulu.

 Tunneb nii pildil kui ka
kõla  järgi  ja  nimetab
tutvustatud pille.

 Kuulab muusikat ja os-
kab  seda  iseloomus-
tada  (lõbus/kurb,
kõrge/madal).

MATEMAATIKA
Hulgad, loendamine, 
arvud ja arvutamine.

 Mõtestab arvude rida 
12ni.

 Liidab ja lahutab 5 pi-
ires ning tunneb ja ka-
sutab vastavaid süm-
boleid (+,-,=).
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Suurused ja 
mõõtmine.

Geomeetrilised 
kujundid.

Orienteerumine  ajas.

Orienteerumine 
ruumis.

 Oskab  koostada
matemaatilisi  jutukesi
kahe  etteantud  hulga
järgi.

 Teab igapäevaelus ka-
sutatavaid pikkus-
mõõte cm, m; ra-
haühikuid euro ja sent 
ning kasutab neid 
mängutegevustes.

 Mõõdab pikkust, 
raskust ja vedelikku 
kokkulepitud mõõteva-
hendiga ning kasutab 
neid mõisteid õigesti 
kõnes.

 Eristab ruumilisi kujun-
deid  (kuup,  kera,
püramiid)  ja  tasapin-
nalisi  kujundeid  (ruut,
ring,  ristkülik  ja  kolm-
nurk)  ning  kasutab
neid  mõisteid  õigesti
kõnes.

 Teab kuude nimetusi 
ning enda sünnikuud 
ja  -päeva.

 Määrab kellaaega täis-
tundides ning koostab 
päevakava sihtkeeles.

 Kasutab  kõnes  õigesti
sõnu  enne,  praegu,
hiljem-varem,  noorem-
vanem  ning  kasutab
neid  mõisteid  õigesti
kõnes.

 Orienteerub tasapinnal
(paberil).

SOTSIAALNE 
ARENG

 Kasutab  elementaar-
seid  viisakureegleid,
palub andeks.

 Mõistab  ja  täidab
täiskasvanu  sõnalisi
korraldusi,  tööüle-
sandeid

 Teab  oma   vanust,
ees- ja perekonnanimi,
aadressi,  sünnipäeva
aastaaega  ja  räägib
sellest.
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 Korrigeerib  oma käitu-
mist  ja  tegevusi,  kui
täiskasvanu  sellele
tähelepanu juhib.

 Räägib oma tunnetest:
rõõmus,  kurb  jne.
Vastab  küsimusele
Miks?

 Täidab  mängudes  ja
lavastuses  erinevaid
rolle.

Õppepäevi esimesel poolaastal _________________, teisel poolaastal _________________.

Lapse kohaloldud päevi ____________.

Tabeli täitmise kuupäev sügisel:                                  Kuupäev kevadel:                                      

Õpetajad:
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Lisa 3

LAPSE INDIVIDUAALSE ARENGU JÄLGIMISE KAART

Lapse nimi:                                                                                          Narva  Lasteaed Potsataja

Kaardi avamise aeg: 
Lasteaeda tuleku aeg: 

ÜLDANDMED LAPSE KOHTA

Nimi:         
Sünniaeg/isikukood: 
Rühm: 

Kodune keel(ed):  
Elukoht: 

ANDMED VANEMATE KOHTA:

Nimi: 
Elukoht : 
Telefon: 
E-post: 

LAPSE INDIVIDUAALSUSE MÄRKAMINE JA ESMANE TOETAMINE

(Rühmaõpetajate, liikumis- ja muusikaõpetajate tähelepanekud) 

KOHANEMISPERIOOD LASTEAEDA TULLES (lasteaeda tuleku ajal)
JA KOHALKÄIMINE (kas ja kui palju puudub, kas tervislikel põhjustel vms)

Kohanemisperiood kestis 

Täiendamise kuupäev (õppeaasta): 

TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
Tugevad küljed Arendamist vajavad küljed

.
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SOTSIAALSED OSKUSED

Tugevad küljed Arendamist vajavad küljed

ENESEKOHASED OSKUSED

Tugevad küljed Arendamist vajavad küljed

MÄNGUOSKUSED

Tugevad küljed Arendamist vajavad

  

Sissekande kuupäev/täitja nimi: 

2.2. ÕPETAJATE TÄHELEPANEKUD JA SOOVITUSED

(ka liikumis- ja muusikaõpetajate tähelepanekud)

Valdkonnad Tugevad küljed Arendamist vajavad küljed. Soovitused 
toetamiseks.

Mina ja 
keskkond 
(õpetaja nimi, 
kuupäev)

Matemaatika

Kunst

Muusikaõpetus

Keel ja kõne

Eesti keel kui 
teine keel

FÜÜSILINE 
ARENG
(üld- ja 
peenmotoorika)
LIIKUMINE
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MUUD 
MÄRKUSED

KOOSTÖÖ PEREGA
KOKKUVÕTTED ARENGUVESTLUSTEST/KOHTUMISTEST

Arenguvestlusest lähtuvad soovitused/kokkulepped kodus ja lasteaias
Kuupäev,
õppeaasta

(Lapse arvamus)

TUGISPETSIALISTIDE UURINGU TULEMUSED JA NEIST LÄHTUVAD
SOOVITUSED

ERIPEDAGOOGILINE JA/VÕI LOGOPEEDILINE UURING
Kuupäev/täitja nimi:

PSÜHHOLOOGILINE UURING
Sissekande kuupäev/täitja nimi:

10.3. TEISTE SPETSIALISTIDE TÄHELEPANEKUD JA SOOVITUSED
Kuupäev/täitja nimi/amet 
Sotsiaaltöötaja:
Tervishoiutöötaja (arst):
…..............................

TUGITEENUS(T)E/-MEETME(TE) RAKENDAMINE JA HINDAMINE
LASTEAIAS

(lapsevanema nõusolekud ja/või taotlused, vaatluspäevikud)

(logopeediline, eripedagoogiline, psühholoogiline, füsioteraapiline, individuaalne tegelemine vms)
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Rakendamise  alus,
aeg

Tugiteenus Osutaja(d) Tulemuslikkus/ soovitused

kuupäev Ümarlaua otsus lasteaias 

Logopeediline abi logopeed
Ravikehakultuur

Kuupäev Põhjalikum tulemuslikkuse hindamine (ümarlaud)             

HARIDUSASUTUSEVÄLISTE SPETSIALISTIDE/KOMISJONIDE SOOVITUSED
(Rajaleidja keskuse spetsialistid, kliinikumide spetsialistid, rehabilitatsiooniplaani alusel soovitused ja koostöö ) 
 
Komisjon/
spetsialist

Kuupäev Soovitused

Rajaleidja psühholoog
Lastepsühhiaater
Rehabilitatsiooniplaan

Õpetajate, tugispetsialistide nimed ja allkirjad

Lapsevanema allkiri/kuupäev:

(allkirjastatakse kindlasti, kui saadetakse nõustamiskomisjoni)
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Lisa 4

Приглашение на развивающую беседу  родителей детей раннего возраста
Уважаемый ……………………………,    родитель……………………………………………………….(И,Ф ребенка)!
Приглашаем Вас на развивающую беседу (дата) ……………………………………………………..,
(время) ..........................., на  которой  будем беседовать о развитии Вашего ребенка, о Ваших пожеланиях и 
ожиданиях. 
Следующие вопросы помогут нам лучше провести беседу о развитии ребенка. 
Обсудите ответы на них вместе с ребенком.

1. С каким настроением приходит ребенок в д/сад? Какие у него впечатления вечером о проведенном 
дне? 
………………………………………………………………………...............................................................................
………………………………………………………………………………………………...............................................
……………………………………………………………………………………………..................................................

2. Чем Ваш ребенок любит заниматься? …………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

3. Насколько Вы довольны развитием Вашего ребенка? 
…………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………...............................................
....

4. Как Вы развиваете ребенка дома? ……………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

5. На что бы Вы хотели обратить большее внимание (в развитии ребенка)? ………….....................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

6. Как ведёт себя Ваш ребенок в конфликтной ситуации? ………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

7. Как решаете проблемы? …………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

8. Какие у Вас пожелания и что ожидаете от д/сада? ……………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………...............................................

9. Какие у Вас предложения для наиболее эффективной совместной     работы между учителями и 
родителем? 
…………………………………………………………………......................................................................................
……………………………………………………………………………………………..................................................

Благодарим!
С наилучшими пожеланиями
учитель группы…………………………………………………………………………………..
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Приглашение на развивающую беседу  родителей детей 3 – 4, 4 - 5 лет
Уважаемый ……………………………,      родитель………………………………… (И,Ф ребенка)!
Приглашаем Вас на развивающую беседу (дата)………………………….(время)……………………
Если Вы желаете на беседе встретиться с учителем музыки и учителем движения, просим подчеркнуть нужное:
желаю/не желаю.
Следующие вопросы помогут лучше провести беседу о развитии Вашего ребёнка.
Вы можете обсудить ответы на них с Вашим ребёнком.
1.С каким настроением приходит ребёнок в д/сад? Какие у него впечатления о проведённом дне?   
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………...................
2.Насколько Вы довольны развитием Вашего ребёнка?...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.Как, на Ваш взгляд, осуществляется изучение эстонского языка в детском 
саду?   ...............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
4.Как Вы развиваете ребёнка дома?..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
5.На что бы Вы хотели обратить большее внимание в развитии ребёнка?...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..............
6.Сталкиваетесь ли Вы с ситуациями в повседневной жизни, в которых Ваш ребёнок испытывает дискомфорт, 
затруднения и нуждается в поддержке?........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….....................
7.Какие у Вас пожелания и ожидания от детского сада?............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………................

Благодарим за сотрудничество! С наилучшими пожеланиями, учителя группы:                     
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Приглашение на развивающую беседу  родителей детей 5 – 6  лет
Уважаемый ……………………………,      родитель………………………………… (И,Ф. ребенка)!
Приглашаем Вас на развивающую беседу (дата)………………………….(время)…………………… 
на которой будем говорить о развитии Вашего ребенка, о Ваших пожеланиях и ожиданиях.
Если Вы желаете на беседе встретиться с учителем музыки и учителем движения, просим подчеркнуть нужное:
желаю/не желаю.
 Для продуктивной беседы просим Вас продумать ответы на следующие вопросы и заполнить  анкету. 

1. Заметили ли Вы изменения в развитии Вашего ребенка за прошедший учебный год?
.………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. Какие у Вас есть ожидания в развитии ребенка в нашей группе?
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

3. Какие из способностей Вашего ребенка, его интересов и особенностей Вы считаете сильными, хорошо 
развитыми?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..............

4. Как Вы оцениваете речь Вашего ребенка на данном этапе (на русском языке)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

5. Проявляет ли Ваш ребёнок интерес к эстонскому языку в домашней обстановке?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...............

6.  Как Вы узнаёте, чему научился Ваш ребёнок на занятиях по эстонскому языку?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. В чём Вашему ребенку необходима помощь и поддержка?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..............

8. Что для этого надо делать:
 Родителю

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............

 Учителю
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….............
Спасибо!
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Приглашение на развивающую беседу родителей детей 6-7 лет

Уважаемый(ая)……………………,        родитель ……………………………………………(И.Ф. ребёнка)                   
Приглашаем Вас на развивающую беседу(дата)………………………….(время)……………………
Если Вы желаете на беседе встретиться с учителем музыки и учителем движения, просим подчеркнуть нужное:
желаю/не желаю.
Для продуктивной беседы просим Вас продумать ответы на следующие вопросы и заполнить  анкету. 

1. В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе?
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.  В чём Вы видите свою роль в подготовке детей к школе?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. В какую школу планируете отдать своего ребёнка?
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Какие секции, кружки  посещает Ваш ребёнок?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………

5. В какой работе вместе со взрослыми участвует Ваш ребёнок?

Систематически.............................................................................................................................................

От случая к случаю........................................................................................................................................  
 

6. Есть у ребёнка какие-либо постоянные небольшие обязанности: если да, то какие?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...

7. В чём Вы видите наибольшие затруднения:

 ребёнок не хочет выполнять трудовые поручения; 
 задания взрослого забывает; 
 не доводит начатое до конца; 
 не проявляет себя при выполнении работы; 
 готов бросить дело при затруднении;

(подчеркните, допишите 
недостающее)................................................................................................................................

.………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Замечаете ли вы признаки успешного изучения эстонского языка в повседневной жизни:
 употребляет эстонские слова и выражения;  
 поёт песни на эстонском языке;
 использует игры на эстонском языке;
 рассказывает стихотворения на эстонском языке; 

9.  Помогаете ли вы своему ребёнку в изучении эстонского языка? Как?

.............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
10. Наблюдается ли динамика в речевом развитии Вашего ребёнка (для тех родителей, чьи дети посещали

/ посещают логопеда в д/саду)

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

11.  Принимали ли Вы участие в коррекционном процессе? (для тех родителей, чьи дети посещали / посе-
щают логопеда в д/саду). Как?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.................... 
12. Какую помощь может оказать Вашему ребёнку детский сад?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

...........................
13. Ваши вопросы и предложения к учителям группы.

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................

Благодарим за сотрудничество!
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Lisa 5

NARVA LASTEAED POTSATAJA 

LAPSE KOOLIVALMIDUSE KAART

Üldandmed lapse kohta

Nimi, perekonnanimi:                              Sünniaeg: 
Rühma liik:                                 Kodune keel(ed): 

1. Lapse arengu tulemused üldoskustes
Mänguoskused: 

Tunnetus-ja  õpioskused:

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused:

2. Lapse arengu tulemused õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades

Mina ja keskkond:

Keel ja kõne (täidab logopeed ja/või rühma õpetaja):

Eesti keel kui teine keel:

Matemaatika:

Kunst:

Liikumine (täidab liikumisõpetaja ja/või rühma õpetaja):

Muusika (täidab muusikaõpetaja ja/või rühma õpetaja):

3. Koolieelses lasteasutuses rakendatud tugiteenused
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4. Kokkuvõte lapse koolivalmidusest

Lapse arengu tugevad küljed:

Arendamist vajavad küljed, soovitused:

Arvamus koolivalmiduse kohta:

Kuupäev: 
Rühmaõpetajad: 
Lapsevanem: 
Liikumisõpetaja:
Muusikaõpetaja: 
Lasteasutuse direktor:
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