
NARVA LASTEAED TAREKE 

LASTEAIA ÕPPEKAVA 

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid. 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on füüsilise, kognitiivse ning sotsiaalse lapse 

arengu toetamine, iseseisvuseks  eeltingimuste kujundamine igapäevases tegevuses, 

tervikliku ja positiivse mina-pildi kujundamine koostöös perega, mida teostatakse 

lugupidamisega arvamuste, veendumuste ja traditsioonide suhtes. 

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

(1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõteteks on: 

1) lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine; 

2) lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 

3) lapse loovuse toetamine; 

4) mängu kaudu õppimine; 

5) humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 

6) lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 

7) lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine; 

8) üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

9) kodu ja lasteasutuse koostöö; 

10) eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.  

(2) Lapse arengu toetamine lasteasutuses on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab 

lasteasutuse juhataja.  

Õppekava üldosa ülesanne on vahendada lihtsaid ning kõigile mõistetavaid õppe-ja 

kasvatustegevuse põhimõtteid ning õpikäsitust.  

(1) Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, 

teadmistes, hoiakutes, oskustes jms ning nendevahelistes seostes. Laps õpib matkimise, 

vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise jms kaudu.  



(2) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: 

võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on 

laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.  

(3) Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. 

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.  

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

1) kavandada oma tegevust, teha valikuid; 

2) seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega; 

3) kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes; 

4) arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle; 

5) hinnata oma tegevuse tulemuslikkust; 

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

 

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus. 

Lapse arengu hindamise eesmärgid, sisu ja korraldus 

Arengu hindamine on vajalik, et 

 1) määratleda lapse arengulised saavutused;  

2) selgitada välja lapse erivajadused, õppimise ja õpetamise eripära;  

3) koostada lapsele individuaalne õppekava;  

4) aidata lapsel ise enda arengut ja edasiminekut näha,  

5) toetada lapse õppimist 

Laste arengu hindamine  on jätkuv protsess, kus laste tegevust ja selle tulemusi vaadeldakse, 

salvestatakse, jälgitakse, fikseeritakse ja dokumenteeritakse kõikvõimalikel viisidel nende 

loomulikus õpikeskkonnas.  

 Mõõtmised  hõlmavad spetsiifilisi, lapse edukaks toimetulekuks olulisi arengu-

valdkondi: sotsiaalne kompetentsus, lähenemine õppimisele ja vajalikud kognitiivsed 

oskused. 

 Mõõtmised peavad silmas  lapse arengut tervikuna, kajastavad arengu protsessi. 

 Mõõtmistulemused on  kohesed, lihtsad ja kergelt interpreteeritavad. 



Hindamisprotseduure on võimalik läbi viia rühmaruumis toimuvate tegevuste käigus. 

 Mõõtmised on  korduvad teatud perioodi järel (laste võimete avaldumise vahetu 

jälgimine loomulikus õpikeskkonnas). 

 

Laste arengu hindamise protsessis on tähtsad: 

1. Perekonna kaasatus: professionaalid peavad nägema ja hindama lastevanemate rolli laste 

arengu hindamise protsessis ja sekkumise vajadust. 

2. Arenguliselt kohane hindamine: hindamise tüüp ja meetodid peavad sobima lapse indi-

viduaalsete vajaduste ja arengutasemega. 

3. Meeskonnatöö: meeskond peab kaasama lapse eluga seotud isikuid. Vanemad, hoidjad ja 

võrgustiku personal peavad osalema lapse hindamise planeerimisel ja tulemuste 

tõlgendamisel. 

Lapse arengu korraldus. 

Lasteaias annab lapse arengule hinnangu koos teiste spetsialistidega kaasates ka 

lastevanemaid kaks korda aastas. 

Arengu hindamiseks kasutatakse: 

 Vaatlust laste eest 

 Vestulust, intervjuud lastega 

 Lastega tehtud töid 

 Teste ja muid arengu hindamise vahendeid 

 

Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus. 

 Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on          

meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja.  

 Lasteasutuses on loodud õppe-korrigeerimisprogramm koos logopeediga  3.-

7aastastele lastele, kellel on kõnehäiret (lisa 1). Selles programmis on arvestatud järgmised 

põhimõtted: 

- põhiõppetegevuste kaudu teostatakse laste kõnehäirete korrigeerimine 

- individuaalne lähenemine vaimsete ja kõne potensiaali võimeid arvestades. 

 Laste toetamine teostatakse suhete kaudu: laps-perekond- lasteaed ning toimub 

konsultatsioonide vormis lastevanematele, praktiliste seminaride vormis õpetajatele ja 

lastevanematele. 

 Frontaalse ja individuaalse logopeedilise töö korraldamine rühmas teostatakse 

logopeedi plaani järgi ja kõnehäire raskuse arvestusega. 

 Töö tulemused lastega arutletakse väikestes nõukogudes kõikide spetsialistide 

kaasates. 



 Erivajadustega laste õpetamisel peetakse silmas arendustegevuse üldisi põhimõtteid, 

mis tuginevad eakohasele arengule, ja spetsiifilisi (korrektsioonilisi) põhimõtteid. Viimastest 

on olulisemad: 

• arendustegevuse planeerimise ja läbiviimise aluseks on lapse eri arenguvaldkondade 

eelnev hindamine; 

• esmase kahjustuse ja sellest tulenevate teiseste kõrvalekallete koosmõju arvestamine; 

• arendava õpetuse rakendamine, mis toetub käsitusele lähimast arengutsoonist (laps 

lahendab talle esitatud ülesande pingutades ja/või täiskasvanu õigesti doseeritud abiga); 

• arenguetapile iseloomuliku juhtiva tegevusega arvestamine; 

• erivajadustega laste õpetamisel on suurem rõhuasetus lapse sotsialiseerimisele. 

 

 

Lapsevanemaga koostöö põhimõtted ja korraldus. 

 Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, 

mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

 Töö planeerimisel lastevanematega arvestab lasteaed perekasvatuse põhimõtteid ning 

lastevanemate ootuseid. Kaks korda aastas viiakse läbi küsitlused lastevanematele hoolekogu 

liikmete kaasates. 

 Effektiivsed töövormid lastevanematega on praktiline koostöö, kus lastevanemad 

kaasatakse erinevatesse üritustesse, mis toimuvad lasteaias ja väljaspool lasteaeda. 

 Lastevanemad kaasatakse lapse arengu hindamiseks. Individuaalne koostöö aasta 

lõpus lapse arengust toimub arenguvestluse abil.  

 

 




