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Lasteaia suund 

Laste  ja personali  tervisliku arengu ja heaolu toetamine nagu lasteaed liituv Tervist Edendavate 

Lasteaedadesse. 

Eesmärgid 

1. Kneipi metoodika õppimine ja rakendamine. 

2. Tervise tegevuskava täitmine. 

3. Erivajaduste ja andekate laste toetamine läbi aktiivõppemeetodite ja loominguklubi lasteaia 

baasil. 

4. Õuesõpe metoodika õppimise jätkamine. 

 

I  Juhtimine ja eestvedamine 

Eesmärk. Toetav ja kaasav juhtimine soodustab kaasaegset asutuse õpi-ja töökeskkonna arengut. 

 Lasteaiasisedokumendid on korrastatud ja uuendatud ning toetavad töötajate ja lasteaia 

tegevust. 

 Uued metoodikad ja õppeprogrammid toetavad õpi-ja töökeskkonna arengut. 

 Juhtkond toetab ja  soodustab keelekümblusprogrammi ja pilootprojekti „Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ arengut. 

Tegevus Täitmise tähtaeg Vastutav isik 

Lasteaia tegevust reguleerivate dokumentide 

ülevaatamine, muutmine ja uuendamine (sh õppekava, 

kodukord, ametijuhendid, asjaajamiskord, 

tunnustamissüsteem). 

aasta jooksul juhtkond 

Keelekümblusprogrammi toetamine ja laste õppimise 

kvaliteedi tõstmine. Dokumetide kontrollimine ja 

analüüsimine. 

aasta jooksul 

plaani järgi 

direktor, 

õppealajuhataja   

Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene 

õppekeelega rühmas“  toetamine ja laste õppimise 

kvaliteedi tõstmine. Dokumetide kontrollimine ja 

analüüsimine. 

aasta jooksul 

plaani järgi 

direktor, 

õppealajuhataja   

Pedagoogide sisekontrolli läbiviimine uute metoodikate 

ja õppeprogrammide kasutamisel. 

aasta jooksul 

plaani järgi 

direktor, 

õppealajuhataja   

Tehnilise personali sisekontrolli korraldamine ja täitmine. 

 

september 

märts  

majandusjuhataja, 

tervishoiutöötaja 

Personali sisekontrolli läbiviimine eesti keele oskuste 

omandamiseks vastavalt ametikohale. 

september 

mai 

direktor 

Rühmade aasta õppekavade  kinnitamine. september  direktor 
Temaatiline üldkoosolek „Tulemused 2021-2022 

õppeaasta eest“. Personali küsitluse tulemused „Lasteaia 

juhtkonna töö 2021-2022 õa“. 

september direktor,  

õppealajuhataja,  

majandusjuhataja 

Hoolekogu liikmete kinnitamine.  september  rühmade õpetajad, 

direktor  

Hoolekogu koosoleku korraldamine ja läbiviimine teemal 

„Hoolekogu liikmete õigused ja kohustused. Hoolekogu 

tööplaan 2022-2023 õa“ 

september direktor, 

hoolekogu 

liikmed 
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Töökeskkonanõukogu koosolek. Plaani koostamine.  

 

september 

detsember  

töökeskkonna 

nõukogu  

Riskianalüüside koostamine ja täitmise kontroll 

(tervisemeeskonna tegevuse tagamine). 

 direktor, 

tervisemeeskond  

Koostöös tervisemeeskonnaga uute küsitluste vormide 

teemal „Tervis“ väljatöötamine. 

september  juhtkond 

Veebipõhise lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna 

(PSKK) hindamise korraldamine. 

september  juhtkond 

Lasteaia riskiallikate täitmise kokkuvõtted 2021-2022 õa 

Kultuurioskonda aruande esitamine . 

30.09.2022 direktor  

Töörühmade tegevusplaanide kinnitamine 2022- 2023 õa september direktor  

Töörühmade koosolekud. oktoober, 

aasta jooksul 

töörühmade juhid 

Lasteaia  arengukava 2022 aruande koostamine ja 

kultuuriosakonda esitamine.  

31.01.2023 

 

direktor 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

Tuleohutuse aruande koostamine. Päästeametisse aruande 

esitamine. 

märts  direktor,  

majandusjuhataja 

Eelarve jaotus. veebruar  direktor 

Finantsvaade, hindamine. märts  direktor 

Riskiallikate likvideerimisplaani kontroll. aprill−mai tervisemeeskond 

direktor 

Arenguvestlusteks dokumentatsiooni täitmine (analüüs ja 

töötajate enesehindamine). 

mai−juuni  õppealajuhataja 

kõik töötajad 

Töörühmade tegevuse hindamine. 

 

september  töörühmad 

direktor  

Tegevuskava  2023–2024 õa  koostamine. juuni−august direktor 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

õpetajad 

2023−2024 õa tegevuskava kinnitamine. 

 

august  direktor  

õppealajuhataja 

 

II. Personalijuhtimine 
 

Eesmärk. Tunnustatud ja motiveeritud personal arendab oma professionaalseid pädevusi läbi 

enesearengu, koolituste, projektide, konkursside, tervist edendavate ürituste. 

 Personal on pädev rakendada saadud teadmisi koolitustel töös andekate ja erivajadustega 

lastega. 

 Personal toetab TEL põhimõtteid ja eesmärke. 

 

Tegevus Täitmise tähtaeg Vastutav isik 

Ametijuhendite instruktaažide läbiviimine. aasta alguses, 

vajadusel (uue 

töötaja tööle 

asumisel) 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

  

Uute spetsialistide lasteaia vakantsetele kohtadele 

värbamine (konkursi alusel). 

vajadusel   direktor 

konkursikomisjon  

Individuaalse töökoormuse jaotus. aasta alguses, 

vajadusel 
direktor  
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Mentori-ja juhendamissüsteemi toimimine noorematele ja 

uutele pedagoogidele, üliõpilastele. 

aasta jooksul direktor 

õppealajuhataja 

õpetajad-

mentorid/ 

juhendajad 

Personali rahulolu uurimine lasteaia arengust. aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

töörühmad 

Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene 

õppekeelega rühmas" rühmade tegevuse kontrollimine 

(Sipsik, Päkapikud ja Oravakesed). 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Keelekümbluse rühma Mesilased tegevuse kontrollimine. aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Koolituste korraldamine personali jaoks. aasta jooksul direktor 

õppealajuhataja  

Pedagoogide enesearendusvajadusest lähtuvalt koolituste 

korraldamine ja lasteaia, linna, maakondliku, riigi ning 

teiste riigi projektide kirjutamine ja ellu viimine 

(Erasmus, E-Twining). 

vajadusel ja plaani 

järgi 

direktor  

Töörühmade tegutsemine. Teatrigrupi loomine. aasta jooksul töörühmade juhid 

Personali puhkusegraafiku koostamine. veebruar-märts direktor  

2022–2023 õa personali enesehindamine. mai−juuni personal  

Töötajatega arenguvestluste läbiviimine, 

individuaalse arenguplaani koostamine. 

mai−juuni direktor 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

tervishoiutöötaja    

Tehtud arenguvestluste alusel analüüs ja kokkuvõte 

töötajatega. Personalijuhtimise valdkonna tegevuse 

kokkuvõte. 

juuli−august direktor 

Töötajate osalus  tervislikutel üritustel.  aasta jooksul direktor 

tervisemeeskond 

liikumisõpetaja 

Veebipõhise lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna 

(PSKK) hindamise korraldamine. 

september Tervisemeeskond 

juhtkond 

Pedagoogide enesetäiendamise teema: 

„Liikumismängude õppimine“. Iga rühm koostab ja õpib 

lastega 10 mängu aasta jooksul. 

aasta jooksul õpetajad 

õppealajuhataja 

Personali tunnustamine saavutuste eest oma 

tegevusevaldkonnas (tunnustamissüsteemi järgi) lasteaia 

tasemel. 

oktoober juhtkond 

Kandidatuuri   valimine riigikonkursile „Aasta õpetaja“ 

linna tasemel. 

aprill  direktor  

Kandidatuuri  valimine linnakonkursile „Aasta õpetaja“ 

riigi tasemel. 

aprill  direktor  
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Personali koolitusplaan  

Teema, valdkond Eesmärk Osalejad Tähtajad,  

vastutavad isikud 

Õpetamine, enesetäiendamine 

teemal „Liikumismängude 

õppimine“. 

Õppekava ja 

tegevuskava 

realiseerimine 

õpetajad   2022−2023 õa 

õppealajuhataja  

Sisekoolitus „Tuleohutuse 

alused“ 

Evakuatsiooni õppuse 

puhul 

personal september 2022. 

majandusjuhataja 

Eesti keele päev Toetada ja arendada 

eesti keele oskusi 

personal Iga teisipäev, eesti 

keele õpetajad 

Viktoriin eesti keeles Toetada ja arendada 

eesti keele oskusi 

õpetajad Riina Johannes 

Suitsuandurite leidmise 

sisekoolitus (ruumides, 

skeemil, pildil) 

Ohutus  personal september 2022,  

veebruar 2023 

Majandusjuhataja  

Koolitused, seminarid, 

ümarlauad: erivajadustega laste 

toetamine, õuesõppe, digiõppe, 

Kneipi metoodika. Tervislik 

eluviis. 

Õppekava  ja 

arengukava 

realiseerimine 

personal 2022−2023 a 

direktor, 

õppealajuhataja 

Koolitamine teemal 

“Toitlustamine lasteaias”. 

Arengukava   

realiseerimine 

Köögipersonal 

õpetajad 

õpetaja abid 

2022−2023 a 

direktor 

 

Koolitus teemal: ”Eesti keele 

õpetamise toetamine Eesti 

ajaloo ja ajalooliste paikade 

uurimise kaudu ning aktiivse 

liikumise kaudu (s.h. 

õuesõppe).  

Eesti keele õpetamine 

meeskonnatööna”. 

Õppekava  ja 

arengukava 

realiseerimine 

õpetajad  26. august 2022. 

Koolitus teemal: ”Eesti keele 

õpetamise toetamine 

draamaõpetuse kaudu.  Eesti 

keele õpetamise toetamine 
integreerides S.Kneipi filosoofia 5 

elementi: vesi, liikumine, 

ravimtaimed, tervislik toitumine. 

Praktiline treening”. 

Õppekava  ja 

arengukava 

realiseerimine 

õpetajad  09.september 2022. 

Siseseminar „Lasteaia tervise 

tegevuskavaga 2022-2024 

tutvumine“ (TEL), TEL 

suvekooli õppematerjalidega 

tutvumine. 

Tervis ja ohutus personal september 

tervisenõukogu juht 

õppealajuhataja, 

direktor 

Sisekoolitus – kogemuste 

vahetamine „Õppevara 

valmistamine erivajadustega 

lastele valdkonnas 

„Eripedagoogika“ 

Õppekava ja 

tegevuskava 

realiseerimine 

õpetajad   oktoober 
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Sisekoolitus  õppereisi põhjal 

Järvamaale korraldatud Eesti 

Koolitoidu Liiduga teemal 

„Toitlustamine“. 

Erineva eesti linnade 

kogemustega tutvumine 

teemal „Toitlustamine“. 

Köögi töötajad 

ja 

tervishoiutööta

ja 

september 

õpetaja Maria Beyu 

logopeed Larissa 

Tsõganova 

Integratsiooni 

metoodikaalane koolitus. 

Üldhariduslikud teemad 

Õppekava 

realiseerimine, profes-

sionaalse taseme tõus  

õpetajad  2022−2023 õa 

INNOVE, Tartu 

Ülikool 

Osalise keelekümbluse 

rühmade õpetajate ja juhtkonna 

koolitused 

Professionaalse taseme 

tõus 

KK rühmade 

õpetajad 

2022−2023 õa 

INNOVE, KKP 

Projekt „Kiusamisest vaba 

lasteaed“ 

Professionaalse taseme 

tõus 

rühmade 

Oravakesed ja 

Päkapikud 

meeskonnad   

2022−2023 õa 

Lastekaitse Liit 

Eesti keel (tase А2, В1, В2, 

С1) 

Professionaalse taseme 

tõus 

õpetajad,  

personal 

aasta jooksul 

INNOVE, Eesti keele 

maja, Töötukassa 

Pilootprojekti „Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene 

õppekeelega rühmas" 

Professionaalse taseme 

tõus. Arengukava ja 

tegevuskava 

realiseerimine 

õpetajad 

(rühmades 

Oravakesed, 

Sipsik, 

Päkapikud) 

aasta jooksul 

Haridus- ja 

Teadusministeerium 

Töökohapõhine õpe Professionaalse taseme 

tõus. 

3 õpetajat abi  
 

aasta jooksul, 

Ida-Virumaa 

kutsehariduskeskus 

 

III. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk. Koostöö huvigruppidega on mitmekülgne ja lasteaia maine toetav. 

 Vanemad  ja hoolekogu toetavad TEL põhimõtteid ja eesmärke ning väärtustavad tervislikke 

eluviise. 

 Personali ja vanemate osalus projektides ja ühisüritustes on kaasa aidanud laste eesti keele 

arengule ja keskkonna parendamisele. 

 Rahulolu-uuringutes on kajastunud positiivsed suunad valdkonnas „Tervislik eluviis“, 

„Projektitegevus lasteaias“, „Eesti keele õppimine“. 

Huvitatud rühmad Tegevus 

 

Täitmise tähtaeg Vastutav isik 

Koostöö 

planeerimine ja 

hindamine 

Ühisprojektitegevuste planeerimine 

teiste lasteaedade ja koolidega  ning 

läbiviimine . 

plaani järgi direktor  

õppealajuhataja 

õpetajad 

Kõikidele huvigruppidele (personal, 

lapsevanemad, hoolekogu, 

linnavalitsus) järjepidev info 

edastamine IT-vahendite kaudu 

(Facebook, e-post, veebileht jne). 

pidevalt,  

vajadusel 

asjaajaja  

õpetajad  

direktor 

õppealajuhataja 

Meedias lasteaia tegevuste 

kajastamine. 

vajadusel direktor  

õpetajad  

hoolekogu liikmed 
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Rahulolu-uuringute ja küsitluste 

korraldamine, tulemuste 

analüüsimine ja tagasiside andmine 

(sealhulgas e-vormides). 

mai, 

vajadusel  

direktor 

õppealajuhataja 

TEL ürituste läbiviimine erinevate 

partneritega laste tervise edendamisel 

ja laste toitumise teemadel. 

plaani järgi Tervisemeeskond 

Koostöö 

lapsevanematega 

Rühmade  lapsevanemate 

koosolekute läbiviimine.  

september 

 

õpetajad 

õppealajuhataja  

Lasteaia  lapsevanemate 

üldkoosoleku läbiviimine. 

oktoober  direktor 

õppealajuhataja 

Arenguvestluste läbiviimine lapse 

arengu tulemustest. 

november-mai 

 

õpetajad 

Vestluste, koosolekute, ümarlaudade, 

pereklubi korraldamine teemal 

„Laste riietus eri aastaaegadel“. 

plaani järgi tervishoiutöötaja 

juhtkond 

Küsitluste läbiviimine teemal 

„Tervis“, „Toitlustamine“ 

vanemate seas. 

oktoober-mai Tervisemeeskond 

juhtkond 

Huviringide organiseerimine lastele 

3-7.a lastaaia baasil. 

september−mai direktor  

õppealajuhataja 

Lapsevanemate kaasamine õppe – ja 

kasvatusprotsessi erinevate tegevuste 

kaudu: 

       -Tervise nädalad  

 

 

 

1 kord kvartalis 

õppealajuhataja 

õpetajad  

töörühm 

tervishoiutöötaja 

       - Ekskursioonid ja jalutuskäigud 

  

plaani järgi õppealajuhataja 

õpetajad   

       - Kaasamine projekti tegevusse aasta jooksul õpetajad 

õppealajuhataja  

      - Pidude  ja ürituste korraldamine plaani järgi õppealajuhataja 

õpetajad, 

hoolekogu 

      - Individuaalne nõustamine plaani järgi 

 

õpetajad, logopeed, 

spetsialistid  

      - Avatud tundide läbiviimine  aprill−mai õpetajad 

       - Näitused plaani järgi õppealajuhataja 

õpetajad  

Aktiivsete vanemate  tunnustamine 

iga-aastasel üritusel „Tunnustame ja 

täname“ lasteaia arendamises abi 

osutamise eest. 

mai juhtkond 

Koostöö kooliga Vanemate ning kooliõpetajate ühiste 

kohtumiste organiseerimine. 

märts−aprill  õppealajuhataja, 

õpetajad  

Narva lasteaia Tareke, Soldino ja 

Pähklimäe gümnaasiumi, Riigikooli, 

Keeltelütseumi õpetajate koostöö 

keelekümbluse küsimustes,  

e-seadmete kasutamises. 

plaani järgi 

 

 

õppealajuhataja,  

kk õpetajad, eesti 

keele ja muusika 

õpetajad  

Lastega ühisürutuste külastamine. 

 

aasta jooksul õppealajuhataja 

õpetajad  
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Koostöö linna ja riigi 

lasteasutustega 

Projekti kirjutamine ja läbiviimine 

(Erasmus ja e-Twinning 

programmides), koostööpartnerite 

leidmine.  

aasta jooksul muusikaõpetaja 

rühmaõpetajad 

 

 

Ühisürituste korraldamine suunatud 

tervise toetamisele läbi 

projektitegevuse. 

aasta jooksul liikumisõpetaja 

Ühisürituste korraldamine seotud  

eesti keele õppimisega ning 

keelekümblusega. 

aasta jooksul kk õpetajad, eesti 

keele õpetaja 

E-seadmete kasutamine. aasta jooksul linna ja riigi 

lasteaiad  

Ühistegevus suunatud toetusele HEV 

laste vajadustega. 

aasta jooksul linna ja riigi 

lasteaiad  

Koostöö kultuuri- ja 

spordiasutustega 

Narva muuseumi ekskursioonid 

(vanemad rühmad). 

1 kord kuus 

 

õpetajad 

Õppetegevused Kunstigaleriis 

(vanemad rühmad). 

1 kord kuus 

 

õpetajad 

Narva Kesk- ja Kreenholmi 

raamatukogude külastamine 

(vanemad rühmad). 

plaani järgi 

 

õpetajad 

Sporditegevuse läbiviimine Soldino 

Gümnaasiumi  staadionil 

(lasteaialapsed). 

1-2 kord nädalas  liikumisõpetaja 

Linna ja riigi üritustes ja näitustel 

osalemine. 

aasta jooksul õppealajuhataja 

õpetajad  

Teatrietenduste külastamine nii 

lasteaias kui ka väljaspool lasteaeda 

ja linna (lasteaialapsed). 

aasta jooksul õppealajuhataja 

õpetajad  

  

Koostöö 

õppeasutustega 

Tartu Ülikooli Narva Kolledž, 

Õppekeskused (koolitused, 

seminarid, konverentsid). 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Narva Kutseõppekeskus (karjääri 

planeerimise nädal, avatud tunnid 

elukutse järgi vana rühmade jaoks, 

personali õpetamine). 

aasta jooksul õppealajuhataja 

direktor  

LAK, KКР (LAK-nädal, projektid, 

kolitused). 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Lastekaitse Liit (kolitused, projekti  

«Kiusamisest vaba lasteaed» 

nõustamine). 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Narva Noorte Meremeeste Klubi –

õppetunnid. 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Koostöö 

sihtasutustega, 

ametitega (PRIA, 

HITSA, KIK, 

Maanteamet ja teised)  

Kolitused, projektid, õppetunnid. aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Eesti Koolitoidu 

liiduga koostöö 

Nõustamised, üldised seminarid ja 

õppereisid, koolitused. 

aasta jooksul direktor 
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Eesti 

Toitumisnõustajate 

Ühendus 

Individuaalne toitumisnõustamine 

menüü koostamise küsimustes. 

 

Aasta jooksul direktor 

Koostöö politsei ja 

päästeametiga,  

Piirivalvuritega, 

Kaitseliit, Punase 

Ristiga 

ohutuse teemal 

Õppetegevused, nõustamine. aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Ekskursioonid, õppetunni plaani järgi õppealajuhataja 

Näitustel osalemin 

 

 

plaani järgi õppealajuhataja, 

õpetajad 

Narva-Jõesuu 

Medikal Spa 

Tervisepäevade ja koolituste 

korraldamin 

3 korda aastas direktor  

õppealajuhataja 

liikumisõpetaja 

COVIDi juhul korraldatud üritused plaani järgi ei toimu või muutuvad läbiviimiseks  muu vormile.  

 

IV Õppe-kasvatustegevus 

Eesmärk. Lapses on kujunenud väärtused, õpihuvi, tervisliku eluviisi ning tema võimeid ja eripära 

on toetatud. 

 Eesti keele toetamine läbi keeleküblusprogrammi ja pilootprojekti. 

 Lastel ja täiskasvanutel on kujunenud tervist toetavad harjumused (liikumine, toit, hea tuju, 

uni jne). 

 Andekad ja HEV-lapsed on välja selgitatud ja toetatud. 

 Kneipi metoodika õppimine ja rakendamine. 

 Õppetegevuste läbiviimine töötoas „Noor uurija“. 

 Looduse objektide uurimine ja looduseradade loomine lasteaia territooriumil. 

Rühmade eripärad  

Rühm/  

laste vаnus 
Meeskond  

Rühma sügav suund, metoodikad, 

programmid 

Kõik 

rühmad 

 Õuesõppe, TEL, S.Kneipi filosoofia 5 

elementi: vesi, liikumine, ravimtaimed, 

tervislik toitumine. 

Lasteaia 

rühmad ja 

rühm 

Päikene 

 Õppetegevus töötoas „Noor uurija“. 

 

Lasteaia 

rühmad 

 Digi-tehnoloogia (minirobotid,  

e-tahvlid, tahvelarvutid jne) 

Päikene 

1. 

2,5–3 a.  

Eesti keele õpetaja - Irina Polujahtova 

Vene keele õpetaja - Svetlana Volotskaja 

Õpetaja abi - Irina Danjuk 

Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest 

vaba lasteaed” 

Peenmotoorika arendamine 

Päkapikud 

2. 

3–4 a. 

 

Õpetaja - Natalja Markelova  

Õpetaja - Tatjana Rõndina 

Eesti keeleõpetaja – Lilia Beloborodova 

Õpetaja abi - Svetlana Rubtsova 

 

Sobitusrühm 

Pilootprojekt „Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas" 

Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest 

vaba lasteaed” 

Teatritegevus  
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Sipsik 

3. 

6–7 a. 

Õpetaja -Jelena Botškova 

Õpetaja - Marina Nikolajeva 

Eesti keeleõpetaja – Marika Abzalon 

Õpetaja abi - Тatjana Ivanova  

Pilootprojekt „Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas" 

Djeneši plokid 

Oravakesed 

4. 

4–5 a. 

Vene keele õpetaja - Оlga Ivanova  

Vene keele õpetaja - Irina Tkatš 

Eesti keeleõpetaja - Riina Johannes 

Õpetaja abi - Olga Galimova 

Pilootprojekt „Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas" 

Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest 

vaba lasteaed” 

Djeneši plokid 

Täheke 

5. 

2–3 a. 

Õpetaja - Anna Iotšis 

Abiõpetaja - Svetlana Beloborodova 

Õpetaja abi – Nadezhda Antonova 

Kunstitegevus 

Jänkud 

6. 

2-3 a. 

Õpetaja - Svetlana Gudz 

Abiõpetaja - Žanna Oreškova 

Õpetaja abi – Тatjana Hohlatšova 

Kunstitegevus 

Kastetilk 

7. 

1-2 a. 

Õpetaja – Julia Kargu 

Abiõpetaja – Irina Tsernova 

Õpetaja abi – Oksana Dikareva 

Metoodika J.Zeleznova (logorüütmika, 

liigutustega lastelaulud)  

Mesilased 

8. 

5–6 a. 

Eesti keeleõpetaja - Maria Beyu 

Vene keele õpetaja - Jelena Šeff 

Õpetaja abi - Galina Aleksejeva 

Osaline keelekümblus 

mnemotehnika, Djeneši plokid  

Teatritegevus (autoriprogrammi 

”Kukljandija”) 

 

Projektitegevus  

Täitmise 

tähtaeg 

Projekt Osalejad Vastutav isik 

september–

mai 

KIK projekt “Looduse 

sõbrad” 

Rh. Sipsik ja Mesilased 

5-7-aastane lapsed 

Rühma õpetajad, 

juhtkond 

september-

august 

Projekt “Seemnest viljani” Kõik rühmad, personal Rühmade õpetajad, 

juhtkond 

september-

august 

Töötoa “Noor uurija” 

tegevused - eksperimentid 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud 

Rühma õpetajad 

õppealajuhataja 

23.09–30.09 

 

Riigiprojekt “Euroopa 

spordinädal 2022“  

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud 

Liikumisõpetaja 

oktoober-

august 

Projekt „Liikumine on elu!” Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud, 

personal 

Liikumisõpetaja 

oktoober–

märts 

Riigi kampaania  „Suukool 

võitleb suukollidega!“ 

Rh. Päkapikud, Mesilased, 

Oravakesed 

Rühmade õpetajad 

oktoober  Tervisenädal „Tervislike toit” 

 

Kõik rühmad, vanemad, 

personal 

Rühmade õpetajad 

Töörühm 

Hoolekogu 

november  Euroopa jäätmete 

vähendamise nädal 

Kõik rühmad, vanemad, 

personal 

Rühmade õpetajad 

september-

august 

Teatritegevus (etendused ja 
meelelahutused) lastele 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud 

J.Šeff,J.Botškova 

rühmaõpetajad,  

eestikeele õpetajad 
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28.aprill Rahvusvaheline tantsupäev 

(29.aprill) 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud, 

vanemad, personal 

Muusikaõpetaja,  

rühma õpetajad 

21.aprill 

18.-22.04. 

Maapäev (nädal “Ära solva 

loodust!“) 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud, 

vanemad, personal 

Rühmade õpetajad 

oktoober–

veebruar 

Eesti lastekirjaniku Eno Raud 

loominguga tutvumine 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed 

Rühma õpetajad 

november-

jaanuar 

Keskkonnakampaania 

"Küünlaümbriste jaht" 

Kõik rühmad, vanemad, 

personal 

Õppealajuhataja  

veebruaar - 

juuli 

Eesti lastekirjaniku Ellen Niit 

loominguga tutvumine 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud 

Rühma õpetajad 

veebruaar - 

juuli 

Vene lastekirjaniku Vladimir 

Suteev loominguga tutvumine 

Rh. Sipsik, Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud, 

Päikene, Mõmmid 

Rühma õpetajad 

september–

aprill 

Esimised sammud loodusesse Rh. Päikene, Päkapikud Rühmade õpetajad 

oktoober-

detsember  

Ole nähtav! Rh. Päkapikud, 

Oravakesed, Mesilased 

Rühma õpetajad 

 

september–

mai 

Ma jälgin ja tunnetan Rh. Jänkud, Täheke Rühma õpetajad 

oktoober-

märts 

„Erinevate materjalide 

maailmas“ 

Rh. Oravakesed Rühma õpetajad 

september–

mai 

Mängime, areneme, kasvame. Rh. Kastetilk Rühma õpetaja 

september–

mai 

Minu linn Rh. Sipsik Rühma õpetajad 

 

 

Õuesõppe metoodika tööplaan 

 Täitmise tähtaeg 

    

 Üritus/ tegevus   Osalejad  Vastutav  isik 

September-mai KIK projekt “Looduse sõbrad” Rh. Sipsik, 

Mesilased,  

5-7-aastane lapsed 

Õpetajad, 

juhtkond 

 September Seminar - kogemuste vahetamine 

teemal „Õuesõppe“ 

Õpetajad  Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Aasta jooksul Õppetegevuste lastega planeerimine ja 

läbiviimine lasteaia territooriumil 

Õpetajad  Õppealajuhataja  

Aasta jooksul Õppealade seadmestamine lasteaia 

territooriumil 

Õpetajad  Juhtkond, 

töörühm 

Aasta jooksul Töötoa “Noor uurija” seadmestamine Õpetajad  Juhtkond, 

töörühm 

Aasta jooksul Projekt  „Seemnest viljani“ edasi 

elluviimine 

Personal 

Kõik rühmad 

Juhtkond, 

töörühm 

Aasta jooksul Metoodiliste õppevara loomine teemal 

„Loodus“, sh e-õppevara 

Õpetajad  õppealajuhataja 
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E-seadmete kasutamine 

Täitmise tähtaeg     Üritus/ tegevus   Osalejad  Vastutav  isik 

aasta jooksul Rühmade õppe- ja kasvatustöö 

nädalaplaanide koostamine  

(e-seadmete kasutamine). 

õpetajad 

 

õpetajad 

 

september–

august 

Õppekaartide ja e-mänge 

valmistamine erinevatel teemadel. 

õpetajad 

 

õpetajad 

 

оktoober 

 

Europa nädal /CodeWeek 3-7-aastane lapsed, 

õpetajad 

J.Botškova, 

õpetajad 

aasta jooksul Minirobotide ja  e-seadmete 

kasutamine õppe- ja kasvatustöös: 

lõimitud aine- ja keeletunnid, 

hommikuringid, temaatilised 

projektid, lapse individuaalse 

arengu tegevus 

3−7 a lapsed  õpetajad 

 

aprill–mai Avatud tunnid vanematele 3−7 a lapsed, 

vanemad, 

lasteaia õpetajad 

õpetajad 

 

mai  Laste uurimine: oskused ja pädevused 

töös e-seadmetega 

õpetajad 

 

õpetajad 

 

juuni–august Analüüs ja kokkuvõtted. 

Robootika seadmete kasutamise 

planeerimine 2023/2024 õppeaastal  

õpetajad, 

õppealajuhataja, 

direktor  

õppealajuhataja 

 

Keelekümbluse ja pilootprojekti eesti keele õpetajate meeskonnatöö 

Täitmise tähtaeg     Üritus/ tegevus   Osalejad  Vastutav  isik 

3 korda aastas Eesti keele õpetajate koosolekud, 

kogemuste vahetamine 

eesti keele õpetajad juhtkond 

Aasta jooksul Liikumismängud eesti keeles  

(1 mäng kuus) – iga õpetaja 

koostab ja õpib lastega mäng, 

näitavad ette teistele rühmadele. 

Rh. Sipsik, 

Mesilased, 

Oravakesed, 

Päkapikud 

eesti keele 

õpetajad 

Oktoober,veebruar, 

aprill 

Teatri tegevus. Lasteaia rühmad Eesti keele 

õpetajad  

November  Kadripäev/ Mardipäev  

(Narva folklooriansambliga 

“Guselki”). 

Rh Sipsik, 
Mesilased 

Päkapikud, 

Oravakesed 

juhtkond 

Detsember Päkapikud hiilivad, aknast tuppa 

piiluvad. 

Lapsed  Eesti keele 

õpetajad 

Jaanuar Elukutsepäev (vanemad räägivad 

oma erialast eesti keeles). 

Lasteaia rühmad, 

vanemad 

Rühmaõpetajad 

Aprill   LAK üritused Lasteaia rühmad Eesti keele 

õpetajad  

Juuni-august Eesti keele õpetajate koostöö ja 

tegevuse analüüs ja kokkuvõtted. 

Eesti keele õpetajad juhtkond 
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HUVIRINGID 

Ring  Osalejad  

(rühm, vanus) 

Vastutav isik Märkused   

Jalgpall  Sipsik, Oravakesed 

(4–7 a.) 

Aleksandr Zakarljuka  

Programmeerimise 

klubi “Mind Hub” 

Mesilased, Oravakesed 

 (5–7 a.) 

Natalja Safonova  

Male Mesilased, Sipsik 

(5–7 a.) 

Maris Korstin  

Beebibalett Päikene, Täheke Jelena Rovnjakova 

(muusika õpetaja) 

tasuta 

Toetav võimlemine  

 

Päkapikud,  Sipsik, 

Mesilased, Oravakesed 

(3–7 a.) 

Nadezda Kiik 

(liikumisõpetaja) 

tasuta 

Logorütmika  Oravakesed  

(4–5 a.) 

Jelena Rovnjakova 

(muusika õpetaja) 

Jekaterina Pichugina 

 (logopeed) 

tasuta 

Noor programeerija Sipsik  

(6-7 a.) 

Jelena Botškova 

Marina Nikolajeva 

tasuta 

Kunstitegevus  Andekad lapsed 

rühmadest Mesilased, 

Oravakesed, Päkapikud,  

Sipsik 

(3–7 a.) 

Svetlana Gudz  tasuta 

 

Konsultatsioonid 

Täitmise tähtaeg Tegevus Vastutav isik 

1 kord kuus Planeerimine, dokumentatsiooni pidamine (ELIIS). õppealajuhataja 

plaani järgi  Avatud tundide vaatlemine. õppealajuhataja 

plaani järgi Tervisenädala korraldamine. 

 

õppealajuhataja, 

töörühm, 

meditsiinitöötaja 

aasta jooksul Pikaajalise temaatiliste projektide realiseerimine. õppealajuhataja,  

direktor 

aasta jooksul Töö korraldamine keelekümbluse Mesilased rühmas.  direktor, 

õppealajuhataja  

aasta jooksul Töö korraldamine rühmades Sipsik, Oravakesed ja 

Päkapikud (Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne 

õpetaja vene õppekeelega rühmas").  

direktor, 

õppealajuhataja  

aasta jooksul Töö korraldamine sobitusrühmas (Päkapikud).  direktor, 

õppealajuhataja  

aasta jooksul Bee-Bot′i ja teiste e-seadmete kasutamine. õppealajuhataja 

aasta jooksul Töö korraldamine projekti järgi  «Kiusamisest vaba 

lasteaed» rühmades Oravakesed, Päkapikud, Päikene. 

õppealajuhataja 

november, 

aasta jooksul 

Individuaalse õppekava koostamine andekate ja 

erivajadusega laste jaoks lähtudes rühmaõpetajate 

vaatlemisest ning laste uurimise tulemustest. 

õppealajuhataja, 

spetsialistid 

aprill  Koolivalmiduskaardi koostamine (rühmad Sipsik ja õppealajuhataja 
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Mesilased). 

aasta jooksul  Individuaalsed konsultatsioonid (uuteks, noorteks 

õpetajateks, abiõpetajateks). 

 

õppealajuhataja, 

mentorid/  

juhendajad 

aasta jooksul, 

vajadusel 

Individuaalsed konsultatsioonid pedagoogidele 

(õppetegevuse korraldamine, töö vanematega, töösuuna 

küsimustes). 

õppealajuhataja 

aasta jooksul Pedagoogidele ühisürituste ettevalmistuseks. 

 

õppealajuhataja, 

spetsialistid 

 

ÜRITUSTE AASTAPLAAN 

Täitmise tähtaeg Üritus 

 

Osalejad  Vastutav isik 

1.september TEADMISTEPÄEV Kõik rühmad rühmaõpetajad 

1.september Meelelahutus  Rh Mesilased, 

Sipsik, Oravakesed 

õpetajad-

spetsialistid, 

rühmaõpetajad 

8.september Rahvusvaheline kirjaoskuse 

päev - aktsioon 

„Lugemistund“ 

Rh Mesilased, 

Sipsik, Oravakesed 

rühmaõpetajad 

16. september Maailmakoristuspäev Rh Mesilased, 

Sipsik, Oravakesed 

rühmaõpetajad 

23.–30.09 Euroopa  Spordinädal 

 

Kõik rühmad 

(vanematega), 

personal 

liikumisõpetaja 

31.september Üleilmne südamepäev Vanemad rühmad 

personal 

liikumisõpetaja 

27.september Üleilmne turistipäev Rh Mesilased, 

Sipsik, Oravakesed 

Liikumisõpetaja, 

rühmadeõpetajad 

29.september Mihklipäev - Lõikuspüha ja 

välistööde lõpu.  

Sugise laat 

Vanemad rühmad, 

personal 

õpetajad-

spetsialistid, 

rühmaõpetajad 

1-2 korda kvartalis Teatri meelelahutus (eesti ja 

venekeeles) 

Lasteaia rühmad loovrühm 

5.oktoober ÕPETAJATEPÄEV (personali jaoks) muusikaõpetaja, 

töörühm 

8.-12.oktoober Europe Code Week Vanemade rühmade 

õpetajad 

Õpetaja Jelena 

Botškova 

Oktoober/ november Põhjamaade nädal 2022 Rh Mesilased, 

Sipsik, Oravakesed 

õppealajuhataja 

14-18.november Euroopa jäätmenädal / 

Pakendite taaskasutamine laste 

käsitööks 

Kõik rühmad 

(vanematega), 

personal 

õpetajad, 

õppealajuhataja 

november ISADEPÄEV Rh Sipsik, Mesilased, 

Päkapikud, 

Oravakesed 

(vanematega) 

muusikaõpetaja 

rühmaõpetajad  

7-11.november Isadepäeva üritused Kõik rühmad rühmaõpetajad 

november Sügisepidu Rh Päikene muusikaõpetaja 
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(vanematega) rühmaõpetajad 

november Sügise meelelahutus Rh Kastetilk, 

Jänkud, Täheke  

liikumisõpetaja 

november Kadripäev/ Mardipäev Rh Sipsik, Mesilased 

Päkapikud, 

Oravakesed 

eesti keele õpetajad 

muusikaõpetaja 

November/detsember 

28.11, 5.12, 12.12, 

19.12 

Advendihommikud  Rh Sipsik, 

Mesilased, 

Oravakesed, 

Päkapikud 

eesti keele õpetajad 

rühmaõpetajad 

3.detsember Rahvusvaheline puuetega 

inimeste päev 

Lasteaia rühmad, 

personal 

rühmaõpetajad 

 

5-9.detsember Headusenädal  Kõik rühmad, 

vanemad, personal 

rühmaõpetajad 

juhtkond 

detsember Loovtööde näitus uueks 

aastaks „Maskid kaitsevad, 

maskid kaunistavad“ 

Kõik rühmad, 

vanemad, personal 

Rühmaõpetajad 

õppealajuhataja 

detsember JÕULUPIDU Rh Sipsik ,Mesilased 

Oravakesed 

(vanematega) 

muusikaõpetaja, 

rühmaõpetajad 

detsember  UUS AASTA Rh Päkapikud, 

Päikene 

(vanematega) 

muusikaõpetaja, 

Rühmaõpetajad 

detsember  Uus Aasta   Rh Täheke, Jänkud muusikaõpetaja, 

rühmaõpetajad 

detsember Talve meelelahutus Rh Kastetilk rühmaõpetajad 

jaanuar Mängud ümber kuusepuu 

muusikasaalis 

Kõik rühmad muusikaõpetaja 

jaanuar Tervisenädal „Neboleika“ Kõik rühmad, 

personal 

liikumisõpetaja 

jaanuar  Talve meelelahutus Rh Kastetilk, 

Jänkud, Täheke 

liikumisõpetaja  

jaanuar Tareke veebimarathon 

“Spordipere”  

Pere meeskonnad  liikumisõpetaja 

7.veebruar Turvalise interneti päev Personal,  

vanemad lapsed 

juhtkond 

rühmaõpetajad 

14.veebruar  Sõpradepäev  

Aktsioon „Armastuse trepp“ 

Kõik rühmad, 

personal 

töörühm, 

rühmaõpetajad, 

õpetajad-

spetsialistid 

veebruar Loovtööde näitus (eesti 

lastekirjaniku Eno Raud 95 

aasta sünnipäevaks -

15.02.1928) 

Lasteaiarühmade 

lapsed 

Rühmaõpetajad 

õppealajuhataja 

21. veebruar VASTLAPÄEV  

 

Kõik rühmad, 

personal 

õpetajad-

spetsialistid, 

loovrühm 

22.veebruar Eestimaa sünnipäev Rh Sipsik, 

Oravakesed, 

Mesilased  

eesti keele õpetaja, 

muusikaõpetaja, 

rühmaõpetajad 
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märts 8.märts Rh Sipsik, Mesilased 

(vanematega) 

muusikaõpetaja, 

rühmaõpetajad 

märts 8.märts personali jaoks muusikaõpetaja, 

töörühm 

14.märts  Emakeelepäev Rh Sipsik, 

Mesilased, 

Päkapikud, Päikene 

logopeed, 

muusikaõpetaja 

märts Tervisenädal „Meie abistajad“ Kõik rühmad, 

vanemad, personal 

rühmaõpetajad 

juhtkond 

märts Kevade meelelahutus Rh Kastetilk, 

Jänkud, Täheke, 

Mõmmid 

liikumisõpetaja  

Märts-aprill Veebikonkurss „Sporditants“ Riigi lasteaia lapsed liikumisõpetaja 

muusikaõpetaja 

3.aprill  Naljapäev Rh Oravakesed, 

Sipsik, Mesilased 

õpetajad-

spetsialistid 

3.aprill Naljapäev Teised rühmad rühmaõpetajad 

7.04. Ülemaailmne tervisepäev Kõik rühmad, 

personal 

liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad 

10-14.04 Nädal „Lihavõtted“ Kõik rühmad, 

personal 

rühmaõpetajad 

17.-21.04. Nädal “Ära solva loodust!“  Lasteaia rühmad rühmaõpetajad 

21. aprill Maapäev Vanemad rühmad rühmaõpetajad 

aprill LAK-nädal Rh Oravakesed, 

Sipsik, Päkapikud, 

Mesilased 

rühmaõpetajad, 

eesti keele õpetaja 

28.04  Rahvusvaheline tantsupäev - 

29.04 

Lasteaia rühmad muusikaõpetaja 

loovrühm 

aprill-mai Avatud tegevus (e-vahendid) Lapsed vanematega õpetajad 

mai Emadepäev Rh Oravakesed, 

Sipsik, (vanematega) 

muusikaõpetaja 

rühmaõpetajad 

8-12.mai Emadepäeva üritused Kõik rühmad rühmaõpetajad 

mai Kevade meelelahutus Rh Kastetilk, 

Jänkud, Täheke 

(vanematega) 

liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad 

mai LASTEAIA  LÕPETAMINE Rh Sipsik, Mesilased 

(vanematega) 

muusikaõpetaja, 

rühmaõpetajad 

mai Üritus „Tunnustame ja 

täname“ 

Aktiivsed vanemad direktor, 

muusikaõpetaja 

1.juuni Lastekaitsepäeva üritused Kõik rühmad rühmaõpetajad 

2. juuni Eesti lipu päev - 4.juuni 4-7-aastane lapsed õpetajad-

spetsialistid, 

rühmaõpetajad 

21.juuni Jaanipäeva meelelahutus Kõik rühmad  

 

õpetajad-

spetsialistid, 

rühmaõpetajad 

3-7. juuli  Viktoriin (vene lastekirjaniku 

Vladimir Suteev 120 aasta 

sünnipäevaks - 5.07.1903 

Lasteaiarühmade 

lapsed  

 

rühmaõpetajad 

10-14. juuli  Loovtööde näitus (eesti Lasteaiarühmade Rühmaõpetajad 
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lastekirjaniku Ellen Niit 95 

aasta sünnipäevaks - 

13.07.1928) 

lapsed õppealajuhataja 

Juuni/juuli Tervisenädal Kõik rühmad, 

vanemad, personal 

liikumisõpetaja, 

rühmaõpetajad, 

juhtkond 

COVIDi juhul korraldatud üritused plaani järgi ei toimu või muutuvad läbiviimiseks  muu vormile.  
 

Erivajadustega ja HEV-lastega TEGEVUSKAVA  

Erivajadustega lapsed on: 

 kõnehäiretega lapsed; 

 aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed;  

 vasakukäelised lapsed; 

 andekad lapsed; 

 kerge füüsilise puudega lapsed;  

 koolipikendusel olevad lapsed; 

 allergilised ja diabeeti põdevad lapsed. 

 

Eesmärk. Erivajadustega laste toetamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

Aeg Tegevus Vastutaja 

September 

 

(10.septembril, 

10.jaanuaril) 

Laste kõneprobleemide väljaselgitamine (alates 3-

aastastest lastest).   

Kõneravi vajavate laste nimekirja moodustamine (2 korda 

aastas). 

Logopeed 

September, 

vajadusel 

Tagasiside ja soovitusi andmine - direktorile, 

õppealajuhatajale, õpetajatele, lastevanematele. 

Logopeed 

September-

oktoober 

Erivajadustega laste väljaselgitamine. Rühmaõpetajad  

Tervishoiutöötaja  

Aasta jooksul Individuaalse menüü koostamine allergiliste ja 

suhkruhaigete lastele. 

Tervishoiutöötaja 

Aasta jooksul Andekatele lastele loominguklubi korraldamine 

(joonistamine, voolimine, liikumis-ja muusikategevus) ja 

nende osalus konkurssides ja näitustel. 

Õppealajuhataja 

Õpetajad  

September-

mai 

Kõnekaardid ja kõnearengukaardid koostamine vanuste 

järgi ELIIS´is. 

Logopeed 

Oktoober-mai Individuaalne töö kavandamine ja fikseerimine ELIIS´is.  Rühmapetajad  

Logopeed 

Liikumis- ja 

muusikaõpetajad 

Oktoober  HEV- lastele individuaalse arenduskava koostamine.  Õppealajuhataja 

Sobitusrühmaõpetajad  

Logopeed 

 

3.detsember 

13.august  

Temaatilised päevad: 

-Rahvusvaheline puuetega inimeste päev  

-Rahvusvaheline vasakukäeliste päev 

Õpetajad  

Õppealajuhataja 

Aasta jooksul Rühmaõpetajate toetamine ja nõustamine: 

konsultatsioonid, praktilised seminarid, vestlused, 

koosolekud. 

Logopeed  

Õppealajuhataja 
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Aasta jooksul Lastevanemate toetamine ja nõustamine: 

konsultatsioonid, praktilised seminarid, individuaalsed 

vestlused. 

 

Logopeed 

Õppealajuhataja 

Rühmaõpetajad  

Liikumis- ja 

muusikaõpetajad 

Aasta jooksul Koostöö Rajaleidjaga korraldamine. Logopeed 

Õppealajuhataja 

Rühmaõpetajad 

Aasta jooksul Toetavate meetodid ja metoodikad kasutamine õppe- ja 

kasvatustegevuses: 

- Liivateraapia 

- Kunstiteraapia 

- Muinasjututeraapia 

- Muusikateraapia 

- Vaikuseminutid 

- Hingamisharjutused 

- Mängumassaaž 

- Massaažipalli harjutused 

- Ajuvõimlemine  

- Joonistamine läbipaistevate molbertide peal 

- Lõõgastusnurk  

- Tegevused veega 

Rühmaõpetajad 

Logopeed 

September-

mai 

Toetav võimlemine alarühmades (4-7-aastane lastele 

lampjalgsuse ja seljakõveruse parandamiseks). 

Liikumisõpetaja  

September-

mai 

Logorütmika läbiviimine (rühm Oravakesed). Logopeed 

Muusikaõpetaja  

1-3 korda 

aastas 

Töö tulemusi arutlemine väikestes nõukogudes kõikide 

spetsialistide kaasates. 

Õppealajuhataja 

Logopeed  

Mai-juuni Logopeedi töö analüüsi koostamine. Logopeed 

Mai-juuni Tugisüsteemide mõju analüüsimine laste arendamise 

aspektist. 

Tagasiside andmine. 

Direktor 

Õppealajuhataja 

Õpetajad 

Logopeed 

 

 

LOGOPEEDI TÖÖ AASTAPLAAN 

Sisu: 

1. Kõnepuuetega õpilaste väljaselgitamine ja uurimine septembrikuu kahe esimese nädala 

jooksul ning kõneravi rühmade moodustamine. Uurimise tulemuste fikseerimine ja 

kõnekaartide täitmine. 

2. Logopeedilise töö  individuaalsete töökavade koostamine laste jaoks, kellel on kõnepuue. 

3. Perspektiivplaani koostamine. 

4. Õpetajate konsulteerimine (õppeaasta jooksul). 

5. Õppetöö läbiviimine nii rühma- kui  ka individuaaltundidena (õppeaasta jooksul). 

6. Lastevanemate konsulteerimine. Logopeedi tundide külastamine lastevanematega 

kokkuleppel (õppeaasta jooksul). 

7. Spetsialistidega koostöö (liikumis-, muusika-, eesti keele õpetajatega – õige füsioloogilise ja 

kõnehingamise vormistamiseks). 

8. Sobitusrühma kõnepuuetega lastega töö. 
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Metoodiline töö: 

1. Erikirjanduse õppimine. 

2. Linna logopeedide ühingu üritustel osalemine. 

3. Näitvahendite valmistamine. Dokumentatsiooni õigeaegne täitmine. 

4. Rajaleidjaga nõustamine. 

 

Töö peredega: 

1. Lastevanemate tutvumine lapse uurimuse tulemustega. 

2. Lastevanemate anketeerimine. 

3. Rühmakoosolekutel osalemine. 

4. Lastevanemate konsulteerimine. 

5. harjutusvara lapsevanemale edastamine; 

6. vanematele perioodiliste infolehte vormistamine. 

 
TERVIS   

Täitmise tähtaeg Üritus 

 

Vastutav isik 

aasta jooksul Laste tervisliku seisundi ja kehalise arengu vaatlemine 

ja kontroll.  

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul Lasteaia keskkonna turvalisuse kontroll. Tervishoiutöötaja 

Direktor  

aasta jooksul Päevakava koostamine erinevates vanuserühmades 

lastele (külm/soe hooaeg). 

Tervishoiutöötaja 

Õppealajuhataja  

aasta jooksul Uute laste lasteaeda vastuvõtmine, dokumentide 

vormistamine, laste nimekirjade koostamine rühmade 

kaupa. 

Direktor  

september 2022, 

jaanuar 2023 

Antropomeetriliste laste andmete uuringu läbiviimine. 

Mööbli valimiku kontroll lastele erinevateks 

vanuserühmadeks. 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul Karastamise üritused väljas ja ruumides sh Kneipi 

metoodika põhjal: 

-jalutuskäigu korraldamine (soojal hooajal - 2 korda 

päevas, külmal hooajal mitte vähem kui 1 kord 

päevas); 

- õppetegevuse sh liikumise ja hommikuvõimlemise 

läbiviimine värskes õhus (soojal hooajal - iga päev, 

külmal hooajal mitte vähem kui 1 kord nädalas) ; 
- matkade ning jalutuskäikude korraldamine lasteaia 

väljaspool, et tõsta vastupidavust ja tugevdada 

südamelihast lastel. 

Tervishoiutöötaja 

Õppealajuhataja 

Õpetajad  

Aasta jooksul Lasteaia menüü uuendamine ja korrigeerimine 

vastavalt analüüsitud 10-päevasele menüüle Eesti 

Toitumisnõustajate Ühenduse poolt 

Tervishoiutöötaja 
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aasta jooksul Vestluse läbiviimine õpetajate, vanemate ning lastega 

järgmistel teemadel: 

- tervislik eluviis; 

- laste vaimse tervise kaitse; 

- laste kohanemine; 

- lastele ohutuse keskkond, traumatismi profülaktika; 

- terved hambad ja meie tervis; 

- karastamine kodus ja lasteaias; 

- külmetushaiguste profülaktika; 

- kahjulikud harjumused la lapse tervis; 

- tervislik toit/kahjulik toit. 

Tervishoiutöötaja  

plaani järgi 

1 kord kuus   

Lastega tunnetustundide läbiviimine. Ohutusesepäevad  

teemade järgi: 

- teeaabits; 

- käitumine transpordis; 

- kuidas suhtuda koduloomadesse; 

- kodutehnika; 

- jalatuskäik talvel; 

- 112 päev (11.veebruaril)/ Päästeamet; 

- oleme erinevad (koostöö kaaslastega); 

- käitumine looduses; 

- võõrad täiskasvanud; 

- mürktaimed ja kasulikud taimed; 

- käitumine veekogu juures. 

Tervishoiutöötaja  

Õpetajad 

Õppealajuhataja  

4 korda aastas 

(september, 

oktoober, jaanuar, 

märts) 

Tervisenädalad: 

1 – Euroopa  Spordinädal 

2 – Tervisliku toitlustamise nädal 

3 – Tervise nädal “Neboleika“  

4 – Tervise nädal „Meie abistajad“ 

Liikumisõpetaja  

Õpetajad 

Õppealajuhataja  

september–mai  Õpetunnid neli korda aastas teemal „Mina olen terve!“ 

lastele rühmades Oravakesed, Mesilased ja Sipsik.  

Tervishoiutöötaja  

 

aasta jooksul  Toiteploki sisekontroll 

Toidu tehnoloogia valmistamise kontroll 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul  Ühe  lapse kohta toidunormi täitmise igapäevase 

kontroll, mitmekesine ning tasakaalustatud toitumine. 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul  Lasteaia ruumide sanitaarseisundi kontroll. Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul  Profülaktikatöö -  COVIDi ja külmetushaiguste 

ennetamine (sh, gripi ning nakkushaiguste). 

Karantiiniürituste kehtestamine. 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul Toidu vahetus vastavalt haiguse diagnoosile 

(allergikutele ja diabeetikutele). 

Vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud 

küsimustes nõustamine. 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul  

plaani jäärgi 

Lapse tervise edendamise ning tervise kaitse küsimuste 

valgustamine pedagoogilisel ja üldkoosolekutel. 

Tervishoiutöötaja  

aasta jooksul  

plaani jäärgi 

Tervisenõukogu töö; lasteaia tervise tegevuskava 

koostamine ja koordineerimine tervisliku töö 

küsimustes. 

Töörühma juht 

Juhtkond  
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Rühmade päevakavad 
         

Kastetilk (1-2 a.) 

7.00 - 8.10  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.10 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 

9.00 - 11.20  Hommikused tegevused, õueaeg  

11.20 - 12.20  LÕUNASÖÖK 

12.20 - 15.10  Vaikne tund 

15.10 - 15.30  Mängud 

15.30 - 16.10  ÕHTUOODE 

16.10 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

 

Jänkud / Täheke (2–3 a.) 

      7.00 - 8.10  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.10 - 8.15  Võimlemine 

8.15 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 

9.00 - 11.30  Hommikused tegevused, õueaeg 

11.30 - 12.30  LÕUNASÖÖK  

12.30 - 15.10  Vaikne tund 

15.10 - 15.40  Mängud, õhtused tegevused 

15.40 - 16.10  ÕHTUOODE 

16.10 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

     

Päikene (2,5–3,5 a.) 
7.00 - 8.10  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.10 - 8.20  Võimlemine 

8.20 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 

9.00 - 11.40  Hommikused tegevused, õueaeg 

11.40 - 12.40  LÕUNASÖÖK 

12.40 - 15.10  Vaikne tund 

15.10 - 15.50  Mängud, õhtused tegevused 

15.50 - 16.30  ÕHTUOODE 

16.30 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

 

Päkapikud (3,5–4,5aastased) 

7.00 - 8.10  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.10 - 8.20  Võimlemine 

8.20 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 

9.00 - 12.00  Hommikused tegevused, õueaeg 

12.00 - 12.50  LÕUNASÖÖK 

12.50 - 15.15  Vaikne tund 

15.15 - 16.00  Mängud, õhtused tegevused 

16.00 - 16.30  ÕHTUOODE 

16.30 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

 
Oravakesed (4,5–5,5aastased) 

7.00 - 8.10  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.10 -  8.25  Võimlemine 

8.25 - 9.00  HOMMIKUSÖÖK 

9.00 - 12.10  Hommikused tegevused, õueaeg 
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12.10 - 13.00  LÕUNASÖÖK 

13.00 - 15.00  Vaikne tund 

15.00 - 16.00  Mängud, õhtused tegevused 

16.00 - 16.40  ÕHTUOODE 

16.40 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

 
Mesilased (5–7aastased) 

7.00 - 8.00  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.00 - 8.15  Võimlemine 

8.15 - 8.45  HOMMIKUSÖÖK 

8.45 - 12.20  Hommikused tegevused, õueaeg 

12.20 - 13.00  LÕUNASÖÖK 

13.00 - 15.00  Vaikne tund 

15.00 - 16.00  Mängud, õhtused tegevused 

16.00 - 16.40  ÕHTUOODE 

16.40 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

Sipsik  (6–7aastased) 
7.00 - 8.05  Laste vastuvõtmine, mängud, vabategevus 

8.05 - 8.20  Võimlemine 

8.20 - 8.50  HOMMIKUSÖÖK 

8.50 - 12.30  Hommikused tegevused, õueaeg 

12.30 - 13.10  LÕUNASÖÖK 

13.10 - 15.00  Vaikne tund 

15.00 - 16.10  Mängud, õhtused tegevused 

16.10 - 16.40  ÕHTUOODE 

16.40 - 18.00  Õhtused tegevused, õueaeg, kojuminek 

 

 

V Ressurside juhtimine 

Eesmärk. Kaasaegses lasteaias on säästlik ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond, kus on 

lapse ja personali arengut soodustavad õpi- ja töötingimused. 

 Lasteaia õueala on turvaline ja kaasaegne. 

 On olemas õppe- ja kasvatustööd toetavad kaasaegsed õppevahendid sh erivajadustega 

lastele. 

 Soetatud uued IT vahendid kasutatakse õppe-ja mängutegevuses lastega. 

 Lasteaia ruumid remonditud vastavalt nõuetele ja plaanile. 

Materiaalse baasi arenguplaan  

  Nõutavad tööd Vastutavad Finantsallikas 

1.  Sipsiku rühma mänguruumi  seinade 

värvimine, rühma Oravakesed esiku seinade 

värvimine 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 
 

2.  Pehme inventari soetamine: voodipesu 

õmblemine kahele rühmale 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 

 

3.  Toidu- ja kööginõude osaline asendamine  

ning uuendamine kahes rühmas 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 

 

4.  Õpetajate abi, majahoidja ja remonditöölise 

jaoks koristuseseadmete uuendamine 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 
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5.  Lasteaia üldruumide kujundamine 

õpikeskkonnaks (treppidele numbrid, tähed, 

kujundid) 

 Majandusjuhataja 

Õpetajad  

Lasteaia eelarve 
 

6.  Kantseleitarvete, mänguasjade, mängude, 

mängunurkade soetamine 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 

 

7.  IT-vahendite (sülearvutid jt) uuendamine ja 

soetamine (arvutid, kopeerimismasinad, 

minirobotid jt.) 

majandusjuhataja 

 

Lasteaia eelarve 

 

8.  Lasteaia territooriumil puude maha saagimine 

(5 puud) 

direktor, 

majandusjuhataja 

Linnaeelarve 

(taotlus 

Majandusameti) 

9.  Sobitusrühma varustamine ja kaasavate 

õppevahendite soetamine. 

direktor, 

majandusjuhataja 

Lasteaia eelarve 

 

10.  Mänguasjade ja mängude soetamine eesti 

keele õppimiseks riigiprojekti rahastamisest 

direktor, 

õppealajuhataja 

Riigi eelarve 

 


