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1. LASTEASUTUSE LIIK JA ERIPÄRA
Türi Lasteaed asub Järva maakonnas Türi vallas. Lasteaia ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi vald,
Türi linn, Tehnika tänav 12, postiindeks 72213.
Türi lasteaed moodustati 1. veebruaril 2015 Kesklinna Lasteaia, Türi-Alliku Lasteaia, Särevere Lasteaia
„Kurepesa“ liitmise teel Lokuta lasteaiaga.
Lasteaed tegutseb kolmes õppehoones. Lasteaia õppehoonete tegutsemiskohad on:
1) Kesklinna lasteaed, mis asub Türi linnas, Vabaduse tänav 2a;
2) Lokuta lasteaed, mis asub Türi linnas, Tehnika tänav 12;
3) Türi-Alliku lasteaed, mis asub Türi-Alliku külas, Keskuse.
Lasteaias on kokku 17 rühma ning need jagunevad tegutsemiskohtade vahel järgmiselt:
1) Kesklinna lasteaias 9 rühma;
2) Lokuta lasteaias 4 rühma;
3) Türi-Alliku lasteaias 4 rühma.
Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.
Töös juhindutakse koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja oma lasteaia õppekavast.
Lasteaia põhimääruse järgi on tegevuse eesmärk võimaldada Türi valla 1,5-7aastastele lastele hoidu ja
alushariduse omandamist ning kooliks ettevalmistamist. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse
kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

Türi lasteaia moto:


Koos tegutsedes, lastele mõeldes!

Türi Lasteaia missioon:


Türi Lasteaed võimaldab kõigile meie valla lastele alushariduse omandamist ning on perele heaks
partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel igapäevaeluga toimetulekuks ja kooliks
ettevalmistamisel.

Türi Lasteaia visioon:






Türi Lasteaed on kaasaegse kasvu- ja arengukeskkonnaga mitmes õppekohas tegutsev koostööd
väärtustav organisatsioon lapse ja pere toetamiseks, mille tulemusena:
Laps on positiivse minapildiga, õpihimuline, empaatiline ja hea suhtleja, kes väärtustab liikumist,
tervist, looduskeskkonda, häid peresuhteid ja rahvuslikkust.
Pere pühendub lapse loovuse ja mitmekülgse individuaalse arengu ning tervise tugevdamise
tagamisele, kasutades parimal moel lasteaia tuge ja abi.
Lasteaed on kaasaegse arengukeskkonnaga kogukonnas kõrgelt hinnatud ja usaldusväärne
haridusasutus.
Personal on pühendunud ja asjatundlik, omab kõrget motivatsiooni, jagab töökogemusi ja on
meisterlik koostööpartner.

Türi Lasteaia väärtused:
Koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus.
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2. ERIPÄRA
Kesklinna lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku 2005. aastast. Lokuta ja Türi-Alliku
lasteaiad rakendavad „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat. Kõik lasteaiad kasutavad mitmekesist
looduskeskkonda õuesõppeks (Türi tehisjärv, Pärnu jõgi, Tolli mets ja terviserada, linnapargid). Lokuta ja
Kesklinna lasteaia rikkaliku looduskooslustega territooriumidel on looduse õpperajad, kus õppeobjektid on
märgistatud tutvustavate siltidega. Kesklinna lasteaias on üldkasutatav spordiväljak ja liiklusrada
jalgrattasõiduks. Lasteaed pakub võimalusi töökasvatuseks nii õues kui siseruumides.
Kõik lasteaiad kasutavad väärtuskasvatuse metoodika elemente.

Ülelasteaialised tähtpäevad ja sündmused:















tarkusepäev;
sügisandide näitus;
leivanädal;
rahvakalendri tähtpäevad;
mardi-, jõulu- ja kevadlaat;
emade-, isade- ja sõbrapäev;
Eesti vabariigi ja lasteaia sünnipäev;
mängupeod;
südamenädal;
matkad ja spordipäevad;
talimängude nädal;
nõiatrall;
lasteaia lõpupidu;
2006. aastast viiakse läbi Türi valla lasteaedade teatejooksu „Lillejooks“ Kooli pargis.

Lokuta lasteaias peetakse traditsiooniliselt vanavanemate pidu ning tüdrukute ja poiste päeva; korraldatakse
vanade asjade näitusi ja peredega väljasõite.
Kesklinna lasteaias korraldatakse iga-aastaselt veeohutuspäeva, koolieelikute spordipäeva,
orienteerumispäeva, laste kunstitööde näitusi, ülemajalist kevadpidu.
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3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja
lasteasutuse koostöös.
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse:
 kehalist;
 vaimset;
 sotsiaalset;
 emotsionaalset arengut.

Selle tulemusel kujuneb lapsel:







terviklik ja positiivne minapilt;
ümbritseva keskkonna mõistmine;
eetiline käitumine ning algatusvõime;
esmased tööharjumused;
kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:











Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine.
Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine.
Lapse loovuse toetamine.
Mängu kaudu õppimine.
Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine.
Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine.
Lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine.
Üldõpetusliku tööviisi rakendamine, kus ainevaldkonnad on omavahel seostatud ja lõimitud.
Kodu ja lasteasutuse koostöö.
Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine.
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4. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS
Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab
31. augustini. Aktiivne õppetöö algab 15. septembril ja kestab 15. maini. Ajavahemikul 16. maist kuni 14.
septembrini toimub töö suvise tööplaani alusel. Õppeaasta keskel, 24. detsembrist kuni 31. detsembrini, on
jõuluvaheaeg ja lapsi on vähem, toimub üks organiseeritud tegevus päevas.























Suveperioodil komplekteeritakse rühmad vanuseid ja laste arvu arvestavalt. Rühmaõpetaja viib läbi
ühe organiseeritud õppetegevuse päeva jooksul, muusika- ja liikumisõpetaja kaks korda nädalas
igas rühmas. Suvekuudel toimub omandatud teadmiste-oskuste kinnistamine ja üldoskuste
arendamine, põhirõhk on mängulisel õuetegevustel. Pedagoogid teevad iga päev sissekande vastava
rühma õppe-kasvatustegevuse e-päevikusse ELIISis.
Õppeaasta peaeesmärkide püstitamisel ja aastateema valikul lähtutakse sisehindamisest,
arengukavast, rahulolu-uuringutest, väärtustest, laste huvidest, arenguvajadustest, aktuaalsusest jne.
Aastateema eesmärgiks on süvendatult ühe ja/või kahe konkreetse valdkonna käsitlemine. Igal
õppekohal on oma aastateema ja peaeesmärgid.
Rühma õppe- ja kasvatustegevus tugineb päevakavale, kus vahelduvad igapäevatoimingud,
kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, vabategevused ja mäng.
Õppe- ja kasvatustegevusi viivad läbi rühmaõpetajad, tervishoiutöötaja, liikumis- ja
muusikaõpetaja. Õpetaja abi on kaasatud õppe- ja kasvatustegevustesse. Tugiisik tegeleb
erivajadusega lapsega, toetades toimetulekut ja arengut tema lähima arengu tsoonis. Vajadusel ja
võimalusel toetab õpetajat ka teistes tegevustes.
Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad üksi-, grupi või rühmameetodil siseruumides, õppekäikudel,
looduses, lasteaia territooriumil, erinevatel sündmustel, pakutavates õppeprogrammides
(külalisesineja poolt lasteaias, muuseumis, loodus- ja hariduskeskustes jne).
Laste huvist ja õppekavast lähtuvalt käsitletakse üht teemat süvendatult teemanädala või -kuu
jooksul, perioodiliselt isegi terve õppeaasta vältel (näiteks loodus-, avastus- ja projektiõpe).
Õppe- ja kasvatustegevustes on valdkonnad lõimitud.
Tegevused toimuvad mänguliselt. Õpetus mängu kaudu seostatakse sobivate teemade ja
valdkondadega.
Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse eelkõige loomulikus keskkonnas.
Rühma õppe- ja kasvatustegevuste plaanis kavandatakse nädala kaupa lapsest lähtuvad nädala
eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused.
Kavandatud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha
vajadusel muudatusi.
Hommikupoolse mänguaja pikendamise ja tervise tugevdamise eesmärgil viiakse osa
õppetegevustest läbi õuesõppe meetodil.
Muusikategevused toimuvad kõikide vanustega kaks korda nädalas enamasti lasteaia saalis.
Liikumistegevused toimuvad kõikide vanustega kaks korda nädalas lasteaia territooriumil õues,
saalis, võimlas, lähedalasuvatel spordirajatistel.
Tervisetegevused toimuvad tervishoiutöötaja poolt üks kord kuus alates aia- ja liitrühmades.
Rühma õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse muusika-, liikumis- ja
tervisetegevuste ajagraafikuga, mis koostatakse iga õppeaasta alguses. Rühmaõpetaja või õpetaja
abi osaleb tegevustes laste abistamise eesmärgil.
Ujumistegevused vanemates rühmades toimuvad üks kord nädalas ujumistreeneri juhendamisel
Türi ujulas. Turvalisuse tagamiseks ja ujumaõppimise abistamiseks on lastega koos vees üks
täiskasvanu seitsme lapse kohta.
Logopeediline töö lapsega toimub individuaalselt ja/või grupis. Tegevused viib läbi logopeed
tööplaani alusel.
Õppeaasta alguses koostavad õpetajad rühma tegevuskava, milles on rühma iseloomustus,
päevakava, õppeaasta eesmärgid, õppe-ja kasvatustegevuste põhimõtted ja korraldus.
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Pedagoogid viivad kokkuleppeliselt läbi lahtisi tegevusi kolleegidele ja lahtiste uste päevadel
vanematele.
Ülemajaliste ürituste plaan kõigis neljas õppekohas ja Türi lasteaia ühisürituste plaan koostatakse
õppeaasta alguses ning kooskõlastatakse pedagoogikanõukogus.
Osaletakse erinevates eakohastes õppeprogrammides: loodusharidus, Järvamaa ja Türi muuseum,
päästeamet, liiklusohutus, terviseedendus, õppematkad looduses jne.
Lastega õues viibimise ja õppekäikude ajal on sõimerühmas (1,5-3a) kaasas vähemalt üks töötaja
seitsme lapse kohta, aiarühmas (3-7a) vähemalt üks töötaja kümne lapse kohta, et tagada laste
turvalisus ja hoidmine.

Õppe- ja kasvatustegevuste õpikäsituses peetakse oluliseks arendada lapse suutlikkust:
 teha valikuid;
 olla aktiivne kavandamisel ja osalemisel;
 arutleda;
 seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega;
 hinnata oma tegevuse tulemuslikkust;
 tunda rõõmu oma ja teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega.
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5. PÄEVAKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED
Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus
vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja
kasvatustegevused. Lasteaia päevakava kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga õppeaasta alguseks.






Laste eale vastavas päevarütmis vahelduvad:
•
igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm);
•
laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm);
•
õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused;
•
viibimine õues.
Virge- ja puhke(une)aja optimaalne vaheldumine lähtub vanusest ja individuaalsusest.
Lapse liikumisvajaduse tagamine õues ennelõunasel (30 min -1 tund) ja õhtupoolsel ajal oleneb
aastaaegadest ja ilmastikust. Suveperioodil toimuvad õppe- ja kasvatustegevused ning mäng
enamasti õues.
Toitlustamine on kindlatel kellaaegadel kolm korda päevas, toidukordade vahe on 3,5-4 tundi.

5.1. LASTEAIA ÜLDPÄEVAKAVA
Kellaaeg

12.15
12.30

Tegevus
 laste saabumine lasteaeda
 individuaalne või grupitöö lastega
 õppe- ja loovmängud
 vaba tegevus
 info lapsevanematega
Hommikusöök
1. Õppetegevused
2. Õues viibimine
 mängud
 vaatlused ja õppetegevused
 jalutuskäigud
 liikumismängud
 vaba tegevus
Lõunasöök sõimerühmad
aiarühmad

13.00 – 15.00

Puhkeaeg

7.00 – 8.30

8.30 – 9.00

9.10 – 12.00

15.00 – 15.30
16.00

16.30 – 18.00

 eneseteenindamine
 vaba tegevus
Õhtuoode
 individuaalne ja/või grupitöö lastega
 mängud toas ja/või õues
 õppe- ja loovmängud
 info lapsevanematega
 laste kojusaatmine
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5.2. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTE VALDKONNAD JA TEGEVUSTE ARV
Tegevuskordi nädalas
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad
Keel ja kõne
Ettevalmistus lugema
ja kirjutama
õpetamiseks
Mina ja keskkond
s.h terviseõpetus ja -kasvatus
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine
ORGANISEERITUD
TEGEVUSI
NÄDALAS KOKKU

1,52a
2

3a

4a

5a

6a

3
1

3
1

3
1

2
2

1

1

1

1

3

1
2
2
2
10

1
3
2
2
13

1
3
2
2
13

1
3
2
3
14

2
3
2
3
17
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6. LIITRÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA
KORRALDUS
Põhimõtted:
 tegevusi kavandades arvestatakse laste arengutaset ja -tempot;
 lastele pakutakse võimalusi osaleda sama ja eri vanusegruppide tegevustes;
 lastele võimaldatakse ühiseid ja iseseisvaid tegevusi, kuid ülesande raskusaste oleneb vanusest ja
võimetest;
 õpet, laste oskuste kujundamist ja üritusi korraldades teevad õpetajad ja õpetaja abi tihedat, sujuvat
ja ühistel eesmärkidel põhinevat koostööd.
Korraldus:
 liitrühmas on lapsed vanuses pooleteisest kuni seitsmenda eluaastani;
 õppe-kasvatustegevuste nädalaplaani on kavandatud erinevate vanusegruppide tegevused ja
ühistegevused;
 õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi vastavate vanusegruppide õppekava valdkondade ja
üldoskuste eeldatavate oskuste alusel;
 õppetegevus toimub ühiselt või ühe vanuse- või arengugrupiga, samal ajal teine vanusegrupp
tegutseb õpetaja abiga vaba-, mängu- või suunatud tegevuses;
 õpetamisvõtete valik sõltub ülesandest ja käsitletavast teemast;
 õppetegevuste läbiviimine liitrühmas on paindlik, kuid arvestatakse sellega, et iga vanusegrupiga
saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed omandaksid eakohaseid oskusi ja
teadmisi;
 õpetaja alustab õppe- ja kasvatustegevustega väikestes gruppides või individuaalselt hommikul kohe
laste saabudes.
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7. ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED JA
KORRALDUS
Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest (üld- või eriandekus), terviseseisundist (sh keha-, kõne-, meelevõi kognitiivne puue), isiksuseomadustest (emotsionaalsed ja käitumisraskused), keelelisest ja kultuurilisest
taustast tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (
mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas.

7.1. ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE PÕHIMÕTTED
Arengusoodsa kasvukeskkonna tagamine kõikidele lastele olenevalt erivajadustest.
 Erivajadusega lapse märkamine ja jälgimine lapsega tegelevate pedagoogide poolt. Vaatluslehtede ja
arengutabelite täitmine, milles kajastuvad lapse erivajadused.
 Sobilike meetodite tarvitusele võtmine lapsega tegelevate pedagoogide poolt.
 Lapse erivajadusse delikaatne ja konfidentsiaalne suhtumine.
 Teisest rahvusest ja erineva kultuuritaustaga laste vajaduste ja eripära aktsepteerimine.
 Erivajadusega lapsele eduelamuse tagamine.

7.2. ERIVAJADUSEGA LAPSE ARENGU TOETAMISE KORRALDUS
Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, mille toimimise eest vastutab lasteasutuse
direktor.
Rühma meeskonna moodustavad õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, logopeed ja/või eripedagoog,
tervishoiutöötaja, õpetaja abi, juhtkonna esindaja ning lapsevanemad.
Rühmaõpetajad:
 märkavad lapse probleemi, analüüsivad last, peavad vajadusel lapse kohta vaatluspäevikut, kus
kirjeldavad lapse positiivseid ja negatiivseid situatsioone, konflikte, lahendusi jm olulist;
 arutavad probleemi esmatasandi (lasteasutuse) logopeedi ja/või muu tugispetsialistiga ja otsivad
koos lahendusi;
 pöörduvad lapsevanema poole, teavitavad teda probleemist;
 koostöös logopeedi ja/või muu tugispetsialistiga ja õppealajuhatajaga kutsuvad vajadusel rühma II
tasandi tugispetsialisti (Rajaleidja keskus) last või tervet rühma vaatlema , õpetajaid ja
lapsevanemaid nõustama;
 koostöös esmatasandi (lasteasutuse) tugispetsialistiga soovitavad vajadusel pöördumist kliiniliste
eriarstide või spetsialistide poole;
 teavitavad lapse erivajadusest juhtkonda, logopeedi ja teisi õpetajaid, kes lapsega tegelevad ja
teevad vajadusel õppealajuhatajale ettepaneku ümarlaua kokkukutsumiseks
 vajadusel teavitavad rühma lapsevanemaid rühma muudatustest rühma töökorralduses
(isikuandmete mitteavalikustamist jälgides);
 kujundavad positiivset hoiakut erivajadusega kaaslasesse;
 loovad võimalikult turvalise keskkonna;
 vajadusel koostavad lapsele iseloomustuse erispetsialistile või nõustamiskomisjonile esitamiseks;
 osalevad individuaalse arenduskava koostamisel ja elluviimisel.
Logopeed:
 uurib lapse kõne ja tunnetuslike protsesside arengutaset;
 tegeleb lapsega vajadusel individuaalselt;
 nõustab lapsega tegelevat meeskonda, osaleb aruteludes, vajadusel ka arenguvestlustel;
 teeb koostöös õppealajuhatajaga ettepaneku ümarlaua kokkukutsumiseks;
 osaleb individuaalse arenduskava koostamisel;
 nõustab lapsevanemaid;
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teeb ettepanekuid erispetsialistide konsultatsioonidele suunamiseks ning vormistab vajalikud
väljavõtted ja kõne iseloomustused;
annab teavet juhtkonnale.

Tervishoiutöötaja:
 jälgib vajadusel regulaarselt lapse tervist;
 nõustab vajadusel lapsega tegelevaid töötajaid ja lapsevanemaid.
Liikumisõpetaja:
 jälgib lapse kehalise aktiivsuse ja võimekuse muutusi;
 innustab ja toetab last võimetekohastes liikumistegevustes;
 toetab üldkehalist arengut.
Muusikaõpetaja:
 jälgib last ja tema muutusi muusikalistes tegevustes;
 toetab rütmi- ja kuulmistaju arengut;
 innustab huvi muusika, selle kuulamise ja musitseerimise vastu;
 tekitab positiivseid emotsioone muusikategevustes osalemisel.
Õppealajuhataja:
 tutvub lapsega, teeb oma tähelepanekud rühma töökorraldusest jne;
 nõustab rühmameeskonda, pakkudes erinevaid lahendusi jms;
 organiseerib õpetajatele vestlusringe, koolitusi, ümarlaudu;
 teeb koostööd logopeediga ja teiste lapsega tegelevate töötajatega;
 osaleb IAK koostamisel;
 informeerib direktorit, teeb ettepanekuid.
Direktor:
 osaleb aruteludes, ümarlaudades;
 võimaldab koolitusi;
 muudab vajadusel töökorraldust;
 tagab tugiisiku olemasolu erivajadusest lähtuvalt;
 vajadusel muudab rühma liiki või vähendab laste arvu rühmas;
 vajadusel võimaldab lapse üleviimist teise rühma või õppekohta;
 leiab võimalusi vajaliku materiaalse keskkonna jaoks.

7.3. ANDEKA LAPSE ARENDAMINE
Mõiste: Andekus on individuaalne potentsiaal saavutada silmapaistvat edu ühel või mitmel alal
Andekuse liigid ja tunnused:
 mõtlemine ja õppimine - eakohasest tunduvalt paremad võimed, tulemused ja oskused,
originaalsus, silmapaistev mälu;
 suhtumine ja huvid - erakordsed huvid, nõudlikkus enese suhtes ja püüd täiuslikkuse poole;
 sotsiaalne käitumine - eriline võimekus teisi juhtida, võtta vastutust, lahendada eetiliselt
probleeme, oskus näha olukordi teise seisukohast, empaatia:
Põhimõtted:
 õppimine iseseisvalt ja täiskasvanu suunamisel;
 uudishimu toetamine ja suunamine;
 väljakutseid pakkuvad tegevused ja olukorrad;
 mängulisus;
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iseseisvus ja individuaalsus;
valikute tegemine;
arenguvaldkondade integreerimine;
adekvaatse enesehinnangu kujundamine.

Korraldus:
 jälgides motiveeritust, huvide ja oskuste arengut, jagada õppeprotsessis rohkem, keerulisemaid ja
süvenemist nõudvaid (lisa)ülesandeid, innustada loovprojekte;
 luua turvaline ja arengusoodne keskkond mitmekülgseks arenguks;
 suunata ise teavet otsima ja seda rühmakaaslastele jagama;
 leida võimalusi rakendada tugevusi ja andekust;
 vajadusel koostada IAK ja soovitada lapsevanematele erispetsialiste nõustamist.
Andekaid lapsi iseloomustavad võimalikud käitumisviisid ja isikuomadused:
 kalduvus äärmustesse;
 võib teistest kergemini kohaneda uutes olukordades;
 võib teistest rohkem olla kohanemisraskusi, emotsionaalseid ja sotsiaalseid probleeme;
 üldlevinud tõdede tingimusteta mittetunnistmine, põhjenduste nõudmine;
 keeruliste lahenduste eelistamine;
 kirglik õiglustunne;
 kujundlik mõtlemine ja kujutlusvõime;
 tundlikkus konfliktide suhtes, solvumiste meelespidamine;
 soov jõuda sügavuti asjade olemuseni;
 teravdatud huvi eksistentsiaalsete teemade vastu;
 domineerimiskalduvus;
 perfektsionism;
 režiimitus ja korratus;
 madal või kõrge enesehinnang;
 hüperaktiivsus.

7.4. INDIVIDUAALNE ARENDUSKAVA (IAK)
IAK on kirjalik dokument, mis määrab kindlaks lapse arengulisi erivajadusi arvestava õppe individuaalsed
eesmärgid ja eriabi teenused.
IAK koostatakse lapsevanemaga eelneva nõusoleku järgselt meeskonnatööna. Seejärel tehakse kokkuleppeid
edasiseks koostööks lapsevanemaga. IAK koostatakse kindlaksmääratud perioodiks, mille lõpus tehakse
kokkuvõte ja vajadusel seatakse uued eesmärgid. IAK allkirjastatakse nii koostamise kui ka kokkuvõtte
järgselt.
IAK rakendamise neli etappi:
1. Lapse arengutaseme esialgne arengu analüüsimine. Konsulteerimine vajadusel erispetsialistidega
(psühholoog, perearst, eriarstid).
2. Lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine lapse arendamiseks. IAK koostamine konkreetseks
perioodiks.
3. Õpetamine ja arendamine ning oluliste muutuste fikseerimine lapse arengumapis ja vaatluslehtedel.
4. Hinnangu andmine lapse saavutustele ja sellele vastavalt individuaalse arenduskava korrigeerimine.
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8. MITTE-EESTI KODUKEELEGA LAPSE ARENDAMINE
Mitte-eesti kodukeelega lapse arendamisel lähtutakse põhimõtetest:
 suheldakse ja õpetatakse eesti keeles, vajadusel kasutatakse alternatiivseid suhtlusvahendeid;
 tagatakse, et lapsekeskne ja mänguline metoodika ning rühmaruumi keeleline kasvukeskkond
soodustaks lapse suhtlemist;
 toetatakse eesti keele, üldoskuste ja valdkondade oskuste arengut, suunates last aktiivselt osalema
erilaadsetes tegevustes ja suhtlema eakaaslaste ning täiskasvanutega;
 väärtustatakse lapse emakeelt, kodukultuuri ja -maad ning kombeid;
 kujundatakse rühmakaaslaste sallivust teistsuguse välimuse, eesti keele häälduse aktsendi, võõrkeelsete
väljendite, kommete jm suhtes.
Korraldus:
 laps osaleb ühistegevustes;
 laps osaleb individuaalsetes tegevustes;
 laps saab vajadusel logopeedilist abi;
 rühmaõpetajad, logopeed ja psühholoog nõustavad vajadusel lapsevanemaid lapse arengu ja arendamist
vajavatel teemadel ning koostavad individuaalse arenduskava.
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9. LAPSEVANEMATEGA KOOSTÖÖ PÕHIMÕTTED JA KORRALDUS
Lastevanematel ja lasteaial on ühine vastutus lapsele soodsa arengukeskkonna loomise, tema arengu, kasvu
ja õppimise toetamise eest. Nii pedagoogid kui vanemad vastutavad vastastikuste suhete arendamise eest.
Suhtlemine, lugupidamine, lapse huvide ja erinevustega arvestamine paneb aluse headele suhetele. Hea
koostöö aluseks on rühmapersonali professionaalsed suhtlemisoskused ja oskus ennast vanematele
mõistetavaks teha.
Põhimõtted koostöös vanematega on:
 dialoog;
 kuulamine;
 usaldus;
 austus ja lugupidamine;
 avatus suhtlemisel ja eesmärgi saavutamisel;
 konfidentsiaalsus.
Lapsevanemate teavitamine ja suhtlemine:
 õppe- ja kasvatustegevuste nädalaplaanide, eesmärkide ja päevakirjelduste avaldamine
ELIISis (Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem);
 vestlused lapse tuleku ja lahkumise ajal;
 kontaktid, teated, kodukord, üleskutsed, tänamine, menüü infokanalite kaudu: Türi valla
koduleht, lasteaia koduleht, ELIIS, e-post, telefon;
 teated teadetetahvlil: üritused, päevakava, menüü, personal, kontaktid;
 infoleht ja -tahvlid;
 lapse arenguvestlus üks kord õppeaasta jooksul;
 kokkusaamised aruteluks või nõustamiseks;
 avatud uste päevad, lahtised tegevused;
 lasteaia ühis- ja rühmaüritused;
 koosolekud vähemalt üks kord õppeaasta jooksul: septembrikuu koosolekul tutvustatakse rühma
õppe- ja kasvatustöö peaeesmärke ja sisu, arutatakse ühisürituste korraldamist, tutvustatakse lapse
arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust;
 nõustamised vajadusel logopeedi, tervishoiutöötaja, pedagoogide ja juhtkonna poolt;
 artiklid ja viited pühadest ja kommetest; nõuanded laste arengust, tervisest, käitumisest jne.
Lapsevanemate kaasamine:
 rühma esindaja osalemine lasteaia hoolekogu töös;
 teemanäitustele asjade toomine (raamatud, päkapikud, vanaaja asjad, sügisannid jne);
 heategevuslikel laatadel müümine ja ostmine;
 lapse kostümeerimine pidudeks;
 kunstitegevusteks jääkmaterjalide toomine;
 hoogtööpäevakud;
 mängu- ja õppevahendite jm soetamine võimalusel annetustena;
 lasteaia ühis- ja rühmaürituste korraldamine;
 õppekäikude korraldamisele kaasaaitamine ja laste abistamine.
Lapsevanemate rahulolu ja ootuste selgitamine:
 lapse arenguvestlused üks kord õppeaastas;
 lapsevanema rahulolu uuringud üks kord õppeaastas;
 küsitlused.
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Lastevanemate tutvumine lasteaiaga enne lasteaeda tulekut:
 infopäev kevadel uutele lapsevanematele koos rühma personaliga, kus vanemad saavad vajalikke
teadmisi: lasteaia kodukord ja päevakava, soovituslikud oskused ja riided, koostöö olulisus,
traditsioonid, lasteaia personal, ruumid ja mänguväljakud jne;
 lasteaia infolehe jagamine;
 õppeaasta keskel rühmaga liitunud laste vanematele edastab rühmameeskond olulise info.
Lasteaia hoolekogu tegevus:
 hoolekogusse valitud vanemate esindajad osalevad lasteasutuse tegevuse suunamisel;
 hoolekogu liikmete kaudu on lastevanematel võimalus esindada oma huve võimuorganites
(vallavalitsus, volikogu);
 hoolekogu on kaasatud lasteaia arendustegevusse (kodukord, õppe- ja arengukava,
hoogtööpäevakud, projektid jne).
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10. LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED, KORRALDUS JA
MEETODID
Lapse arengu hindamise ja analüüsimise põhimõtted, meetodid ning korralduse koostavad lasteaia
pedagoogid. See kinnitatakse pedagoogilises nõukogus ja tutvustatakse lapsevanematele lastevanemate
koosolekul.
Pedagoogid soovivad võimalikult hästi last tundma õppida, et:
 määratleda lapse arengulisi saavutusi;
 anda tagasisidet arengulistest saavutustest vanematele ja lapsele endale;
 toetada lapse igakülgset õppimist;
 erivajaduse ilmnemisel sellega arvestada ja vajadusel koostada lapsele individuaalne arenduskava
(IAK);
 mõista lapse eripära;
 toetada ja kavandada lapse arengut koostöös lapsevanemaga.
Hindamiseks jälgitakse ja küsitletakse lapsi tavapäraste tegevuste käigus, mängus ja suunatud
tegevustes. Kogutud informatsiooni arengu erinevatest valdkondadest saab:
 jagada teiste lapsega tegelevate pedagoogidega;
 jagada vanematega;
 jagada lapsega (edusammud arengus);
 kasutada tegevuste planeerimisel ja õppekava arendamisel;
 arvestada lapse individuaalsel arendamisel;
 kasutada erivajaduse määratlemisel.
Oluline on tähele panna iga lapse:
 eripära;
 tugevaid külgi ja häid omadusi;
 arendamist vajavaid külgi ja hoiakuid;
 huvisid;
 saavutusi, oskusi ja toimetulekut.
Last hästi tundes ja teades on kõigil osapooltel võimalik tema arengule rohkem kaasa aidata.
Arengu jälgimise ning hindamise aluseks on lapse eeldatavad üldoskused ja valdkondade tulemused, mis:
 on üheselt mõistetavad nii pedagoogidele kui ka lapsevanemale;
 on koostöövaldkonnaks lastevanema(te)ga igapäevaselt ja arenguvestlusel.
Koolieeliku arengu hindamisel on aluseks koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 6-7aastase lapse
eeldatavad üldoskused ja õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade tulemused.
Lapse arengu hindamiseks kasutatakse lapse arengutabeleid, mis on koostatud vanuste kaupa. Õppeaasta
jooksul kahel korral täitmine annab ülevaate lapse individuaalsest arengust ja muutustest.
Lapse arengutabelisse teevad sissekandeid lapsega tegelevad pedagoogid, kehalist arengut hindab
liikumisõpetaja ja muusikalist arengut muusikaõpetaja koostöös rühmaõpetajaga.
Tabeli täitmise teel sügisel (oktoober-november) saab teada:
 lapse need arenguvaldkonnad, mis vajavad aasta jooksul enam tähelepanu;
 mida arvestada tegevuste planeerimisel;
 kuidas toetada ja suunata probleemide ilmnemise korral lapse arengut.
Tabeli täitmise teel kevadel (aprill-mai) saab teada:
 lapse arengu edenemise õppeaasta jooksul;
 hinnata õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust.
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Lapse arengu hindamise meetoditeks on:
 jälgimine ja vaatlused igapäevatoimingutes, vabamängus, suunatud ja organiseeritud õppe- ja
kasvatustegevused;
 vestlused, küsimused ja arutelud lastega, lastevanematega ning lastega tegelevate täiskasvanutega
lasteaias;
 sooritused ja ülesanded lapsele, kus saab oskusi proovida ja näidata;
 laste kirjalikud ja kunstilised tööd.
Lapse arengu hindamisel arvestatakse järgmisi aspekte:
 oluline on turvaline õhkkond ja hea kontakt lapsega;
 ülesandeid lahendatakse ja sooritatakse tavalises tegevuskeskkonnas;
 laps sooritab tegevust temale sobivas tempos;
 ülesannete läbitegemisel antakse lapsele positiivne tagasiside.
Lapse arengumappi kogutakse lapse arengu näitajaid. Arengu fikseerimiseks täidetakse iga lapse
arengumappi alates lasteaeda tulekust kuni lasteaiast lahkumiseni. Arengumapi koostamise eesmärk on
koondada materjali (arengutabelid, joonistused, küsitlusleht jne), mis annab ülevaate lapse saavutustest ja
arengust lasteaiaperioodi jooksul. Arengumapp on aluseks arenguvestluse läbiviimisel lapsevanemaga.
Lasteaiast lahkudes saab laps oma arengumapi kaasa.
Pedagoogide poolt koostatud lapse arengumapp sisaldab:
 küsimustikku, mille lapsevanem täidab lapse kohta lasteaeda tulles;
 arengutabeleid;
 arenguvestlustest kokkuvõtteid;
 lapse joonistusi läbi aastate;
 töölehti (lahendatud ülesannetega jne).
Lisamaterjalid arengumapis:
 õpetaja poolt täidetud lapse tegevuse vaatlusleht;
 intervjuu lapsega (näit meeldivuste, rahulolu kohta);
 lapsesuu: huvitavad ütlemised, arvamused, jutukesed, naljad;
 lapse saavutused, oskused ja loovtööd;
 kunstitööd lapse valikul: 1 kleepetöö, 1 värvimine, 1 maalimine igal aastal;
 muud: õnnitlused, tänukirjad, fotod jne.
Arenguvestlus on koostöövorm lasteaia personali ja lapsevanemate või muu lapse seadusliku esindajaga, et
last ja tema peret paremini tundma ning mõista lasteaia ja pere kasvatuspõhimõtteid ja -väärtusi.
Eesmärgiks on toetada lapse arengut ja koostada koostöös vanemaga arengusuunad eelseisvaks perioodiks.
 Arenguvestlus lapsevanemaga toimub vähemalt üks kord õppeaastas. Eelnevalt teavitatakse
(koosolekul, rühma tegevuskavas, ELIISis jne) vanemaid vestluse toimumisest ja eesmärkidest.
 Arenguvestluse korraldavad rühmaõpetajad vähemalt ühe korra õppeaasta jooksul.
 Arenguvestluse valmistavad ette ja viivad läbi lapse rühmaõpetajad.
 Arenguvestlusest tehakse kokkuvõte, mis kajastab lapse paremaid oskusi ning omadusi ja arengut
toetavaid kokkuleppeid.
 Arenguvestlusele võib vanema ja õpetaja kokkuleppel kaasata tervishoiutöötaja, logopeedi,
õppealajuhataja, psühholoogi jne.
 Arenguvestlusel osaleb erivajadusega lapse tugiisik.
Koolieeliku arengu hindamiseks koostatakse koolivalmiduskaart, mille võib lapsevanem esitada kooli.
Türi Lasteaia koolivalmiduskaart kajastab lapse üldandmeid, viimasel õppeaastal lasteaiategevustes osalenud
päevade arvu, lasteaias käidud aega, üldoskuste ja valdkondade oskuste lühikirjeldusi, infot lapse kohta, pere
tähelepanekuid ja ettepanekuid. Koolivalmiduskaart koostatakse ELIISi keskkonnas, prinditakse välja ja
allkirjastatakse lapsega õppe- ja kasvatustegevusi läbiviinud pedagoogide, direktori ja lapsevanema poolt.
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11. ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD
Õppekava uuendamiseks ja arendamiseks moodustatakse töörühmad, kes töötavad välja õppekava
muudatused ja täiendused vastavalt õppekava arendustöö plaanile ja tähtajale.
Lasteaia õppekava muudatused kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul ja hoolekoguga.
Lasteaia õppekava kinnitatakse direktori käskkirjaga.
Õppekava uuendatakse seoses:
 muudatustega haridusalases seadusandluses;
 vajadusega viia sisse pedagoogide koostöö tulemusel tehtud parandused;
 vajadusega viia sisse töörühmade õppekava arendustöö käigus väljatöötatud täiendused.
Täiendamise aluseks võivad olla:
 lasteaia õppekava rakendumise analüüsi käigus väljakasvanud ettepanekud;
 pedagoogide põhjendatud nõudmised;
 lastevanemate ja hoolekogu põhjendatud ettepanekud.
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12. ÜLDOSKUSED
Õppekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma:
1) mänguoskused;
2) tunnetus- ja õpioskused;
3) sotsiaalsed oskused;
4) enesekohased oskused.
Üldoskuste kujunemist toetatakse kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, erinevate valdkondade sisusid
lõimides.

12.1. MÄNGUOSKUSED
Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi,
peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi
üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

12.2. TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist,
emotsioone ja motivatsiooni.
Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja
katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel.

12.3. SOTSIAALSED OSKUSED
Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid,
võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

12.4. ENESEKOHASED OSKUSED
Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid ja
emotsioone, juhtida oma käitumist.

12.5. ÜLDOSKUSED VANUSERÜHMADE KAUPA
12.5.1. 1,5-2 aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED JA MOTOORIKA
 Mängib ja tegutseb teiste laste kõrval.
 Oskab tegutseda mõlema käega: katsub, tassib, paigutab, lükib jne.
 Kannab, veab ja lükkab mänguasju.
 Laob klotse ja torne (kuni 4 osa).
 Lükib kujundeid pulgale ja topib aukudesse.
 Tegutseb palliga: viib, toob, viskab, asetab, lööb jalaga.
 Teeb jooksusamme.
 Astub trepist üles-alla juurdevõtusammuga.
 Teeb tantsulisi liigutusi muusika saatel.
 Kritseldab pliiatsiga.
 Pöörab kartongist raamatulehti.
TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
 Tegutseb innukalt ka ilma täiskasvanu osaluseta.
 Loob asjadega tegutsedes seoseid: auto sõidab, klotsidest saab torn, nõud pannakse lauale jne.
 Vaatleb, kuulab ja kombib täiskasvanu innustamisel.
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Vaatab pilte raamatust.
Vaatab osutatud või nimetatud esemele, pildile (Kus on..?).
Jälgib täiskasvanu lühiajalist ettenäitamist ja teeb järele.
Huvitub esemete omadustest neid käega katsudes, suhu pannes; pind, vorm, helinad, valgussignaalid jne.
Reastab/sordib esemeid ühe nähtava omaduse järgi (klotsid, autod, värv, kuju jne).

SOTSIAALSED OSKUSED
 On kohanenud lasteaiakeskkonnaga, igapäevategevustega, teda ümbritsevate laste ja täiskasvanutega.
 Rahuneb kiiresti peale vanemate lahkumisest tekkinud kurbust, nuttu.
 Väljendab oma meeleolu ja tundeid: rõõmustab, jonnib, protestib, kallistab.
 Uudistab ja märkab teisi lapsi, nende asju ja tegevusi.
 Väljendab sooviavaldusi kehakeeles: süllevõtmiseks, kuhugi minekuks, millegi saamiseks.
 Lepib sülest mahapaneku ja täiskasvanu eemaldumisega.
 Suhtleb miimika, osutamise, haaramise, näpust vedamisega jm.
ENESEKOHASED OSKUSED
 Õpib käsi pesema ja kuivatama.
 Istub söögi ajal laua ääres.
 Sööb toitu lusikaga.
 Joob tassist/kruusist (sangast ühe käega kinni hoides).
 Läheb ise/annab märku potileminekust.
 Istub potil ja teab, mis potil peab tegema.
 Osaleb riietumisel: tõmbab püksid eestpoolt üles, eemaldab riideid, tõmbab mütsi pähe jne.
 Leiab oma voodi ja tõmbab teki peale.

12.5.2. 2-3aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED
 Mängib teistega kõrvuti ja mõnda aega ka kontakti luues.
 Mängib matkimis-, konstrueerimis-, ehitusmänge.
 Matkib igapäevategevusi: riietab, toidab, sõidutab ja valmistab pliidil nukkudele toitu, paneb
magama jne.
 Tegutseb sihipäraselt: laob klotse/asju üksteise peale ja kõrvale jne.
 Võtab osa ühismängudest koos täiskasvanuga ja täidab lihtsaid mängujuhiseid.
TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
 Tegutseb ilma täiskasvanu osaluseta lühiajaliselt.
 Kuulab eakohaseid jutukesi ja luuletusi koos näitlikustamisega (pildid, liigutused).
 Osutab nimetatud tuttavale esemele küsimise korral.
 Täidab ülesandeid sõnalisel juhendamisel.
SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
 On kohanenud lasteaiakeskkonnaga, igapäevategevustega, teda ümbritsevate
täiskasvanutega.
 Asetab peale mängu mänguasjad ja kasutatud vahendid oma kohale tagasi.
 Kasutab söömisel lusikat ja oskab tassist juua, pühib suu paberiga puhtaks.
 Peseb ja kuivatab käsi.
 Püüab riietuda ja riidest lahti võtta.
 Kasutab viisakusväljendeid (sõnaliselt, žestidega).
 Reageerib keelule ja korraldusele.
 Tunneb ära rühmakaaslased nimepidi (sõnaliselt, žestidega).
 Oskab nuusata ja kasutada taskurätti.

laste

ja
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12.5.3. 3-4aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED
 Mängib sageli 2-3 lapsega koos umbes 15 minutit.
 Alustab loovmängu, mängib matkimis- ja rollimänge.
 Konstrueerib.
TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
 Osaleb ühistegevustes (õppetegevused, jalutuskäigud kolonnis, liikumis- ja muud mängud jne).
 Saab aru ja täidab täiskasvanu juhiseid mängudes ja tegevustes.
 Huvitub tähtedest.
 Paneb kokku lihtsad pusled ja pildid.
SOTSIAALSED- JA ENESEKOHASED OSKUSED
 Hoiab õigesti lusikat ja kahvlit, sööb puhtalt.
 Püüab ise riietuda, vajadusel palub abi.
 Tahab olla iseseisev oma tegevustes ja otsustamisel.
 Teab kõikide rühmakaaslaste nimesid.
 Kasutab viisakussõnu: tere, aitäh, head aega, vabandust.
 Suudab palumisel lühiajaliselt oodata oma soovidega, järjekorraga.
 Täidab kokkulepitud rühmareegleid: paneb mänguasjad kohale tagasi, ei tee haiget teisele jne.
 Väljendab kõneliselt oma emotsioone (rõõm, kurbus, viha jne).
 Lõpetab nõudmisel ebasoovitava käitumise.
 Märkab teisi: püüab abistada, lohutada, mängu kaasata.

12.5.4. 4-5aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED
 Jagab teistega mänguasju ja kooskõlastab mängutegevusi.
 Mängib sageli 2-3 lapsega umbes 15 minutit.
 Konstrueerib ja ehitab loovalt ja keskendunult.
 Mängib erinevaid lauamänge.
TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
 Lõpetab alustatud tegevuse.
 Kujutab ja fantaseerib.
 Huvitub tähtedest ja numbritest.
SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
 On viisakas: teretab, tänab, palub andeks, jätab hüvasti.
 Täidab kokkulepitud rühmareegleid.
 Ootab oma soovidega mõne minuti.
 Mõistab ja arvestab täiskasvanu korraldusi; korrigeerib kohe oma käitumist, kui täiskasvanu sellele
tähelepanu juhib.
 Kirjeldab tunnete (rõõm, kurbus, mure, viha) põhjusi.
 Korrastab oma mängu- ja tegevuskoha.
 Teab, kuidas teisi abistada ja lohutada.

12.5.5. 5-6aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED
 Arvestab mängureegleid ühistes mängudes ja järgib neid.
 Osaleb erinevates mänguliikides.
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Osaleb ühismängudes, mis nõuavad otsustamist.
Tuleb toime erinevate rollide täitmisega: matkib mängus täiskasvanu tegevust.

TUNNETUS JA ÕPIOSKUSED
 Suudab vestluses oma järjekorda oodata.
 Suudab tegevusele keskenduda 20-30 minutit.
 Räägib olukordadest mis toimusid minevikus või toimuvad tulevikus.
 Korrigeerib oma käitumist ja tegevust kui täiskasvanu sellele tähelepanu juhib.
 Järgib ühistegevuse reegleid ja suudab neid teistele selgitada.
SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
 Arvestab elementaarsete viisakusreeglitega, palub andeks.
 Oskab ühisüritustel ja avalikus kohas käituda.
 Oskab eakaaslastega teha koostööd.
 Ootab mängus oma järjekorda.
 Kooskõlastab oma tegevust teiste lastega, saavutab kokkuleppeid.
 Hoiab sõprussuhteid teiste lastega.
 Tunnustab nii enda kui vastasmeeskonna edu.
 Abistab ja kiidab teisi.
 Räägib oma tunnetest: rõõm, mure, kurbus, armastus.
 On omandanud peamised eneseteeninduse ja korraharjumused.
 Teab ja täidab lauakombeid.
 Hoiab korras õppe- ja mänguasjad.
 Hoiab pliiatsit õigesti.
 Seab endale eesmärke ja püüab neid ellu viia.

12.5.6. 6-7aastase lapse eeldatavad üldoskused õppekava läbimisel
MÄNGUOSKUSED
 Tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma.
 Rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast.
 Algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu.
 Täidab mängudes erinevaid rolle.
 Järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada.
 Suudab mängu käigus probleeme lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele.
 Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus.
 Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid.
TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED
 Saab aru lihtsamatest seostest (hulk, põhjus, tagajärg), tajub esemeid, sündmusi ja nähtusi tervikuna.
 Mõtleb kujundlikult ja verbaalselt, saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt ning kasutab
arutlevat dialoogi.
 Tegutseb sihipäraselt, on suuteline keskenduma kuni pool tundi.
 Kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevused lõpuni.
 Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi.
 Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada.
 Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel.
 Kasutab materjali meelde jätmiseks kordamist.

SOTSIAALSED OSKUSED
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Püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestluses.
Tahab ja julgeb suhelda – huvitub suhetest ja tunneb huvi teiste vastu.
Hoolib teistest inimestest, osutab abi ja küsib seda vajadusel ka ise.
Osaleb rühma reeglite kujundamisel.
Oskab teistega arvestada ja teha koostööd.
Loob sõprussuhteid.
Saab aru oma-võõras-ühine tähendusest.
Teeb vahet hea ja halva käitumise vahel.
Mõistab, et inimesed võivad olla erinevad.
Järgib kokkulepitud reegleid ja üldtunnustatud käitumisnorme.

ENESEKOHASED OSKUSED









Suudab oma emotsioone kirjeldada ning tugevaid emotsioone, nt rõõmu, viha, sobival viisil
väljendada.
Kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi.
Oskab erinevates olukordades sobivalt käituda ning muudab oma käitumist vastavalt tagasisidele.
Algatab mänge ja tegevusi.
Tegutseb iseseisvalt ja vastutab oma käitumise eest.
Teab, mis võib olla tervisele kasulik või kahjulik ning kuidas ohutult käituda.
Saab hakkama eneseteenindamisega ja tal on kujunenud esmased tööharjumused.
Kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järelt.
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13. VALDKOND MINA JA KESKKOND
Valdkonna Mina ja keskkond eesmärgid, sisu, kõnearenduse põhimõtted, lapse arengu eeldatavad tulemused
õppekava läbimisel vanuseti.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
3) väärtustab nii eesti kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

13.1. LOODUSKESKKOND
13.1.1. Eesmärgid
1) laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
2) laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Tulemused õppekava läbimisel
Laps:
1) kirjeldab kodukoha loodust ning tuntumaid taimi, seeni ja loomi;
2) kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring;
3) selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest;
4) selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ja õhk taimedele, loomadele ning inimestele tähtsad;
5) suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
6) mõistab ning märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale.
Sisu:
1) kodukoha loodus;
2) loodusvaatlused;
3) muutused looduses;
4) elukeskkond ja selle mõju tervisele;
5) inimese mõju loodusele.

25

13.1.2. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 - 2aastane laps õppekava läbimisel
Tunneb osutades ära mõne looma (karu, kass, koer, lind jne) ja seostab neid häälitsustega. Tunneb huvi pisiloomade, lillede, taimede ja viljade vastu erinevate
meeltega; kombib esemeid, kive, katsub liiva ja mulda.
Teema
2-3aastane
KODUKOHA
LOODUS Nimetab
tuttavaid
puuja
Kodukoha taimed, nende köögivilju (nt õun, pirn, kartul,
kasvukohad ja vajadused, porgand, kurk, tomat).
Pildiseeria „Aedviljad”
välimus, kasv ja areng.
Oskab osutamise korral nimetada
metsa, muru, lille, puud, marja.
„SOFI puuretk”
Oskab osutamisel ja küsimisel
nimetada tuttavat lille (võilill,
sinilill, roos jne)

4-5aastane
4aastane
Oskab eristada 4 liiki leht- ja okaspuid, 2-3
liiki põõsaid.
Looduse taskuraamat ”Puud ja põõsad”
„SOFI puuretk”
„Miriam ja puud”
„Eesti looduse pildimapid“
„Sada
saarelehte,
tuhat
toomelehte“ koostaja S. Lätt
„1000 mõistatust, 500 vanasõna“ koostaja
T. Saimre
Oskab nimetada puude ja põõsaste
erinevusi.
„Vahtral on sünnipäev sügisel“ H. Relve
Tunneb õite värvuse ja kuju järgi 3-4
rohttaime.
„Karupoeg Viktor jalutab metsas“
„Eesti looduse pildimapp“
Oskab ära tunda ja nimetada 1-2 liiki
metsamarju.
„SOFI marjaraamat”
„Loodusnähtused ja taimeriik“ Õie Haavik
„Eesti looduse pildimapid“
Teab tuttavate taimede nimetusi nende
kasvukoha järgi (mets, niit, aed).
Värviraamatud: „Meie mets”, „Meie niit”,
„Meie aed”
„Miriam ja lilled”
Tutvub taimede arenguga seemnete

6-7aastane
Tutvub teiste kliimavöötmete looduse ja
loomadega (põhja- ja lõunamaa loodus
üldtuntud liikide näitel).
„Loomariik”
„Loomariigist“ Õie Haavik
Teeb tutvust valguse ja varjutaimedega.
„Eesti elusloodus”
„Metsa rüpes“ Kristel Vilbaste
„Eesti puudel kasvavad suursamblikud“ T.
Randlane, A.Saag, L. Martin, E. Timdal, P.
L. Nimis
Saab teadmisi taimede kohastumisest eluks
erinevates kliimavöötmetes.
„Euroopa puud”
„Eesti looduse pildimapid“
Ütleb, mis aastaajal valmivad viljad.
Nimetab 5-6 liiki lilli.
„Suvelilled“ A. Raitviir
„Kevadlilled“ A. Raitviir
Nimetab leht- ja okaspuude (mis ei ole
viljapuud) vilju (nt kastanimuna, tammetõru,
käbid).
„Euroopa puud”
„Eesti looduse pildimapid“
Oskab nimetada teravilju, mida kasutatakse
söögiks või mis kasvavad kodukoha lähedal
põldudel.
„Keda kiita leiva eest?” M. Kesamaa
Oskab nimetada ning kirjeldada aias ja
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idanemisest viljade valmimiseni.
Tunneb oma loodusnurgas kuni 4 liiki
taimi, jälgib nende kasvu ja arengut.
5aaastane
Tunneb 3-4 liiki metsamarju.
Teab 2 teraviljaliiki.
„Keda kiita leiva eest” M. Kesamaa
Tunneb oma loodusnurga taimedest 5-6
liiki ning jälgib nende kasvu ja arengut.
Teab enamlevinumaid ravimtaimi ja
kasutamist
(pärnaõitest,
raudrohust
tehakse teed) .
Ravimtaimede atlas
Oskab nimetada tuttavaid aias ja metsas
kasvavaid marju.
„SOFI marjaraamat”

Kodukoha seened, nende Teab, kus kasvavad seened.
kasvukohad ja vajadused, Teab seeneosi: kübar, jalg.
Osutab ja tunneb ära seene pildilt
välimus, kasv ja areng.
või natuuris.
„SOFI seeneraamat”
„Sõida seenele” A. Voitk
Kodupaiga
metsja
koduloomad.
Loomade elupaigad ja
eluviisid, nende välimus,
kasv ja areng. Loomade
mitmekesisus
ning
iseloomulikud tunnused,

Nimetab tuntud koduloomi ja linde: kehaosi, matkib nende
häälitsusi.
„Koduloomad” R. Saluri
Teab, et mõned loomad elavad
metsas, mõned inimeste juures
kodus /talus, kalad vees.

metsas kasvavaid taimi (marjad: mustikas,
maasikas, pohl, sõstar, tikker; puud:
õunapuu, pirnipuu, kirsipuu, toomingas,
pihlakas jm).
„SOFI marjaraamat”
„Eesti looduse pildimapid“
Tunneb ära ja nimetab enamlevinumaid
ravimtaimi
ja
kasutamise
mõju
(kuusevõrsed, paiseleht, nõges jne)
Ravimtaimede raamatud
Ravimtaimede atlas
Oskab nimetada ning kirjeldada aia-, metsaja rabamarju kasvukoha, maitse ja värvi järgi
(jõhvikad soos; pohlad, vaarikad ja mustikad
metsas; maasikas peenral; vaarikas metsas ja
aias; sõstar ja tikker aias)
„SOFI marjaraamat”
„Eesti looduse pildimapid“
Saab teada, et mõned tuttavad või
vähemnähtud taimed ja viljad/marjad on
mürgised (jugapuu jne).
„3 M taimed“
Mürktaimed H. Nielsen
Selgitab, kuidas levivad seened (niidistiku
4aastane
Oskab ära tunda ja nimetada 1-2 liiki seeni. abil).
Selgitab, miks seeni korjatakse noaga.
5aastane
Tunneb 3-4 seeneliiki ja kirjeldab neid.
„Sõida seenele!” A. Voitk
„Sõida seenele” A. Voitk
„SOFI seeneraamat”
„SOFI seeneraamat”
Teab, et tundmatuid seeni ei korjata, need
Tunneb kärbseseent.
võivad olla mürgised.
Süvenevad teadmised koduloomadest ja - Tutvub päeva- ja ööloomadega (nahkhiir
lindudest.
jne).
„Koduloomad” R. Saluri
„Kus loomad elavad?“ A. Wilkes
„Eesti looduse pildimapp“
„Loomariik”
Eesti loomajuttude
ja
-salmide „Eesti looduse pildimapid“
kuldkogumik“ koostanud Eve Leete
Puhhi looduskool „Karupoeg Puhh. Kes
„Loomariigist“ Õie Haavik
tegutseb öösel?“
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nende
elu
erinevatel
aastaaegadel ja erinevates
elukeskkondades
(maismaa,
vesi,
õhk,
muld),
nende
eluks
vajalikud tingimused.

Pildimapp:
„Meie metsa loomad”
„Kala otsib kodu” L. Tungal
Nimetab tuntumaid metsloomi:
karu, siil, orav, hunt, rebane, jänes.
Pildimapp:
„Kodu- ja metsloomad”
„Eesti looduse pildimapp“
Nimetab
tuntud
loomade
iseloomulikke tunnuseid (nt jänesel
pikad kõrvad, oraval pikk saba).
„Magusas porgandimetsas”
S. Kozlov,
„Jänes Jaani õnnepäev” L. Tungal
„Miriam ja loomad”

Madu,
konn

Tunneb ära vihmaussi, teo, konna.
„Konnad ja maod” R. Saluri

vihmauss,

tigu,

Kirjeldab metsloomade välimust. Teab, kes
tuntumatest loomadest teevad talveuinakut.
„Metsaelu aabits” K. Vainola
Teab ja kirjeldab tuntumaid mets- ja
koduloomi.
„Kodumetsa loomad“ tegevus ja värvivihik
„Loomade rajad ja jäljed“ B. Ofring
„Eesti looduse pildimapp“
Eesti
loomajuttude
ja
-salmide
kuldkogumik“ koostanud Eve Leete
Saab
teada
muudatustest
loomade
välimuses ja
käitumises
erinevatel
aastaaegadel
ja
nende
erinevatel
eluetappidel
(pesaehitus,
järglaste
kasvatamine ja vanemate hoolitsus
järglaste eest ning ms.) ja
CD plaat:
„Minu esimesed avastused looduses”

Täienevad teadmised loomade kohastumisest
(väliskuju, värvus, toitumine, pesaehituse
iseärasused jms.) eluga erinevas keskkonnas
(maismaa, õhk, vesi, muld).
„Kus loomad elavad?“
„Metsaelu aabits“
„Veeraamat, „Õhuraamat”, „Maaraamat” EM. Täht
„Väike loodusvaatleja”
T. Jennings
„Eesti looduse pildimapp“
Leiab
sarnaseid
jooni
kõikide
elusorganismide (s.h. inimese) elus.
„Väike loodusvaatleja”
T. Jennings
Selgitab, miks mõnda looma nimetatakse
kiskjaks.
„Eesti linde ja loomi” F. Jüssi
Nimetab 2-3 liiki kalu.
„Pildiraamat merest”
„Miriam ja kalad”
Oskab nimetada loomade iseloomulikke
tegevusi olenevalt aastaajast (ehitavad pesa,
toidavad poegi, talveuinak, toiduotsingud
talvel, rändamine lõunasse jm).
„ Minu esimesed avastused looduses” „Lind”
„Jäljeaabits“ Peeter Ernits
„Loomade ja lindude märgid ja jäljed“ L. H.
Olsen
Saab teadmisi toitumisahelast: taim, loom.
Saab teadmisi mao, vihmaussi, teo, konna Nimetab tuntumaid roomajaid: rästik ja
liikumis-, toitumis- ja eluviisidest.
nastik.
„Konn”
„Eesti looduse pildimapp“
Eesti loomajuttude
ja
-salmide
kuldkogumik“ koostanud Eve Leete
„Loomariigist“ Õie Haavik
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Jälgib linde, kes külastavad lasteaia Nimetab 4-5 talvituvat ja 3-4 rändlinnu
õueala.
liiki.
„Väike loodusvaatleja” J. Jennings Pildimapp: „Neid linde me tunneme”
„Linnud ja putukad“ Õie Haavik
Saab teada linnu kehaosi: tiivad, „Eesti looduse pildimapp“
nokk, suled, saba.
„Väike talilinnuraamat“ Tarvo Valker
Nimetab linnu kehaosi.
Saab teada, et lind pesitseb ja Teab lindude liikumisviise: hüppab,
muneb pesas.
kõnnib, lendab.
Jälgib ja toidab paigalinde.
Tunneb rahvuslindu suitsupääsukest.
Nimetab kevadekuulutajaid: kuldnokk,
toonekurg, linavästrik.
Saab teada pesitsuskohti ja pesakastide
vajalikkust.
„Kus loomad elavad?“ A. Wilkes
nimetada
enimtuntud Eristab kahte liblikat.
Putukad:
erinevad Oskab
elupaigad ja eluviisid, putukaid (lepatriinu, sipelgas, „Kõik Liblikatest“ Mattthews Oater
mesilane).
Saab teada ämblike ja putukate liike:
välimus, kasv, areng.
„Minu
esimesed
avastused lülijalgsed (sada- ja tuhatjalgne), kiil,
looduses” CD „Lepatriinu”
sääsk, kärbes rohutirts.
„Sipelgas Sass” L. Tungal „Miriam „Kus loomad elavad?“ A. Wilkes
ja putukad”
Teab
putukate
elupaiku:
mesilane
mesilastarus, sipelgas sipelgapesas, ämblik
ämblikuvõrgu lähedal õõnsuses.
Looduse taskuraamat „ Putukad ja
ämblikud” G. C. Mcgavin
„Kus loomad elavad?“ A. Wilkes
„Linnud ja putukad“ Õie Haavik
ja
nimetab
mõnda Nimetab tuttavaid põhja- ja lõunamaa
Võõramaa
loomad
ja Osutab
võõramaa looma, lindu (papagoi, loomi ja linde,
linnud
elevant, ahv jne)
„Loomade atlas“
Linnud

Veekogud,
erinevused.

nende

Osutab küsimisel veele veekogus.
Nimetab vett, lund, jääd.
Eristab sooja ja külma vett.

Kirjeldab tuntumaid paiga- ja rändlinde,
nende rände- ja eluviise.
Teab mõnda võõramaa lindu: jaanalind,
papagoi jne.
Eristab tuntumate lindude hääli.

Kirjeldab tuttavate putukate ja ämblike
välimust, eluviise ja -paiku.
„Metsaelu aabits” K. Vainola
Looduse taskuraamat „Putukad ja ämblikud”
G. C. MCgavin
„Jäljeaabits“ Peeter Ernits
„Linnud ja putukad“ Õie Haavik
„Eesti looduse pildimapp“
Eesti
loomajuttude
ja
salmide
kuldkogumik“ koostanud Eve Leete
Kirjeldab liblika eluringi.
Saab teada putukate mõjust inimese tervisele
(puuk, herilane, mesilane, sääsk jne).
Oskab kirjeldada võõramaa loomi ja linde,
teab nende elupaika ja -viise.
„Loomade atlas“
„Kuidas loomad käituvad“

Oskab nimetada oma kodukoha olulisemat Kirjeldab veekogude erinevust, veeringlust ja
veekogu (meri, järv, jõgi).
kooslust.
„Pildiraamat merest” E. Fleurus
„Kus loomad elavad?” A. Wilkes
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„Sulapoiste lumemees” U. Leies lk
97
„Üle aasa sõitsid tuisud” lk 98
„Taadu, palun loe mulle!”
„Kasulik nõuanne” O. Arder „Eesti
lasteluule kuldraamat”
lk 154
MUUTUSED LOODUSES
Oskab nimetada talve ja suve
Aastaaegade vaheldumine iseloomulikke nähtusi (talvel sajab
lund, on külm; suvel saab ujuda, on
soe).
„ LOPE JA vesi”
Käemängud:
„Lumesadu”,
„Vihm”, „Pilvede tants”
Oskab nimetada
ja matkida
Ilmastikunähtused
erinevaid ilmastikunähtusi (sajab
lund, vihma, päike paistab).
„Suvepäev talus” M. Vetemaa
tõlge
küsimise
korral
Öö
ja
päev:
nende Oskab
vaheldumine ja sellega iseloomustada ja matkida ööd (on
pime) ja päeva (on valge).
seotud muutused looduses

„Maailma loodusimed. 100 loodusimet”
Korrup
„Lugemisraamat loodusest“ C.R. Jakobson
(lk. 106 Ühe veetilga elukäik)

Oskab nimetada kõiki aastaaegu ja neid
iseloomustada.
„ Õhuraamat” M- E. Täht
„LOPE ja õhk”
„Loodusnähtused ja taimeriik“ Õie Haavik
„Ilmamängud“ Kristel Vilbaste
Suured plakatpildid
Iseloomustab täpsemalt ilmastikunähtusi
(lumi ja jää on külmad jne).
„Õhuraamat” M- E. Täht
„Loodusnähtused ja taimeriik“ Õie Haavik
Saab teada loomade ja taimede elu päeval
ja öösel (lilleõied on öösel nupus, päeval
avatud jne).

Saab teada, et öösel paistab kuu, Oskab nimetada taevakehi (kuu , päike,
päeval päike.
tähed)
„Unelaul” K. Kulijev

Inimese tegevused eri
aastaaegadel
ja
tööd
looduses.

Saab teada, et lindudele pannakse Loetleb aiatööks vajalikke töövahendeid ja
pesakast ja toidulaud.
kirjeldab nende otstarvet.
„Pesad” H. Jürisson
Teeb lihtsamaid õuetöid (kaevab, riisub,
Teeb lihtsamaid aiatöid (korjab kastab, tõstab lehti kärusse, lükkab ja

Seostab muutusi looduses aastaaegade
vaheldumisega ning oskab neid kirjeldada.
„49 aastaaega“ Juhani Püttsepp
„Lumehelbed“ Kenneth Libbrecht

Kirjeldab ilma (nt pilves- pilvitu; kuiv;
vihmane; sajab, tibutab, udune jne).
Selgitab
ilmastikunähtuste
seost
aastaaegadega.
„Ilm ja kliima” T. Rowland- Entwistle
Kirjeldab ööpäeva muutusi (päeva pikkus
vastavalt aastaaegadele, pööripäevad jne)
Looduse vaatlusvihik:
„Kevad, suvi, sügis, talv“. A. Alunurm
„Virmalised“ Jouni Jussila
„Karupoeg
Puhh.
Kes
tegutseb
öösel?“ Puhhi looduskool
Saab teada öö ja päeva vaheldumise seost
maakera pöörlemisega.
Tutvub päikesesüsteemiga.
„Maailmaruum- kõige vaarema” F. Krivin,
„Meie päikesesüsteem”
„Tähistaeva saladused“ Chris Oxlade
Oskab nimetada inimeste iseloomulikke
tegevusi olenevalt aastaajast (seemnete
külvamine, taimede istutamine, põldude
kündmine,
mererannas
päevitamine,
veekogudes ujumine, jalgrattaga sõitmine,
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õunu, oksi, tõrusid jne)

ELUS- JA ELUTA LOODUS
Valguse, soojuse, vee ja
õhu tähtsus

Teab, et taimed ja loomad vajavad
kasvamiseks vett ja toitu.
„Muna” J. Oro

Elukooslused:
koduõu,
park, mets, soo, raba, niit,
jõe- ja järveäärne ala

Osutab küsimisel metsale.
„Miriam ja puud”
„Miriam ja lilled”
„Miriam ja loomad”
„Miriam ja putukad”
„Miriam ja kalad”

Kivid ja maavarad

Tutvub
liiva
ja
kivi
pinnaomadustega: kare, sile, külm,
kõva.
Leiab lähiümbrusest mulda, liiva
kive.

Ilmakaared

tõstab lund jne).
Pildiseeria (venekeelne): „Instrumendid”

lehtede riisumine, suusatamine jne).
Kirjeldab, kuidas inimene taimede, lindude
ja loomade eest hoolitseb erinevatel
Teeb lindudele rasvapalle, viib metsa aastaaegadel.
loomadele toitu.
„Keda kiita leiva eest” M. Kesamaa
Nähka
looduslood
http://www.hot.ee/nahkalood/
Teab, et taimed ja loomad vajavad Selgitab
valguse,
temperatuuri,
vee,
kasvamiseks vett, valgust ja õhku.
toitainete ning õhu tähtsust taimedele,
„Õhuraamat” M- E. Täht,
loomadele ja inimestele.
„Veeraamat” M- E. Täht
„Õpime tundma 4 elementi”
„Neli elementi“ Nuria Reoca
Oskab kirjeldada erineva temperatuuri
mõju taimedele, loomadele ja inimestele.
„Ökoloogia ja loodushoid”
S. Seidenberg
Eristab parki ja metsa.
Nimetab koduõue, metsa-, niidu-, soo- ja
veekogu elukoosluse kõige tüüpilisemaid
Õpib eristama 6-7 õitsvat rohttaime lähedal liike (loomad, taimed).
asuvast metsast, niidult, aiast jm nende õite „Kes kus elab“
ja lehtede järgi.
„Eesti taimeriigis”
Värviraamatud :
„Loodusnähtused ja taimeriik“ Õie Haavik
„Meie mets”
„Meie niit”
„Meie aed”
Kirjeldab maavarade (liiv, kivi, muld) Kirjeldab kivide, liiva ja mulla kasutamise
erinevusi.
võimalusi.
Jutt
“Samblamehike
ja
kivimehike“ Mürakaru jutud Pere ja kodu Nimetab ja tunneb ära paekivi (rahvuskivi).
lugejate lastelood 2006
Saab teada suunamõisted põhi ja lõuna. Saab teada suunamõisted põhi, lõuna, ida,
Osutab põhja ja lõuna suunas, seostades lääs.
põhja- ja lõunamaa loomadega, Jõuluvana Saab teada, et päike tõuseb idast, on lõuna
koduga, lindude rändega.
ajal lõunas ja loojub läände.
Määrab tuule suunda tuulelipu järgi.
Saab teada, et tuulelipp näitab tuule Tutvub kompassiga ja saab teada, et nool
suunda.
näitab põhja suunda.
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INIMESE
MÕJU
LOODUSELE
Esivanemate looduskäsitus
ja rahvakalender.

Loodushoid

Nimetab küsimise korral pühadega Oskab kirjeldada tuntumaid rahvakombeid
(jõulud,
kevadpühad)
seotud (vastlad, mardipäev, kadripäev) ja nendega
tegevusi.
seotud tegevusi.
„Rahvakalendri pühi” C. Lään

Nimetab tuntumaid rahvatraditsioone ja –
kombeid ja rahvakalendri tähtpäevi.
„Vanadest eesti rahvakommetest”
Ü. Tedre
„Rahvakalendri
tähtpäevi.
Eesti
rahvakombed väikestele ja suurtele“ C. Lään
„Eesti rahvakalender” IV M. Hiiemäe
Tutvub vanarahva looduskäsitlusega.
„Tähtraamat” Aastaring Maarjamaal E- M.
Tali, T. Tali
„Meie esivanemate töid ja tegemisi“ Õie
Haavik
„Vesiratta talumuuseum“ Harri Jõgisalu
„Eesti
mõistatuste,
vanasõnade
ja
kõnekäändude kuldraamat“ koostanud Silva
Toomingas, Silvi-Aire Villo
„Eesti muistendite kuldraamat“ koostanud R.
Krusten
„Üle õue õunapuu“ koostanud Erna
Normann ja Selma Lätt
„Lugemisraamat loodusest“ C.R. Jakobson
www.folklore.ee
Saab teada, mille järgi esivanemad
ennustasid ilma.
„Ilma
ennustamine
läbi
vanarahva
tarkuse“ kogus E. Simson
Leiab loodusesse mittekuuluvat Oskab hoida enda ümber puhtust looduses. Suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub
prahti ja toob selle kokkulepitud „Prügiraamat” M-E. Täht
seda säästvalt.
kogumiskohta.
Teab, kuidas viga saanud või inimese poolt
Märkab elusolendeid ja suhtub neisse hüljatud
looma
aidata
(teatamine
Mõistab, et lilli nopitakse vaasi hoidlikult (ei astu peale, ei murra jne)
täiskasvanule, hoidumine puudutamisest)
panekuks.
Arutleb inimtegevuse mõjust loodusele ning
Pildimapp
Mõistab, et on vaja istutada puid ja muid selle negatiivsete või positiivsete tulemuste
„Kevadlilled”
taimi.
üle.
„Metsa rüpes“ Kristel Vilbaste
„Õuesõpe“ Britta Brügge, M. Glantz: K.
Sandell
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Säästev eluviis

Õpib
täiskasvanute
eeskujul Mõistab, et joogivett on vaja kokku hoida
säästvat eluviisi (keerab kraani (hambapesu, nõudepesu, joogiks võetud
kinni, paneb prügi prügikasti).
vesi).
„LOPE ja vesi”
Mõistab, et elektrit tuleb kokku hoida
(kustutab toast lahkudes tule).
„Leiutised” M. Holt
Saab teada, et looduse säästmiseks saab
paljusid inimeste valmistatud esemeid
taaskasutada (nt plastpudelid).
„Prügiraamat” M-E. Täht
Sordib prügi.

Kirjeldab,
millised
on
inimtegevuse
positiivsed ja negatiivsed mõjud loodusele.
Saab teada, et inimesed kasvatavad
koduaedades aiasaadusi, teevad hoidiseid.
Põhjendab,
kuidas
ja
miks
prügi
sorteeritakse.
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13.1.3. Abimaterjalid
Loodus- ja lastekirjandus
Belithia, M. H. 1990. Leiutised. Press Limited. Koolibri
Casta, S., Mossberg, B. 2008. Sofi puuretk. Sofi marjaraamat. SOFI seeneraamat. Kirille Kirjastus AS
Coombes, A. 2004. Puud ja põõsad. Looduse taskuraamat. Kirjastus Varrak
Eesti lasteluule kuldraamat. Kasulik nõuanne. O. Arder, lk 154
Eesti taimeriigis.1974. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat
Elphick, J., Woodward, J. 2006. Linnud. Looduse taskuraamat. K. Vare ja Tänapäev
Fletcher, N. 2005. Õitsvad taimed. Looduse taskuraamat. Kirjastus Varrak
Hiiemäe, M. 1985. Eesti rahvakalender IV. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat
Jennings, T. 2010. Väike loodusvaatleja. Kirjastus Varrak
Jonson, O., More D. 2005. Euroopa puud. Eesti Entsüklopeediakirjastus AS
Joost, K., Nõmme, A. 2006. Neid linde me tunneme. Õppematerjal lindudest. Eestimaa Looduse Fond
Jürisson, H. Pesad (Luuletus)
Jüssi, F. 1977. Eesti linde ja loomi. Tallinn: Kirjastus Kunst
Kamarik, T. 2010. Miriam ja linnud. Miriam ja lilled. Kirjastus Eesti Päevaleht
Kesamaa, M. Keda kiita leiva eest. Mixi Kirjastus
Kozlov, S. 1976. Magusas porgandimetsas. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat
Krivin, F. 1983. Maailmaruum- kõige vaarema. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat
Kuidas loomad käituvad. Lapse esimene aimeraamat
Kulijev, K. 1988. Unelaul. Tõlk A. Jaaksoo. Tallinn: Eesti Raamat
Kuresoo R., Relve H., Rohtmets I. 2001. Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht. Kirjastus Varrak
Lind. Minu esimesed avastused looduses. 2006. Tea Kirjastus. CD+ raamat
Loomade elu. Konn. Illustreerinud Bert Kitchen. Kirjastus Varrak
Loomariik. 2008. Sinisukk
Lope ja õhk. Lope ja vesi. Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus
Lään, C. Rahvakalendri pühi. Kirjastus Ilo
Maailma loodusimed. 100 loodusimet. 1997. Korrup
Mackay, A. Sterry, P. 2005. Liblikad. Looduse taskuraamat. Kirjastus Varrak
McGavin C. G. 2005. Putukad ja ämblikud. Looduse taskuraamat. Kirjastus Varrak
Meie mets. Meie niidud. Meie aed. 1973. Kirjastus Valgus
Meie päikesesüsteem. 1997. Karrup
Miriam ja puud. Miriam ja lilled. Miriam ja loomad. Miriam ja putukad. Miriam ja kalad.
Oro, J. Muna. Kirjastus Sesam
Pildiraamat merest. 2001. Sinisukk
Relve, H. 2007. Puude juurde. Puud ja põõsad looduses, pärimustes ja nüüdses kasutuses. Tartu: Eesti
Loodusfoto
Rowland- Entwistle, T. 1996. Ilm ja kliima. Koolibri
Saluri, R. 1977. Koduloomad. Tallinn: Eesti Raamat
Saluri, R. 1979. Konnad ja maod. Tallinn: Kirjastus Eesti Raamat
Seidenberg, S. 1990. Ökoloogia ja loodushoid. Koolibri
Taadu, palun loe mulle! Sulapoiste lumemees. U. Leies, lk 97
Taadu, palun loe mulle! Üle aasa sõitsid tuisud. J. Palm, lk 98
Tali, E.-M., Tali, T. Tähtraamat. Aastaring Maarjamaal. Tallinn: Maalehe Raamat.
Tedre, Ü. 1985. Vanadest eesti rahvakommetest. Tallinn: Perioodika
Tibuke. 1991. Kuldne kodu. Tartu: Eesti Kirjastus. Tekst Laste Maailmast
Tungal, L. 2005. Kala otsib kodu helkpildiraamat Kirille Kirjastus
Tungal, L. 2005. Sipelgas Sass. (helkpildiraamat) Kirille Kirjastus
Tungal, L. 2005..Jänes Jaani õnnepäev. (helkpildiraamat) Kirille Kirjastus
Täht, M.-E. 2004. Õhuraamat. Veeraamat. Maaraamat. Prügiraamat. Koolibri Tallinn
Ulukite jäljevihik. 2009. Metsakaitse ja Metsauuenduskeskus+KIK
Vainola, K. Metsaelu aabits. CD plaadil F. Jüssi lindistatud metsahääled. Menu Kirjastus ja RMK Tallinna
Raamatu Trükikoda
Vetemaa, M. 2005. Suvepäev talus Sinisukk
Wilkes, A. 2005. Kus loomad elavad. Loe, õpi ja meisterda! Koolibri
Voitk, A. 2004. Sõida seenele. Eesti Loodusfoto
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Õpime tundma 4 elementi. 2007. Koolibri
Pildimapid
Metsalood
Kevadlilled (suur pildimapp) A. Kukuškin 2000
Sügis aias, Kevad, Suvi, Talv (suur pildimaterjal- plakatid)
Aedviljad (venekeelne pildiseeria)
Meie metsa loomad. Järvamaa Keskkonnateenistus
Koduloomad (venekeelne pildiseeria)
Tööriistad (venekeelne pildiseeria)
Käemängud
Lumesadu, Vihm, Pilvede tants
Looduse vaatlusvihik
Kevad, suvi, sügis, talv. Aina Alunurm Avita Tallinn 1996
Värvivihikud
Meie mets, Meie niidud, Meie aed. Riisalo. Kirjastus Valgus 1973
Koduloomad ja-linnud.
Metsloomad
Loomad. Värvitähestik. 2010. Kirjastus Koolibri
Hea praktika näited
1. Õppematerjal „Kodukoha loodus” Puud: kask, kuusk; Aedviljad: porgand, kapsas TÜ Avatud
ülikooli koolieelse lasteasutuse III kursuse üliõpilase Hilli Kivisoo bakalaureusetöö 3- 4.a lastele
2. „Kuu” Tallinna lasteaed Männimudila Sirje Oper
3. „Lehed” Tallinna Männi Lasteaed Ene Aleksejev
4. „Linnud”, „Ämblikud”, „Tuul, vihm” Linnamäe Lasteaed Riina Lumeste
5. „Lumi ja jää”, „Lepatriinu”, „Muld, mutt” Viljandi lasteaed Krõll Eda Vassus
6. „Metssiga, hunt”, „Pilved” Tallinna Lasteaed Männimudila Ülle Meritee
7. „Äike, välk”, „Karu, karvkate”, „Mesilane” Esku- Kamari Kool Jane Müllerson
8. „Kivid”, „Liblikas” Tallinna lasteaed Männimudila Sirje Oper
9. ”Puud”, „Mäed, vulkaan, mets” Tallinna Männiku Lasteaed Meeli Saarne
10. „Ämblik, sipelgas” Lasteaed Päikene Silvia Kahju
11. „Vikerkaar” Rapla Vesiroosi Gümnaasium Eva Hindremäe
12. „Putukad ja muud selgrootud”, „Linnud”, ”Imetajad, roomajad, kahepaiksed”, „Videolingid putukate
kohta” Georg Aher
13. „Ilm ja ilmavaatlused“ Kesklinna Lasteaed Marina Majorov
14.
Internetiaadressid
http://www.slideshare.net/georgaher/putukad- ja muud-selgrootud
Nähka looduslood http://www.hot.ee/nahkalood/
Lauamängud
1. Metsamängu mapp. 2004. Neljandik, T., Kurepalu, A., Tusti, A., Kreintaal, M. Väljaandja KIK
2. Meeldejääv matkapäev. Väljaandja Keskkonnainspektsioon ja KIK
3. Õppemäng „Uudista Järvamaad“ Koostanud Järvamaa õpetajad. Väljaandja KIK

13.2. SOTSIAALNE KESKKOND
13.2.1. Eesmärgid
1) lapsel on ettekujutus oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
2) laps väärtustab eesti rahvakultuuri traditsioone.
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Eeldatavad tulemused:
1) tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huve jms;
2) kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone;
3) nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid;
4) mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused;
5) nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone.
Sisu:
Mina; perekond ja sugulased; kodu; lasteaed; kool; ametid, elukutsed ja töö; kodumaa ja teised rahvused
Eestis; tähtpäevad, pühad ja kombed; üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; sõprus ja
abivalmidus; hoolivus, tähelepanelikkus ja turvalisus; suhtumine erinevustesse; tervis (tervise õppekava).
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13.2.2. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 kuni 2aastane laps:
Teab mänguasju: pall, nukk, auto, lennuk, klots jne. Tunneb huvi helitekitavate mänguasjade ja esemete vastu. Tutvub esemete ja ruumidega. Teab oma voodit,
riietekappi, kohta söögilaua ääres. Leiab üles poti ja kraanikausi. Saab teada ohud: ei roni kõrgele, ei löö jne. Lehvitab hüvastijätuks. Õpib kaaslaste kõrval
tegutsema ja mängima. Matkib täiskasvanute tegemisi. Saab teada ohud: ei roni kõrgele, ei löö jne.
Teema
Mina

Perekond
sugulased

2-3aastased
Ütleb küsimise
eesnime.

korral

oma

3-5aastased
Oskab öelda oma ees- ja perekonnanime.

5-7aastased
Oskab end tutvustada.

Oskab öelda oma vanuse ja soo.

Saab teada, et lapsel on kohustused ja
õigused.
Kirjeldab enda omadusi ja huve.

Vastab õigesti küsimusele, kas ta
on poiss või tüdruk.
Ütleb
vastuseks
vanuse
küsimisele oma vanuse aastates
või näitab seda sõrmedel.
ja Nimetab pereliikmeid (ema, isa, Teab oma pereliikmete ees- ja perekonnanime
vend, õde).
Teab oma pereliikmeid (ka vanavanemad)
Teab õdede-vendade nimesid.
Teab, et peredes on lemmikloomi ja räägib oma
pere loomadest, nende eest hoolitsemisest

Kodu

Vastab küsimusele, mis kodus
on.
Nimetab
küsimisel
ema-isa
koduseid toimetusi.

Lasteaed

Teab oma lasteaia ja rühma nime.
Ütleb
küsimise
korral
rühmakaaslaste, õpetajate ja
õpetaja abi nime.
Suudab leida oma koha rühmas
(koht söögilauas, kapp, käterätik,
voodi).
Nimetab rühmas olevaid esemeid.

Teab oma pereliikmeid ja lähisugulasi (onud,
tädid) ja nende elukohti ning elukutset ja
tegevust
Mõistab, et pered võivad olla erinevad.
Jutustab oma vanavanematest, teab, kelle
vanemad nemad on.
Räägib oma pere traditsioonidest
Kirjeldab oma kodu: eramu, korter, talumaja.
Oskab kirjeldada oma kodu ja kodukohta.
Nimetab kodu asukoha: linn, tänav, maal küla, talu Teab kodust aadressi, telefoninumbrit
nimi.
(kokkuleppelist kontaktnumbrit).
Kirjeldab pereliikmete koduseid tegevusi ja Selgitab, miks on kodukohustused vajalikud.
aitamist ja kohustusi nende hulgas.
Nimetab oma lasteaia ja rühma nime.
Nimetab lasteaia teiste rühmade nimesid
Tunneb ära oma lasteaia ja rühma sümboolika
Kirjeldab oma lasteaia asukohta, teekonda
Saab teada ka teiste rühmade nimesid
lasteaeda ja saab teada asukoha Türi kaardil.
Teab nimetada rühmakaaslaste nimesid.
Nimetab erinevaid ameteid lasteaias ja nende
Nimetab tuttavate lasteaia töötajate ja nende vajalikkust.
tegevusi.
Kirjeldab lasteaia kodukorda, teab rühma
Teab oma, võõra ja ühise tähendust lasteaias.
reegleid ja traditsioone.
Oskab kirjeldada oma tegevusi ja mänge lasteaias.
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Kool

Teab kooli kui õppimise kohta.

lihtsamaid
koduseid
Ametid, elukutsed, Matkib
toimetusi ja töövõtteid.
tööd
Asetab töövahendid kokkulepitud
kohta.

Oskab nimetada oma vanemate ameteid.
Kirjeldab üldtuntud elukutseid oma kodukohas.
Loetleb tuntumate ametite juurde kuuluvaid
töövahendeid.
Põhjendab mängu- või töökoha korrastamise
vajadust.

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

Teab oma rahvust ja keelt.
Ütleb, et elab Eestis.
Nimetab tuttavaid linnu, külasid ja paiku.
Oskab nimetada erinevaid rahvusi oma rühmas ja
kodukohas.
Saab teada
tähtsamaid Eesti
riigi- ja
rahvussümboleid (lipp, hümn, lind, lill).
Teab, et riigilippu heisatakse siis, kui on tähtis
päev.

Tähtpäevad,
pühad, kombed

Räägib
oma
sünnipäeva Nimetab Eesti rahvakalendri (mardi- ja kadripäev,
tähistamisest.
vastlapäev, jõulud jne) ja teisi tähtpäevi (isade- ja
Nimetab
küsimise
korral emadepäev, volbripäev jne)

Tutvub õppekäigul koolimajaga ja jälgib
õppetunde.
Oskab kirjeldada, mille poolest lasteaed
koolist erineb.
Saab teada Türi valla koolidest, nende
asukohtadest
Teab, et Türi muusikakoolis saab õppida
pillimängu.
Räägib oma kogemustest eelkoolitundides.
Oskab nimetada pereliikmete elukutseid ja
ameteid.
Teab ja oskab kirjeldada erinevaid elukutseid
ja nende vajalikkust.
Mõistab töö ja vastutuse tähtsust.
Osaleb jõukohastes töödes.
Selgitab töölkäimise vajadust ja raha
otstarvet.
Nimetab, et Eesti pealinn on Tallinn.
Oskab Eesti kaardil näidata oma kodukohta.
Teab, et Türi on kevadpealinn ja koduvalla
/-linna sümboleid (lipp, vapp, Murumoor,
õun, Türi tekkimise legend, linnaosad).
Teab mõnda tähtpäeva, millal heisatakse
riigilipp (Eesti vabariigi aastapäev)
Nimetab ja tunneb Eesti riigi- ja
rahvussümboleid (lipp, hümn, vapp, lind, lill,
kivi, eepos Kalevipoeg).
Teab Eesti Vabariigi presidendi nime.
Oskab nimetada teisi rahvusi ja keeli.
Saab teada, et rahvastel on erinevad kombed
ja traditsioonid.
Suhtleb teisest rahvusest lastega.
Teab ja nimetab Eesti lähinaabreid (Läti,
Soome, Rootsi, Venemaa).
Kirjeldab eesti rahvatraditsioone ja kombeid
(sh laulu- ja tantsupidude traditsioon).
Teab lasteaia tähtpäevi ja nende tähistamist
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pühadega
seotud
tegevusi. Teab tuntumate rahvakalendri tähtpäevadega
(jõulud, vastlad, munadepühad)
seotud kombeid ja tegevusi ning osaleb üritustel
(mardi- ja kadripäev, vastlad).
Oskab öelda mõne mõistatuse ja vanasõna.
Teab, et tähtpäevadel kantakse rahvarõivaid.

Teab mõistete hea ja paha
Üldinimlikud
väärtused
ja tähendust.
Meeldetuletamise korral tervitab,
üldtunnustatud
jätab hüvasti, palub ja tänab.
käitumisreeglid

Sõprus
ja
abivalmidus
(vaata ka Tervise
õppekava)

Hoolivus,
tähelepanelikkus,
turvalisus

(lasteaia
sünnipäev,
tarkusepäev,
emakeelepäev, lastekaitsepäev, sõbrapäev
jm).
Oskab kirjeldada tähtpäevade tähistamist
oma lasteaias või kodus (hingedepäev,
volbripäev, jaanipäev jm).
Oskab nimetada riiklikke pühi ja nendega
seotud traditsioone (vabariigi aastapäev,
võidupüha).
Tunneb ära Eesti hümni.
Tutvub rahvarõivastega ja kannab neid
lasteaias korraldatud tähtpäevadel (jõulud,
peod)
Teab mõistete õige ja vale tähendust.
Teab mõistete aus ja ebaaus tähendust ning
Teab rühmareegleid ja järgib neid
oskab vastavalt käituda.
Teab ja enamasti täidab üldtuntud viisakusreegleid. Järgib rühmareegleid ja selgitab vajalikkust
Teab ja järgib lauakombeid.
Oskab järgida käitumisreegleid erinevates
Teab, et oma tegude eest tuleb vastutada
kohtades (kaupluses, teatris, kirikus,
kalmistul jm).
Teab, kuidas käituda lipu heiskamise ja
hümni kõlamise ajal.
Püüab järgida
kokkupuutel erinevate
inimestega (väikesed lapsed, teiste laste
vanemad, vanad inimesed, ametiisikud)
valida sobiva suhtlemis- ja käitumisviisi.
Mõistab vastutust oma tegude ja käitumise
eest.
Nimetab küsimise korral sõbra positiivseid Oskab luua ja hoida sõprussuhet.
omadusi.
Teab sõpruse tähendust, oskab kirjeldada
Oskab sõpra lohutada ja abistada.
sõbraks olemist ning sõber olla.
Oskab andeks anda ja leppida.
Kirjeldab tundeid, mis tekivad tülitsedes ja
leppides.

Küsimise korral nimetab oma
sõprade nimesid.
Oskab haiget saanud sõpra
lohutada.
Saab teada, kuidas paluda
vabandust.
Õpib märkama kaaslast ja teisi Märkab kaaslast ja oskab teisi arvestada.
Oskab kirjeldada oma emotsioone ja tundeid.
arvestama.
Oskab väljendada oma emotsioone teisi arvestavalt Oskab
kaasinimestega
tähelepanelikult
ja sobival viisil (rõõm, mure jm).
käituda (vanemad, vanavanemad jm).

(vt Tervise õppekava)

39

Suhtumine
erinevustesse

Õpib
eristama
poisse
ja
tüdrukuid, lapsi ja täiskasvanuid.
Õpib
märkama
erinevusi
välimuses,
meeleolu
ja
käitumises.

Oskab kirjeldada inimeste erinevusi (välimus, keel,
rass, vanus, terviseseisund).
Oskab kirjeldada abivahendeid (prillid, valge kepp,
ratastool, kuuldeaparaat).
Näitab oma käitumisega, et hoolimata erinevustest
tuleb kõikidesse inimestesse sõbralikult suhtuda (nt
erivajadusega laps rühmas)
Saab teada, et rühmakaaslastel võivad olla erinevad
arvamused, tunded, soovid, oskused, võimed.

Väljendab oma käitumisega , et inimeste
huvid ja arvamused võivad erineda
Teab nimetada erivajadustega inimestele
vajalikke abivahendeid.
Pakub abi erivajadustega inimestele oma
võimete ja võimaluste piires.
Suhtub lugupidavalt eakatesse inimestesse.
Suhtub sallivalt kaaslaste soovidesse,
tunnetesse, suutlikusse.

Teemagrupid: tervise väärtustamine, inimkeha tundmine, hammaste tervis, tervislik toitumine, ohud ja turvalisus sisalduvad Türi Lasteaia õppekava lisas TERVIS.
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13.2.3. Abimaterjalid
VHS-kassetid elukutsetest
Autoremondilukksepp Janis
Õmbleja
Pagar
VHS-kassetid eesti rahva tähtpäevadest ja kommetest
Vastlapäev
Munadepühad
Plakatid
Ajateenistus on auasi
Eestimaa
Emadepäev
Emotsioonide kaleidoskoop (vene keeles)
Erinevad elukohad - talumajapidamine, eramu, paneelmaja
Head kombed
Jõulud
Kodus - kodused tegevused
Laste mängud
Minu kodu
Minu pere
Minu päev. Tervitused.
Minu päev
Miss Face – emotsioonid (inglise keeles)
Mr. Face – emotsioonid (inglise keeles)
Mul on vaja… (kodu, und, sõpru, puhast loodust)
Mulle ei meeldi
Mulle meeldib
Perekond (vene keeles)
Sünnipäev
Teised maad ja rahvad
Vaba aeg
Raamatud ja kogumikud
Alavainu, A. (1974). Riina riided. Kirjastus Kunst.
Alman, S., Luuri, J., Mänd, M., Tulvi, E. (2007). Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta. Kirjastus Ilo.
Alunurm, A. (1999). Minu Eestimaa raamat. Kirjastus Avita.
Hiiemäe, M. (1985). Eesti rahvakalender IV. Kirjastus Eesti Raamat.
Kaarma, M., Voolmaa, A. (1981). Eesti rahvarõivad. Tallinn: Eesti Raamat.
Kozova, G. (2009). Ettevaatus ennekõike. Odamees OÜ.
Kuidas olla viisakas? (2007). Kirjastus Koolibri.
Kuidas teha õigesti? (2007). Kirjastus Koolibri.
Larsson, L. (2008). Väike tunneteraamat. Kirjastus Ilo.
Liedemann, E. (2009). Väikesed päästjad. Kirjastus Ilo.
Lään, Ch. (2005). Rahvakalendri pühi. Kirjastus Ilo.
Manakova, M. (2009). Et ei juhtuks õnnetust. Odamees OÜ.
Manakova, M. (2009). Kui oled üksi kodud. Odamees OÜ.
Mancinotti, S. (1996). Head kombed kõige väiksematele. Kirjastus Koolibri.
Moroney, T. (2008). Minu tunded – armastus. Kirjastus Koolibri.
Moroney, T. (2008). Minu tunded – headus. Kirjastus Koolibri.
Moroney, T. (2008). Minu tunded – kadedus. Kirjastus Koolibri.
Moroney, T. (2008). Minu tunded – üksildus. Kirjastus Koolibri.
Palamets, H. (2005). Lugusid Eesti keskajast. Kirjastus Ilo.
Pitigny, A., Suetens, C. (2005). Kaspar saab väikese õe. Kirjastus Koolibri.
Saluste, M. (2003). Rõõmuraamat. Kirjastus Varrak.
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Schiller, P., Bryant T. (2009). Väärtuste raamat. Kuidas õpetada 16 põhiväärtust väikestele lastele?
Tali, E.-M., Tali, T. Tähtraamat. Aastaring Maarjamaal. Tallinn: Maalehe Raamat.
Tedre, Ü. (1991). Vanadest Eesti rahvakommetest. Tallinn: Perioodika.
Tungal, L. (2001). Memme, palun loe mulle! Kirjastus Ilo.
Tungal, L. (2002). Taadu, palun loe mulle! Kirjastus Ilo.
Tungal, L. (2007). Ema, palun loe mulle! Kirjastus Ilo.
Tungal, L. (2007). Isa, palun loe mulle! Kirjastus Ilo.
Tungal, L., Volkonski, P. (2008). Kenad kombed. Kirjastus Kirilill.
Raamatusari „Loeme koos”. Kirjastus Ilo.
Meie pere
Mari tuba
Olen juba suur
Kui ma suureks saan
Tere, mida teed?
Mängime koos
Meile meeldib
Mardipäev
Lugu Katist ja karudest
Ehitame maja
Pildimapid
Minu kodu
Viisakuse õppetunnid (Uroki Vežlivosti)

13.3. TEHISKESKKOND
13.3.1. Eesmärgid
1) laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
2) laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.
Eeldatavad tulemused:
Laps:
1) suhtub ümbritsevasse hoolivalt ja käitub seda säästvalt;
2) mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;
3) kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm;
4) teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.
Sisu:
Ehitised, kodumasinad, jäätmed, sõidukid, virtuaalkeskkond, asjad, esemed, mänguasjad, tööriistad.
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13.3.2. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 - 2aastane laps.
Saab teada rühma tegevustega seotud ehitisi lasteaia territooriumil (õuemaja, paviljon, lasteaia maja, atraktsioonid). Teab, kus on uks, millest siseneda/väljuda.
Teab, kus asetsevad liivakast, ronila, kiik. Avastab mänguasju, nende asukohti ja mängib nendega. Saab teada prügikasti asukoha ja paneb sellesse prügi
(kommipaber, salvrätik jne)
Teema
Ehitised

2-3aastased
Tunneb ära oma kodu ja lasteaia.
Osutab ja oskab nimetada majaosi:
uks, aken, sein, katus, trepp,
korsten.
Saab teada erinevate ruumide
nimetusi lasteaias: saal, mängutuba,
magamistuba, WC, riietusruum,
söögituba, võimla, koridor
Kasutab liiva ehitusmaterjaliks.

3-5aastased
Tunneb ära tuttavad teenindusasutused Türil: kool,
kaubamaja, kultuurimaja, tervisekeskus, kohvik,
reisikeskus. Saab teada asutuse vajalikkusest ja
ametitest, kes seal töötavad.
Teab ja kirjeldab majaosade otstarvet: uks, aken,
sein, katus, trepp, korsten, kelder, pööning.
Nimetab kõrvalhooneid: kuur, garaaž, kasvuhoone
ja kirjeldab nende vajalikkust
Kirjeldab ruumide otstarvet ja kasutamist kodus ja
lasteaias.
Teab oma pere elukohta: linnas või maal, korteris
või oma majas.
Oskab kirjeldada lasteaia õueala rajatisi.
Tutvub pildilt Pika Hermanni torniga, millele
heisatakse Eesti lipp.
Märkab ja räägib
keskkonnas toimuvatest
muutustest: uute majade ja teede ehitus või remont.
Teab, et ehitisi võib teha ka looduslikust
materjalist: onn, lumeehitised.
Teab nimetada ehitusmaterjale: liiv, kivi ja puit.
Muinasjutt „Kolm põrsakest ja kuri hunt“
„Lagi ja põrand“ T. Toomet
„Ehitame maja!“ Wimberg T-122
„Me elame Tuulemäel“ K. Prügi
„Vana ja uus“ H. Käo
„Mägra maja“ H. Jürisson ELK-74
„Karu maja“ E. Raud I-73
Keelepildid (metoodilises kabinetis):

5-7aastased
Nimetab Türi tähtsamaid ehitisi ning
teab nende vajalikkust ja otstarvet:
lasteaiad (Kesklinna, Särevere, TüriAlliku ja Lokuta lasteaed), kool,
tervisekeskus, apteek, kaubamaja,
reisikeskus,
raudtee,
postkontor,
muuseum, kultuurimaja, muusikakool,
vallavalitsus,
raamatukogu, Püha
Martini kirik, laululava, staadion, ujula,
politsei, päästeamet, Koidula sild,
purskkaev, Kaitseliidu Järva Malev,
tehisjärv, pargid, kalmistu.
Kirjeldab ehitisi, oskab välja tuua ja
võrrelda erinevusi.
Teab ja oskab kirjeldada vanaaja
ehitisi: loss, mõis, linnus, rehielamu,
talu ja selle sisustust.
Teab nimetada vanaaja kõrvalhooneid:
ait, kelder, laut, tall, küün, kaev ning
nende otstarvet.
Tutvub kodude erinevate mõistetega
kodumaja/eramu, korrusmaja, talu.
Teab oma kodust aadressi: maakond,
linn, vald, tänav, korteri või maja
number, talu nimi.
Teab Türi linna vanimat (kirik) ja
uuemat ehitist (Türi Ärikeskus).
Saab teada oluliste asutuste tänavate
nimed (Türi linna plaanilt, õppekäigul)
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Linn

Kodutehnika

Jäätmed

Õpib tundma ja nimetama lihtsamaid
kodumasinaid ja teab nende otstarvet:
kell, pliit, külm-kapp, pesumasin,
teler, raadio, tolmuimeja, arvuti.

Saab teada pealinna oluliste asutuste ja
rajatiste otstarbest: Toompea ja
Kadrioru loss, Tallinna lauluväljak,
Raekoda,
linnamüür
koos
kaitsetornidega.
„Kuidas Tallinn endale nime sai“ H.
Käo T-132
Nimetab erinevaid ehitusmaterjale:
telliskivi, paekivi, savi, metall, lumi.
„Tellistest saab teha“
“AAA“ H. Runnel ELA XIII kd lk 199,
201
„Savilaul“ Wimberg T-118
„Jänku ja Siili-onu ehitavad maja“ K.
Ristikivi
ELA VI kd lk45-48
„Kilplased“ Fr. R. Kreutzvald
„Hiiglased“ R. Farhadi T-123
„Kaks maja „ E. Raud
„Jalutuskäik“ O. Arder E-62
Fotod „Kaunis kodu“
Teab ja kirjeldab
elektriliste
kodumasinate ohtlikkust ja säästvat
kasutamist (peale kasutamist tuleb välja
lülitada)
„Usin masin“ H. Käo ELK-192
„Roosa ja karvane mobiiltelefon“ E134
Keelepildid (metoodilises kabinetis):
Elektrilised kodumasinad

Kirjeldab
kodumasinate
ja
-elektroonika
kasutusotstarvet:
mikser,
mikrolaineahi,
kohviautomaat, veekeetja, tolmuimeja, CD ja DVD
mängija ning nendega seotud ohte. ( vt Tervise
õppekava)
Saab teada, et vanasti puudusid inimestel esemed,
mida praegu peetakse väga vajalikeks: teler, raadio,
mobiiltelefon, arvuti.
„Isemeelne äratuskell“ E. Raud
„Leierkast ja magnetofon“ E. Raud
„Hirmuäratav tolmuimeja“ E. Raud
„Tolmuimeja“ I. Trull
„Huviline filmikaamera“ E. Raud
„Telefon heliseb“ A. M. G. Schmidt I-148
„Tolmuimeja“ V. Miller I-266
Viskab täiskasvanu eeskujul prahi Viib õuest leitud prahi vastavasse prügikasti.
Võtab

aktiivselt

osa

rühmaväljaku
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vastavasse prügikasti.

Sõidukid

Oskab küsimise korral nimetada
sõidukeid: auto, rong, buss, kopp,
veoauto, lennuk, laev, traktor,
piimaauto.

Kirjeldab, kuidas tema kodus prügi sorteeritakse.
Teab, et katki läinud mänguasi, kelk, masin muutub
prahiks.
Põhjendab, miks tuleb praht prügikasti visata ja
mõistab enda rolli ümbruse puhtana hoidmisel.
Teab, et prügiauto viib prügi prügimäele.

Teab ja kirjeldab erinevaid sõidukeid ning teab
nende
otstarvet:
helikopter, rakett, paat,
ekskavaator, tramm, troll, kaubaauto, kombain,
murutraktor, haagis, atv, ehitus- ja teetöömasinad.
Saab teada, milliste erinevate haagistega veoseid
Saab teada, et sõidukid veavad transporditakse (piim - piimapaak, kütus reisijaid ja kaupa.
kütusepaak,
mööbel
furgoon,
juurvilikülmutuskamber, palgid-metsaveok, hein - käru,
Tutvub veoauto osadega: mootor, loomad -loomafurgoon, autod- autotreiler, hobunekabiin, uksed, aknad, rool, veokast, hobutreiler, kaup - järelkäru.
rattad, tuled.
Tutvub
töötavate
masinatega:
prügiauto,
„Piimaauto “Hando Runnel
lumekoristusmasin,
tänavapuhastusauto,
I-230
liivapuistur, murutraktor, kraana, rong.
„Helikopter ja tuuleveski“ E. Raud
Saab teada masinajuhtide ametinimetusi.
„Rongisõit“ E. Niit
„Tööriistad“
„Minu esimene sõnaraamat“
„Masin“ V. Luik ELA XII kd lk 247, 252
„Masinate ametid“
„Punane bussike“ H. Mänd
“Lennumasinad“
„Sipsiku taksosõit“ E .Raud
„Rongisõit“ E. Niit
Papist pildiraamatud:
„Ehitame maja“ M. Kebbinau
„Traktor“
„Isemoodi vedur“
„Ekskavaator“,
„Bussisõit“ E. Sepp T-128
„Suur
punane „Peeter Põrr“ E. Uspenski I-171

koristustöödest: lehtede, okste, õunte
koristamine.
Põhjendab prügi
(paber, pakend,
biojäätmed,
ohtlikud
jäätmed)
sorteerimise vajadust.
Oskab kirjeldada asjade korduva
kasutamise võimalusi: plastpudelid,
riided jne
Otsib koos õpetajaga inimtegevuse
positiivseid (puhtad teed, pargid, õued)
ja negatiivseid mõjusid Türi linnas
(heitgaasid, prügi põletamine).
Tutvub õppkäigul Väätsa prügila
jäätmekäitlusega.
Oskab nimetada ja kirjeldada erinevate
tööde tegemiseks vajalikke sõidukeid.
Teab ja nimetab sõidukijuhte.
Teab ja kirjeldab põllu- ja maatööga
seotud masinaid ja sõidukeid.
„Autod. Laevad. Lennukid“
„Sõidukid on erinevad“ ( ruumiline
raamat)
„Kosmoselaev“ N. Gontšarov
„Lennuk“ N. Gontšarov T-240
„Sõidukid on erinevad“
„Jalgratta laul“ M. Panga ELK-111
„Tipp ja Täpp ja nende imemasin“ E315
„Tramm“ V. Koržets E- 61
„Nurrumootor“ H. Mänd lk 8 „Punane
bussike“
„Sõidukid ja reisimine enne ja nüüd“
„Ekskavaator tuleb“ tõlk L. Tungal T120
„Jalgrataste talveuni“ J. Kaplinski
ELK-110
„Tormi käes“ E. Raud

45

tuletõrjeauto“ „Vajalikud masinad“
Liisusalm
„Teerull“
(„
„Lõbusad masinad“
õpetajale“ „Liisusalmid…. Lk 48)
„Tähtsad masinad“
„Traktor“ R. Parve E-137
„Transport“
„Jalutuskäik“ E. Raud E-138
“Reisirong“
„Imeline autobuss“ E. Niit
„Traktorid. Autod“
„Rattalaul“ M. Raud
“Autoraamat“ ,“Minu väike raamat - „Konn ja ekskavaator“ E. Raud
autod“
„Väike motoroller“ E. Raud
„Väike autoraamat“ E. Raud
„Kombain“ U. Leies I-262,
„Hiire auto“ U. Leies T-239
„Bussijuhi lillevaas“ K. Saaber E-164
„Vares ja traktor“ R. Farhadi E-137
Liikuvate piltidega raamatud:
„Traktoritehas“
„Suur punane tuletõrjeauto“
Virtuaalkeskkond

Õpetajalt „Laul tagumisest vagunist“ O. Arder
„Kosmose uurimine“ Brian Jones
Sari: Mis? Miks? Kuidas?
Pildid: Lumemasinad, kosmos

Mõistab pikka aega ja ekraanile lähedal (alla 1 m)
viibimise negatiivset mõju.
Tutvub meediavahenditega: teler, arvuti, raadio ja
nende programmiga: telesaade, reklaam, uudis jms.
Tutvub esmaste arvutiga seotud mõistete ja
tegevustega.
Õpib meediavahendeid kasutama: vahetada plaati,
käsitseda pulti, kaamerat, arvuti klaviatuuri ja hiirt
jms.
„Vankumatu televiisoriantenn“ E. Raud M-95
„Minu sõber arvuti“

Tutvub arvuti kasutamise
võimalustega.
Teab virtuaalkeskkonnas on ohte ja
laps ei suhtle võõrastega ega avalikusta
iseennast
Eristab Internetti arvutimängudest ja
arvutis joonistamisest.
Oskab vestelda meedia sisust.
Teab,
et
info
saamiseks
ja
meelelahutuseks
loetakse
lehte,
vaadatakse televiisorit, kuulatakse
raadiot, kasutatakse arvutit.
Saab teada, et arvutis saab suhelda kirja
ja Skype teel.
Sõlmib ja järgib täiskasvanu ning
kaaslastega meedia kasutamiseks ajalisi
kokkuleppeid.
„Abiks arvutihädalisele“ P. Aimla
M-92
„Kompuutri-issi“ H. Vilep ELK -46
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Asjad ja esemed,
mänguasjad,
tööriistad

„Arvutimäng“ I. Trull ELK-81
„Reklaam“ K. Prügi I-267
Nimetab lihtsamaid tööriistu: labidas, Tutvub esemetega, mis on valmistatud puidust, Teab
lihtsamaid
seadmeid
ja
reha, saag, haamer, käärid, nuga, nael. plastmassist, rauast, klaasist, paberist.
mõõteriistu: kell, termomeeter, kaal,
joonlaud, luup, binokkel.
Asetab rühmas oma töövahendid Teab ja nimetab mootoriga töötavaid tööriistu: Oskab erinevast materjalist esemeid
kokkulepitud kohta.
mootorsaag, õmblusmasin, trimmer, akudrell.
rühmitada materjali järgi: puit, metall,
Minu väike piltsõnastik „Kodus“
klaas, kivi, plastmass, paber.
„Lahe leksikon“
„Küünlast kvartskellani“
„Aatomik“ V. Beekman
„Millest laulavad saag ja kirves“ G.
Jurmin
„Lõunatund tööriistakastis“ E. Sepp T107

13.4. LIIKLUSKASVATUS
2-aastased
1. Teema: tänav,
sõidutee, kõnnitee.
Laps teab, et üksi ei
tohi
tänavale
minna.

3-aastased
1. Teema: liikluseeskiri. Tänav,
sõidutee, kõnnitee, ülekäigurada„sebra”. Lasteaiarühma liikumine
tänaval. Ohuvestid.
Eesmärk: Laps tutvub mõistetega
tänav, sõidutee ja kõnnitee.
“Garaaž”
Lapsed liiguvad ettevaatlikult teel,
üksteisele otsa sõitmata. Märguande
peale rivistuvad sõidukid oma
garaaži, milleks on mahaasetatud
värvilised kettad. Mängu kordamisel
ketaste asukohta vahetada.
Vahendid: Värvilised kettad.

4-aastased
1.Teema:
Liikluseeskiri.
Tänav, sõidutee, kõnnitee,
ülekäigurada„sebra”.
Jalakäija.
Sõidukid
ja
sõidukijuht.
Eesmärk:
Laps
tutvub
mõistetega .tänav, sõidutee,
kõnnitee, ülekäigurada „sebra”, jalakäia, sõidukid
ja sõidukijuht.
Raamat: liiklusest kõige
noorematele
„Jete
ja
Jasperi käigud”

5-aastased
1.Teema: Liikluseeskiri.
Tee, sõidutee, kõnnitee,
jalgrattatee, sõidukid, sõidukijuht,
jalakäija. Märk „Bussipeatus”.
Eesmärk: Laps teab mõisteid:
liikluseeskiri,
tee,
sõidutee,
kõnnitee, jalgrattatee, sõidukid.
Teab, kes on liiklejad ja nende
õigusi ja kohustusi.
“Ülekäik”
Lapsed
liiguvad
põrandale
joonistatud sõiduteel. Jalakäijad
liiguvad sõidutee vasakul poolel.
Ülesõidu
kohal
seisab
“liiklusjuht”,
kes
määrab
jalakäijate ja sõidukite liiklemise
suuna. Teed võib ületada alles siis

6 -aastased
1.Teema:Liikluseeskiri
ja
liiklusmärgid.
Eesmärk:
Laps
tunneb
liiklusmärke ja teab nende
tähendusi:
Keelumärgid- „Käigu keeld”.
„Jalgrattaga
sõidu
keeld”.
Kohustusmärgid-„Jalgtee”,
„Jalgrattatee” ja „Jalgratta- ja
jalgtee”.
Osutusmärgid„Ülekäigurada” ja „Õueala”.
Teeninduskohamärgid„Bussipeatus”.
Saab
aru
liiklusreeglite
vajalikkusest.
„Liiklusmärgid” (kogumik 68
kartongist seletustega varustatud
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kui lähenemas ei ole ühtegi
sõidukit.
Vahendid: Sõidukid – autod,
jalgrattad.
„Sebra ja Fredi” liiklusdoomino
„Liiklusmärgid” (kogumik 68
kartongist seletustega varustatud
liiklusmärgist).

liiklusmärgist)
Arvutimäng: „Siia-sinna läbi
linna”
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
1;7; 10-11
Sebra ja Fredi liikluspuzzle ja
täringumäng
„Sõpradega
kooliteel”.
http://www.koolielu.ee/files/
esitlus[8].ppt#256,1,
Liiklusmärgid.
2.Teema: Sõidutee ületuskoha
õige valik. Ülekäigurada. Kohad,
kus sõiduteed ületada ei tohi.
Lasteaia
ümbruses
olevate
ohtlike kohtade kaardistamine.
Eesmärk: Teab mõisteid tunnel,
sild. Mõisted reguleeritud ja
reguleerimata ülekäigurada. Teab
paremat ja vasakut poolt.
Oskab
liigelda
asulas
ja
maanteel, lasteaia ja kodu
ümbruses. Teab käitumisreegleid
tänaval.
„Sebra ja Fredi” värviraamat
lk.6;14-17
DVD „laste liikluskäitumine”

2.Teema: Sõidutee ületuskoha
õige valik. Ülekäigurada. Kohad,
kus sõiduteed ületada ei tohi.
Lasteaia ümbruses olevad ohtlikud
kohad.
Eesmärk: Laps õpib õiges kotas
ületama
sõiduteed,
tunneb
liiklusmärki “Ülekäigurada” . Teab
lasteaia ümbruses olevaid ohtlikke
kohti. Uued mõisted: reguleeritud
ülekäigurada ja reguleerimata
ülekäigurada. Parem ja vasak pool.
“Autokool”
Lapsed moodustavad paarid teineteise selja taga. Tagumine laps
hoiab eesoleval lapsel keskkohast
kinni ja on juht. ”Auto” – ees
seisev laps paneb silmad kinni ja
sirutab käed ette. Tagumine laps
annab liikudes käsklusi, paremale
– vasakule.
http://www.koolielu.ee/files/
liiklus.ppt
3. Teema: Helkur
3.Teema: Helkur
3.Teema:
Liikumine 3.Teema: Näe ja ole nähtav. 3. Teema: Liikumine pimedas ja
Laps teab, mis on Eesmärk: Laps õpib tundma ja pimedas ja vihmas. Miks on (taskulambi katsed- kuidas helkur vihmas, lumesajus, udus. Miks
helkur.
kasutama helkurit ning taskulampi.
helkur vajalik? Kuidas jalakäija märgatavaks teeb?)).
on helkur vajalik? Kuidas helkur
2.Teema: Liiklus
lasteaia ja kodu
ümbruses.
Laps teab, et üksi ei
tohi
tänavale
minna.

2.Teema: lasteaiatee, lasteaia-ja
koduümbrus, sõidutee ületamine,
liiklusmärkide tähendused.
Eesmärk: Laps tutvub lasteaia
lähiümbruse liiklusega ja õpib õiges
kohas ületama sõiduteed. Tutvub
liiklusmärkidega.
„Liiklusmärgid”
(kogumik
68
kartongist seletustega varustatud
liiklusmärgist)
“Auto ja linnud”
Lapsed on linnud, Kes lendavad käsi
lehvitades ja teri nokkides, muusika
järgi. Muusika katkeb, “auto”
(rooliga laps) sõidab põristades
teele. Linnud lendavad ära.
Vahendid: autorool

2.Teema:
Lasteaiaja
koduümbrus,
lasteaiatee,
sõidutee ületamine. Peatu,
kuula, vaata. Parem ja vasak
pool.
Eesmärk:
Laps
oskab
sõidutee ääres peatuda,
kuulata ja vaadata.
“Ületa sõidutee”
Lapsed
ületavad
mahamärgitud
sõiduteed
kordamööda,
peatudes,
vaadates
vasakule
ja
seejärel paremale. Et laps
paremini mõistaks, miks ta
algul
peab
vasakule
vaatama
ja
seejärel
paremale, võib sõiduteele
asetada mänguautosid.
Vahendid:
Mänguautod,
sõidutee.
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4.Teema:
Liiklemine talvel.
Laps teab et on
libe.

4.Teema. Talvine tänav, liiklemine
libedal teel. Helkur.
Eesmärk: Laps teab millised ohud on
talvisel tänaval. Oskab pimedas
kasutada helkurit.

5.
Teema: 5.Teema. Ühissõidukid- buss ja rong.
ühissõidukid
Käitumine peatustes ja ühissõidukis.
“Rong”
Lapsed rivistuvad kolonni piki tuba.
Esimene on “vedur”, teised vagunid.
Signaali peale alustavad lapsed
liikumist. Algul aeglaselt, lisades
kiirust, lõpuks üle jooksule. Aeglase
kõnni ajal imiteerivad lapsed rongi
häält. Rong läheneb jaamale –
lapsed aeglustavad tempot. Pärast
hüüet “jaam” – jäävad lapsed
seisma. Märguande peale võib rong
jälle liikuda.
6.
Teema: 6.Teema: Valgusfoorid ja fooritulede
Lasteaiarühma
tähendused.
liikumine tänaval Eesmärk: Laps tutvub valgusfoori ja
(harjutamine õueala selle vajalikkusega liikluses. Õpib
liiklusrajal)
värve punane, kollane ja roheline
Ohutusriietusega
“Liiklusjuht”

helkur töötab?
Eesmärk:
Teab
kuidas
helkur jalakäija pimedas
märgatavaks teeb.
Plakatid „Kanna helkurit”
ja „Turvaliselt koju”
DVD ”Helkur”
4.Teema: Talvine tänav
liiklemine pimedal teel.
Helkuri
kasutamine.
Mängukohtade valik talvel.
Eesmärk:
Laps
õpib
märkama
ohte,
mis
varitsevad talvisel tänaval.
Oskab pimedas kasutada
helkurit ja teab helkuri
vajalikkust.
5. Teema: ühissõidukid,
nende kasutamine. Buss ja
rong . Käitumine peatustes
ja ühissõidukis.
Eesmärk: laps teab mõisteid
jalakäija ,
reisija- sõitja
ja
sõidukijuht.
Oskab
korralikult
käituda
bussipeatuses
ja
raudteejaamas. Liiklusmärk
„Bussipeatus” .

Eesmärk: Laps teab, et helkur võib
päästa elu.
Õppevahend „Näe ja ole nähtav!”

töötab?
Eesmärk: Laps oskab liigelda
erinevatel aastaaegadel.
„Helkuriga oled nähtav”
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
2-3.

4.Teema:
Talvine
tänav,
liiklemine pimedal teel, helkuri
kasutamine, mängukohtade valik
talvel.
Eesmärk: Laps teab, mille poolest
talvine liiklus suvisest erineb.
Teab, millised ohud on talvel
tänaval mängides.

4.
Teema:
Erinevad
sõidukiirused ja peatumis-ning
pidurdusteekonnad.
Eesmärk: Laps teab, et talvisel
ajal on autojuhil raskem autot
peatada, kui suvel ajal.
„Musta nuku katse”
DVD „Liikluskäitumine talvel”

5.Teema: Käitumine ühissõidukis
ja peatuses, tee ületamine bussist
väljudes.
Eesmärk: Tunneb liiklusmärke
„Bussipeatus” ja „Trammipeatus”.
Teab
erinevaid
ühistranspordivahendeidbuss,
tramm, troll, rong.

5.Teema:
Käitumine
ühissõidukis ja peatuses, tee
ületamine bussist väljudes.
Eesmärk: Tunneb liiklusmärke
„Bussipeatus”
ja
„Trammipeatus”. Teab erinevaid
ühistranspordivahendeid- buss,
tramm, troll, rong.
„Sebra ja Fredi” värviraamat
lk.12-13.

6.Teema: Valgusfoorid ja
fooritulede tähendused.
Eesmärk:
Laps
teab
valgusfoori
ja
selle
vajalikkust
liikluses.
Tunneb
värve
punane,

6. Teema: Foorid, reguleeritud
ristmikud ja kuidas jälgida
tänavapilti
ning
harjutada
vaatlusoskust.
Eesmärk: Laps oskab aru saada,
kuidas tekivad ohtlikud olukorrad.

6.
Teema:
Valgusfoorid:
ümartuledega foor, jalakäijafoor,
tellitavad foorid ja fooritulede
tähendused.
Eesmärk:
Tunneb erinevaid
valgusfoore ja teab, kuidas tuleb
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tutvumine
(helkurvestid)

Üks lastest näitab punast lippu
seejärel rohelist. Rohelise lipu ajal
võivad
kõik
liigelda
mööda
kahesuunalist teed. On ka jalakäijad,
keda “sõidukid” peavad üle tee
laskma. Punase lipu ajal aga tuleb
peatuda.
Vahendid: Autoroolid, punane ja
roheline lipp.

7.
Teema:
Turvavarustus
autos.
Laps teab, et autos
sõites peab istuma
turvatoolis, mille
rihmad on kinni.

7.Teema:
Turvavarustuse
kasutamine ja vajalikkus autos.
Eesmärk: Laps teab, miks on
turvavöö ja turvatooli kasutamine
autos vajalik.
“Värvilised autod”
Lapsed istuvad toolidel, käes
värvilised
roolid,
kasvatajal
samavärvi lipud. Tõstes ühe nendest,
hakkavad sõitma sama värvi
sõidukid. Hüüde peale “garaaži ”jooksevad lapsed oma toolidele.
Tõstes teist värvi lipu, mäng kordub.
Võib tõsta ka kahte lippu korraga.
Vahendid: Värvilised lipud, sama
värvi autod.
8.Teema: Jalgratas ja jalgrattur.
Kiiver.
Eesmärk: Laps teab mõisteid:
„jalgrattur” ja „kiiver”. Laps oskab
arvestada teiste liiklejatega.

Lapsevanemale
voldik „Sinu lapse
kaitseks” (tellida
Maanteeametist
tasuta)

8.Teema: Jalgratas
ja jalgrattur. Kiiver.
Eesmärk:
Laps
teab, et rattaga
sõites peab kandma
kiivrit.

kollane ja roheline.
“Roheline,
punane,
kollane”
Lapsed moodustavad ringi,
kasvataja on ringi keskel,
käes
punane,
kollane,
roheline ketas. Määratakse
kindlaks tegevused vastavalt
ketta
värvusele:
marssimine, plaksutamine,
sulghüpped jm. Lapsed
liiguvad
vastavalt
ülestõstetud ketta värvusele.
Vahendid:
Punane,
roheline, kollane ketas.
7.Teema: Turvavarustuse
kasutamine ja vajalikkus
autos.
Eesmärk: Laps teab, miks
on turvavöö ja turvatooli
kasutamine autos vajalik.
Oskab
nimetada
autos
olevat turvavarustust.

http://www.koolielu.ee/
files/foor.ppt#261,1,Slaid 1

käituda.
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
4-5.

7.Teema:
Turvavarustuse
kasutamise vajalikkus autos
Eesmärk: Laps teab
turvavöö
kinnitamise vajalikkusest ja oskab
ise turvavööd kinnitada.

7.
Teema:
Mis
on
kokkupõrkejõud? Kuidas päästab
kinnine turvavöö elu?.
Eesmärk: Teab, kuidas autos
sõita ja kinnitab turvavöö nii esikui tagaistmel.
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
8-9.

8.Teema:
Jalgratas
ja
jalgrattur.
Eesmärk:
laps
teab
mõisteid. „jalgrattur” ja
„kiiver”. Teab,
kus ja
kuidas tohib rattaga sõita.

8.Teema: Jalgratas ja jalgrattur.
Kiiver ja jalgrattalipp.
Eesmärk: Laps teab jalgrattaga
sõitmise kohti, teab kiivri ja
jalgrattalipu
kasutamise
vajalikkusest.
Tunneb
märke

8. Teema: Jalgrattasõidu õpetus
lasteaia
hoovis.
Vigursõit,
täpsussõit, käega märguanded.
Parem, vasak pool. Kiiver.
Eesmärk: Teab, et ei tohi üksinda
tänaval sõita, enne sõidutee
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„Jalgrattatee”,
„Jalgrattajalgtee”
http://www.koolielu.ee/files/
LIIKLUSKASVATUS_
ENNE_KOOLI[1].ppt

9.Teema:
Sõidukid.
Eesmärk:
Laps
tunneb
erinevaid
sõidukeid.

9.Teema: Alarmsõidukid.
Eesmärk: Laps tunneb erinevaid
alarm sõidukeid.
http://www.koolielu.ee/files
/Soidukid.ppt#265,1,
Kursusetöö

9.Teema:
Eritalituse
sõidukid
Eesmärk:
Laps
tunneb
tuletõrje-, pääste-, politseikiirabi-, avariitalituse ja
piirivalvesõidukeid. Oskab
nimetada, mis neid teistest
sõidukitest eristavad.
Garaažist välja”
Autojuhid (lapsed) tulevad
hommikul garaažist autot
võtma.
Iga
autojuht
kirjeldab oma autot ja
otstarvet. Kui laps räägib
õigesti,
saab
ta
loa
garaažist väljumiseks. Kui
juht ei oska kirjeldada
autot, aitavad seda teha
teised lapsed. Mängu lõpus
tulevad lapsed “garaaži”
tagasi. Mängu kordamisel
muuta autosid.
Vahendid:
Värvilised
kettad.

ja ületamist tuleb rattalt maha.
Kasutab alati rattaga sõites
kiivrit.
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
18-19.
DVD „Jalgratturi ABC”
„Jalgrattaraamat”
9.Teema:
Alarmsõidukid. 9.Teema: Sõidutee ületamine.
Teeninduskohamärk “Esmaabi”
Peatu,
kuula,
vaata.
Eesmärk: Laps teab erinevaid Alarmsõidukitele tee andmine.
alarm sõidukeid ja liiklusreegleid, Eesmärk: Oskab vaadata ja
mis kehtivad ainult alarmsõidukite kuulata mõlemale poole enne tee
puhul.
Tunneb
liiklusmärki ületamist.
Teab,
kui
“Esmaabi”.
alarmsõidukil sõites
vilkurid
töötavad sõidavad nad kiiremini,
kui teised sõidukid. Tuleb ka siis
läbi lasta, kui fooris põleb
roheline tuli.
„Sebra ja Fredi” värviraamat lk.
20.
DVD „Koolilaps liikluses”
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14. VALDKOND KEEL JA KÕNE
Valdkonna Keel ja kõne sisu, eesmärgid, kõnearenduse põhimõtted, lapse arengu eeldatavad tulemused
õppekava läbimisel vanuseti, kõne areng ja selle toetamine vanuseti.
Valdkonna Keel ja kõne sisu on:
1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine;
3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;
2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased
oskused.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lähtutakse põhimõttest, et:
1) kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last õpetatakse eelkõige
keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel,
oma tegevuse kavandamisel;
2) peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine, käelised
tegevused, liikumis- ja muusikategevused ning igapäevatoimingud);
3) lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps
õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga;
4) lapsi suunatakse ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise, oma raamatute
koostamise jm tegevuste kaudu kirjandust mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt
mitmekesiseid raamatuid, et toetada lugemishuvi, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist;
5) õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine, sõnade häälimine
jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult;
6) mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jm.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7aastane laps:
1) tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab kaassuhtleja ja suhtlemise paigaga;
2) saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida;
3) suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda;
4) jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid, vahendab
ka oma tundeid;
5) kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid;
6) kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses;
7) valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada;
8) hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid;
9) tunneb tähti ja veerib kokku 1-2silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad;
10) kirjutab joonistähtedega 1-2silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega;
11) teab peast emakeelseid luuletusi ja laule.

14.1. KÕNEARENDUSE PÕHIMÕTTED
Tegevuslik põhimõte. Motiiv kõnelemiseks tekib ühise tegevuse käigus (mäng, kujutavad tegevused jm).
 Kõnearenduse komplekssus. Kõnearenduse kõige olulisemaks eesmärgiks on õpetada kasutama keelt
suhtlemisel. See eesmärk realiseerub kogu õppe – kasvatustegevuse käigus eri valdkondade sisu lõimimise
kaudu.
 Temaatilisus. Teema on aluseks keelvahendite valikule. Teema seob päeva ja nädala lõikes laste erinevad
(õpi)tegevused tervikuks.
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Kommunikatiivsus (pragmaatilisus). Laps tuleb toime nii eakaaslaste kui täiskasvanutega suhtlemisel ning
arvestab kaassuhtleja ja suhtlemispaigaga.
Lähema arengutsooni põhimõte. Tegeliku ja potentsiaalse arengutaseme vahele jääb lähima arengu tsoon.
Arendav on õpetamine, mis toimub eespool lapse tegelikust arengutasemest ehk tema lähimas arenguvallas.
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14.2. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI
Üldteema
Suhtlemine

2 aastased
1.
Suhtleb
täiskasvanuga
esemetega
tegutsemise ajal.
2.
Eelistab
suhtluspartnerina
peamiselt tuttavat
täiskasvanut.
3.
Kasutab
suheldes
mitteverbaalseid
vahendeid
(osutamist)
koos
üksikute sõnadega.
4.
Vastab
täiskasvanu
küsimusele
ja
korraldusele
tuttavas
situatsioonis mingi
tegevuse, häälitsuse
või 1-2 sõnalise
ütlusega.

3 aastased
1. Osaleb dialoogis:
esitab
küsimusi,
väljendab
oma
soove ja vajadusi,
vastab
vajaduse
korral rohkem kui
ühe lausungiga.
2. Kasutab erinevat
intonatsiooni
ja
hääletugevust
sõltuvalt
suhtluseesmärgist
(teatamine,
küsimine, palve jm)
3.
Kommenteerib
enda ja/või kaaslase
tegevust
1-2
lausungiga.
4. Mõistab teksti,
mis on seotud tema
kogemuse
ja
tegevusega.
5. Loeb peast või
kordab järele 1-2
realist luuletust.

4 aastased
1.
Algatab
ise
aktiivselt suhtlust.
2. Suhtleb meelsasti
ja
aktiivselt
eakaaslastega
koostegevuses.
3.
Küsib
täiskasvanult palju
küsimusi
teda
ümbritsevate asjade
kohta.
4.
Kommenteerib
enda ja kaaslase
tegevust
(räägib,
mida
tehti)
2-3
lausungiga.
5.
Räägib
2-3
lausungiga mõnest
hiljuti
kogetud
emotsionaalsest
kogemusest.
6.
Jutustab
pildiseeria
järgi,
öeldes iga pildi
kohta uue lausungi.

5aastased
1. Algatab ja jätkab
täiskasvanuga
dialoogi
ka
väljaspool tegevussituatsiooni,
nt
vahetab
vesteldes
muljeid
oma
kogemuste
põhjal,
esitab
tunnetusliku
sisuga küsimusi (nt
Miks ta nii tegi?
Kuidas teha?).
2.
Kasutab
rollimängus erinevat
intonatsiooni
ja
hääletugevust.
3. Kasutab õigesti
mõningaid viisakusväljendeid.
4.
Kirjeldab
täiskasvanu
abiga
olupilti ja annab
edasi
pildiseerial
kujutatud sündmust.
5. Annab kuuldud
teksti
sisu
edasi
täiskasvanu
suunavate küsimuste
abil, väljendades end
peamiselt üksikute,
sidumata
lausungitega.
6. Jutustab nähtust,

6aastased
1. Räägib iseendast ja
esitab
küsimusi
täiskasvanu kohta (nt Kus
ja kellega ta elab? Kas tal
on lapsi).
2. Kasutab ja mõistab
suhtlemisel
nalja,
narritamist.
3. Püsib teemas, vajaduse
korral läheb kaasa teiste
algatatud
teemamuutusega.
4. Annab edasi kuuldud
teksti (nt muinasjutu)
sündmuste
järgnevust,
põhjusi ning tegelaste
käitumist
täiskasvanu
suunavate
küsimuste/korralduste
abil.
5. Jutustab pildi või
kogemuse põhjal seotud
lausungitega.
6.
Jutustades
seob
lausungeid
peamiselt
sõnadega ja siis, siis, ja.
7.
Suunab
kõnega
kaaslaste tegevust ja
annab sellele hinnanguid.

7aastased
1. Kasutab dialoogis
erinevaid
suhtlusstrateegiaid
(nt
veenmine, ähvardamine)
sõltuvalt
suhtluseesmärkidest.
2. Valib intonatsiooni ja
sõnu
olenevalt
kaassuhtlejast
(laps,
täiskasvanu)
ja/või
suhtlusolukorrast (kodu,
võõras koht).
3. Mõistab kaudseid
ütlusi (nt ruumis on aken
lahti. Otsene ütlus: Pane
aken kinni! Kaudne
ütlus: Mul on jahe).
4. Jutustab olu- ja
tegevuspiltide
järgi,
kirjeldab
tuttavaid
esemeid ja nähtusi,
andes edasi põhisisu
ning olulised detailid.
5. Tuletab mõttelüngaga
tekstis
iseseisvalt
puuduva info.
6. Räägib sellest, mida
hakkab tegema (plaanib
välikõnes
tuttavaid
tegevusi).
7. Laiendab jutustades
täiskasvanu suunamisel
teksti (tuletab eelnevat ja
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Grammatika

1. Mõistab ning
kasutab
tuttavas
tegevuses
ja
situatsioonis
3-5
sõnalisi lihtlauseid.
2. Kasutab kõnes
õigesti
enamikku
käändevorme.
3. Kasutab kõnes
õigesti
tegusõna
käskivat kõneviisi
(nt Joonista! Istu!).
4. Kasutab kõnes
õigesti
tegusõna
kindla
kõneviisi
olevikuvorme
(nt
sõidab, laulavad).
5. Kasutab kõnes
õigesti tegusõna maja da- tegevusnime
(nt
hakkame
mängima, ma ei taha
4. Väljendab kõnes mängida).
mõnda järgmistest
suhetest: eitus (ei
taha),
kuuluvus
1. Kasutab tuttavas
situatsioonis
ja
tegevuses
grammatiliselt
vormistamata 1-2
sõnalisi lauseid (nt
Miku õue p.o Mikk
tahab õue minna).
2.
Kasutab
üksikuid käände- ja
pöördevorme
juhuslikult mõne
sõna puhul (nt
ainsuse omastav,
osastav, tegusõna
3. pööre).
3. Kasutab sõnu
enamasti
ühes,
üksikuid
sõnu
juhuslikult
2-3
vormis.

1. Kasutab kõnes eri
tüüpi lihtlauseid, sh
koondlauseid.
2. Kasutab kõnes
lihtsamaid suhteid
väljendavaid
rindlauseid
(sidesõnad: ja, aga).
3. Kasutab kõnes
õigesti
tegusõna
lihtmineviku vorme
(nt sõitis, laulsid).

tehtust ja möödunud
sündmustest
3-5
lausungiga (nt mida
ta
tegi
kodus
pühapäeval).
7. Loeb peast kuni 4
realisi
liisusalme/
luuletusi.
8. Mõistab teksti, mis
pole otseselt seotud
tema kogemusega.
1. Kasutab kõnes
lihtsamaid
põimlauseid.
2. Kasutab kõnes nud ja -tud kesksõnu
(nt söödud-söönud).
3. Kasutab kõnes
omadussõna
võrdlusastmeid (suursuuremkõige
suurem).
4. Kasutab tingivat
kõneviisi (mängisin,
mängiksin).
5. Ühildab sõnu arvus
(karud söövad) ja
käändes
(ilusale
lillele;
punase_palliga).
6. Kasutab kõnes
õigesti
enamikku
nimisõna
käändevorme
mitmuses
(ilusatel
lilledel).

järgnevat
tegevust,
sündmust).
8.
Jutustamise
ajal
parandab ja täiendab
oma teksti.

1. Kasutab kõnes õigesti
saava ja rajava käände
vorme (saab lauljaks,
jookseb kivini).
2.
Märkab
grammatikavigu
täiskasvanu kõnes (nt
lugeb p.o loeb; mõmmi
maga p.o mõmmi magab;
lillene p.o lilleline; seen
kasvab all kuuse p.o seen
kasvab kuuse all) ning
osutab neile.
3.
Kasutab
kõnes
enamasti
õigesti
umbisikulist tegumoodi
(loetakse, pesti).

1. Kasutab kõnes kõiki
käändevorme ainsuses ja
mitmuses, sh harva
esinevaid (nt olev kääne:
arstina).
2.
Kasutab
kõnes
käändevorme
harva
esinevates
funktsioonides
(nt
kohakäänded ajasuhete
väljendamiseks:
hommikust õhtuni).
3. Kasutab kõnes õigesti
osastava ja sisseütleva
käände
erinevaid
lõpuvariante (nt palju
linde, konni, autosid).
4.
Kasutab
kõnes
enamasti
õigesti
laadivahelduslikke sõnu
(poeb-pugema;
sigasead).
5.
Kasutab
õigesti
põimlauseid,
mis
väljendavad
põhjust
(…,siis…),
tingimust
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Sõnavara

(tädi
lusikas),
asukoht
(emme
siia), omadus (auto
katki),
subjektiobjekti suhe (issi
anna pall).
1. Kasutab oma
kogemustega
seostuvaid
konkreetse
tähendusega sõnu
(umbes 50) tuttavas
situatsioonis.
2. Kasutab nimi- ja
tegusõnu (nt näu
p.o kiisu, anna, opa
p.o võta sülle) aseja määrsõnu (nt
siia, seal, nii).
3. Mõistab sõnu
(rohkem kui 50)
ühes
kindlas
tähenduses tuttavas
olukorras.

(kui…, siis), eesmärki
(…,et…).

1.
Kasutab
nimisõnu,
mis
väljendavad
tajutavaid objekte,
nähtusi.
2. Kasutab tegusõnu,
mis
väljendavad
tegevusi, millega ta
ise
on
kokku
puutunud.
3. Kasutab kõnes
värvust, suurust jt
hästi
tajutavaid
tunnuseid
tähistavaid
omadussõnu.
4. Kasutab kõnes
mõningaid
üldnimetusi
(nt
lapsed, riided).
5. Kasutab tagasõnu
(all, peal, sees, ees,
taga) ruumisuhete
tähistamiseks.

1.
Mõistab
ja
kasutab kõnes nii
üldkui
ka
liiginimetusi
(nt
kuusk, kask – puud;
tuvi,
kajakas
–
linnud).
2. Kasutab kõnes
objektide
osade/detailide
nimetusi
(käpad,
saba, rool).
3. Kasutab kõnes
mõningaid liitsõnu
(tuttmüts,
kelgumägi) ja tuletisi
(täpiline, laulja).

1. Kasutab kõnes
mõningaid
vastandsõnu
(nt
lühike – pikk, must –
puhas).
2. Kasutab kõnes
mõningaid
iseloomuomadusi ja
hinnangut
väljendavaid
omadussõnu (nt arg,
kaval, igav).
3. Kasutab kõnes
aega
väljendavaid
nimisõnu: hommik,
päev, õhtu, öö.
4.
Moodustab
vajaduse korral sõnu
uudsete või võõraste
objektide, nähtuste
või
tegevuste
tähistamiseks
(nt
tikkudest maja –
tikumaja; nuga õuna
koorimiseks
–
õunanuga).

1. Kasutab kõnes õigesti
aega
väljendavaid
määrsõnu
eile,
täna,
homme.
2.
Kasutab
kõnes
mõningaid
samatähenduslikke sõnu
(nt
jookseb,
lippab,
sibab).
3. Mõistab samatüveliste
sõnade
tähenduste
erinevusi
(joonistaja,
joonistus, jooneline).
4. Kasutab õigesti sihilisi
ja sihituid tegusõnu (nt
veereb – veeretab; sõidab
– sõidutab).
5. Nimetab ühe õpitud
kategooria piires vähemalt
2 sõna (nt lilled: tulp,
roos).

1. Selgitab kuuldud
kujundlike
väljendite
(tuul
ulub,
kevad
koputab
aknale)
tähendust oma sõnadega
ja/või
toob
enda
kogemusega
seotud
näiteid.
2.
Kasutab
kõnes
mõningaid abstraktse (so
mittekogetava vastega)
tähendusega sõnu (nt
tundeid,
vaimset
tegevust
tähistavaid
sõnu: mõtlen, arvan,
julge, lahke).
3. Kasutab kõnes inimesi
ja inimese tegevust
iseloomustavaid sõnu.
4. Liidab ja tuletab
analoogia alusel tuttavas
kontekstis
keelenormi
järgides sõnu.
5. Kasutab õigesti aja- ja
ruumisuhteid
väljendavaid sõnu (nt
vahel, kohal, otsas,
varem, hiljem, enne,
pärast).
6. Mõistab abstraktseid
üldnimetusi
õpitud
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valdkondades
(nt
sõidukid,
elusolendid,
tähtpäevad, kehaosad).
Hääldamine

1. Hääldab õigesti
mõnda
üksikut
lühikest sõna.
2. Hääldab sõnades
õigesti
häälduslikult
lihtsamaid
häälikuid, nt a, e, i,
o, u, p, m, t, l.

1. Kasutab oma
kõnes tuttavaid 1-2
silbilisi sõnu õiges
vältes
ja
silbistruktuuris.
2. Hääldab õigesti
enamikku häälikuid
(erandid võivad olla
r, s, k, õ, ü).

1. Kasutab oma
kõnes tuttavaid 2-3
silbilisi sõnu õiges
vältes
ja
silbistruktuuris.
2. Hääldab sõnades
õigesti lihtsamatest
häälikutest
koosnevaid
konsonantühendeid
(-nt, -lt, -mp jne).

Kirjalik kõne

Vaatab
koos
täiskasvanuga
pildiraamatuid,
täiendab
täiskasvanu juttu
osutamisega pildile
või üksiku sõna
ütlemisega
pildi
kohta.

1. Vaatab üksi ja
koos täiskasvanuga
pildiraamatuid:
keerab lehte, osutab
pildile
ning
kommenteerib pilte.
2. Kuulab sisult ja
keelelt jõukohaseid
etteloetud tekste.
3. Eristab kuulmise
järgi
tuttavaid
häälikuliselt
sarnaseid
sõnu
üksteisest (nt tasskass, pall-sall, tubatuppa),
osutades
pildile või objektile.

1.
Tunneb
täiskasvanu
häälimise
või
rõhutatud
hääldamise
järgi
kuulmise teel ära
hääliku
häälikute
reas.
2. Tunneb ära ja
nimetab
üksikuid
tähti.
3. Matkib lugemist
ja
kirjutamist,
kritseldades
kriidi
või pliiatsiga.

1. Hääldab õigesti
kõiki
emakeele
häälikuid.
2. Hääldab õigesti 34 silbilisi tuttava
tähendusega sõnu.
3. Hääldab õigesti
kõiki
häälikuühendeid 1-2
silbilistes
tuttava
tähendusega sõnades.
4. Hääldab õigesti
sageli kasutatavaid
võõrsõnu (nt taburet,
banaan, diivan).
1. Tunneb kuulates
iseseisvalt ära hääliku
häälikute reas ja
sõnades
(va
häälikuühendites).
2.
Kuulab
ettelugemist,
olles
seejuures
aktiivne
(osutab
piltidele,
küsib,
parandab
ettelugejat
tuttava
teksti puhul).
3. Kirjutab õigesti
üksikuid
sõnu
trükitähtedega
(nt
oma nime).

1. Kordab järele ja
hääldab ise õigesti kõiki
emakeele häälikuid ja
tuttava tähendusega sõnu.

1. Kordab õigesti järele
tähenduselt
võõraid
sõnu.
2.
Hääldab
õigesti
võõrhäälikuid tuttavates
sõnades
(nt
fanta,
šokolaad).

1. Häälib täiskasvanu
abiga (järele korrates,
kasutades abivahendeid)
1-2 silbilisi sulghäälikuta
ja häälikuühendita sõnu.
2.
Määrab
hääliku
asukohta (alguses, lõpus,
keskel) häälikuühendita
sõnas.
3. Kordab täiskasvanu
eeskujul eri vältes kahest
sõnast koosnevaid ridu (nt
koli-kolli (III v); kolikolli (II v); koli- kooli (III
v); koli-kooli (II v).
4. Loeb üksikuid sõnu
kindlas situatsioonis (nt
poe- ja tänavanimed,

1. Nimetab ja kirjutab
enamiku tähti.
2. Veerib 1-2 silbilisi
sõnu kokku, pikemaid
sõnu loeb aimamisi
(järgneva kontrollita) ja
eksib sageli.
3. Häälib õigesti 1-2
silbilisi ka sulghäälikuid
sisaldavaid
häälikuühenditeta sõnu.
4. Kirjutades märgib
õigesti 1-2 silbiliste
häälikuühenditeta
sõnade häälikustruktuuri
(nt lähen koli).
5.
Eristab
häälikuühendita sõnas
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sildid).

kuulmise järgi teistest
pikemat häälikut.
6. Jagab kuuldud lause
sõnadeks,
kasutades
sõnade
arvu
märkimiseks
abivahendeid.
7. Muudab täiskasvanu
eeskujul
sõna
vältestruktuuri (nt kollkool; linna (III v)-lina;
tibu-tippu).
8. Tunneb ära luuletuse
ja
muinasjutu
kui
kirjandusžanri.
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14.3. KÕNE ARENG JA SELLE TOETAMINE
14.3.1. 1-aastased (2. eluaasta)
Ülesanded:
1) arendada kõne mõistmist suhtlussituatsioonis, lihtsate korralduste mõistmist koostegevuses tuttava
täiskasvanuga tuttavas suhtlussituatsioonis;
2) kujundada aktiivset kahesõnaliste ütluste kasutamist erinevates funktsioonides/eesmärkidel;
3) laiendada esmast sõnavara.
Arendamine:
1) kõnearendus algab täiskasvanu ja lapse emotsionaalse kontakti loomisega;
2) lähtutakse eelkõige lapse huvist ja tähelepanust;
3) sõnavara kujundamisel ergutatakse last täiskasvanu kõnet (osaliselt) matkima (järelkõne); järelkõnes
arvestatakse lapse huvi;
4) ütluste produtseerimist aitavad toetada lapsele tuttavad rutiinid (esemeline tegevus või
eneseteenindamine, mida saadab kindel kõneline väljendus: täiskasvanu kommentaar ja küsimused
tegevuse kohta);
5) arvestatakse sõnade häälduslikku raskust (eelistatavad on 1-2silbilised erivältelised sõnad);
6) soovitatav on lihtsate salmide või riimuvate ridade seostamine tegevusega;
7) kõnes kasutatakse lühikesi lauseid ja rohkeid kordusi erinevates lausetes ja olukordades.
2. eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused:
1. mängib teiste lastega lihtsamaid igapäevaseid olukordi ja tegevusi kajastavaid rollivahetusega

mänge;
2. loob tegevuse kaudu seoseid kõnega; sõnad ja objektid saavad tema jaoks mõiste tähenduse;
3. suhtleb valdavalt 1-2sõnaliste lausetega nii mängus kui ka igapäevategevustes peamiselt tuttava
täiskasvanuga ning kasutab mitteverbaalseid suhtlemisvahendeid (osutamine, miimika);
4. räägib ja saab aru sellest, mida ta tajub;
5. tunneb huvi raamatute vastu ning mõistab lihtsaid realistlikke jutukesi, mis seostuvad tema enda
kogemustega;
6. avastab lihtsamaid põhjuse tagajärje suhteid ning saab aru kuuluvusest ja erisusest;
7. sobitab erinevaid materjale ja esemeid;
8. rühmitab ühe nähtava omaduse järgi;
9. omandab uusi seoseid vahetu, korduva ja aktiivse tegutsemise ning käelise tegevuse kaudu;
10. kasutab omandatud teadmisi, seoseid ja tegevusi samas situatsioonis ning kontekstis, kannab üle
lihtsamaid seoseid ning kasutab neid sarnastes ülesannetes ja olukordades.

14.3.2. 2-aastased (3. eluaasta)
SUHTLEMINE
Laps:
 suhtleb (eelistatavalt tuttava) täiskasvanuga esemetega tegutsemise ajal, hoides silmsidet;
 kasutab suheldes mitteverbaalseid vahendeid (osutamist) koos üksikute sõnadega;
 vastab täiskasvanu küsimusele ja korraldusele tuttavas situatsioonis mingi tegevuse, häälitsuse või 12sõnalise ütlusega;
 lapse keeleoskus on tasemel, mis võimaldab mõista kõnet ilma toetavate vihjeteta juhul, kui need on
lühikesed ja seotud hetkesituatsiooniga;
 küsib ja kommenteerib vähe, ei algata dialoogi;
 kõne muutub mõtestatuks; laps räägib sageli omaette (korraldab oma tegevust kõnega);
 kordab korraldust, alles seejärel asub seda täitma - juhindub oma tegevustes omaenda kõnest (varem
täiskasvanu kõnest).
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Arendamine:
1) arendatakse dialoogis osalemise soovi (täiskasvanu kommenteerib oma ja lapse tegevust või seda,
mida laps vahetult tajub, põimides sisse küsimusi, millele vajadusel ise vastab);
2) kujundatakse oma ja teise inimese tegevuse kommenteerimise oskust;
3) täiskasvanu esitab küsimusi teiste laste ja pildil kujutatud tegevuste kohta, suunates last
kommenteerima või kirjeldama reaalset tegevust või pilti;
4) laps tegutseb tuttavate esemetega täiskasvanu korralduse järgi (Anna mulle pall!);
5) lapsega koos tegutsemisel rõhutab täiskasvanu:
a) viisakusväljendeid (palun, aitäh);
b) küsimust (andes näidise küsimuse koostamiseks);
6) täiskasvanu põimib lastele jutu ettelugemise/jutustamise ajal juttu toetavate raamatupiltide jälgimist
suunavaid küsimusi (Vaata, mida mõmmi teeb!).
GRAMMATIKA
Laps:
 kasutab tuttavas situatsioonis ja tegevuses grammatiliselt vormistamata 1-2sõnalisi lauseid; hiljemalt
II poolaastal toimub üleminek hargnenud lausele (baaslausele- lühim lause, mis sisaldab kõiki
vajalikke lauseliikmeid Mina söön);
 kasutab üksikuid käände ja pöördevorme juhuslikult mõne sõna puhul (nt ainsuse omastav, osastav,
tegusõna 3. pööre);
 kasutab sõnu enamasti ühes, üksikuid sõnu juhuslikult 2-3 vormis;
 väljendab kõnes mõnda järgmistest suhetest: eitus (ei taha), kuuluvust (tädi lusikas), asukohta (emme
siia), omadust (auto katki), subjekti-objekti suhet (issi anna pall);
 toetub mõistmisel situatsioonile ja tuttavate sõnade tähendusele, grammatilisele tähendusele
tähelepanu ei pööra (Tommi lõi Liisa. Kes lõi? Tommi.)
Arendamine:
1. täiskasvanu kõne on lapsele eeskujuks (see aasta on kõige aktiivsem grammatika kujunemise aeg);
2. korratakse lapse ütlust õigesti ja laiendatakse seda (lisatakse infot);
3. praktilises tegevuses juhitakse lapse tähelepanu tegijale, tegevuse kohale ja vahendile;
4. õhutatakse last kommenteerima oma tegevust mänguasjaga;
5. ergutatakse last kasutama kõnes ainsuse ja mitmuse nimetavat (jänes-jänesed), tegusõna oleviku
ainsuse ja mitmuse 3. pööret (hüppab-hüppavad), kohakäändeid (vastavad küsimustele kuhu?, kus?,
kust) ja kaasaütlevat käänet (palliga);
6. luuakse olukordi, kus laps peab oma soovi kõnes väljendama (Lähme...!);
7. laps peaks kõnes väljendama objekte, kohta ja kuuluvust;
8. juhitakse lapse tähelepanu grammatiliste vormide tähendusele (Too pall! Too pallid!);
9. kui laps vormi mõistab, võib suunata seda analoogia alusel ise moodustama;
10. oluline on kasutada lapsele jõukohast sõnavara.
SÕNAVARA
Laps:
 kasutab oma kogemustega seostuvaid konkreetse tähendusega sõnu (umbes 50) tuttavas situatsioonis;
 kasutab nimi-ja tegusõnu (näu=kiisu; anna; opa=võta sülle), ase- ja määrsõnu (siia, seal, nii);
 mõistab sõnu (rohkem kui 50) ühes kindlas tähenduses tuttavas olukorras;
 omandab eelkõige sageli kasutatavaid sõnu, mille aluseks on meeleorganitega tajutavad tunnused,
objektid, tegevused (koer, kass, lind; sööb, magab; soe, külm).
 Areneb sõnade kasutamine muutevormides.
Arendamine:
1) sõnade tähendust tutvustatakse erisugustes situatsioonides (jalutuskäigul, toas, mitmesugustes
tegevustes), juhtides tähelepanu objektide olulistele ja erinevatele tunnustele;
2) sõnu tutvustatakse valdavalt praktilise tegevuse ja täiskasvanu suunatud vaatluse käigus, kus on
võimalik objektide, tunnuste, tegevuste vahetu tajumine;
3) täiskasvanu kõne on lapse passiivse sõnavara kogumise allikas – täiskasvanu võiks oma kõnes
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kasutada lisaks baassõnavarale ka liitsõnu ning liigi-ja üldnimetusi (pall = mänguasi);
4) tähelepanu pöörata tegusõnadele (koos laienditega), milleta lause areng pidurdub (lõikab kääridega,
lõikab riiet);
5) sõnu soovitatakse kasutada muutevormides (läheme parki, käisime pargis, korjasime pargist);
6) ruumisuhteid aitab kujundada peitusemäng (Kuhu panid? Kust võtsid? Kus oli?).
HÄÄLDAMINE JA HÄÄLIMINE
Laps:
 hääldab õigesti mõnda üksikut lühikest sõna;
 hääldab sõnades õigesti häälduslikult lihtsamaid häälikuid (a,e,i,o,u,p,m,t,l);
 kasutab kõnes lühenenud sõnu, paljud häälikud veel puuduvad või on asendatud teiste häälikutega;
 eristab hästi sõnu, mida kuuleb ümbritsevas keskkonnas iga päev kasutatavat.
Arendamine:
1) lapse öeldud sõna korratakse häälduslikult õigesti (tekib mudel, selge hääldus on eeskujuks);
2) mänguliselt tuleks arendada huulte ja keele liikuvust (vt Logopeedia alused
lk 75-77; V. Vilu Pannkoogipidu);
3) mänguliselt jäljendatakse sõnu, sõnaridu, lühikesi salmiridu, kus on kasutusel lihtsamini hääldatavad
häälikud või häälikud, mis on lapsel olemas, ja need, mille sarnaseid häälikuid laps tundub
kasutatavat;
4) eesti keelele omase sõnade rõhulis-rütmilise struktuuri harjutamine mängusituatsioonis (ala-alla, alaaala);
5) erisuguse intonatsiooni kasutamine (küsiv, kurjustav, õnnelik jne).
Metoodilisi võtteid häälimiseks
Täishäälikute A, Ä, E, I, O, U kuulamine ja kaasahäälimine
Häälikumängud täishäälikute kaasahäälimisega:
A „Rõõmus kohtumine”
Ä „Nuku äiutamine”

E „Mäest allasõit”
I „Piiksuv mänguasi”
O „Kes tuli külla?”
U „Huikame!“; „Hundi ulumine!”
Kaashäälikute P, L, M, N, S kuulamine ja kaasahäälimine
Jäljendamismäng: „Trummimäng - PAMM-PAMM; TAMM-TAMM“
Häälikuliselt sarnaste sõnade eristamine kuulamise teel (esemeid, pilte jne näidates)
Kuulamis- ja leidmismäng „Kass või tass“, „ Pall-sall-lill“
Laps häälib õpetaja toel:
 aeglases ja järjest kiirenevas tempos;
 laulvalt;
 huikavalt;
 kajamängus;
 hääli ja häälitsusi matkides;
 madalama ja kõrgema häälega;
 vaikset häält matkides;
 suu asendit vaadates.
Abistavad tegevused:
 keelemängud;
 puhumismängud;
 kuulamismängud äraarvamisega;
 matkimismängud;
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rahvalaulude ja luuletuste kuulamine ja osaline kaasaütlemine.

Liigutuste ja toimingute saatmine häälelise tegevusega.
ETTEVALMISTUS LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEKS
 Kuulmistaju arendamine toetab häälduse täpsustumist. Sobivad mängud, kus laps peab ära tundma heli,
hääle, hääliku tekitaja ja selle üles otsima (peitmismängud, mänguasjade eristamine ja äratundmine nende
häälte alusel).
 Pildiraamatu vaatamine koos õpetajaga (selge kontuuriga pildid lapsele tuttavatest asjadest). Õpetaja
juhib vestlust. Laps osaleb vestluses, osutades pildile, õpib pöörama raamatulehti.
3. eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused:

1. plaanib ja organiseerib tegevusi täiskasvanu abiga; täiskasvanu suunab lapse tegevust kõnega;
2. plaanib osaliselt oma käitumist ja tegevust iseendale suunatud kõne vahendusel;
3. keskendub tegevusele lühikeseks ajaks;
4. tegutseb nii konkreetsete asjade kui ka sümbolitega;
5. kordab ja jäljendab varasemaid tegevusi konstruktiivses ja rollimängus;
6. mängib mõnda aega koos teistega ja järgib lihtsamaid reegleid;
7. on omandanud sõnavara, mis võimaldab tal ennast (soove, tundeid, mõtteid) väljendada;
8. osaleb dialoogis;
9. jälgib lihtsaid lookesi ja eristab kogemustele toetudes realistlikke sündmusi väljamõeldud lugudest;
10. mõistab osaliselt lihtsamat kõnet ja saab aru lihtsamatest ülekantud tähendustest;
11. rühmitab esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi;
12. tema ettekujutus oma teadmistest ja oskustest on ebarealistlik;
13. omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi korduva kogemuse, aktiivse tegutsemise ning mudelite
järgi õppimise kaudu; vajab oma tegevusele tagasisidet.

14.3.3. 3-aastased (4. eluaasta)
SUHTLEMINE
Laps:
 osaleb dialoogis: esitab küsimusi, väljendab oma soove ja vajadusi, vastab vajaduse korral rohkem
kui ühe lausungiga;
 kasutab erinevat intonatsiooni ja hääletugevust sõltuvalt suhtluseesmärgist (teatamine, küsimine,
palve jne);
 kommenteerib enda ja /või kaaslase tegevust 1-2 lausungiga;
 mõistab teksti, mis on seotud tema kogemuse ja tegevusega;
 loeb peast või kordab järele minimaalselt 1-2realist luuletust;
 eelistab suhtlemisel eakaaslasele täiskasvanut;
 harjub ootama, millal on tema kord rääkida;
 tajub, kui tema ütlusest ei saadud aru ning on nõus seda kordama.
Arendamine:
1) täiskasvanu kommenteerib enda või teiste tegevust, palub ka last seda teha;
2) täiskasvanu kõnes on pausid, mis sunnivad last lauset jätkama/lõpetama;
3) on soovitatav lasta lapsel oma tegevust kommenteerida (Räägi mulle...);
4) laps näitab täiskasvanu jutustamise käigus pildil tegelasi või objekte, mille alusel koostab oma jutu
(2-3 lauset);
5) valik mitme hulgast: laps peab kirjelduse (lühiteksti) alusel ära tundma objekti või pildi;
6) lepitakse kokku märguanne, millal on lapse kord rääkida (mängumikrofon, pöördumine nimeliselt
(vooruvahetusoskuse/jutujärje kujundamine);
7) sobivate ütluste kujundamisel võtta appi mängutegelased kui mudelid: üks räägib valesti/sobimatult,
teine annab õige näidise.
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GRAMMATIKA
Laps:
 mõistab ning kasutab tuttavas tegevuses ja situatsioonis 3-5sõnalisi lihtlauseid;
 kasutab kõnes õigesti enamikku käändevormidest;
 kasutab kõnes õigesti tegusõna käskivat kõneviisi (Joonista! Istu!), kindla kõneviisi olevikuvorme
(sõidab, laulavad), ma- ja da- tegevusnime (hakkame mängima, ei taha mängida);
 mõistab grammatiliste vormide tähendust, kuid võib eksida üksikutes grammatilistes vormides,
takerdub suhtlussituatsioonides lauset moodustades või parandab end;
 kasutab kõnes baaslauset (2-3sõnaline laiendamata lihtlause Ma söön) või laiendatud lihtlauset (45sõnaline lause Mul on kõht täis) ;
 võib tavatu sõnajärjega lauseid valesti mõista (Tüdrukut veab kelgul poiss).
Arendamine:
1) suunata last oma soovi võimalikult täpselt väljendama, esitades talle probleemküsimusi;
2) lause koostamiseks võib kasutada tegevuspilti ja skeemi, mis fikseerib sõnade arvu (sõnu asendavad
aplikatsioonid, tegusõna asemel nool). Aplikatsioone kombineerides saab ühe alusemalli piires
moodustada palju lauseid.
3) ruumisuhteid väljendavate sõnade arendamiseks kasutada verifitseerimisülesandeid (õigeks
tunnistamine) (Kas poiss seisab maja kõrval või ees?);
4) võrdlusastmete õpetamisel toetuda objektide järjestamisel erinevate tunnuste alusel; sama alust saab
kasutada ka loendamise õpetamisel;
5) korrigeerimisülesanded sõnajärje õpetamisel (Kuula, kas ma räägin õigesti! Autoga issi sõidab.);
6) järelkõne mälumahu suurendamiseks (Isa sõidab. Isa sõidab autoga. Isa sõidab punase autoga. Isa
sõidab punase autoga tööle.)
SÕNAVARA
Laps:
 kasutab nimisõnu, mis väljendavad tajutavaid objekte, nähtusi;
 kasutab tegusõnu, mis väljendavad tegevusi, millega ta on ise kokku puutunud;
 kasutab kõnes värvust, suurust jt hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid omadussõnu;
 kasutab kõnes mõningaid üldnimetusi (lapsed, riided);
 kasutab tagasõnu ( kaas- ja määrsõnad, mis järgnevad alusele): sees, ees, taga, kohal, peal (laua peal).
Arendamine:
1) suunavate küsimuste ja selgitustega juhitakse lapse tähelepanu tunnustele, mida sõna haarab;
2) sõnade tähenduse tutvustamisel ja kasutamise harjutamisel saab nüüd tegevuse ja situatsiooni kõrval
kasutada rohkem pilte. Pilt on sümbol, millel on mälukujutlusega konkreetsem seos kui sõnal. Laps
mäletab pildil kujutatud objekti, tegevust sellega või objekti omadusi oma kogemuste alusel.
3) rühmitamisülesanded;
4) ühendada rühmi ning neid allrühmadeks kujundada;
5) mõistatamismängud;
6) sõnade moodustamine analoogia alusel ( Käe peal on käekell. ...)
HÄÄLDAMINE JA HÄÄLIMINE
Laps:
 kasutab oma kõnes tuttavaid 1-2silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris;
 hääldab õigesti enamikku häälikutest (erandid võivad olla r, s, k, õ, ü).
Arendamine:
1) kuulmise järgi sõnade eristamine (kook - kokk, kuri - kuuri);
2) keele- ja huultemängud;
3) harjutada pikemate, 3-4silbiliste ilma kaashäälikuühendita sõnade hääldust (koer – koera –
koerakene).
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Metoodilisi võtteid häälimiseks
Täishäälikute A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü häälimine suu asendi vaatluse ja järelekordamisega:
 avatud suu
 E- naerune suu
 veelgi naerusem suu
 O, Ö, Ü- ümmargune suu
Laps ei pea selles vanuses veel kõiki häälikuid järele ütlema. Need peaksid olemas olema 5. eluaastaks. 3.-4.
eluaasta on häälikute täpsustumise aeg.
Oluline on selles vanuses hääliku kuulamine (omandamine passiivsel tasemel). Seda teeb õpetaja mängu ja
tegevuste saatel ise selgelt häälides (eeskuju), mille kõla laps talletab.
Kui laps on hakanud mõnd häälikut valesti ütlema (kurgu R või hammastevaheline S), tuleks kohe logopeedi
poole pöörduda, et vale hääldus ei kinnistuks.
Õpetaja poolt algatatud mängudes, salmides ei pea laps tingimata käsu korras kaasa ütlema, häälima (eriti
siis, kui häälik pole õige). Küll aga on eesmärgiks lapsi innustada kuulama, kaasa ütlema, ja rõõmustada ning
kiita, kui laps on olnud aktiivne.
Valesti hääldatud sõna puhul last ei parandata, vaid korratakse sõna õigesti.
Järelkõnemängud
1. ”Hüüame niikaua A, kui sall/sulg kukub, siis kükitame!” A…
2. „Viskame koos kõrgele õhku A, püüame kinni ja peidame selja taha!” A…
Kuulamismängud
„Jänkupojad I(A) tulge koju!” Vahelduvalt kutsutakse (kahte) gruppi jaotatud „jänkusid” koju.
Sõnade hääldamise kuulamise ja kordamise mäng (võib lisada ka liigutusi)
Ü ja Ö häälikud sõnas:
„Mitu mütsi meie memmel? Meie memmel mitu mütsi, külaeidel kümme mütsi:
üks on üsna uus müts, teine tervetöömüts, kolmas koerasöödu-müts, neljas heinaniidu -müts,
viies vihma-müts, kuues kurja ilma müts, seitsmes seasöödu-müts, kaheksas karjaskäigu-müts, üheksas öömüts, kümnes külaskäigu-müts (rahvasuust)“.
Õ häälik sõnas „Nõud” (O.Saar) Köögikapis kööginõud, need on pere sööginõud, olemas veel teised nõudterve pere jalanõud
Ä häälik sõnas „Jorrupõrnikas”(H.Mänd)
Krääksub väike vares: Krääks-krääks-krääks. Prääksub väike piilu: Prääks-prääks-prääks
Vääksub väike laps: Vääks-vääks-vääks. Mitte keegi neist magama ei jää.
Riidleb emavares: Krääks-krääks-krääks, krähman sulle nokaga, kui sa vait ei jää.
Pärib pardiema: Prääks-prääks-prääks, mis sul, väänkael, viga, et sa vait ei jää?
Laulab lapse ema: Äiu-äiu-ää, emme jorrupõrnikas, magama nüüd jää.
Vahelduvate täishäälikute sujuv ja pausideta häälimine.
AA-ÄÄ, AA-EE, EE-ÕÕ, EE-II, AA-OO, OO-ÖÖ, OO-UU, II-ÜÜ
Häälikumängud vahelduvate täishäälikute kaasahäälimisega (liigutustega, liikumisega, laulvalt, hääle
kõrgust ja tugevust muutes jne)
A-Ä
A-E
E-Õ
E-I
A-O
O-Ö
O-U

„Kiigu-liigu!”
„Kajamäng”
„Alla ja üles laulame”
„Kaks külalist”
„Kes nii astub?”
„Päev ja öö”
„Lennukid lendavad”
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I-Ü „Kiirabiauto sõidab”
Täishääliku eristamine
Kuulamise teel kokkulepitud täishääliku äratundmine/eristamine õpetaja poolt öeldud häälikute reast (esialgu
veidi rõhutatult häälituna)
Kuulamismäng:
„Peatu, kui kuuled A!”( koputa, plaksuta, tõsta käed, kükita jne.)
ETTEVALMISTUS LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEKS
Seoses lauselise kõne arenguga kujuneb lapsel huvi raamatute ettelugemise vastu.
Laps:
 kuulab sisult ja keeleliselt jõukohaste tekstide ettelugemist, matkib korduvalt etteloetud jutukeste
lugemist;
 vaatab koos täiskasvanuga pildiraamatuid;
 huvitub käelisest tegevusest, matkib kirjutamist, kritseldades kriidi või pliiatsiga.
See on oluline aeg peenmotoorika ja silma-käe koostöö arendamiseks. Sõrmede nn pinsetthaare (3 sõrmega
hoid ja haaramine) loob eeldused õigeks lusika-, pliiatsi- ja pintslihoiuks.
Arendamine:
1) ettelugemiseks lihtsa tekstiga raamatud, kus pilt vastab tekstile;
2) kirjutus-ja kunstitegevuses kasutatakse pehmeid rasvakriite, jämedamaid ja pehmemaid kolmnurkseid
pliiatseid;
3) optilis-ruumilise taju arendamine:
 eseme leidmine pildi järgi;
 paarispiltide sobitamine;
 pildi ja kontuuri sobitamine;
 terviku äratundmine osa järgi (Kelle saba?);
 osade sobitamine tervikpildi juurde (Kelle oma?);
 vigade leidmine pildilt;
 pildi ja lihtsamate puslede kokkupanek;
 lotomängud;
 kujundite ja mustrite ladumine näidise järgi;
4) mängud, kus laps peab ära tundma heli või hääle tekitaja;
5) tähelepanumängud foneemikuulmise arendamiseks;
6) liisusalmid ja naljalaused sama häälikuga algavatest sõnadest (Siil sööb seenesuppi).
4 .eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused
1) oskab osaliselt oma tegevusi planeerida ja organiseerida ning tegutseb iseseisvalt otsese
juhendamiseta, kuid autoriteetide toel;
2) plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleeme;
3) hangib tänu keeleoskusele uut teavet; tema kõne toetub mälule ning sõltub sellest, kellega ja mis
olukorras ta koos on;
4) saab aru mõistatustest ja lihtsamatest piltlikest võrdlustest;
5) järgib lihtsaid reegleid;
6) huvitub võistlusmängudest ja tahab olla edukas;
7) omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, kujutluste ja kõne kaudu.

14.3.4. 4-aastased (5. eluaasta)
SUHTLEMINE
Laps:
 algatab ise aktiivselt suhtlust;
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suhtleb koostegevuses meelsasti eakaaslastega;
küsib palju teda ümbritsevate asjade kohta;
kommenteerib enda ja kaaslaste tegevust (räägib, mida tehti 2-3 lausungiga);
räägib 2-3 lausungiga hiljuti kogetud emotsionaalsest kogemusest;
jutustab pildiseeria järgi, öeldes iga pildi kohta ühe lausungi;
osaleb aktiivselt pikemates dialoogides; kordab või parandab ütlust, kui teised seda ei mõistnud;
hakkab kasutama ja mõistab nalja;
muudab keelekasutust vastavalt vestluskaaslase vanusele;
räägib meelsasti oma tegevusest, mänguasjast;
on kuulnud ja mäletab mitmeid muinasjutte;
täiendab/parandab täiskasvanut jutustamisel/ettelugemisel;
mõistab hästi ettejutustatud eakohast teksti.

Arendamine:
1. tuleks soodustada huvi eakaaslastega suhtlemise vastu;
2. jutustamisoskuse arendamiseks vestlus/dialoog lapsele olulisest hiljuti toimunud sündmusest;
3. pöörata tähelepanu ajasuhete väljendamisele (enne kui, samal ajal kui, varem, pärast);
4. kujundada oskust edasi anda kuuldud jutu põhilised sündmused;
5. laps kommenteerib kaaslase tegevust selle toimumise ajal ja/või pärast sooritamist;
6. varasema ja hetketegevuse võrdlev arutelu (Mida eile lõunaks sõime, mis on täna lõunaks?);
7. vestlus/dialoog lapsele olulistest hiljuti toimunud sündmustest (Räägi, mida sa pühade ajal tegid!);
8. reaalses tegevussituatsioonis või pildil kujutatud probleemsituatsiooni lahendamine, oma kogemuse
edasiandmine sõbrale, nooremale kaaslasele, nukule;
9. reaalse eseme või pildil kujutatud eseme lihtne kirjeldus abistavate küsimuste või näidiskirjelduse
abil;
10. seeriasse kuuluvate piltide järjestamine ja seeria järgi jutustamine suunavate küsimuste abil;
11. korduvalt kuuldud
lastejutu/muinasjutu põhisisu edasiandmine õpetaja küsimuste, piltide,
aplikatsioonide toel;
12. jutustus tegevuspildi järgi täiskasvanu näidisjutu või suunavate küsimuste abil;
13. suunata oma ütlust täpsustama ja partnerilt vajadusel ütluse täpsustamist paluma;
14. rollimängud, et arendada oskust rääkida erinevates suhtlussituatsioonides;
15. oskus lõpetada dialoog (laps teatab, mida hakkab tegema).
GRAMMATIKA
Laps:
 kasutab kõnes eri tüüpi lihtlauseid, sh koondlauseid;
 kasutab kõnes lihtsamaid suhteid väljendavaid rindlauseid (sidesõnad ja, aga);
 kasutab kõnes õigesti tegusõna oleviku ja lihtmineviku vorme (sõitis, laulsid);
 suunab kõne abil teiste tegevust ja hakkab oma tegevust kõne abil kavandama (valjusti);
 kasutab jutukest koostades ahellauseid (lihtlaused ühendatud sidenditega ja, ja siis)
Arendamine:
1) suunata last oma soovi võimalikult täpselt väljendama;
2) tegevuspildi ja skeemi kasutamine lause koostamiseks , mis fikseerib sõnade arvu;
3) ruumisuhteid väljendavate tagasõnade kasutamine (ees, taga, juures, juurde, kõrval, kohal);
4) võrdlusastmete õpetamine (pikk, pikem, kõige pikem);
5) korrigeerimisülesanded sõnajärje harjutamiseks (Kas ma räägin õigesti?);
6) lausete laiendamine mälumahu arendamiseks (järelkõne) (Isa sõidab. Isa sõidab autoga. Isa sõidab
punase autoga. jne);
Alates 5. eluaastast toimub töö lausega valdavalt seoses tekstiloomeoskuste arendamisega.
SÕNAVARA
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Laps:





mõistab ja kasutab kõnes nii üld-kui ka liiginimetusi (kuusk, kask – puud);
kasutab kõnes objektide osade/detailide nimetusi (käpad, saba, rool);
kasutab kõnes mõningaid liitsõnu (tuttmüts, kelgumägi) ja tuletisi (täpiline).

Arendamine:
1) rühmitamisülesanded;
2) uute sõnade leiutamise mäng sõnamoodustusoskuse arendamiseks (pliiatsipuu, pallipuu, kahvlipuu);
3) piltide ja joonistuste täiendamine detailide nimetuste ja omadussõnade mõistmise ning
kasutamisoskuse kujundamiseks (pikad mustad patsid, lühikesed heledad juuksed);
HÄÄLDAMINE JA HÄÄLIMINE
Laps:
 hääldamine vastab normile, esineda võivad üksikud raskused pikemate sõnade ning
konsonantühendeid sisaldavate sõnade hääldamisel;
 kasutab oma kõnes tuttavaid 2-3silbilisi sõnu õiges vältes ja silbistruktuuris;
 hääldab sõnades õigesti lihtsamatest häälikutest koosnevaid konsonantühendeid ( -nt, -lt, -mp jne);
 tunneb õpetaja häälimise või rõhutatud hääldamise järgi kuulmise teel ära hääliku häälikute reas;
 tunneb ära ja nimetab üksikuid tähti;
 matkib lugemist ja kirjutamist, kritseldades kriidi või pliiatsiga.
Arendamine:
1) erivälteliste sõnapaaride hääldamine, kõne rütmi tunnetamine ( tibu-tipu-tippu; male maale);
2) 1-2silbiliste sõnade häälimine, mis sisaldavad erinevaid konsonantühendeid sõna eri kohtades
(trumm, kartul, tort);
3) pikemate, 3-5silbiliste häälikuühendita sõnade hääldamine.
Metoodilisi võtteid häälimiseks
Täishäälikuühendid silbina: AE, ÄE, ÄI, AU, AO, ÕU, OU, EI
Harjutada ütlema sõnu täishäälikuühendit selgelt hääldades:
PÄEV, KÄED, NÄED
PÄIKE, VÄIKE
LAUL, LAUD, AUTO
LAON, KAON
KÕU, PÕU, LÕUG
SAEN, KAEN
SOUST
MEIL, LEIB
Sõna/silbi järelekordamismäng:
„Püüa sõna/silp oma pihku ja siis ütle ise, mis ma sulle viskasin!”
Kaashäälikute L, M, N, R, S, V, H häälimine keele, hammaste ja huulte asendi vaatlusega.
Vahend: peeglike igal lapsel
Kui lapsel pole keeletipu värihäälikut R, on soovitatav mitte harjutada (rongi rattad ragisevad jne.). Laps võib
kasutada asendushäälikuid (sobivaim L).
Ka S hääliku vale häälduse puhul pole mõtet harjutustega seda kinnistada. Lapsevanemale soovitada lapse
õige hääldamisoskuse korrektsiooni logopeedi juures.
Sõnas S hääliku kuulamine ja kaasaütlemine
„Jussi suss” (E. Niit)
Jussike pai, Jussike pai, kuhu su kadunud sussike sai?
Oh sind, va Jussi, su sokk läheb vussi, kui sa ei leia kadunud sussi!
Mõiste HÄÄLIMINE ja sõna moodustamine/süntees kuulamise teel selgitamine lastele arusaadavalt
(sõnas 2-3 häälikut).
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„Häälimine on sõnamäng, kus häälitakse ehk öeldakse sõna aeglasemalt. Hoolikalt kuulates arvatakse sõna
ära”.
See on sõna sünteesimine
„Kuula ja ütle, kelle nime ma häälisin meie rühmast?“ AA-NN-UU
„Kuula ja ütle, kes roomab?” UU-SS
„Kes on sulle kallis?” EE-MM-AA
Laps kuuleb ja sünteesib täishäälikuga algavaid sõnu kergemalt. Sulghäälikutega sõnu võiks hakata ära
arvama alles siis, kui lapsed on harjutanud heliliste kaashäälikute L, M, N kuulamist sõnas.
Lapse nime või sõna häälimisel, milles on sulghäälik, tuleb arvestada sellega, et nõrka ja tugevat häälikut
häälitakse ühtemoodi (nõrka häälikut ei häälita heliliselt).
Sõna HÄÄLIKUTEKS lahutamise ehk lahtivõtmine eset, pilti vm. vaadates (sõnas 2-3 häälikut)
„Häälimine on ka nagu puslemäng, kus enne pildi kokkupanemist tuleb ta tükikesteks lahti võtta. Meie teeme
sõna samamoodi lahti ja kuulame, millest ta koosneb”.
Häälimine on sõna häälikhaaval hääldamine ilma pausideta häälikute vahel
Mõistet „häälik” hakkame kasutama 5aastastel.
Kuulamismäng „Vaatame pilti (mänguasja, eset), ütleme sõna ja teeme sõna osadeks“
USS „UU-SS”
SUU „SS-UU”
ONN „OO-NN”
ONU „OO-NN-UU”
Ergutada lapsi kaasa häälima 2-4häälikulisi sõnu. Iga häälik kostab häälimisel ülipikalt ja on järgnevaga
seotud pausita.
Esialgu vältida sulghäälikutega ning täis- ja kaashäälikuühenditega sõnu.
Hääliku esinemine sõnas
A, O, U, M, S, R
Muinasjutumäng: „Lähme külla A maale”
1) Kuulamismäng: „Kas sõnas kõlas A?” MAA
2) Ütlemismäng: „Vaata pilti, ütle ja kuula , kas sa ütlesid sõnas A!”
3) Leiutamismäng: „Mõtleme veel asju, mille nimetuses/nimes on/kõlab A!”
4) Hüüdmismäng sifoonsalliga: „ Hüüame niikaua (A), kui sall kukub!”
Esimese hääliku muutumise eristamine/kuulamine 1-silbilises sõnas
Sõnavõlumismäng (esialgu ütleb õpetaja riimsõna, hiljem lapsed) :
„Teeme uue vahva sõna!” ( mängu võib saata liikumine või liigutused, sõnakordamised astumisega ühes ja
teises suunas jne.)
SUSS-BUSS, TASS-KASS, KOOL-ROOL, PANN-KANN, POOL-TOOL jne.
MAI - KAI, LAI, VAI; VÕI - TÕI, JÕI, LÕI jne.
ETTEVALMISTUS LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPPIMISEKS
Selles vanuses õpib enamik lapsi tähti tundma. Õpetaja saab lapse loomulikku huvi toetada.
Arendamine:
1. nimetada tähele vastav häälik ja leida häälikule vastav täht;
2. mitte õpetada/kasutada tähenimetusi (k = k, mitte kaa);
3. topelttäht on üks häälik;
4. foneemikuulmise arendamiseks harjutada välte poolest erinevate sõnade (kõnetaktide) eristamist (
Väike part kõnnib siba-siba, suurt part kõnnib siiba-siiba);
5. hääldada ka nn pseudosõnu, millel ei ole tähendust (pall – paal);
6. täherea meeldejätmine või äratundmine;
7. sõnade eraldamine lausest:
8. täistähenduslike sõnade eristamine (Koer haugub);
9. foneetiliste sõnade lõhkumine (laua all).
10. rühma lugemispesa raamatutega iseseisvaks tutvumiseks;
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11. tuttavate tähtede leidmine pealkirjades, tegelaste nimedes;
12. ettelugemine;
13. paber ja kirjutusvahendid lapsele kättesaadavas kohas (kriit, tahvel, võlutahvel, vaba paberipind).
5. eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused
tegutseb lühikest aega iseseisvalt, kuid tegutsemiskindluse saavutamiseks vajab veel täiskasvanu abi;
hakkab oma tegevust planeerides ja korraldades kasutama sisekõnet;
teda motiveerivad tegevused eakaaslastega;
tema keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada kokkuleppeid;
räägib esemetest, mis pole kohal, ja olukordadest, mis toimusid minevikus või leiavad aset tulevikus,
ning fantaseerib;
6) tal on ettekujutus numbritest, tähtedest ja sümbolitest;
7) omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning lahendab probleeme;
8) kasutab teadmiste omandamisel ja kogetu meenutamisel intuitiivselt lihtsamaid meeldejätmise viise
(mälustrateegiaid).
1)
2)
3)
4)
5)

14.3.5. 5-aastased (6. eluaasta)
SUHTLEMINE
Laps:
 algatab ja jätkab täiskasvanuga dialoogi, vahetab vesteldes muljeid oma kogemuste põhjal, esitab
tunnetusliku sisuga küsimusi (Miks ta nii tegi? Kuidas teha?);
 kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust;
 kasutab õigesti mõningaid viisakusväljendeid;
 kirjeldab täiskasvanu abiga olupilti ja annab edasi pildiseerial kujutatud sündmust;
 annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil, väljendades end peamiselt
üksikute, sidumata lausungitega;
 jutustab nähtust, tehtust ja möödunud sündmustest 3-5 lausungiga (Mida ta tegi pühapäeval kodus?);
 loeb peast kuni 4-realisi liisusalme/luuletusi;
 mõistab teksti, mis pole otseselt seotud tema kogemusega.
Arendamine:
1. rollimängud ja dramatiseeringud, kus sõltuvalt rollist tuleb kasutada erinevat suhtlusstiili,
intonatsiooni, suhtlemisstrateegiat (veenda, meelitada);
2. raamatute ja igapäevase elu näidete alusel analüüsida teiste inimeste (tegelaste) käitumist ja tundeid,
anda hinnanguid. Täiskasvanu ülesanne on neid lapse jaoks teadvustada ja kõnes väljendada (Kuidas
keegi ütles? Miks ta nii ütles? Mida keegi tundis? Miks ta nii tundis?).
3. 3-5lauselise jutukese koostamine pildi, oma kogemuse või näidisjutukese abil;
4. teadlikult koostatud vigase jutu parandamine, loole uue alguse või lõpu mõtlemine täiskasvanu
suunavate küsimuste abil;
5. jutustamisel anda edasi sündmuste õige järjekord, täpsustada ajasuhteid ja pöörata tähelepanu
objektide tunnuste esitamisele;
6. jutu sisu taastamine ahelana (üks laps alustab, teine jätkab);
7. pildiseerias sobimatu pildi leidmine ja seeria järgi jutustamine;
8. tegevus-või esemepildi järgi jutustamine, tuues sisse ka infot, mis pole pildil otseselt kujutatud;
9. rõhutatakse vajadust olla eakaaslaste ja täiskasvanutega viisakas (tervitamine, tänamine, palumine);
10. kinnistatakse vooruvahetusoskusi (oskus mitte sekkuda kaaslase jutusse ja tegevusse ning üle anda
vestlusjärg kaaslasele).
GRAMMATIKA
Laps:
 kasutab kõnes lihtsamaid põimlauseid (sidesõnad: et, sest, kui jne);
 kasutab kõnes –nud ja -tud kesksõnu (söönud - söödud);
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kasutab kõnes omadussõna võrdlusastmeid (suur - suurem - kõige suurem);
kasutab tingivat kõneviisi (mängisin, mängiksin);
ühildab sõnu arvus (karud söövad) ja käändes (ilusale lillele; punase palliga);
kasutab kõnes õigesti enamikku nimisõna käändevorme mitmuses (ilusatel lilledel).

Arendamine:
1) harjutatakse objektide järjestust (ees, järel), ajasuhteid (enne, pärast, varem, hiljem, samal ajal) ja
ruumisuhteid (lisandub vahel) väljendavate sõnade mõistmist ning kasutamist liht- ja liitlausetes
(Kass jookseb koera ees. Kes jookseb taga?);
2) lause lõpetamine sobivas vormis sõnaga (Hiir on väike, aga sipelgas on veel.....);
3) liitlausete lõpetamine ja moodustamine näidislause ja piltide alusel;
4) sõnavormide muutmine sõltuvalt kontekstist (Vanaema koob sokki. Eile ta ka....);
5) lause semantiseeritud järelekordamine, st järele korrates pööratakse tähelepanu sellele, kuidas
lisanduv sõna täpsustab/muudab lause tähendust; täiskasvanu pikendab lauset sõnahaaval, laps
kordab ja ütleb, mida teada sai;
6) keerukate lausete järelekordamine ( Suur must koer näris maja taga põõsa all konti.);
7) tingiva kõneviisi harjutamiseks sobib „unistamismäng“: Kui ma oleksin võlur, siis..... Mida sa
teeksid?;
8) pärast raamatute lugemist tuleks lisaks teksti sisu taastavatele küsimustele küsida nö avatud küsimusi,
mis soodustavad lapse arvamuse ja mõtete avaldamist.
Ülesanded on mõneti koolilikud, seetõttu tuleks nad muuta mänguliseks (nt koolimäng, kus lapsed on ka ise
õpetaja rollis).
SÕNAVARA
Laps:
 kasutab kõnes mõningaid vastandsõnu (lühike-pikk, must- puhas);
 kasutab kõnes mõningaid iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid omadussõnu (arg, kaval, igav);
 kasutab kõnes aega väljendavaid nimisõnu (hommik, päev, õhtu, öö);
 kasutab õigesti arv - ja järgarvsõnu (1-5);
 moodustab vajaduse korral sõnu uudsete või võõraste objektide, nähtuste või tegevuste tähistamiseks
(tikkudest maja = tikumaja; nuga õuna koorimiseks = õunanuga);
 kasutab kõnes nii üld- kui ka liiginimetusi, kujuneb kolmeastmeline üldistus (lauad, kapid = mööbel = asjad);
 hakkab mõistma ülekantud tähendusega sõnu (tooli jalg, tassi kõrv, seene kübar).
Arendamine:
1) rühmitamisülesanded (Anna mulle kõik loomad);
2) rühmitamisaluste iseseisev leidmine ja põhjendamine (Mis ei sobi teiste hulka?);
3) samade objektide rühmitamine eri viisil (loomad, kes elavad metsas; loomad, kes elavad puu otsas);
4) mõistatusülesanded: objekti kirjeldatakse, lisades olulisi ja ebaolulisi tunnuseid. Näidise alusel
koostab laps ise selliseid „mõistatusi“.
5) omadussõnade kasutamist soodustavad ülesanded, kus tuleb objekte/inimesi võrrelda või kirjelduse
põhjal ära tunda;
6) antonüümide ja sünonüümide leidmine ja märkamine erinevaid tekste kuulates.
HÄÄLDAMINE JA HÄÄLIMINE
Laps:
 hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid, eksides vaid erandjuhtudel (nt võõrastes ja keerukates
sõnades);
 hääldab õigesti 3-4silbilisi tuttava tähendusega sõnu;
 hääldab õigesti kõiki häälikuühendeid 1-2silbilistes tuttava tähendusega sõnades;
 hääldab õigesti sageli kasutatavaid võõrsõnu (taburet, banaan, diivan).

70

Arendamine:
1) arendada saab diktsiooni selgust, kasutades vigurlauseid või – salme, mida saab ühendada tähtede
õppimise ja häälikute eristamise oskuse arendamisega (Kuula, mis häälik on kõigi sõnade alguses.
Proovi järele korrata: pagaripapa pikad päkad);
2) pseudo- ehk väljamõeldud sõnade hääldamine ja moodustamine pärissõnadest (Räägime...(L) keeles);
3) pikemate, 3-5silbiliste konsonantühendeid sisaldavate sõnade hääldamine (kaelkirjak, krokodill,
vahvlikook).
Metoodilisi võtteid häälimiseks
Sulghäälikud K, P, T
Vahend: peeglike igal lapsel.
Sulghäälikuid lastele häälides tuleb ise arvestada ja lastele selgitada, et need ei kõla/kosta.
Moodustumiskohas tekib sulg ja on kuulda:
T, D - vaid kerget keeleplaksu ülemiste esihammaste taga;
K, G - keele ja kurgulae kokkupuute plaksu;
P, B – huulteplaksu.
Häälida ei tohiks kuuldavalt PÕH, KÕH, TÕH. Mõnel lapsel võib tekkida lugemisraskus.
Selgitada lapsele, et need häälikud ei kõla üksinda, vaid ainult teise häälikuga koos.
Hääliku tunnetus- ja harjutusmängud (soovitatavalt oma suud peeglist vaadates):
P - „Sule puhumine“ (õhu väljapaiskumise tunnetamine)
…„Puder (siil) podiseb“ P-P-P (huuled jäävad tugevasti kokku ja avanevad puhumisel)
T - „Väike tibu nokib teri“ T-T-T (õige moodustumiskoha määramine ja harjutamine)
K - „ Haige nukk köhib“ K-K-K (õige moodustumiskoha määramine ja harjutamine)
P, T, K „Igasugused hääled” (E. Niit)
Pall, mis ununenud nurka, tasa omaette põrkas P-P-P.
Rong, mis oli laste jagu, sõitis mööda unenägu T-T-T.
Nukk, kes söönud liialt jäätist, köhis oma voodis- näed siis K-K-K.
KI-KE-KA-KO-KU (peegli ees) „Naerusuust saab torusuu”
Sellises järjekorras silpe hääldades harjutame keele asendi muutumist vastu suulage
PI-PU, TI-TU, KI-KU „Naerusuu ja torusuu” - silpharjutused peegli ees.
Jälgime huulte asendi muutumist alul aeglases tempos: naerusuu vaheldub torus huultega.
Omandamisel kiirendame vaheldumistempot.
Kaashäälikuühendite ja kaashäälikute häälimise harjutamise mäng „Sõidukid”:
VVVV- kiirabiauto
RRRR - traktor
PR-PR-PR - kombain
TR-TR-TR - teerull
RL-RL-RL- mootorratas
KR-KR-KR - kraana
PS-PS-PS- tangitakse kütust
Mõiste HÄÄLIK selgitamine lastele
Puslel on tükikesed, millel on erinev kuju ja tükikene pildist. Samamoodi on sõnaga. Selles pole aga tükikesi,
vaid kostavad häälikud. Ütleme sõna EMA ja kuulame, et seal on häälik E, häälik M ja häälik A. Häälime
häälikud kokku ja saame EMA. Uurime, kust need häälikud tulevad, kuidas nad kõlavad ja millised värvid
neile on antud.
Häälikute märkimiseks saab kasutada õues olles kivikesi, kastaneid, käbisid. Sobivad kõik väikesed
ladumisesemed. Klotsid, nööbid, papist ruudud ehk noobid, nööbid, arvutuspulgad jne.
Võib ka lihtsalt loendada sõrmi, mängida „klaverit” või trükkida arvutiklaviatuuril.
Häälimistegevuse juures ei vaadata tähte ega sõna. Varasel täheuurimisel tegeleb laps tähekujule sarnasuste
leidmisega ja seostab kellegi nimega: „Minu täht on …”
Mõistete täishäälikud ja kaashäälikud selgitamine lastele
Mõistete selgitamine lastele:
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A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on häälikud, mis kõlavad hästi selgelt, sest neid öeldes on suu lahti
Neid saab pikalt häälida. Selliseid häälikuid nimetatakse täishäälikuteks. See on nende perekonnanimi.
Täishäälikut saame häälida täie häälega ja pikalt venitades, Seepärast, et see nii kõlav on, saab hästi kaugele
hüüda. Metsas käies saab üksteist hüüda: AA, UU, EE jne.
Mõned häälikud ei kõla nii hästi ja kaugele, kuigi neid saab ka venitada: SS, NN, MM jne. Nende
perekonnanimi on kaashäälikud: H, K, L, M, N, P, T, R, V.
On häälikud, mida aga ei anna üldse pikalt öelda. Kui neid hääldada, tekib ütlemisel suus sulg ja kostub vaid
kerge plaksukene. Suured nimetavad selliseid häälikuid sulghäälikuteks.
Täishäälikute pere häälikutele meeldib väga punane värv. Nende lapsed on punastes riietes. Nende rõõmsad
hääled kostavad kaugele.
Kaashäälikute pere armastab rahulikumat sinist värvi. Ka nende hääli on kuulda, kuid need pole nii kõlavad.
Kaashäälikute peres on aga kolm murelast, kellel oleks nagu kogu aeg hääl ära, nagu oleksid külmetunud.
Neid pole peaaegu üldse kuulda. Päike saatis oma kiired neid soojendama ja nad said seepeale hoopis
rohelised riided, et punased ja sinised teaksid aidata nende häälekestki kuuldavamaks muuta.
Kuulamismängud:
„Millist häälikut kuuled paremini täis- ja kaashääliku paarist?“ (A-S, E-N, I-V jne.)
„Millist häälikut kuuled paremini?“ (rütmiharjutus M-P-P-P (P – helitu huuleplaksuga))
„Mida tähekuju teeb?“ A-astub. E-istub. I, O, U seisavad. Õ, Ä, Ö, Ü tõstavad mütsi.
(liikumisega, laulvalt jne)
Hääliku ja tähe samastamine (hääliku märkimine tähega)
Töövihikus või töölehel tähekuju kirjutamisel alustame tegevust häälimisega ja seejärel alles avame
lehekülje ning avastame tähekuju. Seda nimetatakse hääliku ja tähe samastamiseks, vastavuse
teadvustamiseks.
Igale häälikule vastab mingi täht või tähed. Häälikutest ja tähtedest saab moodustada sõnu.
Häälikuid me kuuleme ja häälime, tähti näeme ja kirjutame. „Hääli E!”
Sõnu ja silpe hääldame. „Häälda aeglasemalt ja selgemalt sõna NÄED!”
Üks täht, millel puudub häälikuline vaste on J. Esmakordsel tutvumisel soovitatakse vaid tegelda tähekujuga
(Jott on nagu jalutuskepp, vihmavarju vars jne.) ja häälikulist seosest rääkida hiljem.
J nagu jõulud, Jan, janu jne.
Sõnade häälimine esemete ladumisega (häälikute materialiseerumine)
Nimetatakse sõna kvalitatiivseks analüüsiks. Rajaneb lapseomasele ülekandmisvõimele.
Igal lapsel oma karbike vm. esemetega.
Kindlamaks hakkamasaamiseks võib alguses kasutada sõnale vastava arvuga häälikupesade rida ruutu/
kriipse/ kaarekesi vm., mille peale/sisse laps asetab esemeid.
Näiteks sõna SUU ladumiseks on reas 2 ruutu, mille sisse paneb laps 2 nuppu.
Selle (häälikuskeemi) abil „näeb” häälikuid, leiab asukoha ning arvu.
Vaata ja tutvu täpsemalt: sari SINULE.
Alustada kahehäälikulisest sõnast.
Hääliku kõlamise pikkusele tähelepanu ei pööra ega rõhuta.
Sõna ütlemine koos. Näiteks SUU ( MAA, USS, SOO, AI, EI jne).
Tegevuste järjekord:
1. õpetaja häälimise kuulamine: SS-UU;
2. sõna häälimine koos: SS-UU;
3. häälikute näidisladumine 2 esemega õpetaja poolt;
4. häälikute ladumine iseseisvalt - 2 eset;
5. laotud esemetele järjest osutades häälida: SS-UU;
6. sõnas esimese ja teise hääliku nimetamine: esimene S, teine U;
7. esemete/häälikute loendamine: 2 häälikut.
Jätkata 3häälikulise sõnaga.
Sõna ütlemine pildi järgi. Näiteks: ROOS (EMA, ISA, ROOL jne.)
Tegevuste järjekord:
1) sõna häälimine koos: R-O-S;
2) häälikute järjekorra ladumine esemetega (3 eset), samaaegselt häälides: R-O-S.
3) jaotud esemetele järjest osutades häälida: R-O-S;
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4) häälikute arvu loendamine: sõnas ROOS on 3 häälikut.
Sõna moodustamine häälikute kuulamise teel (sõna süntees)
2-3 häälikulise sõna sünteesimine (moodustamine), äraarvamine.
Hääliku kuulamis- ja kordamismäng „Kajamäng!”: õpetaja häälib sõna, laps kordab kajana ja arvab/nimetab
sõna. EE-II = EI ; AA-I = AI ; OO-II = OI.
Sõna äraarvamismäng „Aardelaegas”: õpetaja võtab pisikese eseme/pildi pihku, häälib 1silbilise sõna.
Äraarvaja saab asja endale.
Sõnade eristamine esimese hääliku põhjal
Äraarvamismäng „Näita, mis ma ütlesin!“
Pildid: TAMM-KAMM, SADA-RADA.
Esemed: TOOL-ROOL, VANN-PANN, KASS-TASS, LILL-PILL, SUSS-BUSS
Laps tõstab õige pildi, laps läheb nimetatud eseme juurde.
Riimimine
„Ütle riimuv sõna!” (vahend: pall jne)
o LUU (KUU, SUU), TOO (SOO), SOOL (TOOL) pikk täishäälik 1silbilise sõna lõpus;
o LAI (SAI, MAI, KAI…) SÕI (TÕI, LÕI, VÕI…) täishäälikuühend sõna lõpus;
o LAEV (KAEV, VAEV…) täishäälikuühend sõna keskel;
o KASS (TASS, SASS…), SALL (PALL, TALL) pikk suluta kaashäälik sõna lõpus;
o NARI (VARI, KARI, SARI…) 2silbiline sõna;
o SABA (TABA, NABA, LABA…), NAGI (LAGI, TAGI…) sulghäälik sõna keskel.
Hääliku asukoha määramine sõnas (2-3 häälikut)
Sõna lõpus, alguses, sees asuva hääliku nimetamine:
 lõpuhääliku äratundmine sõnas ROOS: „ Millist häälikut kuuled sõna lõpus?“ (S);
 algushääliku äratundmine ROOS „ Millise häälikuga sõna algab?“ (R),
 sees oleva hääliku äratundmine ROOS „ Milline häälik on sõna sees?“ (O).
„Häälikukalad: HAI, RAI, VAAL ” H-kala pea, A-kala kõht, I-saba. Meisterdatud kalal tõstetakse kehaosi
häälimise järjekorras.
ETTEVALMISTUS LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEKS
Laps:






tunneb kuulates iseseisvalt ära hääliku häälikute reas (välja arvatud häälikuühendid);
kuulab ettelugemist, olles seejuures aktiivne (osutab piltidele, küsib, parandab ettelugejat tuttava
teksti puhul);
kirjutab õigesti üksikuid sõnu joonistähtedega (nt oma nime); tähtis ei ole kirjutatu õigsus, vaid huvi
ja soov end kirja kaudu väljendada;
teeb matkimise ja näidise alusel kirja eelharjutusi (vertikaal- ja horisontaaljooned, täheelemendid:
paunad, kaared, sakid jne).

Arendamine:
1. 1-2silbiliste sulghäälikute ja häälikuühenditeta sõnade häälimine täiskasvanu eeskujul ja abivahendite
toel (nööbid, tõrud, klotsid);
2. häälimise õpetamisel taotletakse sujuvust;
3. ahelmängud sõna algus-ja lõpuhääliku leidmiseks (doomino või sõnakett), milles järgmine sõna algab
eelneva sõna viimase häälikuga;
4. piltide rühmitamine neil kujutatud sõnade algushäälikute järgi („Häälikurongi“ täitmine: Ovagunisse lähevad...., S-vagunisse lähevad....);
5. materialiseerimine sõnade häälimisel (mänguasjad, ehitusklotsid, käbid või muu looduslik materjal,
noobid);
6. sõnade mõistatamise mängud sünteesioskuse arendamiseks („Kajamäng“ - täiskasvanu häälib sõna,
laps kordab nagu kaja ja nimetab sõna. „Aardelaegas“ - laekas on peidus asjad/pildid. Täiskasvanu
häälib vastavaid sõnu, kui laps sõna ära tunneb/kokku sünteesib, saab ta „aarde“ endale);
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7. sõnapaarid, kus sõnad koosnevad samadest häälikutest, kuid erinevas järjekorras (isa – sai – asi, loos
– sool); kujuneb arusaam, et sõna tähendus oleneb häälikute järjekorrast;

8. optilis-ruumilise taju arendamiseks:
9. tähtede leidmine tähesarnaste kujundite hulgast;
10. läbikriipsutatud või üksteise peale kirjutatud tähtede äratundmine;
11. vigadega tähtede leidmine;
12. tähtede konstrueerimine etteantud osadest, looduslikust materjalist jne.
13. kõnetaktide võrdlev hääldamine (abistamiseks sobib kasutada käemärke: sõna „kiigutamine“ IIvältelise sõna hääldamise toetamiseks, hääliku ülipikaks venitamine
a. tibu – tiibu, tuli – tuuli);
14. rühma raamatu koostamine (pildid ja pealkirjad), kirjade kaartide kirjutamine;
15. kujutluse loomine lugemisel (ettelugemisel võib jätta lause lõpetamata või tekitada lausesse lünk,
küsides lapselt, mis sõna võiks sobida).
Alates 6. eluaastast peaks hääldamist arendama tihedas seoses ettevalmistusega lugema ja kirjutama
õppimiseks.
6. eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused
plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke ning üritab alustatud tegevused lõpetada;
1) suudab keskenduda tegevusele vähemalt 20 - 30 minutiks;
2) kasutab kujutlusi luues ja tegevusi planeerides sisekõnet;
3) kasutab kõnet info saamiseks, tegelikkuse adumiseks ning uute teadmiste omandamiseks;
4) kasutab sidusat kõnet, tema dialoog on suunatud rohkem iseendale;
5) osaleb aktiivselt käelistes ja loovtegevustes;
6) saab aru asjade suhetest ja omadustest ning ajalis-ruumilisest järjestusest;
7) kasutab teadmisi igapäevastes situatsioonides, nii uudsetes kui ka sarnases olukorras;
8) kasutab uute teadmiste omandamisel meeldejätmise strateegiaid juhuslikult, teadvustab kordamise
vajadust.

14.3.6. 6-aastased (7. eluaasta)
SUHTLEMINE
Laps:
 räägib iseendast ja esitab küsimusi täiskasvanu kohta (Kus ja kellega ta elab? Kas tal on lapsi?);
 väljendab kõnes tundeid ja emotsioone;
 kõnel on nii tegevust aktiviseeriv kui ja pidurdav roll;
 suudab teha lihtsamaid üldistusi, on kujunenud oskus tegutseda suuliste juhiste järgi;
 eristab olulist infot ebaolulisest, annab edasi peamiselt olulist infot;
 kasutab ja mõistab suhtlemisel nalja, narritamist;
 püsib teemas, vajaduse korral läheb kaasa teiste algatatud teemamuutusega;
 annab edasi kuuldud teksti (nt muinasjutu) sündmuste järgnevust, põhjusi ning tegelaste käitumist
täiskasvanu suunavate küsimuste/korralduste abil, toob välja olulise;
 jutustab pildi või kogemuse põhjal seotud lausungitega, kasutab rohkem liitlauseid;
 jutustades seob lausungeid peamiselt sõnadega ja, siis, ja siis;
 armastab ise jutte luua;
 suunab kõnega kaaslaste tegevust ja annab sellele hinnanguid.
Arendamine:
1) kujundatakse oskust arutleda lühidalt lapsele oluliste probleemide üle (Miks ma tahan sünnipäevaks
koera?);
2) arendatakse loomingulise jutustamise oskust (jutu väljamõtlemine etteantud teemal – eelnevalt
arutletakse, millest rääkida);
3) arendatakse oskust mõista tekstis varjatud põhjus-tagajärg-eesmärk-seoseid (kuuldud teksti analüüs
põhjus-tagajärg-seoste osas ja seostamine lapse kogemusega Kuidas sina oleksid teinud/käitunud?);

74

4) kuuldud teksti, õpetaja või kaaslase jutu/teksti täiendamine uue, väljamõeldud infoga ehk algse teksti
muutmine (Hunt oli alla neelanud nii Punamütsikese kui vanaema. Mis oleks juhtunud edasi, kui
jahimehed poleks tulnud?);
5) tegelaste iseloomustamine kuuldud teksti põhjal täiskasvanu abistavate küsimuste abil, tegelase (nii
välimuse kui iseloomu) võrdlemine enda ja/või kaaslase omaga;
6) kinnistatakse rollisuhtlemise oskusi: oskust valida vastavalt situatsioonile väljendus-vahendeid ja
suhtlemisstrateegiat (mis sobib külas, poes, teatris, kodus, lasteaias).
GRAMMATIKA
Laps:
 kasutab kõnes õigesti saava ja rajava käände vorme (saab lauljaks, jookseb kivini);
 kasutab üldjuhul õigesti sõnalõppe (eksida võib sõnatüve ja osastava käände lõpuvarianti valides;
 märkab grammatikavigu täiskasvanu kõnes ning osutab neile;
 kasutab kõnes enamasti õigesti umbisikulist tegumoodi (loetakse, pesti);
 hakkab järjest enam kasutama erinevaid liitlausetüüpe.
Arendamine:
1) lapse tähelepanu juhitakse kujundlikele väljenditele (nt võrdluslaused nahk oli valge nagu lumi),
tuues välja võrdluse aluseks oleva tunnuse (mõlemad on valged); õpetada last ise selliseid võrdlusi
moodustama;
2) tähelepanu lause grammatilisele tähendusele aitavad pöörata nn vigurkorraldused: Joonista kriidiga
pliiats! Joonista pliiatsiga kriit! Joonista ringi alla ruut! Joonista ruudu alla ring!;
3) piltide valikuga või aplikatsioonide paigutamisega harjutada keerukate grammatiliste
konstruktsioonide mõistmist (Ruut on ringi all. Ringi all on ruut. Pane ruut ringi alla!);
4) küsimused kuuldud lausete kohta;
5) pöördlaused lausete muutmise oskuse arendamiseks (Jänes on põõsa taga. Põõsas on...);
6) korrektsioonülesanded laadivahelduslike sõnade ja lõpuvariantide õige valiku harjutamiseks (Kes
räägib õigesti? Krõll: Vihma sadab. Pätu: Vihma sajab. Pipi. Oi, kui palju maasikasid!);
7) vestlussituatsioonis suunatakse last kasutama sama käändevormi erinevates tähendustes (Õhtul puges
jänku oma pessa. Kellel on kõht tühi? Jänkul on kõht tühi. Jänku tahab kapsast süüa. Kus on kapsas?
Kapsas on laual. Kapsal roomas ussike.).
SÕNAVARA
Laps:
 kasutab kõnes õigesti aega väljendavaid määrsõnu (eile, täna, homme);
 kasutab kõnes mõningaid samatähenduslikke sõnu (jookseb, lippab, sibab);
 mõistab samatüveliste sõnade tähenduste erinevusi (joonistaja, joonistus, jooneline);
 kasutab õigesti sihilisi ja sihituid tegusõnu (veereb - veeretab, sõidab - sõidutab);
 nimetab ühe õpitud kategooria piires vähemalt 2 sõna (lilled: tulp, roos);
 kõne on vähem situatiivne, st mõistetav kuuljale väljapool konkreetset situatsiooni;
 hakkab kasutama rohkem inimest ja inimese tegevust iseloomustavaid sõnu (kurb, õnnelik, aus,
lohakas), mille tähendus on esialgu piiratud (kasutab mõne objekti puhul: aus on see, kes salaja teiste
mänguasju ei võta);
 suureneb nimi- ja sidesõnade kasutamine, mida on vaja lause laiendamiseks;
 moodustab ja kasutab aktiivselt produktiivseid liiteid (ja-liitelisi nimisõnu, nt lõhkuja; ne-, line-, likliitelisi omadussõnu, nt moosine, sõbralik, täpiline);
 mõistab lihtsamaid kujundlikke väljendeid (kivikõva sai).
Arendamine:
1) lapsele selgitatakse oma, lapse, raamatutegelaste tundeid ja käitumist; suunatakse arutlema oma ja
kaaslase käitumise üle, andma käitumisele hinnanguid ja neid põhjendama (Ma olen kurb, sest...
Mida....tundis, kui........ Miks ta nii ütles/tegi?);
2) eri päevade ja aastaaegade ilma võrdlemine ilmavaatlusi tehes (Täna on ilm päikseline, aga eile oli
pilvine.);
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3) last õpetatakse tegema kokkuvõtteid tehtust ja plaane koostama, kasutades vastavaid määrsõnu (eile,
täna, homme);
4) abstraktsemate sõnade (kiitlema, hädaldama, häbi tundma, aus, vapper, õel, abivalmis) tutvustamine
lühitekstide kaudu, kus kirjeldatakse kellegi käitumist lastele tuttavas situatsioonis, tegelase mõtteid,
tundeid;
5) ülekantud tähenduste mõistmiseks nimetatakse võrreldavaid nähtusi (nt muru ja vaip), aidata lapsel
leida nende ühised tunnused;
6) sõnakasutuse
täpsustamiseks
ja
keelenormi
tunnetuse
kujundamiseks
sobivad
verifitseerimisülesanded (s.o. tähendusliku ja grammatilise õigsuse määramine - Kuidas on õige? Kas
lai tee või jäme tee? Kõrge maja või pikk maja? Loeja või lugeja?) ja korrektuurülesanded (Paranda
vead: triibuline seelik ja liivalised püksid).
HÄÄLDAMINE JA HÄÄLIMINE
Laps:
 kordab järele ja hääldab ise kõiki emakeele häälikuid ja tuttava tähendusega sõnu;
 võib eksida mõnd tema jaoks tundmatut sõna hääldades;
 eeskuju järgi suudab end parandada ja õigesti hääldada;
 hääldamisvilumused on kinnistumas.
Arendamine:
1) harjutatakse võõrhäälikuid (f, š, ž) sisaldavate sageli kasutatavate sõnade hääldamist (šokolaad, dušš,
garaaž, želee);
2) kinnistatakse 3-5silbiliste konsonantühendeid sisaldavate sõnade hääldamist.
Metoodilisi võtteid häälimiseks
Võõrhäälikute ja -tähtede C, F, Š, Z, Ž, X häälimine ja samastamine tähega
Häälimisharjutused:
C- TS-TS-TS „Luuatants“
F- F-F-F FFFF - „Fanta pudeli avamine“
Z - ZZZ „Sääsepinin“ DZZZ-DZZZ” „Mesilased lendavad tarusse”
Ž- ŽŽŽŽ „Põrnikas lendab“
Š- ŠŠŠŠ „Tuulekohin“
X- KS-KS-KS „Kutsume Kiisu piima jooma”
Kaashäälikuühendite (3 häälikut) häälimise harjutamine
Matkimismäng „ Masinate käivitamine ”
DRT-DRT-DRT ekskavaator
PRN-PRN-PRN maastikuauto
DRN-DRN-DRN mootorsaag
Häälikute häälimise asendi ja asukoha äratundmine
Matkimismäng „Arva ära, mis häälikut ma häälin!”
Laps matkib suuasendiga mõnd häälikut ja laseb ära arvata.
Häälikute jagunemine täis- ja kaashäälikuteks
Rollimäng (rollis lapsed) „Punased, sinised ja rohelised häälikumajad (onnid, autod, bussid jne.), kuhu
sisenevad ainult õiged häälikud”. („Sina oled häälik A, leia oma buss!“)
Kirjanduspala: „Häälikud” Tõnu Seero „Kaarli lood” lk 33.
Laul ja luuletus. “Häälikute pered“ Urve Grossthal „Nöörinääpsud tähemaal“ lk 85.
Kas sa tead, et häälikud ühte perre valitud?
Siis neil nimi ühine. On sul nüüd meeles see? (9. salm)
Määratud algushääliku järgi sõna leidmine
 Sõnaleidmismäng „Riina (Kaari) ja Liina (Maari) saavad kingitusi sünnipäevaks” (vajadusel
abistavad pildid, esemed). Riinale kingitakse R
ja Liinale L häälikuga algavaid kinke.
Sõnaleidmismäng „Onu Juhan tuli külla“. Määratud häälikuga algavate sõnade leidmine.
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„Aiaviljad“ P, R, S, K häälikuga algavate sõnade leidmine.
 Häälikute eristamine salmides ja luuletustes (kokkulepitud liigutus vm.)
(Urve Grossthal „Nöörinääpsud tähemaal“)
 N häälik sõna alguses: „Kuula , kas sõnas esimene häälik on N!“
Nina norus- nii on nõme, siis ei näe, kui tuleb sõber.
Naer ja nali aitab sind: nina näitab sulle mind!“
 M häälik sõna alguses: „Milline sõna algab M häälikuga?“
Mina olen mammumaias, maiustan ma meie aias:
Maasikad ja muudki mammud – maitsevad ju mulle ammu.
Sõna lõpuhääliku eristamine ja sellega sõna leidmine
 Sõnaleidmismäng „ Poisid Sass ja Tom koguvad asju selleks, et…“. Vahendid esemed, pildid. Sassile
S häälikuga lõppevad sõnad: KASS, TASS, VAAS, KLAAS; Tomile M häälikuga: KOMM, KAMM,
SALM, KOLM.
 Ahelmäng sõna leidmisega: „Sõnakett“ („Täidan laeva“). Iga järgnev sõna algab öeldud sõna
lõpuhäälikuga. EMA-ASI- ISA.
Sõnas 2. (3.) hääliku leidmine ja sellega algava sõna leidmine:
 kui 2. häälik on täishäälik (PÕDER- ÕUN, ÕHTU, ÕPIN jne)
 kui 2. häälik on kaashäälik (ORAV- REBANE, RONIB, RÕÕMUS jne)
Määratud arvu häälikutega sõna leidmine
Igapäevane tegevus:
 Minu juurde tulevad need, kelle nimes on 4 häälikut.
 Selle kraani juurde lähevad pesema need, kelle nimes on sama arv häälikuid, kui sõnas KÄSI, teise
juurde need, kelle nimes on samapalju kui sõnas HAMMAS.
Sõna häälikkoostise kinnistamine ja uue sõna süntees (moodustamine) häälikute abil
 „Elav sõna”: lapsed tähistavad mängus kindlaksmääratud häälikut ja rivistuvad vastavalt sõnale
(EMA). Ruumist lahkunud kaaslane arvab sõna ära häälikumängijate järjestikuse häälimise põhjal.
 „Kehapill”: sõna häälides puudutatakse vastavalt arvule oma kehaosi ülalt alla. ( Sõna TRUMM: T pea, R - õlad, U - puusad, M - põlved)
Ülipika hääliku kuulamine ja eristamine sõnas
Nimetatakse ka sõna vältekandjaks.
 Sõna lõpuhääliku kuulamine, eristamine ja nimetamine. Soovitav alustada hästikõlavate häälikutega
S ja R. Näiteks salmiread „Suss, suss, vihmauss”, „Kurr-karr, nurr-narr”. „Milline häälik kõlab
kõige kauem?”
 Pika täishääliku kuulamine sõna lõpus: TOO, TEE, SÜÜ, SÖÖ, MÄÄ, NÕÕ.
„Punktijaht: milline täishäälik saab kõige rohkem punkte?” (punktitähised , näiteks arvutuspulgad,
asetatakse tähestikus tähe juurde)
 Pika täishääliku eristamine sõna keskel 1silbilistes sõnades: „Milline häälik kostab kõige
kauem/pikemalt sõnas VAAL (PIIM, JOON jne.)?”
 Pika hääliku kuulamine salmi/lause igas sõnas. „Kuke laul” (rahvaluule): Kukeleegu! Võta loogu!
Kokk-kokk-kook! Kõver nagu look! Kukeleegu! Võta loogu! Kokk-kokk-kook! Juba otsas jook!
Lühikese hääliku ülipikaks muutmine ja sõna tähenduse uurimine
 Häälimine toimub sõna nägemata. Peale häälimist võib näidata sõnasilti või kirjutada sõna.
 Kirjanduspalas erineva tähendusega sõnade kuulamine ja arutelu: „On ja onn” (Tõnu Seero „Kaarli
lood” lk 38 )
 Hääliku pikkuse muutmisel teise tähendusega sõna saamine KURI-.KUURI.
Lause moodustamine saadud sõnadest: KURI KOER, LÄHEN KUURI.
 Sõnamuutmismäng: „Venitame U ( kummiga) pikaks”
KURI - UU – KUURI
LINA- NN- LINNA
PURI – UU – PUURI
TIBU – PP –TIPPU (tekib sulu pidur)
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TULI – UU – TUULI
SURI –UU – SUURI
SENI – EE – SEENI
EMAL – EE – EEMAL
REDEL – EE – REEDEL
KERA – EE – KEERA
KEEL – LL - KELL
LOOS –SS - LOSS

TIGU – KK – TIKKU (tekib sulu pidur)
RIDA – TT – RITTA (tekib sulu pidur)
LAMAS – MM - LAMMAS
SEEP – PP - SEPP
KEEP –PP - KEPP
KOOK – KK – KOKK
SAAL – LL – SALL

Kaashäälikuühendite muutmise kuulamine sõnas ja sõna tähenduse uurimine
Laps muudab ise antud sõna lõpuhääliku 2välteliseks ja näitab (toob) vastavat eset (pilti).
„Näita ( too, anna, vii)!“ Vahendid: esemed, pildid.
LIND – LINT, KURG – KURK, MÄRG – MÄRK, KING – KINK, SÄRG – SÄRK.
ETTEVALMISTUS LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEKS
Laps:










häälib täiskasvanu abiga (järele korrates, abivahendeid kasutades) 1-2silbilisi sulghäälikuta ja
häälikuühendita sõnu;
määrab hääliku asukoha sõna alguses, keskel, lõpus häälikuühendita sõnas;
omandab oskuse määrata õigesti häälikute järjekorda sõnades ning seostada häälikud tähtedega
kordab täiskasvanu eeskujul eri vältes kahest sõnast koosnevaid ridu (koli-kolli, koli-kooli);
loeb üksikuid sõnu kindlas situatsioonis (poe - ja tänavanimed, sildid);
kasvab ilukirjanduse roll lapse tundeelu, teadmiste, vaatlus- ja kuulamisoskuse ning
eneseväljendusoskuse arendajana;
kujunevad teadmised levinumatest kirjandusžanridest (luuletus, jutt, muinasjutt, vanasõna,
mõistatus);
kujuneb oskus kasutada raamatuid igapäevaelus teabe hankimiseks (entsüklopeediline ehk
aimekirjandus).

Arendamine:
1) endiselt on soovitatavaks žanriks muinasjutud, aga ka luuletused ja jutud laste elust;
2) lastekirjanduse kaudu tutvutakse eesti kirjandusklassikutega (Fr. R. Kreutzwald, E. Särgava, E. Enno,
J. Oro jt), väliskirjanduse klassikutega (vennad Grimmid, Ch. Perrault, H. C. Andersen), kaasaegsete
eesti autorite loominguga (E. Niit, E. Raud, H. Mänd, H. Runnel, T. Toomet, O. Arder jt),
Põhjamaade kirjanduse tuntud esindajatega (A. Lindgren, T. Janson jt);
3) häälimisharjutused (vt metoodilisi võtteid häälimiseks);
4) uute sõnade moodustamine ühe hääliku muutmise teel (pill – põll – pall);
5) kõnetaktide võrdleva hääldamise harjutamiseks esitatakse sama sõna (ei pea olema tähendusega) kaks
varianti, mis erinevad välte poolest ( Suur konn hüppab hoppa-hoppa, väike konn hüppab hobahoba);
6) harjutatakse kuulmise teel teistest pikema hääliku leidmist sõnast; kontrollimiseks kasutatakse
võrdlevat hääldust;
7) sõnamõistatusmängud lugemisoskuse arendamiseks (sõna äraarvamine täiskasvanu häälimise järgi);
8) häälikustruktuurilt sarnaste sõnade lugemine (siil, saal, sool) – laps loeb sõna ja leiab pildi.
7. eluaasta lõpuks on laps eeldatavalt omandanud järgmised oskused
1) organiseerib ja plaanib oma igapäevaseid tegevusi ja tuttavat keskkonda, seab eesmärke, üritab
tegutseda sihipäraselt ning lõpetab alustatud tegevused;
2) suudab reguleerida oma emotsioone ja käitumist, kasutades selleks kõnet nii aktiviseerivas kui ka
pidurdavas rollis;
3) seab uudsetes olukordades täiskasvanu sõnalise juhendamise järgi eesmärke ning valib
tegutsemisstrateegiaid;
4) loob uusi seoseid eeskuju, seletuste, kuulamise ja nägemise kaudu;
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5)
6)
7)
8)
9)

kasutab eakaaslastega suheldes arutlevat dialoogi;
huvitub sotsiaalsetest suhetest, räägib enam iseendast ning tunneb huvi teiste vastu;
teab ja kasutab tähti, numbreid ja sümboleid, kirjutab etteütlemise järgi lihtsamaid 1-2silbilisi sõnu;
oskab suunamise ja õpetamise korral kasutada lühikest aega õppimisstrateegiaid;
tajub oma mälu mahtu ning kordab teadlikult üle meeldejäetavat materjali.

Allikad (Keel ja kõne)
1. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (VV 29. 2008.a määrus nr 87 § 18 Valdkond Keel ja kõne).
2. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (toim E. Kikas), TÜ Kirjastus 2008.
3. Üldoskuste areng koolieelses eas, REK 2009.
4. Õppe-ja kasvatustegevuse valdkonnad, Valdkond Keel ja kõne, (M. Hallap, M. Padrik), REK 2009.
5. Lapse kõne arendamine (praktilisi soovitusi kõnelise suhtlemise kujundamisel), (M. Hallap, M. Padrik),
TÜ Kirjastus 2008.
6. Logopeedia alused, Tln 1973.
7. Sõrmepere seiklused (V. Vilu), AS Ajakirjade Kirjastus 2007.
8. Pannkoogipidu (V. Vilu), AS Ajakirjade Kirjastus 2008.
9. Liisusalmid ja lasteriimid (liisusalmide ja lasteriimide kasutusvõimalused lasteaia õppe-ja
kasvatustegevustes), Kirjastus Ilo 2009.
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15. VALDKOND EESTI KEEL KUI TEINE KEEL
PÕHIMÕTTED, EESMÄRGID, EELDATAVAD TULEMUSED, SISU JA KORRALDUS
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel omandavad mitte-eesti kodukeelega lapsed eesti keele
lõimitud tegevuste kaudu, mis Türi Lasteaias toimuvad eesti keeles.
Mitte-eesti kodukeelega lapse puhul lähtutakse rühmas järgmistest põhimõtetest
1. õpetaja suhtleb mitte-eesti kodukeelega lapsega planeeritud tegevusi läbi viies kui vabal ajal eesti
keeles, vajadusel kasutab alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid;
2. õpetaja soodustab lapse eesti keele arengut suunates teda aktiivselt osalema rühma tegevustes ja
suhtlema eakaaslaste ning täiskasvanutega;
3. õpetaja väärtustab laste erinevaid kultuuritraditsioone ja tutvustab neid lastele;
4. vajadusel nõustavad rühmaõpetajad ja logopeed lapsevanemaid lapse kõne arengut ja arendamist
puudutavates küsimustes.
Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgiks on, et mitte-eesti kodukeelega laps:
1. tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu;
2. soovib ja julgeb eesti keeles suhelda eakaaslaste ja täiskasvanutega;
3. tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest;
4. kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel mitte-eesti kodukeelega 6-7aastane laps:
1. mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet;
2. tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid;
3. saab aru korraldustest ja reageerib adekvaatselt;
4. saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires;
5. kõneleb õpitud sõnavara piires;
6. kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid;
7. teab peast mõnda eestikeelset luuletust ja laulu;
8. oskab nimetada oma kodukohta ja mõningaid kohanimesid;
9. teab tähtpäevi, kombeid ja rahvussümboleid;
10. tunneb eesti keele häälikuid ja tähti;
11. tunneb huvi eesti keeles lugemise ja kirjutamise vastu ning loeb lühikesi sõnu;
12. mõistab etteloetud või esitatud eestikeelse loo põhisisu;
13. suhtleb eesti keeles eakaaslastega ja täiskasvanutega, osaleb aktiivselt tegevustes ja mängudes.
Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu on:
1. kuulamine;
2. kõnelemine;
3. eesti kultuuri tutvustamine.
Tegevused eesmärkide saavutamiseks:
1. eesti keele kuulamine ja omandamine praktiliste tegevuste ja mängu käigus, kus sõnalist
2. suhtlemist toetab ümbritsev keskkond;
3. eesti keele kasutamine igapäevategevustes ning suhtlemisel, luues selleks huvitavaid ja keelekasutust
innustavaid olukordi;
4. erinevate emotsioonide ja meelte kaasamine: miimika, kehakeel, žestid, intonatsioon, muusika, rütm,
aistingud;
5. keeleõppe ja -kasutuse sidumine teiste valdkondade (matemaatika, kunst, liikumine, muusika)
tegevustega;
6. õpitu kordamine erinevates mängudes, olukordades ja suhtlussituatsioonides;
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7. kaasamine erinevatesse eesti rahvatraditsioone ja kultuuri käsitlevatesse ettevõtmistesse;
8. näitlike ja õppevahendite kasutamine keele ja kõne õppimisel: arendavad mängud,
kõnearenduspildid, raamatud, esemed, töövihikud, tähed-numbrid, mänguasjad jne;
9. keele mõistmine ja sõnavara rikastamine lastekirjanduse ettelugemise, lasteetenduste jälgimise,
õppeprogrammidel osalemise jne abil;
10. häälikute ja tähtede õppimine, sõnade kirjutamine, lühikeste sõnade veerimine ja lugemine;
11. täiskasvanute õige kõne kasutamine eeskujuna ning laste kõnevigade delikaatne korrigeerimine.
Keele õppimise ja omandamise toetamise korraldus:
1. eesti keele omandamine toimub eesti õppekeelega rühmas, kus enamik lapsi räägivad eesti
2. keeles ja on eelistatult ning võimalusel ühevanused;
3. õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine toimub individuaalselt, väikses grupis ja/või kogu rühmaga
regulaarselt ja järjepidevalt;
4. koostöövõrgustiku loomine lasteaias: lapse keeleõpetusse on kaasatud rühmaõpetajad, muusika- ja
liikumisõpetaja, õpetaja abi;
5. vajadusel kuulub koostöövõrgustikku ja nõustab lapsega läbiviidavaid keeleõppe tegevusi ka
logopeed;
6. tehakse koostööd lapsevanematega, et jälgida ja toetada lapse eesti keele omandamist, nõustada
vanemat keele ja kõne õige omandamise teemadel;
7. eesti keelest arusaamiseks on lapsele vajadusel tõlgiks täiskasvanu;
8. tagatakse vajalikud metoodilised käsiraamatud, õppematerjalid ja õppevahendid õpetajale ja lastele.
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16. VALDKOND MATEMAATIKA
Valdkonna Matemaatika eesmärgid, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti.
Õppe- ja kasvatuseesmärgid on, et laps:
1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuse põhjal;
3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab oma päevategevusi;
4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
6) suudab kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundimõistete abil;
7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Matemaatika sisu on:
1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;
2) suurused ja mõõtmine;
3) geomeetrilised kujundid.
Üldteemad:
 Asjade keskkond – esemete järjestamine ja rühmitamine, orienteerumine ajas ja ruumis, hulgad.
 Kujundite keskkond – tasapinnalised ja ruumilised geomeetrilised kujundid.
 Suuruste keskkond – suurused ja mõõtühikud.
 Arvude keskkond – loendamine, arvud, liitmine ja lahutamine.
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) innustatakse last nähtusi ja esemeid korrastama ja kujundama ning selles orienteeruma, mille
tulemusel laps avastab esemetevahelisi seoseid, leiab esemetes erinevusi ja sarnasusi ning oskab
esemeid järjestada, rühmitada ja loendada;
2) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas ning
kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;
3) seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, ergutades sealjuures
last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning kompimisaistingut;
4) suunatakse last ümbritsevat matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite nimetused jm);
5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist erinevates objektides sarnaste ja erinevate
tunnuste ning omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu.

82

16.1. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI
1,5 - 2aastane laps: Hakkab märkama hulkade erinevaid suurusi ning valima hulgast meelepärast. Tajub tegevuste käigus esemete, kujundite ja vormide erinevaid
omadusi: suurus, pikkus, vorm, raskus. Areneb ruumitaju ja -mälu: kus midagi asetseb, kuhu ta midagi pani jne.
Üldteema
Hulgad,
loendamine,
arvud
arvutamine

Suurused

Geomeetrilised
kujundid

2-3 aastased
1. Rühmitab esemeid ühe
sarnase tunnuse (värvus, kuju,
suurus vms) järgi hulgaks: nt
ja pallid ja klotsid värvuse järgi
(punased klotsid ühte ja
punased
pallid
teise
hunnikusse).
2. Leiab erinevate esemete
hulgast palju ja üks.
3. Loendab asju kolme piires
ning vastab küsimusele mitu
on?

3-4 aastased
1. Otsustab, kas nimetatud
ese kuulub (ei kuulu)
moodustatud hulka.
2. Paaride moodustamisega
(üks ühesesse vastavusse
seadmisega) saab teada, et
esemeid on võrreldavates
hulkades
sama
palju,
ühepalju ehk võrdselt.
3. Loendab 5 piires ja tunneb
arvude rida 5ni.

4-5 aastased
1. Rühmitab esemeid,
olendeid kahe erineva
tunnuse alusel (rühma
lapsed on poisid ja
tüdrukud.
2. Võrdleb esemete
hulki
paaridesse
seades ning otsustab,
mida on rohkem kui,
vähem kui.
3. Tutvub arvudega
10ni.

1. Näeb ja leiab esemete
suurustes erinevusi ning
osutab
küsimisel
kahest
samatüübilisest
esemest
suuremale või väiksemale.

1. Võrdleb (järjestab) kahte
eset
suuruse
(suuremväiksem), pikkuse (pikemlühem),
laiuse
(laiemkitsam) järgi ning kasutab
mõisteid.

1. Järjestab esemeid
kõrguse
järgi
(kõrgem-madalam).
2. Järjestab 3 eset
suuruse,
pikkuse,
laiuse ja kõrguse järgi.

1. Leiab samasuguse kujundi 1. Eristab kolmnurka ja 1. Näeb ja oskab
peale-,
kõrvutivõi nelinurka
ning
leiab kirjeldada ruudu ja
sisseasetamise teel (nt ringi kujundiga sarnaseid esemeid ristküliku sarnasusi ja

5-6 aastased
1. Loendab 12 piires, teab
arvude rida 12ni.
2. Oskab nimetada antud
arvule eelnevat/järgnevat
arvu.
3. Tunneb numbrimärke.
4. Võrdleb arve (on
suurem kui, on väiksem
kui).
5. Paneb kokku kahe
hulga esemed ja liidab.
6. Võtab ühest hulgast
esemeid ära ja lahutab.
1. Järjestab kuni 5 eset
suurustunnuse järgi.
2. Leiab vaadeldavast
objektist
silma
järgi
suurema-väiksema-sama
suure ning kontrollib
objekte kõrvutades.
3. Hindab kaugust silma
järgi.
4. Mõõdab pikkust, laiust
ja kõrgust kokkulepitud
mõõtevahendiga.
5. Järjestab raskuse ja
paksuse järgi.
1. Koostab mustreid, laob
pilte kujunditest.
2. Rühmitab kujundeid

6-7 aastased
1. Mõtestab arvude rida 12ni.
2. Liidab ja lahutab 5 piires
ning tunneb ja kasutab
vastavaid sümboleid (+, -, =).
3.
Oskab
koostada
matemaatilisi jutukesi kahe
etteantud hulga järgi.

1.
Teab
igapäevaelus
kasutatavaid pikkusmõõte cm,
m ja km; massimõõtu kg ning
mahumõõtu liiter; rahaühikuid
kroon ja sent ning kasutab neid
mängutegevustes.
2. Mõõdab pikkust, raskust ja
vedelikku
kokkulepitud
mõõtevahendiga.

1. Eristab ruumilisi kujundeid
(kuup,
kera,
risttahukas,
püramiid)
tasapinnalistest
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abil kõik ülejäänud ringid).
rühmatoast, õuest ja tänavalt. erinevusi ning leida vormi, suuruse, värvuse kujunditest (ruut, ring, ristkülik
2. Kompimise- veeretamisega
sarnaseid kujundeid vm järgi.
ja kolmnurk).
eristab ja leiab ümmargusi ja
ümbritsevast.
kandilisi esemeid, sh ringi ja
ruutu.

Orienteerumine
ajas

Orienteerumine
ruumis

1. Vestleb ööle ja päevale
iseloomulikust ning matkib
tegevusi mängus (nt ööseks
paneb nuku magama, päeval
nukk mängib).

1.
Leiab
aastaaegadele
iseloomulikke
tunnuseid
(piltidel, vestluses vm).
2. Eristab hommikut ja õhtut
(kirjeldab tegevusi).

1. Teab ööpäeva osi
hommik-päev-õhtuöö; kirjeldab tegevusi
ja sündmusi eile-tänahomme.

1. Orienteerub oma kehal ja
näitab, mis asub ülal-all,
kõrval, ees-taga.
2. Juhendamisel paigutab
esemeid teise isiku või eseme
suhtes üles-alla, ette taha.
3. Suudab tuttavates ruumides
(lasteaed, rühmaruumid) üles
leida nimetatud toad või
kohad.

1. Määrab teiste laste ja
esemete
asukohta
enda
suhtes: ülal-all, ees-taga
(minu ees, minu taga jne).

1.
Määrab
enda
asukohta teiste laste ja
asjade
suhtes
(seisan … taga; olen
kapi ees).
2. Määrab vasakut ja
paremat poolt.

1. Kirjeldab tegevusi
erinevatel nädalapäevadel
ja teab nädalapäevade
järjestikuseid nimetusi.
2.
Eristab
mõisteid
kiiresti-aeglaselt, varsti,
hiljem, kohe.

1. Teab kuude nimetusi ning
enda sünnikuud ja -päeva.
2.
Määrab
kellaaega
täistundides ning koostab
päevakava.
3. Kasutab kõnes õigesti sõnu
enne, praegu, hiljem-varem,
noorem-vanem.
1. Määrab eseme asukohta 1. Orienteerub tasapinnal
teise eseme suhtes: all- (paberil).
peal, kohal, keskel, ääres,
vasakul-paremal.
2. Orienteerub ruumis
(õues) juhendite järgi.
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17. VALDKOND KUNST
Valdkonna Kunst eesmärgid, sisu, lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti,
kunstitehnikad ja -vahendid.
Kunstikasvatuse peamine eesmärk on pakkuda lastele võimalusi avastada erinevaid materjale ja vahendeid
ja lasta lastel tunda rõõmu loovtegevusest. Lastel peab säilima julgus katsetada ja kasutada kunsti kui
isikupärase eneseväljenduse vahendit.
Lasteaia kunstikasvatuses on tulemusest tähtsam kunsti loomise protsess ise.
Eesmärgid:
1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendamisest;
2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma;
3) kasutab õpitud meisterdamisvõtteid ja -vahendeid;
4) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.
Sisu:
1) kujutamine ja väljendamine: mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
2) kujundamine: objektile kuju, vormi ja esteetilise lisaväärtuse andmine;
3) tehnilised oskused: kääridega lõikamine, kleepimine, kortsutamine, rebimine, liimimine, viltimine,
põimimine, kerimine, sidumine, lükkimine, voltimine, pritsimine jm;
4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstist
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17.1. KUJUTAMINE JA VÄLJENDAMINE
Kujutamine ja väljendamine on mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul maalides, joonistades, kleepides, voolides.
Selleks kasutab laps vahendeid, värve, näidiseid, objekte, omaenda elukogemusi, õppekäikudel ja mujal nähtut.
Laps räägib kujutatust: olukorrast, detailidest, värvidest, meeleoludest, soovidest ja muust.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 – 3 aastane laps tajub ja avastab tegutsedes kunstivahendeid, vorme ja värve.
2-3 aastased
3-5 aastased
1. Tunneb huvi kunstitegevuste vastu ja rõõmu 1. Kujutab nähtavaid ja nähtud asju isikupäraselt
kritseldamisest,
šabloonijäljenditest, ja loovalt
pintslitõmmetest ja -vajutustest, kleepimisest ja 2. Jutustab piltidel kujutatud asjadest ja
voolimisest ning valminud tööst
olukordadest ning oma fantaasiatest
2. Räägib kujutatust küsimustele vastates, 3. Valib erinevaid värve esemete, tegevuste,
suunamisel, iseseisvalt
ilmastikunähtuste ja tunnete väljendamiseks
3. Leiab värvide seast ja ümbritsevast 4. Valib kunstitegevustes meelepäraseid
keskkonnast sinise, kollase, punase ja rohelise vahendeid (värve, pabereid, jääkmaterjali jm)
värvi
5. Võrdleb heledamaid ja tumedamaid
värvitoone ning kasutab neid vastavalt teemale,
meeleolule

5-7 aastased
1. Kasutab loovalt geomeetrilisi kujundeid ja nende
kombinatsioone keerukamate objektide kujutamisel
2. Kujutab isikupäraselt etteantud ja vabalt valitud
teemat
3. Jutustab oma töös kujutatud inimestest, tegelastest,
olukorrast, tegevusajast ja -kohast
4. Rõhutab teemas olulisi detaile (vilkur, ripsmed,
hambad jne) värvi, suuruse või asukohaga
5. Nimetab värvitoone (taevasinine, hallikassinine jne)

17.2. KUJUNDAMINE
Kujundamine on objektile (pappkarp, plastikpudel, plastiliinitükk, villatups, ruum jne) vormi (geomeetrilised kujundid), kuju (loom, lill, inimene, tarbeese jne) ja
esteetilise lisaväärtuse (kaunistuse, mustri) andmine.
Kujundamine on vormi ja kuju andmine ning kaunistamine (ruum, mustriline ese, tähtpäevakaart, peolaud, raamatukaas jne).
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
2-3 aastased
3-5 aastased
1. Kaunistab täppidega, joontega ruumilisi ja 1. Kujundab lihtsa kordusmotiiviga mustririba
tasapinnalisi esemeid (lillepotti, kujundit, kivi, plaati, ääriseks (taldrik, raamat, sokisäär jne)
papptaldrikut jne)
2. Kujundab tähtpäevakaardi, -stendi, -tahvli sobivate
motiividega
3. Valib kaunistusmotiivi (tempel, šabloon) ja
kaunistab
eset
või
kujundit
(papptaldrik,
kruusikujund jne)

5-7 aastased
1. Märkab mustri rütmi ja suudab seda jätkata
2. Kujundab ise kaunistusmotiivi või mustri
3.
Selgitab
omavalmistatud
(voolitud,
meisterdatud, volditus) esemete otstarvet
4. Aitab tähtpäevaliselt kujundada ruumi (ust,
akent, seina, tahvlit, lauda
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17.3. TEHNILISED OSKUSED
17.3.1. Joonistamine
Joonistamine on jälje jätmine pinnale. Joonistada saab mitut moodi: sõrmega udusele klaasile, pulgaga liivale ja lumele, pliiatsiga paberile.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 - 3aastane laps teeb kritseldusi, joonekesi, täpikesi.
2-3a
1.
Tõmbab
iseseisvalt
jämedate
joonistusmaterjalidega (rasvakriidid, pehmed
pliiatsid jne) erinevaid jälgi (täpid, jooned:
vertikaalsed,
horisontaalsed,
lainelised,
katkendlikud, spiraalsed), püsides paberil.
2. Kujutab inimese nägu ja selle osi
3. Hoiab abiga õigesti joonistusvahendeid.

3-5a
1. Tõmbab iseseisvalt horisontaalseid ja
vertikaalseid
triipe
sooviga
jäljendada
konkreetseid esemeid.
2. Tõmbab juhendamisel erineva kuju ja suunaga
jooni, sealhulgas ka kaarjaid
3. Joonistab inimese kehaosi detailsemalt
4. Kujutab natuurile sarnaseid esemeid, asju,
inimest (nn peajalgsed).
5. Kujutab esemeid ja olendeid mitte ainult reas,
vaid üle kogu paberipinna.
6. Värvimisel ületab minimaalselt piirjoont.
7. Kasutab erinevaid joonistusvahendeid liigse
surveta.
8. Kasutab iseseisvalt pliiatsiteritajat.
9. Tõmbab ühtlase joone lihtsa kujuga šablooni
või joonlaua järgi.

5-7a
1. Kujutab looma ja inimest liikumises (jookseb, ujub,
talvised tegevused jne).
2. Joonistab kontuuriga kujutatavad objektid.
3. Püüab täpsemalt edasi anda objekti üldvormi, osi,
proportsioone, värvust (n. puuoksad ja tüvi muutuvad
tipus peenemaks, oksad ei asetse sümmeetriliselt jne.)
4. Väljendab sirgete, sakiliste, kaarjate jne joontega
meeleolu ning täidab pinda.
5.
Joonistamisel
jätab
vahendiga
jäljendi
joonistusvahendit ja paberit rikkumata.
6. Värvib enamasti kontuuri ületamata.
7. Meeldetuletamisel kasutab pinna katmiseks kallutatud
pliiatsit (pliiatsi külgi).
8. Värvib värvi- või viltpliiatsitega kujundid
(omajoonistatud või värviraamatu) kontuuri seest,
varieerides käe liikumise suunda.

17.3.2. Maalimine
Maalida tähendab värvidega pilti luua, mistõttu see on veidi keerulisem tegevus kui joonistamine. Nimelt tuleb lapsel teha üks liigutus rohkem ehk kui laps
joonistades kasutab reeglina vaid pliiatsit ja paberit, siis maalides tuleb paberile ja pliiatsile lisaks veel värv.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 - 3aastane laps teeb templite või näpuvärvidega jäljendeid: täppe, jooni, kujundeid.
2-3a
3-5a
5-7a
1. Tõmbab pintsliga erineva suunaga jooni, teeb 1. Võtab pintslile vajaduse korral lisaks värvi ja 1. Segab värve uute toonide saamiseks.
täppe ning katab pindu.
katab pindu.
2. Kasutab töös eri jämedusega pintsleid.
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2. Trükib näpuvärvidega sõrmede ja kogu käega.
3. Vajutab jäljendeid, kattes templi iseseisvalt
värviga.
4. Teeb pintsliga jäljendeid ja katab nendega
kogu paberi pinna.
5. Tõmbab pintsliga jooni ja ringe.
Näiteks (N) :
E: Värvib jämedama pintsliga paberipinda
N: „Võlupilt“ (vahendid: küünal, paber,
akvarell).
E: Tõmbab pintsliküljega horisontaaljooni
N: „Vaip“
„Pikad juuksed nukule“
„Vihmanired aknaklaasil“
E: Vajutab pintsliga täppe
N: „Tähed taevas“
„Täpiline kleit“
„Kaunistatud piparkoogid“
„Terad linnukesele“
„Lill emale“
„Kevadine pajupõõsas“
„Värviline Une-Mati
liivakott“
E: Värvib pintsliga šablooni (vajutab puule
näpuga värvilisi „kuulikesi“)
N: „Ehitud kuusepuu“
„Päkapikk“
E: Tõmbab lainelist joont
N: „Vesi jääkarule“
„Lokid emmele“
„Eesti lipp“
E: Kasvatab täpist ringi
N: „Suured ja väikesed lumepallid“
„Lumememm“
E: Tõmbab jooni erinevas suunas
N: „Päike“

2. Teeb objektidele väiksemaid detaile
pintslivajutuste ja -tõmmetega.
3. Ei kata maalides juba küllaldaselt kaetud
pinda korduvalt (hoidub mitmete värvikihtide
katmisest juba värvitud pinnale).
4. Kujutab loodusnähtusi ja teisi sündmusi.
5. Koostab mustri pintslijälgedest, sirgjoontest,
ringidest. Paigutab mustri ribale, ruudule,
ringile.
6. Tunneb ja kasutab värve: sinine, punane,
kollane, roheline, valge, must, roosa, hall.
7. Saab hakkama pintslile paraja hulga värvi
võtmisega, pintsli loputamisega kuivatamisega
enne uue värvi võtmist.
8. Õpib jaotama maalitavat tervenisti kogu
paberi pinnale
9. Püüab maalimisel edasi anda objekti kindlat
välimust
10. Kasutab töös pintslit erinevalt (pintsli otsa ja
külge).
Näiteks (N):
E: Maalib ringi, katab värviga, kujutab nägu.
N: „Kakuke teel“
„Kuu ja tähine taevas“
„Päkapikk piilub aknast“
E: Maalib erisuurusega ringe šabloonile
N: „Suured kummikud mardisandile“
„Lepatriinu“
E: Tõmbab pintsliga erineva suunaga jooni
N: „Lilleõis“
„Päikesekiired“
„Raudtee“
E: Katab pintsliga maalides konkreetset pinda
N: „Piimakann“
„ Vaas“
E: Maalib ümarvorme
N: „Õun“

3. Väldib värvide määrdumist.
4. Kujutab loodusobjekte natuuri ja kujutluse põhjal.
5. Kujutab ümbritsevat elu, inimesi ja loomi.
6. Annab edasi tegevust ja kujutatavate objektide eripära
värvis, vormis ja õigetes proportsioonides.
7. Tunneb ja kasutab värvitoone: sinine, punane,
roheline, kollane, oranž, lilla, pruun, valge, must, hall,
roosa; nende pastelseid varjundeid.
8. Õpib vaatlema vikerkaare värve (soojad ja külmad
toonid; värvuseta värvid: must ja valge).
9. Tunneb põhivärvusi ja teab, mis toonid saab nende
omavahelisel segamisel.
10. Tutvub nimetustega: telliskivipunane,
samblaroheline, sinepikollane, sirelililla
11. Kujutab esemeid, loomi, linde, inimesi õigetes
12. Orienteerub paberil: kaugemal ja lähemal olevaid
esemeid maalib erineval kõrgusel ja erinevas suuruses
13. Valib kokkusobivaid värve. Maalib pintsli otsaga
mustreid
lilledest,
marjadest,
taimemotiividest,
geomeetrilistest kujunditest
14. Kasutab erinevaid tehnikaid:
*rasvakriiti või küünalt koos vesivärvidega
*kriipimist
*tilgatrükki koos puhumisega
*puhumist koos sulejoonistusega
*märjale paberile akvarelli või tuššiga maalimist
Näiteks (N):
E: Maalib loodusobjekte
N:„Sügis aias“
„Sügisesed puud“
„Minu lemmik aastaaeg“
„Minu sünnikuu“
E: Kujutab põllutöid ja vahendeid
N: „Kartulivõtt“
„Traktor künnab põllul“
„Kevadtööd“
E: Värvib joonest väljumata
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„Päike“
„Värviline pall“
E: Õpib maalima spiraaljoont
N: „Lammas“
„Printsessi lokid“
E: Püüab maalida objekti õiges proportsioonis
N: „Tädi Maiu“
„Minu väike vend“
„Minu perekond“
E: Maalib sarnaseid objekte erinevates
suurustes
N:„Kolm karu“
„Suur ja väike Peeter“
E: Moodustab mustri kindla rütmiga; oskab
edasi anda rahvuslikku ornamentikat
N: „Rahvariide vöö“
„Muster seelikule“
„Käpikud“
E: Oskab segada värve (hall, roosa, näovärvvalge +oranž)
N: „Elevant“
„Kolm põrsakest“
„Minu rõõmus nägu“
E:
Kujutab
täpset
sümboolikat
„Eesti lipp“
„Rukkilill“

N: „Minu varjuportree“
E: Maalib loomi, linde liikumises
N: „Meie Muri armastab joosta“
„Rebane hiilib Kakukest“
„Linnukesed toidulaual“
„Toonekurg pesal“
„Vastlasõit hobusega“
„Kolm põrsakest“
„Põhjapõder“
„Kaelkirjak“
E: Kujutab inimesi; annab edasi nende iseloomulikku
välimust ja meeleolu; arvestab õigeid suurusvahekordi
N: „Vaeslaps ja talutütar“
„Lõbus laps ja kurb laps“
„Pöialpoiss ja hiiglane“
„Päkapikud hiilimas“
„Päkapikud lumises metsas“
„Jussikese seitse sõpra“
E: Kujutab inimest erinevates tegevustes ja poosides
N: „Mina olen tubli sporditüdruk, -poiss“
„Mina oma sõbraga“
„Talvelõbud“
„Meie ujulas“
„Minu kõige parem päeva osa“
E: Katab kogu paberipinna, oskab sulandada värve
(akvarell)
N: „Kevadine ilm“
„Sügisene astripeenar“
„Päike loojub“
E: Kasutab kujutlusvõimet ja on oma töös loov
E: „Võlupilt“
„Muinasjutumaa“
E: Kujutab ümbritsevat
N: „Minu kodulinn Türi“
„Meie seenemetsas“
E: Kujutab erinevas eas inimesi
N: „Isa ja vanaisa vaatavad aknast välja“
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„Mina ja mu kallis vanaema“
E: Kujutab musta ja halli lammast aedikus
„Lõbusad tallekesed“
E: Niisutab paberit ja maalib märjale paberile ja
joonistab tinten-peniga kujundeid (segatehnika)
„Õied emadepäevaks“
„Tärkav kevad“ (heledad ja tumedad toonis)
„Siil udus“
E: Tunneb sooje värvitoone
„Rõõmuvärvid“
E: Kujutab erinevate kujude ja värvidega kalu
„Veealune maailm“
E: Kasutab maalimisel segatehnikaid
N: „Öine linn“ (küünal, guašš)
N: „Linnud okstel“ (puhumine +maalimine)

17.3.3. Kleepimine ja meisterdamine
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
Eeldatavad tulemused 2-3a

Eeldatavad tulemused 3-5a

Eeldatavad tulemused 5-7a

1. Kortsutab õunapuule õunu
Näiteks (N): „Õunapuu“ (salvrätist jne)
2. Kujundab kleiti ( triibud, täpid, lilled)
N: „Aino kleit“
3. Õpib kasutama värvirütmi
N: „Värvilised lõngakerad kassile“
4. Kujundab kujunditest sõidukit
N: „Buss või auto“
5. Paigutab erinevad ringid ja ovaalid paberile
N: „Jonnipunn“
6. Proovib rebida paberist tükikesi
N: „Kauss salatiga“
„Toit lindudele“
7. Kujundab mustrit (täpid, ribad)
N: „Kaunis lillevaas“
8. Kujundab lille.

1. Liimib puulehti ettevatlikult (lehtedest lind, puu).
N: „Lind või puu“
2. Rebib paberist lumeräitsakaid .
N: „Kuused paksu lumevaiba all“
3. Voldib paberist kevadlille
N: „kevadlill“
4. Lõikab ja kleebib riideid
N: „Mina“
5. Harjutab lõikama paberist ribasid ja lihtsamat kujundit
etteantud joone järgi. Lõikab vormilt lihtsaid kujundeid.
N: „Põhjamaa- ja lõunamaaloomad“
6. Proovib eri materjali ühendamist
N: „Rõõmus tibu“ (munast)
7. Kujundab aastaajalise pildi
N: „Kalender “
„Ilutulestik“

1. Oskab paberist rebida ringi (linnu pea, kõht,
linnukese saba ja tiivad)
N: „Linnuke oksa peal“
2. Meisterdab kartongirullile (WC-paberi jm) linnu.
N: „Imelind“
3. Meisterdab korgist (pudeli) loomakese ja inimese
N: „Konnake“
„Pudelikorgist poiss“ („Kasulikud korgid“, lk 39)
4. Kujundab mosaiikpildi
N: „Inimene“ („Ribamaa ribala“ lk 5)
5. Lõikab ja kujundab geomeetrilistest kujunditest
pildi. Lõikab välja kumeraid vorme ja pisidetaile.
N: „Sinililled metsa all“
6. Kujundab mustrit arvestades kaunistavat eset
N: „Nõiaseelik“
7. Oskab voltida paberi mitu korda kokku.
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N: „Kevadlill“
9. Proovib paela nööbi august läbi pista.
N: „Vurr“
10. Harjutab käärilõikeid tegema

„Mina kelgutamas“
( „Käsitöötuba“)

N: „Lumikelluke“
8. Oskab voltida paberi kokku ja lõigata pikad ribad.
N: „Raagus puu“ (vastavalt aastaajale)
( käsitöötuba lk 25)

Kirjandus: Urve Andressoo „ Ribamaa ribala“
Tiiu Kivirähk „Käsitöötuba“
Merle Nurms „Kasulikud korgid“

17.3.4. Voolimine
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti.
1aasta 6kuune kuni 3aastane laps sõrmitseb ja vormib liiva, voolimissavi, kineetilist liiva.
2-3 aastased
3-5 aastased
1. Muljub ja näpistab, õpetaja juhendamisel
rullib ja veeretab plastiliini, kineetilist liiva.
Näidisteemad
(N):
„Toit
lindudele“,
„Maiustused“, Vahvad vihmaussid“
2. Surub sõrme või pulgaga pehmesse
plastiliini auke, teeb pinnale triipe ja täppe.
N: „Leivapätsike“, „Lillevaas sõbrale“

1. Kasutab erinevaid voolimismaterjale: plastiliin, savi,
soolataigen, kineetiline liiv.
2. Veeretab ja rullib voolimismaterjali peopesade mitte
sõrmede vahel. Vajutab saadud kuju lapikuks.
N: „Värvilised pallid“, „Jõuluküünlad“, „Tervislikud
juurviljad“, „Vahvad seened“
3. Õõnestab pöidlaga vajutades ümarvormidesse süvendit.
N: „Minu pudrukauss“, „Ema keedupott“, „Linnukese
pesa“, „Korv munadega“
4. Pigistab ja venitab voolimismaterjali, luues soovitud
kuju. Ühendab erinevaid detaile kokkusurumise teel, silub
liitekohta sõrmega.
N: „Lõbus linnuke“, „Maias karu“, Lustakas lumememm“
5. Voolib erineva kuju ja suurusega esemeid natuurnäidise
järgi. Kujundab voolingu pinda voolimispulga abil (karvja sulgkate, juuksed, muster)
N: „Puuviljavaagen“, Tass alustassiga“, „Jänes
kehkenpüks“, Mina seisan“

5-7 aastased
1. Valmistab koos õpetajaga uusi voolimissegusid.
Mariann F. Kohl „Voolimistööd“
2. Kujutab süžeelisi kompositsioone plastilisel
kujul. Lisab pisidetaile vajutamise teel, silub pinda.
Jaotab voolimismaterjali vajalikeks osadeks.
N: „Orav käbiga“, „Lillekimp“, „Lõbus krõll“
3. Kujutab inimese- ja loomafiguure liikumises.
N: „Laps mängib palli“, „Mina võimlen“, Koer
sitsib“, „Rebane jookseb“
4. Kujutab tasapinnalisi pilte.
N: „Seinapilt“ vastavalt nädala teemale
5. Kasutab erinevaid vahendeid (käärid jne)
voolingu ilmestamiseks.
N: „Edev lind“, „Seinapilt“, „Siilipere“, „Kaunid
õied“
6. Kasutab iseseisvalt õpitud voolimistehnikaid
meelepärase töö tegemisel.

Kirjandus: S. Hanson „Õpime voolima“
Mariann F. Kohl „Voolimistööd“
S. J. Raštšupkina „Plastiliinist voolimine“
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Anja Ritterhoff „Voolimine“
Merle Nurms „Kingituseks loodud“
Juta Hiiop „Voolimine ja lõikamine“

17.4. KUNSTI VAATLEMINE, VESTLUSED KUNSTIST
Eesmärgid: vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.
Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti
1,5 - 3 aastane laps vaatleb oma kujutatut, kunstiteoseid ja raamatuillustratsioone täiskasvanu suunamisel ja ise.
2-3 aastased

3-5 aastased

5-7 aastased

1. Vaatleb pilte ja raamatuillustratsioone ning
räägib nähtust ise või vastab küsimustele
2. Näitab oma kunstitööd ja räägib sellest ise
või küsimuste toel

1. Vaatleb pilte ja illustratsioone, kirjeldab ja avaldab oma
arvamust
2. Jutustab oma kunstitöödes kujutatust ning nimetab
kasutatud materjale

1. Kasutab raamatuillustratsioone, kunstiteoseid
(skulptuure, ehistöid jm) oma töö lähtealusena,
luues oma variandi.
2. Räägib lugupidavalt kaaslaste kunstitöödest
3. Loob oma kunstitöö põhjal loo: mis toimus enne,
mis juhtub pärast; milline on meeleolu jne
4. Märkab ja kirjeldab kunstiteoseid vaadeldes
seoseid ümbritseva keskkonnaga (detailid, värvid
jm)

Kunstiteoste ja kunsti loomise vaatluse võimalused Türil:
1. Kunstilised objektid: 2 paekiviskulptuuri (vana naine ja noor naine) kesklinna pargis
2. Näitused: Kultuurimajas korraldatavad kunsti- ja fotonäitused, Türi Põhikooli ja toimetulekukooli õpilaste näitused
3. Kunstnike töö ja tööde vaatlused: Resa Tiitsmaa – nukud; Ülle Kuldkepp- ehted, maalid, nahatööd, illustratsioonid, lavakujundused; Ülle Järve – maalid,
tarbekunst jne; Salme Andre – siidimaal; Anneli Raamat – keraamika, Karin Pihlik – vilditud portreed jm
4. Rahvuslik käsitöö, -esemed jne: Margot Marks – kangakudumine; käsitöö ja kunstikauplused Türil,
5. Arhitektuur: Türi kiriku vitraažaknad
6. Muu: Metallikunst – Türi kesklinna kalmistu ristid
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17.5. LISA: KUNSTITEHNIKAD JA -VAHENDID
17.5.1. Joonistamis- ja maalimisvõtted, eritehnikad
Pintsli vars liikugu tõmmatava joone ees.
 Jälgida, et laps ei nühiks pintslit edasi-tagasi.
 Enne tööle asumist teha vastavaid käeliigutusi õhus, seejärel kuiva pintsliga paberil, alles siis
värvidega.
 Pintsli liikumist võrrelda tuttava tegevusega (n. värvilaigust ringi kasvamisel- õhupall paisub,
paisub ...).
 Õpetada pintslit loputama ja lappi kasutama.
AKVARELLTEHNIKAD
„Siidine“ maalimine. Teeme paberi üsna rohke veega märjaks ja lisame ka veidi värvi. Selle tehnika juures
on oluline värvi sulamine ja voolamine. Et värvi voolamist paremini näha oleks, lisan teist värvi (alusmaalist
erinevat tooni) ja maalin sellega otse märja värvi peale. Kui värvid sulavad ja voolavad, on “siidine”
maalimine kenasti välja tulnud.
Pesemistehnika. Selle tehnika jaoks on meil vaja tumedat värvi. Selle saamiseks segame kokku mitu
tumedat tooni. On vaja, et värv oleks paks – sellepärast segame tumedat tooni rohkem, kui tavaliselt maalides
vaja. Selle tehnika juures kasutame vähem vett ja rohkem värvi. Maalima peab suhteliselt kiiresti, sest värv
hakkab kohe kuivama ja kuivanud värvi on raske hiljem pesta. Pesemiseks loputame pintsli, kuivatame selle
lapiga ja pühime pintsliga värvi maha selles kohas, kus tahame pesemistehnikat kasutada. Peale igat tõmmet
tuleb pintslit taas loputada ja kuivatada, et pintsel oleks puhas ja kuiv. Värvi ära korjates teeme valitud kohas
alati vaid ühe tõmbe.
Pesemistehnikat võib kasutada näiteks siis, kui on soov tumedast foonist heledaid pilvi või tähistaevast välja
pesta.
Graafiline maalimine. Katame paberi pinna heleda värvitooniga. Aluspinna maalimise puhul kasutame
“siidise” maalimise tehnikat. Kuid selle tehnika juures peame laskma paberil ära kuivada.
Kui paber on kuivanud, siis asume alusmaalile graafiliselt maalima. Selleks kasutatav värv võib olla nii paks
kui ka vedelam, vastavalt soovile. Graafilist maalimist võib kasutada juhul, kui tahame luua pildile rohkem
ruumilisust. Maali taust on hele ja maaliline ning asub justkui eemal. Esiplaanil paiknevad selgepiirilised
jooned ja pinnad näivad meile lähedastena. Seda muljet aitab veelgi intensiivsemaks luua tume värvitoon
graafiliste pintslitõmmete juures.
Soolatehnika. Selle tehnika jaoks on meil fooniks vaja tumedat tooni. Kuna soolatehnika toimimiseks, on
vaja märga paberipinda, siis peab alusmaali kiiresti maalima. Selle juures on abiks suur pintsel. Kasutama
peaks olema jämesoola. Raputame soola nendesse kohtadesse, mida tahame pildi pinnast välja nö sulatada.
Selles kohas, kuhu soolatera kukub, imeb sool värvi enda sisse ja paberile ilmub “jäälille‐efekt”. Tehnikat
saab teha ka peensoolaga, kuid jämesoolaga on tulemus huvitavam, sest jämesoola struktuur on ebaühtlasem
ja seetõttu ka tulemus põnevam. Soola saab enamasti peale kuivamist paberilt kenasti kätte. Laseme soolal
värvile mõjuda ja ootame paberi kuivamist. Kui paberi pind on kuivanud, pühime soola maha. Seda tehnikat
võib kasutada näiteks vee või lume maalimisel.
ERITEHNIKAD
 Täpitamine: Vajuta üleni värvine pintsel kergelt paberile ja tõsta kohe üles.
 Rasvakriit või küünal koos vesivärviga
 Vahakriibe
 Tilgatrükk koos puhumisega
 Puhumine koos sulejoonistusega
 Sümmeetriline trükk
 Käe ja jala jäljendid
 Monotüüpia: Joonista klaasile värvidega pilt, katsu, et värvid ei oleks väga vedelad aseta klaasile
värvitud pildile paber ja vajuta kergelt
värvitud pindadele klaasile võib teha kahvliga või puupulgaga muster ja siis trükkida
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Lehe-, pitsi-, kanga-, papi-, puuvilja-, köögivilja-, kile-, penoplastitrükk.
Seebimullitrükk: Vala vähesesse vette veidi värvi ja nõudepesuvahendit. Puhu kõrrega värvivesi
hästi vahule, mullitama. Vajuta kaardipaber kergelt mullidele ja tõsta üles. Ühele paberile võid
trükkida erinevat värvi mulle.
Kiletrükk: Maali paber pintsli ja vesivärvidega. Märjale värvile aseta toidukile ja näpista see
sõrmedega kortsuliseks. Lase paber koos kilega kuivada. Eemalda kile.
Niiditrükk: Voldi paber kaardiks kokku, kata niit või lõng pintsli abil värviga. Niiti ühest otsast
hoides lase see vabalt kukkuda kokkuvolditud paberi ühele poolele. Vajuta kaardi teine pool niidi
peale, suru kergelt käega ja tõmba niit välja. Ühele kaardile võid trükkida mitut värvi niidiga.
Kliistrimaal: Kata kliistriga pind, seejärel maali guaššvärviga. Kraabi pilt pintslivarre otsaga
paberile (kliister ja värv peavad olema märjad). Guašimaal kliistripinnale sulab vahvalt kokku.
Teemad: sügisene mets, liivane mererand, taevas. Taimemaaliks kata pind kliistriga, aseta taimed
peale. Siis värvi ja võta taimed töö pealt ära. Võib teha nii ühe kui mitmevärvilisena.
Joonistamine pihutäie pliiatsitega: Võta pihutäis pliiatseid korraga pihku, et nendega midagi
kujutada, näiteks oma nime kirjutada.
Varjutöö: Vajalik päikesepaiste või siis lambiga tugeva valguse juhtimine seinale nii, et tekkiks vari.
Paber kinnitada seinale. Laps seisab või istub nii, et tema vari langeks paberile. Teine laps joonistab
varju kontuuri paberile. Värvida ära. Efektne on must siluett. Võib terve keha, kuid kergem on pea
siluetti joonistada. Pärast teha näitus, kas lapsed tunnevad enda ja sõbra ära?
Tärklisepilt: tilguta tärklisega kaetud paberile värvilaike.
Kefiiritehnikas paber: Sega guaššvärv kefiiri või kliistri sisse ning kata paber seguga, nüüd suru
teine paber sinna sisse ja liiguta.
Värskelt maalitud pinnale pintslivarrega kujundite joonistamine.
Tilguta pintsliga tušši tilkasid märjale akvarellipaberile.
Tilguta sujuvateks värviüleminekuteks märjale paberile vedelaid värve.
Pritsimistehnika: Tee hambahari värviseks ja pritsi endast eemale, valge koha saamiseks pane
paberile enne pritsimist šabloon.
Puhumine: Tilguta paberile vedel värvilaik ja puhu kõrrega selle keskelt värvi erinevates suundades
laiali.
Värviga kaetud kile, säilituskile, mullikile: Pane kilele paber ja hõõru käega üle.
PVA liim: Joonista peene otsikuga PVA liimipudelit pigistades kujund kaardipaberile. Lase kuivada.
Allikas: http://loovtegevused.onepagefree.com/?id=17569&

17.5.2. Kunstivahendid ja esemete viimistlemine
NÄPUVÄRVID
 Erksate värvidega.
 Ei kuiva veekindlaks.
 Vee ja seebiga hõlpsalt eemaldatav.
 Ei ole mürgine.
 Kuivab õhu käes mõne tunniga.
GUAŠŠVÄRVID
 Guaššvärvidega saad särava pildi, paberiks sobib vatmanpaber
 Värve võib võtta otse purgist või segada neid omavahel paletil
 Värve lahjendatakse vähese veega
 Värv peab maalides olema umbes hapukoore paksusega, paber ei tohi jääda läbi paistma
 Guaššvärve võib katta mitu korda, lasta tööl ära kuivada ja maalida töö üle
AKVARELLVÄRVID EHK VESIVÄRVID
 Soovitav on osta värvid, mis on brikettidena ja värv on karbis pehme
 Akvarellvärvidega töötamiseks on spetsiaalne akvarellpaber- krobeline, see paber ei tõmbu
märjana kortsu ega ei eraldu paberilt tükikesi
 Akvarellvärve segatakse töö peal
 Tehnikaid on kaks: sulatamine ja kiht kihilt katmine: Kasta pintsel vette ja niisuta paber, niiskele
paberile hakka sulatama värve, täpsemad detailid kanna tööle hiljem kuivema värviga, kui tahad

94




veelgi heledamat pinda lahjenda värvi töö peal veega, üleliigne värv kõrvalda kuiva pintsliga, või
pehme paberiga. Kuna akvarellvärviga töötades värv valgub niiske töö peal laiali, on kasulik laste
puhul kujundite ääred enne üle joonistada pastellidega
Akvarelltehnikat maalitakse pehmete pintslitega
Akvarellvärvide toonid muutuvad kuivades heledamaks

AKRÜÜLVÄRVID
 Akrüülvärvid on hästi erksad ja neid on lihtne segada: pigista akrüülvärvi paletile, sega värvi
veega või võta otse tuubist
 Vett võib lisada siis, kui soovid heledamat ja läbipaistvamat värvi
 Pese pintslid hästi puhtaks, sest kuivades on see värv veekindel
KLAASIVÄRVID
 Erksates värvitoonides.
 Klaasimaali värve võib omavahel segada.
 Segada ei tohi omavahel veebaasil ja lahustibaasil värve, lähevad klimpi.
 Pinnad tuleb eelnevalt korralikult puhastada.
 Maalida võib ka pinnad ainult ühe kindla tooniga.
 Algajal on lihtsam kontuurid teha hiljem, kui töö on kergelt kuivanud.
 Maalitakse väikeste pintslitega ja väikeste tõmmetega.
 Tööd vaadata vahepeal vastu valgust, siis saad teada kas tööpind on ühtlaselt kaetud ja paraja
paksusega.
 Kasutades töö huvitavamaks tegemisel läikivaid puistevärve, siis lasta enne värvipindadel kergelt
kuivada, muidu vajub puru värvi sisse
KLAASIVÄRV Glass&Title – Esemete viimistlemine.
 Kanna värv pinnale otse purgist.
 Värvi veega mitte lahjendada, see halvendab värvi haakuvust.
 Kuivamise aeg on isegi 3 päeva kuni 1 nädal.
 Kuivab õhu käes 15-30 minutit.
 Peale kuivamist põleta praeahjus 150 kraadi juures 30 minutit ja lasta maha jahtuda kinnises
ahjus.
 Peale põletamist pesukindel.
PORTSELANVÄRVID Vitrea.
 Värvidega värvitud esemeid on soovitav kuumutada tavalises praeahjus.
 Kuivab õhu käes 15-30 minutit.
 Esemed pannakse külma ahju, kuumutatakse 160 kraadi juures 40 minutit.
 Lastakse ahjul jahtuda ja alles siis võetakse esemed ahjust välja.
 Peale põletamist pesukindel.
GEELVÄRVID
 Katavad pinna krobeliselt ja sädelevalt.
 Värve võib pinnale kanda kiht- kihilt.
 Võib omavahel ka segada.
 Kuivamise aeg on 1 päev.
 Ei jää pesukindlaks.
KONTUURVÄRVID
 Kontuurvärvidega maalida peenikesed detailid või kontuur tööle.
 Kui avate uue tuubi, siis on soovitav teha hästi väike auk, seda peenema kontuuri saate ja töötada
on lihtsam.
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MARMORVÄRVID
 Tugeva lõhnaga.
 Sadestuvad ruttu (loksutada kinnist purki või segada teravikuga; segada värve ka töö käigus.
 Jäävad purkides puhtad, ega segune.
 Värvida võib esemeid mis ei ima vett.
 Tilgutatakse vette, sobivad tilgatrüki tehnikaks.
 Värvunud paber ehk tõmmis kuivab 1 tund.
 Kaunistada võib plastist, klaasist ja metallist esemeid, küünlaid ja kive.
TEKSTIILIVÄRVID
 Värvid sobivad siiditrüki tehnikaks.
 Omavahel segatavad.
 Värv muutub püsivaks peale triikimist.
 Kangas jääb pehmeks pärast värviga katmist.
Esemete viimistlemine
 Värvi kanna pinnale kas pintsli või šablooni abil.
 Lase kuivada.
 Fikseeri värv triikrauaga umbes 15-30 min läbi paberi lehe.
TUŠŠ








SÜSI

Erinevad värvitoonid.
Sarnaselt akvarellile võib kasutada ka tušši. Maalilisi tulemusi saab, kui mõnes kohas lasta tušš
märjal pinnal voolama.
Võib lahjendada väheses vees – nii saab tekitada erinevaid hele-tumeduse üleminekuid.
Vigu on raske parandada. Väiksemaid parandusi saab teha, kui on tegemist paksema paberiga,
siis saab selle žiletiga välja lõigata, või valge guaššiga üle käia. Märkamatuks ei jää kumbki
variant.
Pintslijoonistus võimaldab katta tooniga väga suuri pindasid.
Sulge kasutades saab ääretult peene ja detailirikka töötluse.







Süsi määrib.
Söepulgad purunevad kergesti.
Nakkub paberile kehvasti.
Kustutada paberilt spetsiaalse söekustutuskummiga.
Parandada paberile ebaõnnestunud pinda kümneid ja kümneid kordi, ilma et paber selle all
kannataks.
 Söejoonistuse tegemiseks võib kasutada nii ahjust võetud puusöe tükke, grillsütt, poest ostetud
söepulki ja pliiatseid.
 Joonistada märjale akvarellpaberile, tulemus jääb tugevam ning konkreetsem.
 Riided, käed ja tööpinnad on kergelt puhastatavad vee, seebi ja niiske lapiga.
 Söega töötamiseks kõlbavad peaaegu kõik paberisordid. Süsi püsib hästi krobelistel
paberisortidel. Tavalise joonistuspaberi saad krobeliseks seda liivapaberiga hõõrudes. Müüa on
spetsiaalset söepaberit mis on pehme ja õhuke.
 Hajutada sõrme või pehme paberitükiga.
 Kombineerida teiste materjalidega nagu kriit, pastell, vesivärvid, värvilised pliiatsid.
Esemete viimistlemine.
 Hariliku pliiatsiga ette tehtud jooned jäävad söe alt paistma.
 Paber kinnitatakse maalriteibiga aluse või molberti külge ning alla serva pooleks murtud teip
püüdma söetolmu.
 Tööd võib tavalise juukselakiga fikseerida; paremad on need mis n.ö jäiga soengu annavad.
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Söega joonistatud pilti tuleb fikseerida aeglaselt ja mitu korda järjest. Enne järgmise kihi
pealekandmist peab eelmine kiht täielikult ära kuivama.
Peale fikseerimist muutub söejoonistus tumedamaks.
Söega joonistamisel ei kasutata kummi mitte ainult vigade parandamiseks vaid kui töövahendit.
Söepulbri kokku korjamiseks kasuta oma kätt või lappi.

VILTPLIIATSID
 Eredavärvilised.
 Värve saab teineteisega katta.
 Peente ja jämedate otstega.
 Vildist või nailonist otsaga pliiatsid teevad selge ja intensiivse värvijoone.
Vildist otsad kuluvad, nürinevad kiiremini, küll aga annavad uuena tugeva värvijoone. Nailonist
otsaga pliiatsid on kauakestvamad ning teevad peenemaid jooni.
 Mõlemate pliiatsite täitetint kuivab kiiresti, seetõttu on vajalik peale kasutamist nad koheselt
kinni korkida, et pliiatsid ei kuivaks kõvaks.
 Saab märja pintsli abil segada ja töö kuivamine võtab veidi aega.
 Viltpliiatsi värv lahustub vees (vanaaegse paberi töös vajalikud, samuti võimalik kasutada
batika tehnikas, lasta viltpliiatsil läbi mitme paberikihi imbuda)
 Veekindlad viltpliiatsid, nendega saab reeglina kirjutada ja joonistada mitmesugustele
pindadele, vajalikud plastmassi värvimisel
 Spetsiaalsed markerid tekstiili, klaasi peale kirjutamiseks
 Kuldsed ja hõbedased ja valged viltpliiatsid, dekoratiivsete detailide joonistamisel vajalikud
 Erilistest viltpliiatsitest on saadaval puhumispliiatsid, kus värv kantakse paberile läbi
puhumisega
 Keemilise koostise järgi on värvi muutvaid viltpliiatseid, eriliste lõhnadega ja teatud aja jooksul
haihtuva värviga pliiatseid (joonte märkimisel tekstiilitöödes).
PASTELLID
 Pastellidega võid joonistada hoides teda käes nagu pliiatsit või joonista pastelli küljega
 Segada saad pastelle tõmmates jooni üksteise peale
 Pastelle saad helendada, kattes värve valge värviga
 Hõõrudes värve sõrme või vatipulgaga, saad värvidele pehme efekti
 Katsu värvida pindadega, mitte joontega- see on maalitehnika
VÄRVILISED PLIIATSID
 Pehme ja tugeva söega.
 Erineva paksusega: jämedamad ja peenemad.
 Erinevates erksates värvitoonides.
 Värvid segunevad, moodustades uusi toone.
 Ei määri.
 Peavad suhteliselt kaua vastu.
 Tugevama pigmendiga pliiatsid kannatavad värve üksteisega katta ja on erksad.
 Heast puidust pliiatseid on parem teritada.
 Värv ei haaku libedale paberile.
 Väiksematele lastele sobivad jämedamad ja ka kolmnurkse kujuga värvipliiatsid: neid on lihtsam
käes hoida; jätavad jämedama joone; katavad paberit paremini; teritades ei kulu nii kiiresti;
Kujundite ja esemete viimistlemine.
 Tugeva pigmendiga pliiatsitega saab teha vahakriibet (kata heledad toonid tugevalt tumedatega ja
kraabi hambatiku, puuvarda või paberinoaga muster sisse).
 Pane šabloon paberi alla ja värvi paberit selle pealt.
 Triibud ja täpid saab hajutada sõrmega hõõrudes.
 Teritatud pliiatsisöe puruga saab hajutades huvitavaid taustu piltidele.
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AKVARELLPLIIATSID
 Joonistatakse kuivale ja märjale akvarellpaberile.
 Pliiatsit võib aeg-ajalt vette kasta.
 Valmis joonistuse võib märja pintsliga üle katta.
 Vesi sulatab värvi või ajab selle laiali, nagu oleks tegu maalimisega
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18. VALDKOND MUUSIKA
Muusikaõpetuse eesmärgid, sisu, korraldus, lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel
vanuseti:





Muusikal kui kunstiliigil on võime mõjutada ja rikastada inimese tundeelu.
Muusikalised tegevused toimuvad emotsionaalselt, mänguliselt ja temaatiliselt seostatuna.
Luuakse alus musitseerimiseks nii üksinda kui ühiselt.
Laste muusikalisi tegevusi saadab täiskasvanu heatahtlikkus, sõbralikkus ja emotsionaalsus, mis loob
rahuliku, usaldusliku, sundimatu õhkkonna.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et laps:
1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Valdkonna „Muusika” sisu on:
1) laulmine;
2) muusika kuulamine;
3) muusikalis-rütmiline liikumine;
4) pillimäng.
Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ning korraldades:
1) on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;
2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, kultuurilis-sotsiaalset
aktiivsust ning väärtushinnanguid;
3) arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele;
4) kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse
valdkondades, nagu „Keel ja kõne”, „Kunst” jne; muusika on igapäevaelu osa nii argi- kui
ka pidulike sündmuste puhul;
5) seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline
liikumine, mängud ja tantsud;
6) muusikapalade (laulude, muusika kuulamise palade, tantsude ja mängude, pillilugude)
valikul arvestatakse laste huve ning ea- ja jõukohasust.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7aastane laps:
1) laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega;
2) laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi;
3) suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat
iseloomustada;
4) eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu;
5) eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille;
6) mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ning instrumentaalpaladele
lihtsaid kaasmänge;
7) mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis;
8) liigub vastavalt muusika meeleolule;
9) väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.
Laulu ja muusika abil õpetatakse:
 väljendama oma tundeid vanemate, kodu, pereliikmete, sõprade ja kodumaa vastu,
 austama loodust ja inimeste poolt loodut,
 tajuma erinevaid meeleolusid aastaaegades ja inimtegevuses,
 suhtuma osavõtlikult ülevatesse ja kurbadesse sündmustesse,
 austama oma rahva kombeid ja tavasid,
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tundma muusikatraditsioone, rahvalaule, -pille, pillilugusid ja tantse,
saama osa teiste rahvaste muusikakultuurist,
hindama muusika ja selle ettekande ilu,
tundma muusika loojaid ja selle esitajaid,
tähistama rahvakalendri tähtpäevi lastele mõistetaval viisil.
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18.1. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED VANUSETI
Muusikalis-rütmiline liikumine

vanus
1a 6k-2a

Laulmine

2-3a

1. Kuulab ja jälgib õpetaja laulu. 2. 1. Sooritab koos õpetajaga lihtsaid
Püüab õpetajaga kaasa laulda.
liikumisi vastavalt laulu tekstile (nt
paigaltammumine,
keerutamine
üksikult, käte peitmine selja taha,
vibutamine sõrmega, kükitamine).
1.Huvitub laululistest tegevustest, 1. Liigub koos õpetajaga vastavalt
püüab õpetajaga kaasa laulda muusika meeleolule, arvestades
(lauldes kaasa nt üksikuid silpe, pulssi ja meetrumit (nt kõnd ja
sõnu, laululõike)
jooks, päkkadel kõnd, ühe ja
2. Osaleb laulude esitamises vaheldumisi
kahe
jalaga
(plaksutab või laulab kaasa).
koputamine,
keerutamine
3. Teeb rütmilisi ja meloodilisi paarilisega.
kajamänge.
2. Arendab oskust reageerida
erineva iseloomuga muusikale.
1. Laulab rühmaga samas tempos.
1. Väljendab muusika meeleolu
2. Laulab peast lihtsamaid õpitud liikumise
kaudu
(nt
loova
rahva- ja lastelaule.
liikumisega).
3. Arendab emotsionaalset taju 2. Tantsib, kasutades eakohaseid
laulu sisu lahtimõtestamise ja tantsuelemente (nt põlvetõstekõnd
esituse kaudu.
ja -jooks, liikumine hanereas ja
ringis).
3. Osaleb laulumängudes.
4. Kinnistab liikumist paaris
muusika järgi.
1.
Laulab
väljahingamisel 1. Muudab liikumist muusikaosade
loomuliku häälega.
ja muusikaliste väljendusvahendite
2. Esitab laule rühmaga samas vaheldumise
põhjal
(tempo,
tempos.
dünaamika, register) arvestades
3. Laulab peast teistega koos pulssi ja meetrumit (nt liigub
mõningaid rahva- ja lastelaule.
hanereas nii paaris kui üksi).

3-4a

4-5a

5-6a

Muusika kuulamine
1. Tunneb rõõmu kuulatavast
laulust ja muusikapalast.

1.
Reageerib
emotsionaalselt
vastavalt
muusika
iseloomule
(plaksutab, kõigub kehaga vms).
2.
Arendab
oskust
eristada
meeleolult kontrastseid laule ja
muusikapalu.

Pillimäng
Raputab
ettenäitamisel
muusikale kaasa rütmipille.
1.
Mängib
õpetaja
ettenäitamisel kaasa kuuldud
muusikale
kehapillil
(plaksutab, patsutab kaasa
pulssi või rütmi).
1. Mängib muusikat kuulates,
liikudes ja lauldes kaasa
pulssi või rütmi kehapillil,
kõlapulkadel,
sahistil
ja
marakal.

1. Kuulab laulu ja muusikapala.
2.
Väljendab
emotsionaalselt
kuulatud
muusikas
tajutud
kontrastseid meeleolusid liigutuste
ja liikumisega.
3. Tunneb kuulmise järgi ära
mõningaid õpitud laule.
4. Õpib tajuma kujundlikkust
muusikas ja seda iseloomustama.

1. Mängib rütmipille (nt
trumm, maraka, sahisti ja
kõlapulgad)
liikumise,
muusika
kuulamise
ja
laulmise saateks.
2. Eristab kuulates neid
tämbri järgi.

1. Väljendab kuulatud muusikas
tajutud
meeleolusid
erinevate
muusikaliste tegevuste (liikumise,
laulmise, pillimängu) kaudu (nt
järgib tempot ja rütmi kehalise
liikumisega või, tundes ära õpitu

1. Mängib ja tunneb kuulates
tämbri järgi ära õpitud
rütmipille.
2.
Mängib
rütmisaateid
lasteriimidele ja -lauludele.
3. Ansamblimängus osaledes
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6-7a

7a

2. Esitab õpetaja seatud tantse,
kasutades õpitud tantsuelemente.
3. Käitub ja suhtleb viisakalt
tantsule kutsudes ja tantsu lõppedes
(kummardus)
1. Laulab ilmekalt, lähtudes laulu ja 1. Liigub ja tantsib sünkroonis
teksti karakterist.
teistega,
kasutades
näiteks
2. Laulab peast õpitud rahva- ja hüpaksammu ja eesgaloppi.
lastelaule ning esitab neid rühmas.
2. Kõnnib, jookseb ja reageerib
3. Õpib õigesti välja pidama pausi.
muusika
tempo
muutustele
rütmiliselt täpselt (nt muudab
liikumissuunda muusika tempo ja
dünaamika järgi).
3. Arendab asetsemist ja liikumist
ruumis paaride, ringide ja kolonnide
moodustamisega laulumängudes ja
tantsudes.
Laulab ilmekalt, voolavalt ja pehme Väljendab ennast loovalt liikumise
häälega eakohaseid rahva- ja kaudu,
toetudes
õpitud
lastelaule.
muusikalistele väljendusvahenditele
Esitab neid laule rühmas ja üksi.
(tempo,
dünaamika,
register,
muusika meeleolu) nt kasutab külgja eesgaloppi ning hüpaksammu.
Sooritab
tantsuliigutusi
sünkroonselt, väljendusrikkalt ja
õige kehahoiuga.

laulu, hakkab kaasa laulma.

1. Tunneb ära lihtsamaid žanre
(marss, laul, tants).
2. Väljendab loovalt muusika
kuulamisest saadud elamusi.
3. Arendab oskust panna tähele
muusikahelisid ümbritsevas elus ja
looduses ning seostab seda muude
kunstilise tegevuse vormidega
(joonistamine,
voolimine,
jutukesed).

Kuulatud muusikat iseloomustades
kasutab eakohast sõnavara.
Näitab tegevuses üles loomingulist
initsiatiivi,
toetudes
oma
kogemusele kuuldud palade suhtes
(nt jutustab mida kuulis muusikas).
Eristab
vokaalja
instrumentaalmuusika
lihtsamaid
žanre (hällilaul, marss, tantsuviis,
rahvalaul)

alustab ja lõpetab koos
teistega, mängib nendega
ühes tempos.
4.
Mängib
tamburiini,
kastanjette ja kõlatoru.
1.
Mängib
rütmija
meloodiapillidel
(triangel,
kõlaplaadid,
metallofon,
ksülofon) lihtsamaid ostinato
kaasmänge (lühikest korduvat
rütmiviisivõi
meloodialõiku)
2. Mängib pilliansamblis.

Oskab mängida eakohastel
rütmi- ja meloodiapillidel
kaasmänge õpitud lauludele,
lasteriimidele
ja
instrumentaalpaladele.
Mängib pilliansamblis.
Mängib
järgmisi
pille
(kõlaplaadid,
plaatpillid:
ksülofon, metallofon).
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18.2. LAPSELE ÕPETATAVAD MUUSIKALISED OSKUSED
Kõiki oskusi kujundatakse järk-järgult, st seda, mida 2-aastane laps veel õpib, peaks 3-aastane juba oskama.

18.2.1. Kaheaastased lapsed
1. Muusikaõpetuse kaudu tekitatakse lastes huvi laululise tegevuse vastu, valides laulu
repertuaarilapsekeskseid ja jõukohaseid laule. Lapsi õpetatakse jälgima õpetaja laulmist, mille ilmekas esitus
võimaldaks lapsel saada emotsionaalset elamust. Laule õppides kasutatakse võimalikult
palju näitlikku materjali (käpiknukud, mänguasjad, videonäiteid jne), mille kaudu innustatakse lapsi kaasa
laulma.
2. Äratatakse huvi ja julgustatakse lapsi liikuma vastavalt muusika meeleolule, matkides õpetajat:
paigaltammumine, kõnd, jooks, päkkadel kõnd, keerutamine üksikult ja paaris, koosjalu hüplemine, käte
peitmine selja taha, kükitamine, ühe ja vaheldumisi kahe jalaga koputamine.
3. Muusika kuulamise kaudu toetatakse huvi ja armastust helimaailma vastu, kujundatakse kuulamisoskust,
arendatakse kuulamistaju ning muusika emotsionaalset vastuvõtlikkust.
4. Lapsi õpetatakse mängima kehapillil, kõlapulkadel, randmekuljustel ning kasutama neid liikumisele,
kuuldud muusikale ja laulude pulsi või rütmi kaasa mängimiseks.

18.2.2. Kolmeaastased lapsed
1. Lapsed õpivad õpetajaga kaasa laulma. Neid ergutatakse ka iseseisvalt laulma, jälgides ühtset tempot.
Mõõdukalt aeglane tempo on hilisema kantileense (voolava) laulmise alus. Enamik laule on laskuval tertsil ja
astmelisel liikumisel. Et lapse hääl väsib üsna kiiresti, ei tohiks laulda
korraga üle 2–3 laulu. Häält ja kuulmist arendatakse muusikaliste õppemängude kaudu: Mis heli see on? Mis
pill mängib? Tee (looma, linnu, sõiduki) häält järele.
2. Lapsi õpetatakse liikuma, lähtudes muusika meeleolust; õpetatakse kõndi ja jooksu läbisegi, poolkükki,
keerutusi, kiikumist, paarilisega kõndimist ja kätest kinni keerutamist, ringi moodustamist ja ringjoonel
kõndimist. Lastele õpetatakse loomade ja lindude matkivaid liigutusi
ning neid kaasatakse lihtsamatesse laulumängudesse.
3. Jätkatakse kuulamistaju ja kuulamisoskuse arendamist, laiendades repertuaari. Arendatakse laste võimet
emotsionaalselt reageerida erineva meeleoluga lauludele ja lastele mõeldud muusikale ning arendatakse
tämbrilist kuulmist erinevate instrumentide esitusi kasutades.
4. Lapsi õpetatakse mängima rütmipille (lisaks eelnevatele pillidele kõlakarbil, trummil, kuljustel, marakatel,
pandeiral) ja eristama neid tämbri järgi, et kasutada õpitud pille liikumise, kuulamise ja laulmise saateks.

18.2.3. Nelja-aastased lapsed
1. Õpetatakse ja arendatakse lauluoskust: lapsed laulavad väljahingamisel vaba loomuliku häälega, selge
diktsiooniga ja rütmikalt. Arendatakse ansamblitunnetust ja muusikalist mälu, õpetatakse laulu korraga
alustama ja lõpetama. Lapsi ergutatakse elementaarsele laululoomingule
muusikaliste õppemängude kaudu. Õppeaasta lõpus peaks iga laps oskama laulda mõningaid õpitud laule.
2. Lapsi õpetatakse tundma rõõmu rütmilisest eneseväljendusest, liikuma muusikaosade või fraaside vaheldumise põhjal, reageerides õigesti muusika algusele ja lõpule, eristades tempo muutusi, helitugevust ja
registreid. Neile õpetatakse kerget ja rütmikat kõndi ning jooksu, liikumist hane reas ja ringis, üksi ja paaris.
Lapsed õpivad ilmekalt edasi andma muusika meeleolu liigutustega (lume helbeke, karu, lind, jänes jne) ning
esitama lihtsamaid tantse, kasutades õpitud tantsu elemente: püstplaks, ees galopp, kand-varvasastak, sulg
hüpped. Arendatakse ka liikumisloomingu algeid.
3. Kujundatakse oskust tähelepanelikult kuulata laulu või muusikapala lõpuni ning arendatakse
emotsionaalset vastuvõtu- ja väljendusoskust, kasutades selleks vastavaid metoodilisi võtteid. Lapsi
õpetatakse eristama muusika väljendusvahendeid (kiire ja aeglane; vaikne ja vali; kõrge
ja madal) ning arendatakse nende muusikalist mälu: õpetatakse ära tundma kuulatud-lauldud laulu ja
muusikapala. Lastele tutvustatakse eesti rahvamuusikat (laule, tantse, ringmänge, laulumänge).
4. Lapsi õpetatakse käsitsema ja eristama rütmipille (lisanduvad tamburiin, kõlatoru, võrutrumm, kastanjett),
kasutama õpitud pille liikumise, laulmise, lasteriimide ja muusika kuulamise saateks. Arendatakse nende
ansamblitunnetust, jälgides ühtset tempot, pillimängu õigeaegset
alustamist ja lõpetamist.

103

18.2.4. Viieaastased lapsed
1. Lastele õpetatakse õiget kehahoidu laulmise ajal ning pööratakse tähelepanu nende intonatsiooni puhtusele,
rütmi täpsusele ja laulu ilmekale esitusele. Lapsed õpivad laulu korraga alustama ja lõpetama, õigesti edasi
andma laulu meloodiat ja rütmi. Muusikaliste õppemängude
kaudu arendatakse laste häält, kuulmist ning laululoomingut. Õppeaasta lõpul peab laps oskama laulda
rühmas ja iseseisvalt mõningaid aasta jooksul õpitud laule.
2. Lapsi julgustatakse kasutama õpitud liikumiselemente rütmilisel liikumisel (ees- ja külggalopp,
hüpaksamm, käärhüpe), õpetatakse liigutuste täpsust ja väljenduslikkust ning ergutatakse kogu rühma
sünkroonselt ja rütmikalt liikuma. Liikumisloomingut arendades pööratakse tähelepanu
individuaalsusele.
3. Lapsi õpetatakse eakohaselt iseseisvalt muusikat iseloomustama ning jätkatakse muusikaliste
väljendusvahendite õpetamist (lõbus ja nukker). Muusika kuulamise kaudu arendatakse muusikalisi
põhivõimeid ning lapse loomevõimet.
4. Lapsi õpetatakse mängima rütmi- ja meloodiapillidel (lisanduvad puu-agoogo, taldrik, guiro, triangel,
kõlaplaadid) lihtsamaid ostinato saateid lasteriimidele, lauludele ja muusikapaladele. Lapsed saavad osaleda
lastepilliorkestris. Õppemängude kaudu arendatakse nende improviseerimisoskust.

18.2.5. Kuueaastased lapsed
1. Jätkatakse ilmekuse arendamist: õpetatakse laulma olenevalt teksti ja meloodia iseloomust; kiirelt ja
aeglaselt; vaikselt ja valjult. Muusikaliste õppemängude kaudu arendatakse helilaadija rütmitaju,
kuuldekujutlusvõimet (ka SO-MI ja SO-RA kõlamudeleid) ning muusikalist mälu.
Jätkatakse laululoomingu arendamist. Õppeaasta lõpul peab iga laps oskama peast laulda õpitud laste- ja
rahvalaule.
2. Lapsi õpetatakse liikuma vastavalt muusika väljendusvahenditele vähem kontrastse muusikajärgi:
dünaamika – vaikne, poolvali, vali; registrid – kõrge, keskmine, madal; tempo – kiire, mõõdukas, aeglane.
Taotletakse liikumise sünkroonsust ning liigutuste viimistletust, täpsust,
väljendusrikkust ja õiget kehahoidu ning õpetatakse ees- ja külggaloppi, hüpaksammu, vahetus-ja
polkasammu, luisksammu, kõrvalastesammu ning käärhüpet.
3. Lapsed õpivad tähelepanelikult lõpuni kuulama ja iseloomustama kuulatud laulu või muusikapala,
kasutades avaramat sõnavara (mõtlik, laulev, õrn, tantsuline, marsilik, südamlik jne). Neid õpetatakse
kuulmise järgi eristama vokaal- ja instrumentaalmuusikat ning lihtsamaid žanre
(hällilaul, rahvalaul, marss, tantsuviis). Tutvustatakse mõisteid rahvamuusika ja heli looja. Jätkatakse
loomingulise initsiatiivi arendamist (lapsed panevad palale pealkirja, mõtlevad välja ja esitavad liigutusi jne).
4. Lapsi õpetatakse ja motiveeritakse mängima eakohastel pillidel (lisanduvad metall-agoogo, cabasa, cazizi,
plaatpillid: ksülofon, metallofon, kellamäng), kasutades elementaarseid dünaamilisi varjundeid. Lapsed
õpivad mängima piltsümbolite järgi. Muusikaliste õppemängude kaudu
jätkatakse improviseerimisoskuse arendamist.
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19. VALDKOND LIIKUMINE
Valdkond Liikumine eesmärgid, sisu, kavandamine ja korraldamine, lapse arengu eeldatavad oskused
õppekava läbimisel vanuseti: spordi- ja liikumistegevustes; vahenditega; turvalisuse, eneseteenindamisja hügieenioskused.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
Valdkonna Liikumine sisu:
1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;
2) põhiliikumised;
3) liikumismängud;
4) erinevad spordialad;
5) tants ja rütmika.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
1) arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, liikumisosavus ja teised
liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel
kordamisel;
2) rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega – jalgrattasõit,
suusatamine, uisutamine, ujumine jms;
3) peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel tegelemisel kehaliste
harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused;
4) suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma emotsioone
kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust;
5) mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoorika
(täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist.

19.1. LIIKUMISÕPETUSE EESMÄRGID
Kindlustada baasmotoorsete tegevuste kindel tehniliselt õige omandamine.
1. Tutvustada harjutusi, liikumismänge, sportlik-rakenduslikke liikumisviise ja muid keerukamaid
liigutusoskusi, mida lapsed saavad kasutada oma igapäevaelus. Tagada nende harjutamise
võimalused.
2. Soodustada kehaliste võimete (oskus, kiirus, painduvus, jõud, vastupidavus) arengut.
3. Edastada lapsele kehakultuuri- ja tervisespordialaseid teadmisi-oskusi, toetada tema tunnetuslikku
arengut ja õpitegevuse kujunemist.
4. Toetada lapse sotsiaalset arengut, kõlbeliste põhimõtete omandamist ja tundeelu rikastamist ning
tajuvõime arengut.
5. Luua täiendavaid võimalusi lapse liikumisvajaduse realiseerimiseks.
PÕHILIIKUMINE: kõndimine, jooksmine, hüppamine, hüplemine, ronimine, roomamine, veeremine, nende
mitmesugused variandid ja kombinatsioonid. Nende sooritamine erinevates tingimustes, lülitamine
liikumismängudesse jne.
PÕHILIIGUTUSED-ASENDID: seismine (mitmesugused seisud), istumine (mitmesugused isteasendid),
lamangud (selili, kõhuli, külili) jäsemete ja/või kere tõstmine, langetamine, kõverdamine, sirutamine,
painutamine, kallutamine, pööramine, ringitamine, venitamine, vibutamine jms. Liigutuste asendite õppimiseharjutamise peamiseks vahendiks on üldarendavad võimlemisharjutused. Neid saab aga lülitada
liikumismängudesse või sooritada liikumisel.
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VAHENDITE KÄSITSEMINE: viskamine, heitmine, veeretamine, püüdmine, vedamine, kandmine,
lükkamine, löömine (käe ja jalaga) jne. Lisaks traditsioonilistele vahenditele (pall, rõngas) saab kasutada ka
mitmesuguseid mänguasju ja looduslikke vahendeid. Vahendi käsitsemisega seotud tegevuse võib ühendada
üldarendavate harjutustega, kombineerida liikumisviisidega või kasutada liikumismängudes. Mängida võiks
sportmängude iseloomulike elementidega mänge: jalaga palli löömine, vise korvi, sulg- või lauatennisepalli
löömine hokikepiga jne.
SPORTLIK-RAKENDUSLIKUD LIIKUMISVIISID: sõitmine jalgrattaga, liikumine suuskadel, ujumine
vees. Suusatamist ja ujumist ettevalmistavad harjutused.
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19.2. LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED ÕPPEKAVA LÄBIMISEL VANUSETI
1,5 - 2aastane laps:
 Omandab põhiliikumised: kõnd (trepil, üle ja ümber väikeste takistuste, tagurpidi jne), jooks (kellegi järel, etteantud suunas jne), hüppamine (koosjalu),
roomamine (millegi alt läbi jne), ronimine (redelil).
 Arendab käefunktsioone: käe eelistus, viskamine (pall jm), püüdmine, veeretamine, valamine, kühveldamine, toppimine, sisseasetamine, korjamine,
valamine, kujundite vormi asetamine, kritseldamine, lusika- ja tassihoid, riietumine, kartongist raamatulehtede keeramine
 Harjutab tasakaalu hoidmist kiiremal ja nurksel liikumisel.
 Tantsib ja liigutab rütmiliselt muusika saatel.
 Õpib püsima kiigel, kätega nöörist kinni hoides.
 Tegutseb palliga: viib, toob, viskab, asetab, lööb jalaga.
 Teeb jooksusamme.
 Astub trepist üles-alla juurdevõtusammuga.
Üldteema
Põhiliikumised

2-aastane
1. Ronib ning
roomab üle ja läbi
väikeste takistuste.
2. Kõnnib piiratud
pinnal.
3. Säilitab kõndides
ja joostes sihi.
4. Hüpitab käes
palli ning jälgib
selle suunda.

3-aastane
1. Sooritab
põhiliikumisi.
2. Säilitab liikudes
tasakaalu
nii tasa kaalupingil
kui ka vähendatud
pinnal.

4-aastane
1. Sooritab
põhiliikumisi
kombinatsioonides
ja õpitud
harjutustes.
2. Teeb
koordinatsiooni,
tasakaalu ja osavust
arendavaid
harjutusi.

5-aastane
1. Kasutab
põhiliikumisi
aktiivses
tegevuses ja
mängudes.
2. Sooritab staatilist
tasakaalu
nõud vaid harjutusi.
3. Teeb harjutusi
väikevahenditega.

6-aastane
1. Käsitseb
väikevahendeid
aktiivses tegevuses.
2. Ronib varbseinal
vahelduva sammuga
ning täidab
lisaülesandeid.

Liikumismängud

1.Mängib koos
juhendaja
ning kaaslastega
kõnni- ja
jooksumänge.

1. Mängib matkiva
sisuga 1–2 reegliga
kõnni- ja
jooksumänge.
2. Mängib

1. Mängib 2–4
reegliga
liikumismänge.
2. Pingutab end
rühmategevustes

1. Mängib
kollektiivseid
võistlusmänge.
2. Osaleb
jõukohastes teate-

1. Käsitseb mänguja spordivahendeid
loovmängudes.

7-aastane
1. Sooritab
põhiliikumisi
pingevabalt,
nii et liigutused on
koordineeritud ja
rütmilised.
2. Säilitab paigal
olles ja liikudes
tasakaalu.
3. Kasutab harjutusi
tehes mõlemat kätt
korraga, täpsust
nõudvas tegevuses
kasutab
domineerivat kätt.
1. Võistleb
kombineeritud
teatevõistlustes.
2. Mängib sportlike
elementidega
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iseseisvalt aktiivse
liikumisega mänge.

ühise
eesmärgi nimel.

võistlustes (nt joone
jooksud).
3. Tunnustab nii
enda kui ka
vastasmeeskonna
edu.

1. Teeb vahenditega
(palliga, hüpitsaga)
harjutusi eakohaselt
tehniliselt õigesti.
2. Valitseb oma
liigutusi koordinatsiooni ja
tasakaalu nõudvaid
harjutusi tehes.
3. Sooritab
tasakaalu,
painduvust
ja osavust
arendavaid
harjutusi.
1. Veab üksi,
kahekesi, kolmekesi
kelgul kaaslast.
2. Kelgutab mäest
alla, täites
eriülesandeid (nt
haarab esemeid).
3. Suusatades
libistab suuski
maapinnal.

1. Valitseb harjutusi
tehes oma liigutusi
ja kehahoidu.
2. Säilitab
dünaamilistes
harjutustes
tasakaalu.

1. Mängib

1. Hingab vette.

Spordialad:
võimlemine

1. Sooritab
ettenäitamise
ja juhendamise järgi
asendeid ja
liikumisi.
2. Jookseb veereva
vahendi (palli,
rõnga) järel.

1. Sooritab
võimlemisharjutusi
eri asenditest ja
erinevate
vahenditega.
2. Teeb harjutusi
ettenäitamise
ja juhendamise järgi
ühtses tempos
õpetaja ning
kaaslastega.
3. Teeb painduvust
ja kiirust arendavaid
harjutusi.

1. Sooritab
juhendamisel
kuni neljast
harjutusest
koosnevat
kombinatsiooni.
2. Hoiab oma kohta
erinevates
rivistustes:
kolonnis, ringis,
viirus.

Spordialad:
kelgutamine,
suusatamine

1.Istub kelgul ja
hoiab tasakaalu
mäest
laskudes.

1. Veab tühja kelku.
2. Sõidab kelguga
iseseisvalt
nõlvakust alla.
3. Liigub suuskadel
otsesuunas.

1. Kasutab
suuskadel liikudes
käte abi ja keppide
tuge.

Spordialad:

1. Suusatab
vahelduva
libiseva sammuga.
2. Käsitseb
suusavarustust
õpetaja abiga.

mänge (jalgpall
jne).
3. Organiseerib ise
liikumismänge.
4. Kasutab ausa
mängu põhimõtteid
ning peab kinni
kokkulepitud
mängureeglitest.
1. Valitseb oma
liigutusi nii ruumis,
maastikul kui ka
tänaval.
2. Orienteerub
mänguväljakul ning
sooritab
kujundliikumisi.
3. Sooritab
painduvust, kiirust,
vastupidavust ja
jõudu arendavaid
tegevusi.

1. Osaleb
kelguvõistlustel
(kaugusele,
täpsusele).
2. Sõidab nõlvakust
alla põhiasendis.
3. Suusatab
koordineeritud
liikumisega.
4. Käsitseb
suusavarustust
iseseisvalt.
1. Ujub
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ujumine

veemänge ega karda
vett.
2. Kasutab
sihipäraselt
abivahendeid
(rõngast, kätiseid,
nn nuudlit).
1. Jäljendab
liikumisega
erinevaid rütme.
2. Liigub vastavalt
muusika tempo
kiirenemisele ja
aeglustumisele.
3. Liigub muusika
järgi iseseisvalt
ja vabalt.

2. Kasutab
ujumisoskuse
harjutamiseks
abivahendeid.

abivahendiga.
2. Järgib basseini
kasutamise ohutusreegleid.

1. Kohandab oma
liigutusi etteantud
rütmiga.
2. Kasutab lihtsaid
tantsusamme üksi ja
rühmas tantsides.

1. Sooritab
rütmiliikumisi ühel
ajal kaaslasega.
2. Liigub enda
tekitatud rütmi järgi
ning vahelduva
tempoga kiirelt
aeglasele.
3. Väljendab
liikumise kaudu
emotsioone.
4. Kasutab liikudes
loovalt vahendeid
(linte, rätikuid,
rõngaid).
1. Tegutseb
iseseisvalt
mängu- ja
spordiväljakul.
2. Mängib
lihtsamaid
maastikumänge.

Tants ja
rütmika

1. Kasutab liikudes
rütmipille
ettenäitamisel ja
abiga.
2. Sobitab juhendaja
abil
liikumist muusika
järgi.

1. Kõnnib, jookseb
ja hüpleb rütmiliselt
muusika järgi.
2. Sooritab õpetaja
juhendamisel
liigutusi muusika
järgi erinevas
tempos.

1. Sooritab
imiteerivaid
liigutusi muusika
järgi.
2. Plaksutab ja
liigub
vastavalt rütmile.

Vaba aeg
ja loodusliikumine

1. Mängib
vabamängus
iseseisvalt.

1. Matkab õpetajaga
või vanematega
looduses.
2. Teeb kaasa kuni
500 meetri pikkuse
rännaku ja püsib
kolonnis.

1. Algatab
iseseisvalt mängu.
2. Tegutseb
iseseisvalt
lasteaia õuealal

1. Kasutab spordija mänguväljakute
vahendeid
sihipäraselt.
2. Sooritab
rännakuid ja
orienteerub koos
õpetajaga.

1.Suudab sõita
tõukerattaga ja
kaherattalise
rattaga,
suusatada.

Liikumisteadmised

1. Sooritab harjutusi
aktiivselt ja
entusiastlikult.
2. Liigub õpetaja
juhendamisel
ohutult.

1. Arvestab
rühmakaaslasi
aktiivses tegevuses.

1. Sooritab harjutusi
õpetaja
korralduste ja
sõnalise
seletuse järgi.

1. Nimetab Türi
vallas harrastatavaid
spordialasid ja
peetavaid
spordivõistlusi.
2. Teab

1. Osaleb lasteaia
spordipäevadel.
2. Teab ja kasutab
õpitud mõisteid.

1. Nimetab
erinevaid
spordialasid ja
mõne
Eesti tuntuma
sportlase.
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spordivahendite
nimetusi
ning kasutab
erinevaid spordivahendeid (nt
topispalli) ohutult,
sobival viisil ja
kohas.

2. Keskendub
sihipärasele
kehalisele
tegevusele.

19.2.1. Tegevused saali/võimla vahenditega
Lapse arengu eeldatavad tulemused vanuseti
Tegevus
Roomamine,
veeremine,
tirel ja üldarendavad
harjutused
(ÜAH) matil

Harjutused
varbseinal

Kõnd
kaldlaual

2-3a
1. Roomab matil
toengpõlvituses, kõhuli,
moodulite alt läbi, üle
moodulite.
2. Keerab selili asendist
kõhuli ja tagasi,
3. Teeb ÜAH kõhuli ja selili
asendist.
3. Omab ettekujutust tirelist.
1. Ronib varbseinal
juurdevõtusammuga 0,5 - 1
m.
1.Ronib toengpõlvituses.
2. Kõnnib püsti kui kaldlaud
on asetatud väikese nurga
alla.

Harjutused
rööbaspuudel
Hüpped

1. Hüppab alguses õpetaja

4-5a
1. Roomab matil käpuli, kõhuli,
toengpõlvituses, ümber esemete,
tagurpidi.
2. Veereb järjest mati ulatuses.
3. Teeb ÜAH suurematele
lihasgruppidele selili, kõhuli külili ja
toengpõlvituses.
4. Veereb kägarast selili haarates kätega
ümber põlvede; teeb tirelit ette.
1. Ronib varbseinal juurdevõtu -ja
vahelduvsammuga üles ja alla;
juurdevõtusammuga kõrvale.
2. Ripub näoga ja seljaga varbseina
poole.
1. Ronib toengpõlvituses.
2. Kõnnib püsti otse ja külg ees
juurdevõtusammudega tõustes
varbseinale.
1. Ronib rööbaspuudel oleval kaldredelil
üles ja alla.
2. Ripub rööbaspuudel.
1. Hüppab iseseisvalt.

6-7a
1. Roomab toenglamangus, küünarvarred maas, käte abil;
järjestikuste takistuste alt.
2.Teeb ÜAH erinevatest asenditest suurematele lihasgruppidele.
3. Oskab teha põhilisi akrobaatika elemente: tirel ette, tirel taha,
turiseisu erinevaid asendeid, silda.

1. Ronib varbseinal üles - alla, küljele, diagonaalselt; rippudes
viib jalgu küljelt küljele.
2. Teeb rippes põlvetõsteid, tõstab sirgeid jalgu ette.
3. Teeb varbseinal järjestikku mitu erinevat harjutust
1. Ronib kaldlaualt alla tagurpidi.
2. Kõnnib püsti kaldlaua suurema nurga all.

1. Liigub edasi rippes ja harkistes.
1. Hüppab lisaülesannetega.
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batuudil
Sügavushüpped
trepilt
Jalatalla
harjutused
vahenditel

abiga, hiljem iseseisvalt.
1. Astub trepist üles hoidega,
hüppab maha õpetaja abiga

2. Oskab ise peale ja maha astuda.
1. Astub trepist iseseisvalt ilma hoideta,
oskab maanduda vetruvalt jalgadele.

2. Oskab teha mahahüpet matile
1.Oskab trepist tõusta koosjalu hüpetega, teeb sügavushüppeid
ühendatud kaugushüpetega.

1. Kõnnib karedal matil,
erineva tekstuuriga pindadel,
pulkadega kaldlaual

1. Kõnnib ja hüppab karedal matil, haarab varvastega pisikesi
esemeid ja suudab neid ühel jalal hüpates teise kohta viia.

Ripped
rõngastel,
trapetsil,
köiel
Ronimine
rippredelil
Harjutused
padjaga

1. Suudab rippuda kahe
lühiajaliselt abiga.

1. Teeb erinevaid kõnde ja hüppeid
massaaživahenditel ja pulkadega
kaldlaual, mõõtesammudega kõndi
karedal pinnal.
1. Ripub kahe käega kinni hoides.
2. Suudab teha rõngastel ja trapetsil
kergemaid harjutusi.
2. Oskab ronida 1meetri üles ja alla

1. Oskab mööda rippredelit tõusta rööbaspuudele ja laskuda
mööda redelit alla
1. Kasutab patju sügavushüpetel, batuudilt mahahüpetel,
kaugus- ja kõrgushüppel.
2. Teeb patju tõstes ja visates ÜAH kätelihastele.

Poksimine
poksikindaga
poksikotil
Harjutused
moodulitel

1. Oskab ronida 2-3
redelipulka üles.

1. Teeb hüppeid patjadel seistes.
2. Teeb kätetugevdamise harjutusi (padja
visked ette, üle pea, padja tõsted)
3. Lööb jalgadega selili asendis
vahelduvalt vastu patja.
1. Oskab poksida parema ja vasaku
käega
1. Oskab pugeda
moodulitest (keskelt auguga)
moodulite alt ja pealt.
2. Kiigub ja hoiab tasakaalu
kaarjatel moodulitel.

1. Oskab pugeda moodulitest tehtud
eritasapinnalistes tunnelites.

1. Oskab teha trapetsil ja rõngastel harjutuste kombinatsiooni.
2. Oskab ronida köiel lühikest pikkust.

1. Oskab poksida erinevates tempodes, märgata ja tunnetada
poksikoti liikumise suunda.
2. Liigub moodulitest tehtud takistusribal kindlas järjekorras
koos lisaülesannetega

Lapse eeldatavad turvalisuse oskused võimlemisvahenditel
Matil
Varbseinal
Kaldlaual
Rööbaspuudel
Batuudil

Oskab hoida ära kokkupõrkeid ruumi ja tempot arvestades.
Ronib ja ripub vastava kõrguseni oma võimetekohaselt.
Ronib koos teistega distantsi hoides.
Liigub võimetekohase tempoga.
Teab, et kõrgel peab liikuma keskendunult oma liigutusi jälgides.
Täidab ohutureeglit, et korraga hüppab üks laps.
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Hüppab keskosas ja maha hüpates maandub matile.
Astub üles astme keskosas.
Trepilt
Liigub ja hüppab pikivahet hoides.
Sooritab harjutusi keskendunult vahet hoides.
Jalatalla vahenditel
Oskab tunnetada oma kätejõudu ja vastupidavust
Rõngastel, trapetsil, köiel
Oskab maanduda jalgadele.
Astub keskendunult pulkadel.
Rippredelil
Oskab visetel ja hüpetel arvestada ruumi ja kaaslastega.
Harjutused padjaga
Poksimine
poksikotti Tajub ja reageerib poksikoti liikumissuunale.
poksikindaga
Poeb ja roomab moodulitest reegleid arvestades.
Moodulid

19.3. VIGASTUSTE VÄLTIMISE NÕUDED JA VIISID
nr
1

2

3

4

nõuded
Metoodika

viisid
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Riistade ja vahendite ning
2.
paikade ohutus
3.
4.
5.
1.
Distsipliin
2.
3.
4.
1.
Lapse enesekontroll
Füsioloogiline:

2.
3.
4.
5.

soojendusvõimlemine
lihtsamalt keerulisemale/raskemale
koormuse vaheldumine/jaotamine: intensiivsus, puhkepausid
vahendite ja paikade sobivus eale ning võimetele
individuaalsete iseärasuste arvestamine: tervislik ja psüühiline seisund, võimed ja oskused
õige vahendite paigutus ja kaugus üksteisest: lähedalasetsevaid võimlavahendeid kasutada vaheldumisi
ronimisvahendite all peavad olema matid
võimlemismatid on omavahel ühendatud, et ei tekiks vahesid
rippuvate vahendite kinnituskohti kontrollida enne igat tegevust
puidust vahendite pinnasiledust kontrollida pidevalt
õpetaja käskluste täitmine
reeglite järgimine
sõbralik suhtlemine
kaaslastega arvestamine
väsimusastme tunnetamine, väljendumine (näo kahvatumine, tähelepanu hajuvus, apaatia, sagedased
ebaõnnestumised harjutuste sooritamisel) ja oma enesetunde kirjeldamine.
südamelöökide tunnetamine käega
higistamise märkamine
janutundele reageerimine
külma- ja kuumatunde tajumine

112

Sotsiaalne:

1. abipalumine vajadusel
2. võidu- ja kaotustunde läbielamine ning väljendamine
3. kaaslastest mitte mõjutada laskmine: suutlikkus jääda oma võimete ja tahtmise juurde

1. oskus iseseisvalt ennetada ohtu (katkestada
tegevus ja vajadusel paluda abi)
2. oskus kukkuda
3. hirmu ja julguse piiri tunnetamine tegevuses (hirm hoiatab tegemast liialt ohtlikke tegevusi, julgus soodustab
tegema midagi seni mittekogetut)
1. õpetaja osutab vajadusel vahetut abi turvaliseks liikumiseks (harjutuse sooritamisel, matkal jne)
Abistamine ja julgestamine
Abistamine
-õpetaja
2. õpetaja julgestab kartlikumaid ja kehaliselt vähemvõimekamaid lapsi
hoidjuhtimine
füüsilise
kontaktiga
Julgestamine
–
õpetaja
valmisolek
õigeaegseks
abistamiseks
Soorituslik:

5

6

Võimalike
ohtude
teadvustamine
ja
ohu
ennetamine õpetaja poolt

1. ohtude selgitamine lastele
2. reeglite kehtestamine, jälgimine ja nendest kinnipidamine

19.4. LAPSE TURVALISUSE OSKUSED SPORDI- JA LIIKUMISTEGEVUSTES
Lapse arengu ja õppekasvatustegevuste eeldatavad tulemused
Spordija 2-3a
liikumistegevus
vahendiga
Tajub pallile pihtasaamist
Jalgpalli mängimine
säilitab tasakaalu.
VÕIMALIK OHT:
jala äralöömine
kokkupõrked
Pallivise
VÕIMALIK OHT:

3-5a

5-7a

ja 1. Teab jalgadesse löömise ohtlikkust.
1. Väldib lööki jalgadesse.
2. Teab, et ohutu paik jalgpalli mängimiseks on 2. Teab, et palli veeremine murult lasteaia
jalgpalliplats ja muruväljak.
liiklusrajale võib osutuda ohtlikuks
jalgratturile ja äratoomisel temale
endalegi.

1. Kaug- ja ülesvisetel ning teisele 1. Teab, et pallilöögitabamus võib teha haiget.
1. Hoidub teisele lapsele sihilikult
palli
visates
järgib
õpetaja 2. Hoidub kaaslase tabamisest palliga pihtaviskamisest.
korraldusi
üksteisega silmsideme ja kokkuleppeta.
2. Arvestab palliviskel viskeala suuna ja
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palliga
tabamine

kaaslaste kokkupõrkamise
pikalikukkumise vältimiseks.

Paigalt kaugushüpe
(liivakasti
servalt
liivakasti, mati servalt
matile)
VÕIMALIK OHT:
põrutamine,
kokkupõrge
Võimlemine
vahenditega: kepid,
võimlemisrõngad,
hüpitsad,
hantlid,
kurikad, topispallid,
lipukesed, erinevad
pallid, tasakaalurada,
poom,
kaldlaud,
batuut, poksikott
VÕIMALIK OHT:
enda
ja
teiste
vigastamine vahendiga
tegevuse käigus
Varbseinal
(paviljonides
ja
ronilas)
ja
ronimisredelitel
ronimine
VÕIMALIK OHT:
kukkumine
paviljoni
varbseinalt põrandale
ja
ronimisredelitelt
maapinnale ( pehme

ja 3. Siseneb palliviskealasse
korraldusel.
4. Teab, et lakke palli ei visata.

vaid

õpetaja suurusega.
3. Hoidub palliviskealale
korralduseta.

1. Sooritab hüppeid pehmele pinnale õpetaja
käskluse järgselt.
2. Teab, et tuleb maanduda jalgadele.
1. Sooritab hüppeid õpetaja käskluse järgselt ja
kohaselt: vabale alale, pehmele pinnasele.
2. Teab, et kaaslasele otsa ei hüpata.

1. Tutvub vahendi ja selle
omadustega.
2.
Kuulab
õpetaja
juhiseid
harjutuste sooritamisel vahendiga.

sattumisest

1. Alustab hüpet peale eelmise lapse
matilt eemaldumist.
2. Hoidub maandumisel kukkumisest.
1. Teab pehme maandumispinnase
tähtsust põrutuse vältimiseks
2. Hoidub kaaslasele otsahüppamisest.

1. Teab, et vahendit tuleb käsitseda ennast ja 1. Käsitseb vahendit oskuslikult ennast ja
teisi ohtu seadmata.
teisi ohtu seadmata.
2. Teab, et harjutuste sooritamisel peab pidama 2. Hoiab ohutut kaugust.
kaaslastega ohutut kaugust.

1. Teab, et paviljonide varbseinalt
ja
ronimisredelitelt tuleb alla ronida, mitte hüpata.
2. Teab, et ronila varbseinalt mahahüppamisel
tuleb maanduda jalgadele.
3. Teab sõrmedele astumise ohtu ja hoiab ülesalla ronimisel kaaslasega pikivahet.
4. Arvestab ülesronimisel oma julguse ja
oskusega.

1. Hoidub varbseinalt paviljonipõrandale
hüppamisest
jalgade
põrutamise
vältimiseks.
2. Hoidub kaaslaste sõrmedele astumisest.
3. Ei roni paviljoni varbseina teisele
poolele.
4. Maandub jalgadele ronila varbseinalt
allahüppel
jalgade
väljaväänamise
hoidumiseks.
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turvaala puudumine)
Kelgutamine
VÕIMALIK OHT:
kokkupõrge,
mäest pea ees vales
suunas allalibisemine

Suusatamine
VÕIMALIK OHT:
Kukkumine
haiget
saamisega,
jala väljaväänamine,
torge suusakepiga,
Ujumine
VÕIMALIK OHT:
1. tasakaalu kaotamine
ja
vee
sattumine
hingamisteedesse
ujumisvahendite
ärajätmisel,,
purunemisel.
2.
oma
võimete
ülehindamine:
ujub
kaugele ja väsib.
3.
müramishoos
kaaslase
vee
alla
surumine;
4. kukkumine märjal ja
libedal põrandal

Oskab meie lasteaia mäel õpetaja
abiga istuda ise kelgule, hoida
nööri ja jalad enda ette kelgule
tõsta.

Teab mäereegleid:
1. Üles astub trepist ja laseb alla siis, kui
eelmine laps on ohutus kauguses;
2. Laseb mäest alla kelgul istudes (mitte
lamades) jalad ees või põlvitusistes;
3. Teab, et mäest lastakse alla ainult
laskumisnõlvast, mitte külg- ega taganõlvast;
3. Teab, et alla sõites vabastab kiiresti raja.
1. Teab, kukkuda tuleb pehmelt.
2. Teab, et suusatamisel tuleb suusad hoida
paralleelselt, et hoida tasakaalu.
3. Teab, et tasakaalu säilitamiseks tuleb hoida
põlved veidi kõverdatud ja keha ette kallutatud.
4. Reageerib eespool sõitva lapse tempo
muutusele või kukkumisele.
1. Kasutab isiklikke kätiseid ja ujumisrõngast.
2. Laps suudab kätiste ja ujumisrõnga abil hoida
keha veepinnal.
3. Õpib märkama tühjenevat ujumisvarustust.
4. Vastavalt oskustele hakkab loobuma
ujumisrõngast.
5. Teab, et kaaslast ei tohi vee alla suruda ega
tõmmata.

1.
Peab
mäereeglitest
kinni
meeldetuletuseta.
2. Kokkupõrkeohu puhul oskab pidurdada
ja juhtida kelku kõrvale.

1. Teab, et suusakeppide teravikud tuleb
suunata alla (oht kaaslast torgata).
2. Teab, et tasakaalu kaotamisel peab
kukkuma küljele, mitte ette ega taha.
3. Väldib eespool sõitvale lapsele
otsasõitu.
1. Vastavalt oskustele hakkab loobuma
kätistest ja tunnetab oma keha vee peal
püsimist ilma abivahenditeta.
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1. Oskab sõita abiratastega
Jalgrattasõit
jalgrattaga.
VÕIMALIK OHT:
1.
kukkumine 2. Teab, et tuleb kasutada kiivrit.
jalgrattalt,
2. otsasõidud

1. Teab, et sõita tuleb selleks ettenähtud teel,
pidades kinni lasteaia liiklusraja märkidest ja
reeglitest.
2. Sõites arvestab kaaslastega vältides otsasõitu.

1. Jalgrattaga sõites hoiab turvalist
pikivahet ja peab meeldetuletusteta kinni
reeglitest.
2. Teab, et jalgratturi turvavarustus
(kiiver,
kindad,
küünarnukija
põlvekaitsmed) aitab vältida vigastusi.

19.5. LAPSE ENESETEENINDAMINE JA HÜGIEEN LIIKUMISTEGEVUSTES
Lapse eeldatavad tulemused vanuseti:
Võimlas/ saalis
2-3a
1. Võtab õpetaja abiga jalast sukkpüksid ja paneb
jalga nagadega sokid

Õues
1. Taskurätik on alati õueriiete taskus

3-5a
1. Leiab ise oma riietekapist koti võimlemisriietega
ja riietub vajadusel abiga, paneb võimlemisriided
tagasi kotti.
Võimlemisriideid peseb lapsevanem 1-2 korda kuus.

5-7a
1. Leiab ise oma riietekapist võimlemisriided,
riietub iseseisvalt, paneb võimlemisriided tagasi
kotti.
Võimlemisriideid peseb lapsevanem 1-2 korda
kuus.
2. Peseb näo ja kaenlaalused peale igat
liikumistegevust võimlas ja pärast aktiivset
tegevust saalis.

1. Märkab riiete märjakstegemist.
2. Paneb märjad riided ise kuivama õpetaja
juhendamisel.
3. Hoiab taskurätikut õueriiete taskus, kasutab
iseseisvalt ja meeldetuletamisel.

1. Hoidub riiete märjakstegemisest.
2. Paneb märjad riided iseseisvalt kuivama.
3. Hoiab taskurätikut on alati õueriiete taskus,
vajadusel kasutab iseseisvalt.

Ujulas 5-7a
1. Oskab iseseisvalt lahti riietuda, riided korralikult kappi panna.
2. Oskab pesemiseks ja ujumiseks vajaminevad asjad pesuruumi kaasa võtta.
3. Oskab ise õiges koguses dušigeeli svammile panna ja ennast pesta.
4. Pühib nina vajadusel taskurätti (vee puhtuse tagamiseks).
5. Käib enne vette minekut tualetis.
6. Peale ujumist käib duši all, leiliruumis ja kuivatab end iseseisvalt.
7. Märjad ujumis- ja pesemisvahendid paneb eraldi kotti.
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LISA 1. VÄÄRTUSKASVATUS
VÄÄRTUSTEEMAD, LAPSE EELDATAVAD TEADMISED JA OSKUSED VANUSETI ÕPPEKAVA LÄBIMISEL,
VANASÕNAD JA KIRJANDUSPALAD
Väärtus
VIISAKUS

1,5-3aastane laps
1. õpib kasutama sõnu „Tere!“,
„Aitäh!“, „Palun!“, „Tänan!“;
2. õpib vältima halba käitumist.
Vanasõnad
 Kui midagi teed, tee hästi.
 Mis hea sinule, see hea teistele.
Kirjanduspalad:
„Kuidas olla viisakas?“ (kirjastus
KOOLIBRI)
„Kaspar õpib häid kombeid“ Aline de
Petigny

3-5aastane laps
1. oskab õigesti käituda tänaval,
lasteaias, kodus, looduses;
2. järgib hügieeninõudeid;
3. oskab kasutada; igapäevaselt sõnu
“Tänan!”,
“Palun!”,
“Palun
vabandust!”; “Tere!”, “Head aega!”;
4. õpib
märkama
rühmakaaslaste
heasoovlikkust, sõbralikkust ja ausust;
5. suudab
kuulata
kaaslast
teda
katkestamata;
6. teab, et ei ole viisakas sekkuda teiste
jutule vahele;
7. õpib tunnustama kaaslaste õnnestunud
tegevusi.
Vanasõnad:
 Kui tahad, et sul sõpru oleks, ole ise
sõbralik.
 Ära tee teistele seda, mida sa ei taha,
et sulle tehtaks.
 Heategu ei roosteta.
 Ühendus annab jõudu.
 Kui midagi teed, tee hästi.
 Ruttu tehtud rumal töö, kaua tehtud
kaunis töö.
 Mis ei saa jõuga, saab nõuga.
 Laiskus ja hooletus on vennakesed.
 Söö, mis küps, räägi, mis tõsi.
 Mis hea sinule, see hea teistele.

5-7aastane laps
1. oskab õigesti käituda ning suhelda
täiskasvanute ja eakaaslastega;
2. kasutab nuga ja kahvlit ning oskab
toidulauas korrektselt käituda;
3. oskab hinnata enese ja kaaslaste
käitumist;
4. peab iseseisvalt kinni korranõuetest;
5. suhtub
hoolivalt
ümbritsevasse
keskkonda.
6. oskab kinni pidada lubadustest ja on
kohusetundlik;
7. hoolib väiksematest ja osutab vajadusel
abi;
8. suudab oma emotsioone ja käitumist
kontrollida ning oskab teistega arvestada;
9. arutleb lihtsamate eetiliste probleemide
üle;
10. suhtub täiskasvanutesse
ja töösse
austusega;
11. peab kinni rühmas kokkulepitud headest
tavadest.
Vanasõnad:
 Heategu ei roosteta.
 Oma suu on kõige ligemal.
 Ühendatud karjas ei ole hunt hirmus.
 Mis ei saa jõuga, saab nõuga.
 Ruttu tehtud rumal töö, kaua tehtud
kaunis töö.
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TARKUS

TÖÖKUS

Kirjanduspalad:
 Laiskus ja hooletus on vennakesed.
„Anna ja Aadama lood“ l. Tungal
 Libe keel, tige meel.
„Ühed targad mõlemad“ S. Truu, jutt  Söö, mis küps, räägi, mis tõsi.
„Raske sõna“
 Mis ei saa jõuga, saab nõuga.
 Laiskus ja hooletus on vennakesed.
 Söö, mis küps, räägi, mis tõsi.
 Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia.
 Kui midagi teed, tee hästi.
Kirjanduspalad:
„Koer poiss sõitis jänest“ O. Arder
„Eeskuju ja tagakuju“ A.Tigane
1. teab mõiste “hea” ja “halva” 1. teab mõistete õige ja vale tähendust;
1. teab mõistete ausus ja austus tähendust
tähendust.
2. teab üldtuntud viisakusreegleid.
ning oskab vastavalt käituda;
3. oskab viisakalt käituda;
2. järgib
käitumisreegleid
erinevates
Vanasõnad:
olukordades;
 Targaks ei sünnita, targaks õpitakse. 4. õpib vastutama oma tegude ja
käitumise eest.
3. vastutab oma tegude ja käitumise eest.
 Tarkus tuleb tasapisi.
Vanasõnad:
Vanasõnad:
Kirjanduspalad:
„Kuidas teha õigesti?“ (kirjastus  Kui oled alustanud, vii asi lõpule, ära  Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
peatu poolel teel.
 Kes tööd teeb, see rõõmu näeb.
KOOLlBRI)
 Kordamine on tarkuse ema.
 Kui saad üle koera, saad üle saba ka.
 Tee tööd töö ajal, aja juttu jutu ajal.
 Egas inimene enne tark ei ole, kui ta
 Mida ei saa jõuga, seda saab nõuga.
rumal ära ei ole olnud.
 Tarkus tarviline vara, õpi hoolega.
 Iga asi tarvitab oma aega.
 Tarkus on varandus, mida ükski varas  Kui sa ilmast õpetust saad, küll sa siis
ei saa varastada.
targemaks lähed.
 Parem enne mõtelda kui pärast  Üheksa korda mõõda, üks kord lõika.
kahetseda.
 Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui
 Kes tark, see võtab õpetust.
kullakoormat tuleb tarkust tunnistada.
Kirjanduspalad:
 Ühe õngega ei saa kahte kala püüda.
„ Nendest, kes ei viitsi õppida“ Josef Capek
Kirjanduspalad:
(„Taadu, palun loe mulle!“ lk 339)
„Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni“
„Kõik räägivad“, jutt „Parem ja vasak“
H.
„Siili ja jänese võidujooks“
Mänd
„Vares ja kruus“ eesti rahvapärimus
„Targasti tehtud“ V. Sõelsepp
1. omandab lihtsamaid eneseteenindus 1. aitab täiskasvanut ja eakaaslasi;
1. teab, et töö lõpuni viimiseks on vaja
võtteid;
2. teab, et töö eest saadakse tasu.
pingutust ja püsivust;
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VASTUTUS

2. koristab enda järelt mänguasju.
Vanasõnad:
 Tee tööd töö ajal, aja juttu jutu ajal.
Kirjanduspalad:
„Tõmblukuga kass “ E. Niit
„Kolm põrsakest“
„Kanaema kook“ E. Niit

3. teab, et ettevõetud tegevus või mäng
tuleb lõpule viia;
4. tegutseb
koos
täiskasvanu
ja
eakaaslastega;
5. teab, et hoolega tehtud tööl on hea ja
ilus tulemus;
6. teab, et teiste poolt tehtud töö eest
tänatakse.
Vanasõnad:
 Töö kiidab tegijat.
 Harjutamine teeb meistriks.
Kirjanduspalad:
„Keda kiita leiva eest“ M. Kesamaa
„Lumeeit“ vennad Grimmid
„Jussikese seitse sõpra“ S. Väljal

1. võtab osa rühma ja lasteaia
mängupidudest;
2. täiskasvanu juhendamisel mängib
rollimänge;
3. kasutab
kõnes
lihtsamaid
viisakussõnu.
Vanasõnad:
 Kes püüab kõigest väest, saab üle
igast mäest.
 Kui teed midagi, tee hästi.
Kirjanduspalad:
„Kanaema kook“ V. Gorski

1. osaleb
rühma
ja
lasteaia
ühistegelustes;
2. vastutab rühma ning oma isiklike
esemete korrashoiu eest;
3. kasutab kõnes viisakussõnu.
4. teab, et ettevõetud tegevus või mäng
tuleb lõpule viia;
5. tegutseb
koos
täiskasvanu
ja
eakaaslastega;
6. teab, et hoolega tehtud tööl on hea ja
ilus tulemus;
7. teab, et teiste poolt tehtud töö eest
tänatakse.
Vanasõnad:
 Harjutamine teeb meistriks.
 Iga algus on raske.
 Ei ükski saa tööta süüa.
 Oma teenitud leib on kõige magusam.
 Igal linnul oma lend, igal lapsel oma töö.

2. teab, et koostööst ja hoolsusest oleneb töö
tulemus.
3. järgib töövõtteid ja selgitab neid
kaaslastele;
4. õpib hindama erinevaid ameteid ja nende
vajalikkust.
Vanasõnad:
 Ruttu tehtud, rumal töö.
 Püsivus viib sihile.
 Tänaseid toimetusi ära viska homse
kaela!
 Väikesed allikad teevad suure jõe.
 Kes palju teeb, see palju saab.
Kirjanduspalad:
„Kangakuduja ja rähn“ eesti rahvapärimus
„Vaeslapse käsikivi“ Fr. R. Kreutzwald
„ Kaksteist kuud“ Samuil Maršak
1. vastutab
oma
käitumise
eest
ning väljendab oma arvamust;
2. suhetes
rühmakaaslaste
ja
täiskasvanutega on usaldusväärne ja
vastastikust mõju teadvustav.
3. on oma ülesannetes kohusetundlik,
otsustusvõimeline ja aktiivne;
4. loob ja hoiab sõprussuhteid.
Vanasõnad:
 Kes tööd teeb, see nälga ei näe
 Kes teisele auku kaevab, see ise sisse
kukub.
 Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.
 Mida külvad, seda lõikad.
Kirjanduspalad:
„Sipelgad ei alistu“ Ondrej Sekora
„Pettsoni peenramaa“ S. Nordqvist

119

AUSUS

HOOLIVUS

 Pill tuleb pika ilu peale.
 Valel on lühikesed jalad.
Kirjanduspalad:
E. Raud „Karu maja“ , jutt „Metssea
kartulimaa“
1. õpib vahet tegema heal ja halval 1. teab, mis on hea ja halb tegu;
teol.
2. julgeb olla aus.
3. suudab ühismängudes reeglitest kinni
Vanasõnad:
pidada;
 Kes püüab kõigest väest, saab üle
4. teeb vahet tõel ja valel.
igast mäest.
Vanasõnad:
 Kui teed midagi, tee hästi.
 Kuidas külvad nõnda lõikad.
Kirjanduspalad:
„Kuidas teha õigesti?“ (kirjastus  Aus nimi on kallim kui kuld.
KOOLlBRI)
 Valel on lühikesed jalad.
„Ära söö mind, koletis!“
Kirjanduspalad:
„Purunenud lillevaas“
„Mõru kook“ E. Raud
„Kõik räägivad“ H. Mänd

1. teab, et kodu on koht, kus ta elab
koos oma perega.
Vanasõnad:
 Lind armastab oma pesakest ja laps
oma kodukest.
Kirjanduspalad:
„Emme, oled see sina?“ Atsuko
Morozumi
„Unejutud kõige noorematele“ Mathew
Price, Atsuko Morozumi
„Abimees“ Ellen Niit („Ema, palun loe
mulle!“ lk 201)
„Tare-tareke“

1. teab, et aus ülestunnistus väärib
tunnustust;
2. vastutab oma tegude ja sõnade eest.
3. teab, et tõde on vahel valus aga alati
parem kui vale;
4. teab, et usalduses peitub jõud;
5. teab, et sõlmitud kokkulepetest peetakse
kinni.
Vanasõnad:
 Meest sõnast, härga sarvest.
 Parem üks sõna tõtt kui üheksa valet.
 Söö, mis küps, räägi mis tõsi.
 Õige hõlma ei hakka ükski.
 Tõde tõuseb, vale vajub.
Kirjanduspalad:
„Mõru kook“ E. Raud
„Valetajate sild“ Tšehhi rj. („Taadu, palun loe
mulle!“ lk.50)
1. märkab sõpra hädas, vajadusel abistab 1. oskab märgata kaaslast ja teistega
ja lohutab;
arvestada.
2. teab, et pereliikmed hoiavad üksteist;
2. oskab sõpra lohutada, abistada, andeks
3. hoolib endast ja oskab valmistada
anda ja leppida;
rõõmu teistele;
3. teab, kuidas abistada pereliikmeid,
4. hoiab loodust, loomi ja linde.
vanemaid inimesi ja sõpru;
4. hoolib ümbritsevast keskkonnast.
Vanasõnad:
Vanasõnad:
 Sõpra tunned hädas.
 Suurim rõõm on jagamise rõõm.
 Kuidas mõtted, nõnda teod.
 Minu parim sõber on see, kes toob minus
 Kus häda näed laita, seal tule ja aita.
esile parima.
 Külva head, siis kasvab head.
 Hallpead austa, kulupead kummarda.
Kirjanduspalad:
„Konna mure“ Leelo Tungal („Taadu,  Armastus teeb kõik asjad heaks.
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SALLIVUS

SÕBRALIKKUS

palun loe mulle!“ lk 17)
„Rõõmu-õun“ Aino Tigane
(„Taadu, palun loe mulle!“ lk 292)
„Jõumees“
(„Taadu, palun loe mulle!“ lk 296)
1. teab, et peab olema sõbralik.
1. teab, et peab olema kõigi suhtes
salliv;
Vanasõnad:
 Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, 2. oskab sallivalt suhtuda erinevustesse.
et sulle tehtaks.
 Vanasõnad:
Ära naera teise õnnetuse üle.
Kirjanduspalad:
„Erinevad inimesed“ Emma Dammon
 See on tark, kes rumalat ei naera.
 Enne mõtle, siis ütle.
 Igal linnul oma laul.
Kirjanduspalad:
„Kes tegi konnapojale liiga?“ („Sära,
päike!“ Raim Farad)
„Kuidas Sadajalg tahtis kõigist ette
jõuda.“ („Sära, päike! Raim Farad)
„Erinevad inimesed“ Emma Dammon

1. mängib koos kaaslasega;
2. suudab jagada mänguasju.
Vanasõnad:
 Ole sõbraks mulle, siis olen sõbraks
sulle.
Kirjanduspalad:
„Murbi ja Paliina“ Olesja Tavadze
„Kaspar on kadekops“ Clara Suetens,
Sandrine Lambert
„Tare-tareke“
„Kuidas olla viisakas“
„Kaspar õpib häid kombeid“
Aline de Petigny

1. oskab olla sõbralik mängukaaslane;
2. kasutab
sõbraga
suheldes
viisakussõnu;
3. teab, kuidas sõpra lohutada;
4. saab aru mõistetest sõber / sõbranna;
5. suudab oma sõbrale öelda midagi
head;
6. püüab hinnata enese ja kaaslase
käitumist;
7. teab, milline on hea sõber ning käitub
vastavalt.
Vanasõnad:
 Omad sõbrad riidlevad, omad sõbrad
lepivad.

 Kui sõpru tahad, ole ise sõbralik.
Kirjanduspalad:
„Lugu sellest, kuidas siil ja karupoeg hundi
ära päästsid“ Sergei Kozlov
„Päkapiku jõululugu“ Artur Jurin
1. teab, et iga inimene on erinev- tema
kombed, käitumine, rahvus ja välimus;
2. oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
3. teab, et tuleb austada kõiki elusolendeid;
4. oskab sõbralikul viisil lahendada
konflikte.
Vanasõnad:
 Igal perel ise nägu, igal mehel ise mõtted.
 Ega nimi meest ei riku.
 Igaühel on oma head ja vead.
 Maitse üle ei vaielda.
 Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
Kirjanduspalad:
„Okkalisest siilist“ .“ („Sära, päike! Raim
Farad lk 38)
„Tähtsad asjad“ Piia Ausmann
„Konn ja võõras“ Max Velthuijs
„Inetu pardipoeg“ H.Chr. Andersen
1. oskab näha sõbra tegemistes head ning
seda tunnustada;
2. oskab kirjeldada sõbralikku käitumist ja
sõbraks olemist;
3. püüab arutleda teemal “Missugune oleks
elu ilma sõbrata?”;
4. loob heasoovlikke suhteid eakaaslastega;
5. on heaks sõbraks mängus, töös ja
igapäeva- toimingutes;
6. teab, et sõbra kehale ja hingele ei tehta
haiget;
7. teab, milline on tõeline sõber.
Vanasõnad:
 Sõpra tuntakse hädas.
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ARMASTUS

Mida sõbralikum ise oled, seda enam
on sul sõpru.
 Hea sõna võidab võõra väe!
 Jagatud rõõm on poole suurem.
 Lahke silm leiab sõbra.
Kirjanduspalad:
„Kuidas panna nööpe“ T. Toomet
„Haldjate võlulaegas“ Christl Vogl mj.
„Pritsessike Lilli ja draakon“
1. hoolib oma kodust ja pereliikmetest. 1. armastab oma kodu ja peret;
2. meeldib rõõmustada;
Vanasõnad:
hoolivalt
ümbritsevasse
 Lind armastab oma pesakest, laps 3. suhtub
keskkonda;
oma kodukest.
4. hindab emakeelt, oma pereliikmeid;
Kirjanduspalad:
„Unejutud kõige noorematele“ Mathew 5. hoolib oma koduloomadest.
Vanasõnad:
Price, Atsuko Morozumi
 Igal pool on hea, aga kodu kõige
parem.
 Mis südamest tuleb, see südamesse
läheb.
 Armastus teeb kõik asjad heaks.
Kirjanduspalad:
„Muinasjutte armastusest“ E. Petrone
„Kaisu muinasjutud“ Õnne Puhk

 Häid lambaid mahub palju ühte lauta.
 Kaks kõva kivi ei jahvata head jahu.
 Õige sõber kaalub enam kui kuld.
 Mida üks ei või, seda üheksa võivad.
Kirjanduspalad:
„Kenad kombed“ L.Tungal, P. Volkonski
„Anna ja Aadama lood“ L. Tungal
„Helde puu“ Shel Silverstein
1.
2.
3.
4.

austab vanavanemaid;
väärtustab kodusoojust;
omab positiivset enesehinnangut;
suhtub
austusega
Eesti
vabariigi
sümboolikasse ja tähtpäevadesse;
5. väärtustab erinevaid elukutseid;
6. hoolib loomadest ja lindudest ning
vajadusel hoolitseb nende eest;
7. oskab väljendada armastust pereliikmete
vastu;
8. hindab looduse ilu;
9. armastab oma kodumaad;
10. väärtustab õppimist kui oma tööd;
11. peab oluliseks rahvakalendri tähtpäevade
tähistamist.
Vanasõnad:
 Silm on südame aken.
 Kes armastust külvab, see armastust
lõikab.
 Oma kodu kullakene, oma maja
marjakene.
 Pool vaest isata, üsna vaene emata.
 Hallpead austa, kulupead kummarda.
 Narri põldu üks kord, põld narrib üheksa
korda vastu.
 Töö on auasi.
Kirjanduspalad:
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ÕIGLUS

JULGUS

„Kodune laul“ („Ajamasin“ Henno Käo,
lk26)
„Vankumatu tinasõdur“ H. C. Andersen
1. kohtleb
kõiki
rühmakaaslasi 1. jagab oma asju õiglaselt;
1. kehtestab ise reegleid ning järgib neid;
õiglaselt.
2. peab kinni kokkulepetest;
2. suhtub kaaslaste arvamusse erapooletult;
3. järgib mängureegleid ja on aus 3. suudab taluda kaotusi võistlusmängudes.
Vanasõnad:
võistleja.
Vanasõnad:
 Mida sa endale ei soovi, ära tee
Vanasõnad:
teisele.
 Parem karta kui kahetseda.
 Ära naera teise õnnetuse üle.
Kirjanduspalad:
 Ülekohus ei seisa kotis.
„Murbi ja Paliina“
 Kuidas sina teistele, nõnda teised  Sõna vägi on suurem kui sõjavägi.
sinule.
 Kus viga näed laita, seal tule ja aita.
 Enne mõtle, siis ütle.
 Ühendatud karjas ei ole hunt hirmus.
 Kuidas mõtted, nõnda teod.
 Väikesed allikad teevad suured jõed.
 Mis südamest tuleb, see südamesse  Ühendus annab jõudu.
läheb.
Kirjanduspalad:
 Mida ei saa jõuga, saab nõuga.
„Suur Peeter ja Väike Peeter“ Juhan Kunder
Kirjanduspalad:
„Luik, haug ja vähk“ I. Krõlov, valm
„Siili ja jänese võidujooks“
osaleb
ühistegevustes
koos
täiskasvanuga;
2. vajadusel palub täiskasvanult abi.
Vanasõnad:
 Julged teha, julge öelda.
Kirjanduspalad:
„Kaspar õpib häid kombeid“ „Kuidas teha
õigesti?“ (kirjastus KOOLlBRI)
1.

1. osaleb rollimängudes ja lavastustes.
2. suudab rääkida oma tunnetest;
3. osaleb rühma aruteludes;
4. julgeb esineda teiste ees.
Vanasõnad:
 Hirmul on suured silmad.
 Julge pealehakkamine on pool võitu.
 Kes püüab kõigest väest, saab üle igast
mäest.
Kirjanduspalad:
„Memme musi“ E. Kuus
Jutt „Põgenenud tedretäpid“ Ervin Lazar`i
raamatust „Seitsmepäine haldjas“
„Rõõmuraamat“ M. Saluste
„Koletise lugu“
„Kuidas kutsikas auh ujuma õppis.“ („Sära,
päike! Raim Farad)

väljendab erinevates olukordades oma tundeid
ja soove;
2. avaldab oma arvamust;
3. julgeb teistest erineda ja kindlaks jääda oma
arvamusele;
4. tahab ja julgeb suhelda erinevate inimestega.
Vanasõnad:
 Tahad latva ronida, pead tüvest alustama.
 Kes hunti kardab, see metsa ärgu mingu.
 Parem karta, kui kahetseda.
 Kes kardab, see kaotab.
 Julge hundi rind on rasvane.
 Hirm teeb jalad alla.
 Ka haavaleht väriseb.
Kirjanduspalad:
„Saabastega kass“ C. Perrault
„Nublu“ J. Rannap
„Hirmunud hundid“ eesti rahvapärimus
„Breemeni linna moosekandid“
1.

Soovituslikud käsiraamatud:
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1. T. Bryant, P. Shiller „Väärtuste raamat“
2. M. Mitt „Väärtuskasvatus. Tarkuste hoidiste metoodika“
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LISA 2. TERVISE ÕPPEKAVA (VALDKOND MINA JA KESKKOND)
KEHAOSAD, HÜGIEEN, HAMMASTE TERVISHOID, HAIGUSED JA
TERVISEUURINGUD
Lähtume eeldustest:
Iga laps tahab olla terve (positiivne alge, motivatsioon).
On vaja teadmisi ja oskusi, kuidas olla terve.
Selleks omandab laps teadmised ja oskused (A-F) erinevates tegevustes.
A) Iseenda tundmaõppimine
 Peeglivaatlused: enda kirjeldamine, teistega võrdlemine.
 Arutelud, vaatlused, praktilised tegevused ja katsed: mis läheb keha sisse ja kuidas (näit söök, jook,
tolm, lõhnad, suits, müra, ere valgus); millised on tundmused.
 Kunsti- ja loovtegevused: kehaosade ja välimuse kujutamine.
B) Kasvamine
 Arutelud: kasvamise märkamine (riided ja jalanõud jäävad väikeseks; välimuse muutumine jne).
 Arutelud: kasvamise eeldused (mida on selleks vaja).
 Arutelud: minapildi teadvustamine (sugu, välimus, rollid, elukäik, omadused jne).
C) Kehatalitluse teadmine
 Näitlike materjalide vaatlused ja arutelud: organite funktsioneerimine.
D) Puhtuse hoidmine
 Arutelud ja praktilised tegevused: keha eest hoolitsemine ja hügieeni vajalikkus.
E) Hammaste eest hoolitsemine
 Arutelud ja praktilised tegevused: hammaste tervishoid, hammaste vahetumine.
F) Haigestumistest hoidumine, haigusseisundi talumine
 Arutelud: haige ja terve olemine; suhtumine haigetesse inimestesse ja haigustesse (kõik pole
nakkavad).

ÕPPEKAVA LÄBIMISE TULEMUSEL LAPS EELDATAVALT
1) teab, mis võib olla kehale kasulik või kahjulik;
2) tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi;
3) järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist.
TEEMA
KEHAOSAD

2-3AASTANE LAPS

3-5AASTANE LAPS

5-7AASTANE LAPS

Osutab küsimisel peale, kätele,
jalgadele, silmadele, suule,
ninale, kõrvadele.
Tunneb oma keha ja teab
tähtsamaid kehaosi: pea, käed,
jalad, kõht.
„Väikese lapse laulud“
Teab, kui silmad kinni katta,
siis ei näe. „Lastearsti juures“
Õpib tundma oma keha
tunnetamisja
liikumismängudes.
Mängud:
„Tervena
ja
turvaliselt“ (12-13)
Teab, et küüsi ja juukseid tuleb
lühemaks lõigata.
Tajub, et kui kõrvad kinni
panna, siis ei kuule hästi; kui
silmad kinni panna, siis ei näe;
nina kinni suruda, siis ei saa
hingata.
Teab, et liiga kuuma ja liiga
külma sööke ja jooke ei sööda,
maitset siis hästi ei tunne.
Oskab kompimise teel ära
tunda külma ja sooja eseme või
aine.
Teab, et maailmas on erineva

Tunneb huvi oma keha vastu. „Inimkeha
atlas“ (5, 6), „Pildiraamat inimese
kehast“ (9)
Töövihik: „ Milline ma olen?“
(„Tervena ja turvaliselt“ 9)
Nimetab erinevaid kehaosi. „Pildiraamat
inimese kehast“ (9)
Võrdleb sõrmede suurusi ja pikkusi; teab
nimetada sõrmede nimetusi (Pöial,
Nimetissõrm, Pikk Peeter, Nimeta Mats,
Väike Ats).
„Tunne iseennast“ (49)
Teab, milline on parem käsi-jalg, vasak
käsi-jalg.
Osutab küsimisel kehal südame, kopsude
ja aju asukohale.
Plakat: „ Minu keha“
Vahend: Inimkeha organite mulaaž
Selgitab, et silmad vaatavad,
nina
tunneb lõhna, keel tunneb maitset ja
kõrvad kuulevad.
Tajub, et kui kõrvad kinni panna, siis ei
kuule hästi; kui silmad kinni panna, siis
ei näe; nina kinni suruda, siis ei saa
hingata.
Teab, et liiga kuuma ja liiga külma sööke
ja jooke ei sööda, maitset siis hästi ei
tunne.

Saab teada, et inimesel on erinevad meeled ja
nende elundid ehk meeleelundeid, et kehale
(ajule) teada anda, mis välismaailmas toimub:
 nägemismeel ja nägemiselund - silm;
 kuulmis- ja tasakaalumeel ning kuulmis- ja
tasakaaluelund - kõrv;
 haistmismeel ja haistmiselund - nina;
 maitsmismeel ja maitsmiselund - keel;
 kompimismeel
- kogu keha nahapinna
kompimiskehakesed „ Inimese keha“ (33)
Omab teadmisi nägemiselundist:
 oskab kirjeldada silma ehitust: silmavalge,
silmamuna, pupillid, silmalaud, ripsmed. „
Sinu keha.“ (37), „Maailma tuhat palet.
Inimese keha“ (72), „Pildiraamat inimese
kehast“ (58), „Inimese keha“ (32);
 teab, kuidas nägemist hoida: liiga ere valgus
(päike),
hämar
valgus
lugemisel,
lugemisasend jne. „Tunne iseennast“ (8);
„Tervise ABC tulevastele meistritele ja mitte
ainult…“ (85)
 teab, et puru saadakse silmast veega loputades
või rätinurgaga lükates, ka pisarad aitavad
tolmukübemed/liiva silmast välja uhada
„Tunne iseennast“
(8-9), „Pildiraamat inimese kehast“ (59);
 oskab rääkida, et prillid aitavad paremini

nahavärvusega inimesi.
„Tunne iseennast“ (12)
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (8)
Märkab ja võrdleb oma juuste
värvust ning pikkust kaaslaste
ning pereliikmetega.
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (74)
Saab teada, et juuste ülesanne
on pead kaitsta päikesekiirte,
külma
ja
löökide
eest.
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (74, 125)
Kinnistab oma keha tundmist
tunnetusmängudes.
Mängud: valik mänge ja
tegevusi
„Tervena
ja
turvaliselt“ (12-16); „Väike
laine“, „ Vihmapiisad“
( „Igaühel oma pill…“ 25, 42);
„Raske nagu karu“,
„Kaisuloomaga hingamine“,
„Kõhuga hingamine“ ( „Laps ja
tunded“ 18-19).
Saab teada, et kaksikud ja
kolmikud
on
ühekorraga
sündinud lapsed.
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (94)
Teab, et nahal on sünnimärgid
ja tedretähed.
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (68).

Oskab kompimise teel ära tunda külma
ja sooja eseme või aine.
Teab, et maailmas on erineva
nahavärvusega inimesi.
„Tunne iseennast“ (12)
„Pildiraamat inimese kehast“ (8)
Märkab ja võrdleb oma juuste värvust
ning
pikkust
kaaslaste
ning
pereliikmetega.
„Pildiraamat inimese kehast“ (74)
Saab teada, et juuste ülesanne on pead
kaitsta päikesekiirte, külma ja löökide
eest. „Pildiraamat inimese kehast“ (74,
125)
Kinnistab
oma
keha
tundmist
tunnetusmängudes.
Mängud: valik mänge ja tegevusi
„Tervena ja turvaliselt“ (12-16); „Väike
laine“, „ Vihmapiisad“
( „Igaühel oma pill…“ 25, 42);
„Raske nagu karu“,
„Kaisuloomaga hingamine“,
„Kõhuga hingamine“ ( „Laps ja
tunded“ 18-19).
Saab teada, et kaksikud ja kolmikud on
ühekorraga sündinud lapsed.
„Pildiraamat inimese kehast“ (94)
Teab, et nahal on sünnimärgid ja
tedretähed.
„Pildiraamat inimese kehast“ (68).

näha. „Pildiraamat inimese kehast“ (60),
„Tunne iseennast“ (8); „Miks kontrollitakse
kuulmist ja nägemist?“
( „Lastearsti juures“ 12);
teab, kes on pime ja kuidas pimedaid
aidatakse. „Kuidas meie meeled töötavad“
(5), „Pildiraamat inimese kehast“ (66).
Omab teadmisi kuulmis- ja tasakaaluelundist:
 teab, et kõrval on kõrvalest (väliskõrv),
keskkõrv, sisekõrv, kuulmekäik ja trummikile
„Sinu keha.“ (40), „Maailma tuhat palet
„Inimese keha“ (76), „Pildiraamat inimese
kehast“ (62-63), „Inimese keha“ (31);
Suur pilt: „ Lugu kahest vereliblest“ (19),
„Sinu keha“;
 teab, kuidas kuulmist hoida
„Pildiraamat inimese kehast“ (62-65);
 teab, et on olemas kuulmist parandavad
aparaadid „Miks kontrollitakse kuulmist ja
nägemist?“ („Lastearsti juures“ 12);
 teab, kes on kurt ja kuidas kurte aidatakse
„Kuidas meie meeled töötavad.“ (7),
„Pildiraamat inimese kehast“ (66);
 teab, et sisekõrv aitab hoida tasakaalu „Tunne
iseennast“ (11).
Omab teadmisi haistmiselundist:
 saab teada nina ehitust ja kuidas ninaga
tuntakse lõhnu „Kuidas meie meeled
töötavad.“ (11), „Pildiraamat inimese
kehast“ (79, 81), „Inimese keha“ (29);
Suur pilt: „ Lugu kahest vereliblest“ (21).
 saab teada, et kui inimesel on nohu, siis
haistmine nõrgeneb „Pildiraamat inimese
kehast“ (81);
 teab, et sissehingatav õhk ninas soojeneb ja
puhastub,
tolmuosakestest
tekivad
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„ninakollid“ „Tunne iseennast“ (10);
 teab, et liiga tugevad lõhnad võivad südame
pahaks
ajada
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (81).
Omab teadmisi maitsmiselundist:
 kirjeldab peegli abil oma keelt ja suuõõnt
„Tunne iseennast“ (17, 19) „5 meelt“;
 nimetab nelja maitset (magus, soolane,
kibe/mõru, hapu), mida keelega tunneme
„Pildiraamat inimese kehast“ (77),
„Tunne iseennast“ (17), „Inimese
keha“ (30);
 teab, et keelt kasutame rääkimisel, sülitamisel,
söömisel.
„Kuidas
meie
meeled
töötavad“ (12), „Inimkeha atlas“ (82),
„Pildiraamat inimese kehast“ (78).
Selgitab, miks on inimesel:
 nahk („kananahk“, kortsuline nahk, higine
nahk) „Inimese keha“ (6), „Pildiraamat
inimese kehast“ (67, 71, 75-76), „Tunne
iseennast“ (11-15);
 luustik/skelett „Inimese keha“ (8), „Sinu
keha.“(12-13),
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (10-17), “Inimene, tervis, esmaabi”
(55), „Tunne iseennast“ (24-25), „
Skeletiraamat“;
 lihased (ka näolihased) „Inimese keha“ (10),
„Sinu keha.“ (16), „Pildiraamat inimese
kehast“ (19-22), „Tunne iseennast“ (26-28);
 liigesed „Tunne iseennast“ (25, pilt 50).
Teab, et laps peab sirgelt istuma ja kõndima, et
selgroog ei läheks kõveraks (ei kujuneks
rühihäireid).
„Tunne iseennast“ (26), „Pildiraamat inimese
kehast“ (17). „Tervise ABC tulevastele meistritele
ja mitte ainult…“ (90)
Selgitab, et südame peamine ülesanne on

128

pumbata verd, mida saab tajuda rindkerelt
südamelöökide ja pulsiga. Kogeb, et süda tuksub
aktiivsel liikumisel kiiremini kui rahuolekus.
„Inimese keha“ (12), „Sinu keha.“ (16),
„Pildiraamat inimese kehast“ (23-24, 30), „Tunne
iseennast“ (36-37), „Lugu kahest vereliblest“,
„Inimene, tervis, esmaabi“ (58)
Töövihik: „ Ole sõber südamele“
Hea praktika näide: „Südamenädala matk
loodusesse“
(„Näiteid
Eesti
lasteaedade
tervisealasest…“ 9)
Saab teada, et veri ringleb keha sees mööda
erineva suurusega veresooni südame kaudu suures
ja väikeses vereringes; et veri kannab edasi
hapnikku, süsihappegaasi ja toitaineid.
„Pildiraamat inimese kehast“ (25-26), „Inimene,
tervis, esmaabi” (64), „Tunne iseennast“ (30-33),
Pildid: „Lugu kahest vereliblest“ (esimene
sisemine kaanepilt, 9, 10, 13, 15)
Teab, et vereproovi võetakse torkega või süstlaga
veresoonest ja selle järgi kontrollitakse tervist.
„ Kuidas tehakse vereproovi?“ („Lastearsti
juures“ 7), „Pildiraamat inimese kehast“ (25)
Teab, et aju võtab närvide kaudu vastu
meeleorganitest tulevad teated; otsustab ja mõtleb;
jätab ja tuletab meelde (mälu).
„Inimese keha“ (26), „Maailma tuhat palet.
Inimese keha“ (magamise tähtsus
60),
„Pildiraamat inimese kehast“ (48), „Tunne
iseennast“ (20-21).
Teab, et kolju kaitseb aju..
Teab, et on kopsude kõige olulisem ülesanne on
hingamine: sissehingamisel vere varustamine
hapnikuga ja väljahingamisel süsihappegaasi
eraldamine; teab, et sigaretisuits, tolmune õhk ja
heitgaasid kahjustavad kopse.
„Inimese keha“ (20), „Venib. Lõhnab. Vuhiseb.
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Voolab.“, „Pildiraamat inimese kehast“ (33-37),
„Tunne iseennast“ (33, pildid 34-35)
Teab, kus toimub söögi ja joogi seedimine meie
keha sees.
„Toidu teekond“ (3), „Mis toimub sinu suus?“ (8)
„Teekond kõhtu“ (10), „Kuhu toit edasi läheb?
(12), „Teekonna lõpp“ (14) („Mis saab toidust
pärast söömist“);
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (26-27),
„Inimese keha“ (22-23, 24), „Sinu keha“ (26, 32),
„Pildiraamat inimese kehast“ (32, 41, 45), „ Tahan
olla kiiduväärt” (33, 47), „Inimene, tervis,
esmaabi“ (33).
Oskab näidata, kus asuvad peamised organid:
aju, süda, kopsud, soolestik, magu, maks, neerud.
„Pildiraamat inimese kehast“ (47)
Tööleht: „Mis on minu sees“ ( „Tervena ja
turvaliselt“
10,
mapis
„Turvaline
kasvukeskkond“)
Õppevahend: Inimkeha organite mulaaž
Pilt: „Lugu kahest vereliblest“ (tagumine
sisemine kaanepilt); Plakat: „Minu keha“
Oskab kirjeldada erinevate organite koostööd.
Töövihik: „Kuidas minu kehamasin töötab?“ (2327)
„Elundimäng“
(„Pildiraamat
inimese
kehast“ 47).
Teab, kuidas sünnivad lapsed.
„Inimese keha“ (34), „Kust küll lapsed tulevad“,
„Sinu keha.“ (6), „Pildiraamat inimese
kehast“ (84-92), „ Kaspar saab väikese õe“.
Teab, et iga laps kasvab suureks, saab
täiskasvanuks ning lõpuks jääb vanaks.
„Pildiraamat inimese kehast“ (97-104)
Süvendab
oma
keha
tundmaõppimist
tunnetusmängudes.
Mängud: „Päikesehingamine“, „Kand ja varvas“,
„Käehellituspäev“ („Igaühel oma pill…“ 81, 84,
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87)

Teab, et kui laps on haige, siis Teab, mis põhjustel võib haigeks jääda Oskab

kõnelda

sagedamini

esinevatest

HAIGUSED
JA tal võib olla köha, nohu või (külmetumine, nakkuslikud haigused, lastehaigustest:
kukkumine jne), esmaseid ravivõtteid,  nahahaigused
TERVISEUURINGUD palavik.
Teab, et haige laps ei käi õues.
Teab, kuidas kaalutakse ja
mõõdetakse.
Teab, et haiguse puhul tuleb
minna arsti juurde ja võtta
rohtu, et terveks saada.
Õpetlik lugu pildiraamatus:
„Arsti juures“
Teab, et valu puhul last
lohutatakse.
Luuletus:
„
Valu.
Pealepuhumise laul.“
(„Katus sõidab“ 16).

ravi ja hoolitsuse vajalikkust.
“Külmetushaigused” ( „Inimene, tervis,
esmaabi” 25), „Pildiraamat inimese
kehast“ (116-117)
Õpetlikud lood:
„Kurjad mehikesed“, „ Sipsik ja
kevadised
veed“
(„Sipsikute
juturaamat“); „Mõmmikupere ravib
linavästrikupoissi”;
“Väike jänku ja imerohi”;
„Nohu“ U. Leies; „Halvad külalised“ H.
Mänd, „Kutsikat ravimas“;
„Vennakese kõht valutab“ („Esmaabi
aabits“ 17); „ Bronhiit“
(„Mänguiga“ 6 või/ja „ Kurnoss“)
Teab, et kui laps saab haava, siis on vaja
seda puhastada, et pisikud ei satuks
verre.
„Ai, valus on“
Saab teada, et pikema ja sügavama haava
puhul tuleb haava arsti juures õmmelda.
„Ene arsti juures”
Saab teada, et arsti vastuvõtul kontrollib
arst vastavate riistadega nägemist,
kuulmist ja kurku.
„Kuidas kontrollitakse silmi, kõrvu ja
kurku?“ („Lastearsti juures“ 4)
Teab, et arst kuulab stetoskoobiga
südametukseid ja hingamiskahinaid ning

„Inimese
keha“
(6),
„Pildiraamat inimese kehast“ (69),„Tunne
iseennast“ (15, 72);
 marrastused,
kriimustused
http://www.haav.ee/, “ Tahan olla kiiduväärt.”
(28);
 luumurd
„Tunne iseennast“ (52);„
Pildiraamat inimese kehast“ (15)
 palavik „Inimene, tervis, esmaabi” (21);
 nohu „Pildiraamat inimese kehast“ (80);
 köha „Tunne iseennast“ (33);
 kõhuvalu „Pildiraamat inimese kehast“ (44),
„ Tahan olla kiiduväärt“ (30, 32);
 külmetushaigus „Tahan olla kiiduväärt.”
(33),
„Inimene, tervis, esmaabi” (25),
„Külmakahjustus“
(„Lugu
kahest
vereliblest“ 44-45).
Oskab rääkida haigestumise põhjustest:
külmetamine, nakkuslikud haigused, kukkumine.
„Sinu keha“ (50), „Tunne iseennast“ (51-52)
Oskab rääkida pisikute edasikandumise viisidest.
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (32-56), „Tunne
iseennast“ (71)
Teab rääkida, miks ja kuidas arsti juures tervist
kontrollitakse
(kuulatakse
kopsu,
vaadatakse
kurku,
kontrollitakse silmanägemist, kuulmist, pikkust ja
kaalu jne).
„Lastearsti juures“
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Peseb ja kuivatab täiskasvanu
abiga käsi ja nägu.
„Kuidas teha õigesti“
Nimetab
pesemise
jaoks
vajalikke esemeid (seep, vesi,
käterätik).
“Kuidas teha õigesti“
Hoolitseb nukumängus nuku
puhtuse eest.

kombib kõhtu.
„Kuidas
kontrollitakse
kõhtu
ja
rinda?“ („Lastearsti juures“ 8)
Mängib
arstimänge, kus kontrollib
tervist, ravib mingit kindlat haigust
(kõhuvalu jm), kraadib kraadiklaasiga.
„Tahan olla kiiduväärt.” (86-87)
Teab, et haigetelt inimestelt võib nakkust
saada (NB! Ainult nakkuslikke haigusi).
„Õppimine ja õpetamine koolieelses
eas“ (115-116)
Õpetlik lugu: „Ene Väikevend on haige”
Saab teada, et tervele lapsele tehakse
kaitsesüsti sellepärast, et ta haigeks ei
jääks.
„Kaspar kardab süsti“,
„Mis toimub vaktsineerimisel“
(„Lastearsti juures“ 6), „Pildiraamat
inimese kehast“ (119).
Selgitab, miks peab ennast kammima ja
pesema.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“
(24-25),
„Puhtus
ja
täpsus“
(„Kenad
kombed“
8-9),
„Pildiraamat inimese kehast“ (122-123).
Teab, et nina näppimine on enda ja teiste
tervisele kahjulik. “Taibupõnn bakterite
maailmas“ (33).
Oskab meeldetuletamisel aevastada,
nuusata ja köhida nii, et sellega teisi ei
nakataks.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (32).
Oskab
meeldetuletamisel
kasutada
taskurätti
ja
salvrätti.
„Katrini
taskurätikud“
Selgitab, miks enne sööki ja pärast WC-s
käimist peab pesema käsi.
Teab, et juuste eest tuleb hoolitseda:

Nukuteatri etendus: „ Mõmmikute arstilkäik“ („
Näitemängud lastele“ 33)
Õpetlik lugu: „Kutsikat ravimas“
Teab, et enne kooliminekut kontrollitakse
kuulmist ja nägemist, et teada saada, kas laps
suudab hästi näha tahvlile ja kuulda õpetajat.
„
Miks
kontrollitakse
kuulmist
ja
nägemist?“ („Lastearsti juures“ 12)
Saab teada, et luude vigastuse uurimiseks tehakse
röntgenikabinetis röntgenipilt ja pannakse käsi
kipsi.
„Mis koht on röntgenikabinet?“ („Lastearsti
juures“ 13), „Pildiraamat inimese kehast“ (15).
Teab, et haiguste puhul keedetakse taimedest
raviteesid, mis leevendavad haigusnähte.
Õpetlik lugu: „Õhtu metsas“ („Naksitrallid“ 30)

Saab teada mõiste „hügieen“ sisu; teab, et see on
tulnud Kreeka tervisejumalanna Hygieia nimest.
„Tunne iseennast“ (5-6).
Oskab selgitada, miks ja kuidas käsi pestakse.
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (24-25),
„Haiguste paradiis“ (Järeleproovitud tarkus, 48).
Teab, et joogikõlblikku puhast vett saab kraanist,
poest ostetud pudelist ja allikast.
Teab, et must vesi läheb torustiku kaudu
puhastusseadmetesse.
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (28)
Teab, et vihma-, mere- ja jõevesi on joomiseks
kõlbmatu. „Veeraamat“
Nimetab asju, mis on vajalikud enda eest
hoolitsemiseks ja selgitab, miks igal lapsel on
isiklikud hügieenitarbed (kamm, hambahari,
käterätik).
„Tervena ja turvaliselt“ (5)
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pesta, kammida ja lõigata ning vajadusel
kontrollida täide olemasolu.
„Pildiraamat inimese kehast“ (124)
Teab, et küünte närimisel võib nakatuda
pisikuga.
Õpetlik lugu: „ Kurjad mehikesed“
(„Sipsikute juturaamat“ 52)

Osutab küsimisel hammaste
HAMBAD
JA hooldamiseks
vajalikele
HAMMASTE TERVIS
vahenditele (hambahari ja
hambapasta)
„Kuidas teha õigesti“
Harjab hambaid täiskasvanu
abiga.

Oskab selgitada, et hambad on toidu
hammustamiseks ja närimiseks.
„Mis toimub sinu suus?“ ( „ Mis saab
toidust pärast söömist?“ 8)
Nimetab hammaste tervise jaoks
vajalikke tegevusi (hammaste pesemine,
tervislik toitumine, hambaarsti juures
käimine).
„Kikukesed-Pikukesed.“
Saab teada, et lapsel on piimahambad,
mis 5-6aastaselt hakkavad ära tulema ja
nende asemele kasvavad jäävhambad.
„ Mis need piimahambad õigupoolest
on?“ (7), „Hüvasti piimahambad!“ (14)
(„Hambaraamat“)
Õpetlik
lugu:
„
Hambaarsti
juures“ („Mänguiga“ 47)
Saab teada, et piimahammastele tekivad
vahed sest et pea kasvab suuremaks,
hambad mitte.
„Kas
piimahambad
kasvavad

Täidab isiklikku hügieeni harjumuslikult ja hindab
oma välimust: juuste kammimine, küünte, keha
ning riietuse puhtus.
„Tahan olla kiiduväärt” (4-5)
Töövihik: „ Mina ja minu pere tervisesaarel“ (9)
Täidab meeldetuletuseta hügieeniharjumusi: peseb
käed puhtaks enne sööki ja peale WC kasutamist;
hoiab köhides ja aevastades kätt suu ees. Teab, et
hügieeninormid on selleks, et sõbrad ei nakatuks.
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (32)
Oskab kasutada taskurätti ja salvrätti.
„Katrini taskurätikud“
Teab, miks on vaja enne ujula kasutamist ennast
pesta.
Oskab jälgida oma riiete puhtust.
„Tahan olla kiiduväärt.” (4-5)
Saab teada, et hammastel on nimed:
lõikehambad, silmahambad, purihambad ja
tarkusehambad.
„
Kas
kõik
piimahambad
on
ühesugused?“ („Hambaraamat“ 11) „Tunne
iseennast“ (17), „Pildiraamat inimese kehast“ (39)
Pilt: „ Hambaharja lugu“ (16-17)
Vahend: hammaste mulaaž
Saab teada, et hambal on juur ja kroon; mis on
hammaste rida, alumine ja ülemine lõualuu.
„ Kus hambad asuvad?“ („ Hambaraamat“ (9-10)
Põhjendab, et piimahambad (20) tulevad ära, sest
nende asemele kasvavad jäävhambad (32).
„Kuidas piimahambad loksuma hakkavad?“ (16),
„
Mis
täpsemalt
hambavahetuse
ajal
toimub?“ (18) („Hambaraamat“ );
„Inimene, tervis, esmaabi” ( 7)
Õpetlikud lood: „ Piimakikud ja jäävhambad“ (6),
„Hambavahetus“ (15) („Hambaharja lugu“)
Saab teada, kuidas suus loksuv hammas ära
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suuremaks?“ ( „ Hambaraamat“ 13,
katsetus täispuhutud õhupalliga)
Saab teada, et kui hammas hakkab
valutama või hambasse tekib auk, tuleb
minna hambaarsti juurde.
Teab, et igaühel on oma hambahari, seda
teistega ei jagata ja aeg-ajalt vahetatakse
vana uue vastu.
Peseb hambaid täiskasvanu (suulisel)
juhendamisel.
Vahend: hammaste mulaaž
Töövihik: „ Mina ja minu pere
tervisesaarel“ (13)
Peseb hambaid iseseisvalt ja õigesti.
„
Kuidas
pesta
hambaid
õigesti“ („Hambaraamat“ 23)
Vahendid: hammaste mulaaž, hambahari,
hambapasta.

tuleb: keelega lükates, niidiga tõmmates.
„Kes
tõmbab
loksuva
hamba
välja?“ („Hambaraamat“ 117).
Õpetlik
lugu:
„
Hambaarsti
juures“ („Mänguiga“ 47)
Nimetab ja järgib hammaste hooldamise ning
hoidmise põhimõtteid igapäevaelus: pesemine
hommikul ja õhtul, õige hambahari ja -pasta,
pesemisaeg 3 minutit, hambaarsti kontroll 2 korda
aastas, tervislik toit, maiustuste vältimine
söögikordade vahel.
„ Mida saad veel teha, et sul oleksid terved
hambad?“
(„Hambaraamat“ 24-25), „Taibupõnn bakterite
maailmas“ (60),
„Tervise ABC tulevastele meistritele ja mitte
ainult…“ (82-83).
Õpetlikud lood: „Õige käsk“ („Järeleproovitud
tarkus“, 56),
„Esimene
hambaharjake“ (8)„Piparmündipastad“ (14)
(„Hambaharja lugu“).
Saab teada, et hambaarsti külastatakse
regulaarselt ja vajadusel,
mida hambaarsti
vastuvõtul lapsega tehakse ja mida temalt
oodatakse.
„
Miks
peab
hambaarsti
juurde
minema?“ („Hambaraamat“ 26)
Õpetlikud lood: „Ellis läheb hambaarsti juurde“,
„Mõmmikud hambaarsti juures“, „Kristiina, see
keskmine“ .
Omab teadmisi hambaaukudest:
 kuidas hambaaugu tekkimist ära tunda (tume
laik hambal);
 millest augud tekivad (liigse magusa söömise
– eriti lutsukommid, vähese pesemise ja
kontrolli tõttu);
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mida põhjustavad (hambavalu);
mida auguga tehakse (hambaarst paneb auku
plommi).
„Taibupõnn bakterite maailmas“ (58), „Tunne
iseennast“
(17-18),
„Pildiraamat
inimese
kehast“ (127)
Õpetlikud lood: „ Sööbik ja pisik“, „Hambasse
tuli auk“
(„ Hambaharja lugu“ 22)
Lavastus: „ Sööbik ja Pisik“ („Näitemängud
lastele“ 36)
Saab teada, et nätsu ja toore köögivilja närimine
puhastab hambaid.
Saab teada, et hambaarstid ja -tehnikud
valmistavad inimestele tehishambaid (proteesid,
kuldhambad) puuduvate asemele.
Õpetlik lugu: „Naljahammas “ („Mänguiga“ 21)
ALLIKAD (KEHAOSAD, HÜGIEEN, HAMMASTE TERVISHOID, HAIGUSED JA TERVISEUURINGUD)
Kõrv-hammas - 130
Katsed raamatust „111 põnevat katset“
Keele test – 138
Katse - lehekülg:
Bakterite kasvatamine - 6
Mõistatused kehaosadest
Pimekana - 12
 Ei ole näha ega kuulda, aga arvab asjad ja toimetab tööd? (Mõistus)
Purktelefon - 21
 Tules ei põle, vees ei upu, mullas ei mädane? (Nimi)
Topeltnina - 20
 Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi? (Uni)
Head käed - jalgade tundlikkuse katse - 36
 Hobustega tuleb, härgadega läheb? (Haigus)
Salakäsi - 40
 Tuba tuttavaid täis, üks ei tunne üht, teine teist? (Jäljed)
Maitseasi - 43
 Kehata nähtav? (Vari)
Klaasimuusika - 46
 Hark all, paun peal, pauna peal rist, risti peal nupp, nupu peal mets?
Käsi termomeetrina - 48
(Inimene)
Kuuldetoru - 51
 Siidikeral seitse auku sees? (Pea)
Kaamera - 56
 Üle ilma ulatub, üle pea ei ulatu? (Silmad)
Silmapete - 75
 Kaks punast õrt valgeid kanu täis? (Hambad)
Kops - 80
 Laud vee sees, ära ei mädane? (Keel)
Punktisalat - 93
 Kiberik-käberik mäe küljes kükitab? (Kõrv)
Lõhnamälu - 98
 Tuhat-tuhat, sada-sada, ühe mäe külje peal? (Juuksed)
Sõrmejälgede tuvastamine - 113
 Mees ajab teda ära, mida enam ajab, seda enam tagasi tuleb? (Habe)
Hambaaugud - 129
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Kaks ema, kümme poega, kõik ühenimelised? (Käsi ja sõrmed)
Valge härg, viis pead? (Jalg ja varbad)
Mees läheb metsa, kõht kodu poole? (Sääremari)
Punane laut, luised lehmad (Suu)
Ma tean kambrit, kus on kolmkümmend kaks vasarat, seal ei saja
vihma ega lund, aga märg on alati (Suu)
Varahommuku mängib, keskhommuku lüüb lulli ja kilatseb,
keskpäeva aeg kangesti kamandab, lõunaaeg tiib tüüd ja talitab, õhtu
on ramm otsas ja heidab magama? (Inimese elukaar)
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Töövihikud










Kuidas minu kehamasin töötab?
Mina tervisesaarel
Terviseaabits
Pildiseeria „Nägemise tervishoid“.
Heategu lapse südamele
Hammas ja tema sõbrad
Sinu oma päkapikk
Tervena ja turvaliselt
Ole sõber südamele

Näitlikud õppevahendid








Thompson, Hawkins, Harris. 2008. Inimese keha Arve ja fakte. Õpi oma keha tundma. Koolibri.
Suur raamat inimese kehast. 2007. Tõlkinud, Tõniste. S. Koolibri.
Plakat „Minu keha“.
Pusled „Tüdruk“ ja „Poiss“.
Pusle „Minu keha“.
Hammaste mulaaž.
Elundite mulaaž.
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TERVISLIK TOITUMINE
Eesmärk: Laps teab tervise ja õige toitumise vahelisi seoseid ning tervisliku toitumise üldisi seisukohti.
Terviseõpetuse ja -kasvatuse eesmärkide saavutamiseks on võimalik integreerida tervisliku toitumise teemat kõikidesse teistesse ainevaldkondadesse ning rakendada
seda erinevate õppetegevuste kaudu. Esiplaanil on kogemuslik õppimine s.t õppimine kõigi meelte abil. Oluline on lapse loovuse ergutamine, võimaluste pakkumine
aktiivseks tegutsemiseks, mängimiseks ja eksperimenteerimiseks.
Lapsel on vaja teadmisi tervislikust toitumisest, et aru saada, millist toitu tema keha kasvamiseks ja arenemiseks vajab. Selleks, et olla terve on vaja süüa kõike,
mitte ainult seda, mis väga maitseb.
Tervislik toitumise sisu alushariduse riiklikus õppekavas on: toidu vajalikkus lapse arengule ja tervisele, erinevad toiduained ja toiduainete rühmad,
toiduainete päritolu, tervisliku toitumise põhimõtted, taldrikureegel, toidupüramiid, lapse arengule ja tervisele esmatähtsad toiduained igapäevases toidus,
lauakombed. (Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad, 18).
Teema
2-3aastane laps
3-5aastane laps
5-7aastane laps
TERVISLIK
Nimetab, miks on vaja süüa: Teab, et tervislik toit = terve laps.
Teab, mida tähendab tervislik toitumine. Tervisliku
TOITUMINE
olla terve ja tugev, kasvada Toitu ei tohi süüa üleliia, siis hakkab kõht toiduvaliku peamised põhimõtted on neli: tasakaalustatus,
suureks,
saada
jõudu valutama.
mõõdukus, vastavus vajadusele, mitmekesisus.
mängimiseks jne.
Mängud: Memoriin „Ole terve“ (22), „Tervislik „Pildiraamat inimese kehast“ (106)
„Pildiraamat
inimese toidutaldrik“
(22),
„Rõõmsa
lapse Teab õigeid toitumis- ja söömisharjumusi: kindlad
kehast“ (110)
terviserada“ (33), „Muumimamma unustatud söögiajad, paraja temperatuuriga toit,
kiirustamata
Mängud:
asjad“ (38),
söömine hoolika läbinärimisega, liigsöömisest hoidumine
„Võileivamäng“(20),
„Toidu
jagamine“
(51)
(„Tervis
ja Kirjandus: „Tunne iseennast“ (53-54)
„Lusikas“
(26) terviseteadlikkus….“)
Töölehed: „Mida on tervislik süüa?“, „Toitumise
(„Tervisekasvatuse
„Mulle maitseb tervislik toit“ (16), „Kuidas analüüsimine“ („Tervena ja turvaliselt“ 3-4)
õppemänge“)
maitseb? Mida tehakse“ (27)
Pilt raamatus: „Tasakaalustatud eine“
Õpetlikud lood: „Tikk ja („Tervisekasvatuse õppemänge“)
(„Pildiraamat inimese kehast“ 112).
Takk on kokad“ M. Rannu Õpetlikud lood: „Pudru jagamine“ H. Mänd Mäng: „Toit minu laual“ (27), „ Koosta taldrik“ (28),
(„Kirju-Mirju“
II 10), („Tuulekassid“ 6), „Lõunaoode“ H. Mänd „Toidu
jagamine“
(38,
51),
liikumismäng
„Sööma“ E. Niit („Kirju- („Tuulekassid“ 6)
„Kõhukull“ (41) („Tervis ja terviseteadlikkus….“)
Mirju“ II 11), „Söömine“ E. Luuletus: „Söö ainult kasulikku toitu!“
Mäng: „Inimene aineringis“ (17), Mõtle ja ütle“ (20),
Raud („Kirju-Mirju“ II 11),
(„Ettevaatus ennekõike“ 8)
„Millest küll on tehtud?“ (20)
„Söögilauajutt“
E.
Niit
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
(„Triinu ja Taavi uued ja Teab, et jäätise ja külma toiduga ei tohi liialdada.
Esitlus:
vanad lood“ 11-12)
Luuletus: „Ära söö palju külma toitu!“
http://arhiiv.koolielu.ee/files/tervise_abc.ppt#256,1,LAPS
(„Ettevaatus ennekõike“ 3)
E TERVISE ABC
Õpetlikud lood:: „Kaur ja nälg“ T. Toomet („Kaur, kõige
Teab, et söögilauas ei vihastata, söögi ajal ei noorem vanem vend“ 13-15)

TERVISLIK
TOIT

Nimetab
erinevaid
toiduaineid, mis on lapse
kasvamiseks head.
Mäng:
„Lõhnamäng“ („Tervisekasva
tuse õppemänge“ 22)

TERAVILJASAADUSED

Teab, et pudru ja leiva
söömine on tervisele kasulik
ja neid tuleb süüa iga päev.
Õpetlikud lood: „Manni
koogid“ G. Rootsi („KirjuMirju“ 54)
„Paha puder“ L. Raudsik
(„Kirju-Mirju“
15),

mängita ja söögikordadel peetakse vahet, et toit Saab teada, et kolesteroolirikka toidu (maksapasteet,
saaks seedida.
omlett, rasvane liha, vahukoor jm rasvarikkad toidud)
„Pildiraamat inimese kehast“ (111)
pikaajalisel ja rohkel tarvitamisel võivad hakata
veresooned ummistama.
„Sinu oma päkapikk“
Nimetab toiduaineid, mida tuleks süüa iga päev. Teab toidupüramiidi kasutab seda toiduvalikute
Teab, et mõned toiduained aitavad kasvada ja tegemisel. Oskab nimetada milliseid toiduaineid on vaja
haavadel paraneda (piimatooted, muna, kala), süüa iga päev rohkem ja milliseid vähem, et olla terve.
mõned annavad jõudu (kartul, leib, tangained, oad) Teab, et milline tervislik toit on südamesõbralik.
ja aitavad kehal hästi töötada (vitamiine ja Plakat: „Toidupüramiid“
mineraale sisaldavad aedviljad). Kirjeldab, mis on Mängud: „Toidupüramiid“ (18, 20), „Tunne tervislikke
tervislik toit.
toiduaineid“ (38 ), liikumismäng „Kes on kiirem“ (40)
Kirjandus: „ Mida tuleb süüa?“ („Mis saab toidust („Tervis ja terviseteadlikkus….“)
pärast söömist?“ 4), „Pildiraamat inimese Mängud: „Käisime poes“ (17), Maitsete uurimine“ (19)
kehast“ (107-109)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
Lõimitud tegevus: vestluses avaldavad lapsed oma Õpetlikud lood:: „Õhtusöök“ A. Pervik („Kirju-Mirju“ II
arvamust, millist toitu nad armastavad ja mida nad 141), „Hernesupp“ L. Hainsalu („Suur vend Mati ja väike
valiksid, seejärel joonistavad palju toiduaineid.
õde Kati“ 35-39)
Mängud: „Toida Peetrit“
Kirjandus: „Heategu lapse südamele“
(„Tervis ja terviseteadlikkus….“ 27)
Töölehed: Värvimis- ja mängurõõmu lastele. Südame
„Söödav või mittesöödav“ (16) „Me ei armasta tervise töölehed.
kohvi“ (17), „Lähme poodi“(18), „Arva ära, mida
me sööme?“ (25), „Kes on kiirem“ (27),
„Maitseme vett“ (27)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
Teab, et süüa ei tohi halvaks läinud toitu; et pisikud
kaovad toidust kuumutamisel ja pesemisel.
Kirjandus: „Mida süüa ei tohi“, „Kuidas pisikutest
lahti saada?“ („Mis saab toidust pärast söömist?“ 4)
Nimetab erinevaid teravilja tooteid ja teab kuidas Teab, et leib on oluline kiudainete, süsivesikute,
neid toiduks tarvitatakse. Leib, riis, jahutooted, vitamiinide ja mineraalainete allikas ja rukkileiba peaks
pudrud sisaldavad tärklist, mis annab energiat.
sööma 4-5 viilu päevas.
Õppeahendid: viljapead, terad, jahud, leivad jne.
Vahendid: teha koos lastega võileibu, mille peale sobivad
Mängud:
„Tipin
rukist“
(26), hästi juust või kodujuust ning viiluke kurki või tomatit.
„Leivavaalimine“ (27), „Jahvatame puulehtedest Õppevahend:
jahu“ (27) („Tervisekasvatuse õppemänge“)
http://arhiiv.koolielu.ee/files/rukkileib_Alla_Hekki.p
Õpetlikud lood: „Julge Tõnu” R. Vaidlo („Kirju- df
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KÖÖGIVILJAD

„Pirukas“ H. Mänd („KirjuMirju“ II 78), „Pudrumägi ja
piimajõgi“ J. Taits („KirjuMirju“ II 11).

Mirju“ 40), „Pille-Riin ja kaks mustasilmset
leevikest“ E. Niit („Pille-Riini“ lood 10-13),
„Pudruteod“ M. Linnamägi („Nukker kruus“ 3)
Mõistatused: „Toit ja toiduained“ („Mõista,
mõista...“ 32-33)
Kirjandus: „Tunne iseennast“ (61),
„Puder („Jätku leiba!“ 6-7)

Tunneb ära ja nimetab
erinevaid köögivilju.
Mäng:
„Väike
jänku“
(„Tervis
ja
terviseteadlikkus…“ 36)
Mängud:
„Kartuli
võtmise
mäng“ (17), „Külmunud
herned“ (22), „Porgandi
peitmine“
(24),
„Kartulivõistlus“(27)
(„Tervisekasvatuse
õppemänge“)
Õpetlikud lood: „Eedi ja
peedid“ V. Sõelsepp („KirjuMirju“ II 51)

Teab, kui kasulik on süüa köögivilja, eriti värskelt.
Saab aru ,et need aitavad lapsel terve olla, kuna
sisaldavad palju vitamiine. Eriti kasulik on toore
köögivilja närimine hammastele.
Mängud: „Puu- ja köögiviljapood“ (21),
„Köögiviljade korjamine“(34), „Ühepajatoit“ (41),
laulumäng „Juurviljad“(48)
(„Tervis ja terviseteadlikkus….“)
„Õpime puu ja köögivilju“ (16), „Turul käik“ (17),
„Aednik“ (18), “Puu- ja juurvilja kaupmees“ (18),
„Juurvili
ja
puuvili“(19),
„Kartul
(21),
„Hernesaak“
(22),
„Naerimäng“
(23)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
Õpetlikud lood: „Kapsas“ Ukraina rahvalaul
(„Kirju-Mirju“ 112), „Sibul“ V. Sõelsepp
(„Kirju-Mirju“ 112), „Külli kasvuhoone“ E. Raud
(„Kirju-Mirju“ 118), „Rõõmus supp“ V. Sõelsepp
(„Kirju Mirju“ 140), „Porgand ja kaal“ L. Lomper
(„Ema, palun loe mulle“ 155), „Hautatud
porgandid“ E. Niit („Triinu ja Taavi uued ja vanad
lood“ 10), „Sibul, sibul kibe mees“ M. Kesamaa
(„Meie päev“), „Kõrvitsasõber“ T. Seero („Tubli
lapse juturaamat“ 12)
Õppevahendid
ja
esitlused:

Mäng: „Pirukas“ („Tervisekasvatuse õppemänge“ 21)
Õpetlikud lood: „Kastega leib“ G .Vieus („Kirju-Mirju
146), „Kõigile aitüma“ M. Kesamaa („Laste sõna“ 79),
„Saiad ja leib“ M. Kesamaa (Laste sõna 79),
„Sügiselaul“ M. Raud („Laste sõna“ 364), „Leib“ H.
Mänd („Tuulekassid“ 6-7), „ Musileib“ T. Seero („Kaarli
lood“ 6)
Kirjandus: „Tunne iseennast“ (60), „Leib“ („Jätku
leiba!“ 8-9).
Teab, et iga päev tuleb süüa ühe käe iga sõrme jaoks üks
portsjon puu- ja köögivilja vikerkaarevärvides (portsjon
on umbes nii suur, et mahub lapse pihku).
Plakat: „Viie vilja vikerkaar“
Mängud:
„Keedan
suppi“
(32)
(„Tervis
ja
terviseteadlikkus….“)
„Mis kasvab metsas? Mis kasvab aias? Mis kasvab
põllul?
(19),
„Ubade
kasvatamine“
(19),
„Kapsamäng“
(25),
„Ubade
jaotamine“
(27)
( „Tervisekasvatuse õppemänge“)
Esitlused:

http://www.slideshare.net/rajateele/kgivilja-showpresentation
http://arhiiv.koolielu.ee/files/SUGISANNID.ppt#25
6,1,SÜGISANNID
http://arhiiv.koolielu.ee/files/KOOGIVILJAD[1].ppt
http://arhiiv.koolielu.ee/files/Meie_aed_uus.ppt#256,1,M
eie aed
Mõistatused: „Aedviljad“ („Mõista-mõista...“ 55-56)
Kirjandus: „ Köögivili ja kartul“ („Jätku leiba!“ 34-35),
„ Tunne iseennast“ (55-57)
Õpetlikud lood: „ Kuidas ma maailma kõige magusamat
toitu sõin“ („Väike vahva vanaema“ 25)

http://www.ht.ut.ee/553790
http://arhiiv.koolielu.ee/files/Tooleht[11][1].do
c
http://arhiiv.koolielu.ee/files/MOISTATUSED
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[1].ppt
PUUVILJAD JA Tunneb ära ja nimetab
MARJAD
erinevaid puuvilju ja marju.
Puuviljad aitavad tervist
hoida, kuna neis on palju
vitamiine.
Mäng: „Puuvilja lugu“ (22)
(„Tervisekasvatuse
õppemänge“)
Õpetlikud lood: „Õun ja
pirn“ D. Gabe („KirjuMirju“ 14 )

Teab, et puuviljad ja marjad sisaldavad palju
vitamiine, mis aitavad võidelda haigustega.
Teab, et puuviljadest-marjadest on parimad oma
koduaias ja Eestis kasvavad tooted: õunad, pirnid,
ploomid, kirsid, maasikad, vaarikad, karusmarjad,
mustikad, jõhvikad, pohlad jne.
Teab, et poest ostetud puuviljad ja marjad tuleb
enne tarvitamist pesta ning vahatatud õunad ka
koorida.
Mängud:
Terviserada
„Tervislike
toitude
otsingul“ (30), „Metsas marjul“ (35) ja „Pane saak
õigesse korvi“ (37) „Puuviljad ja marjad“ (48)
(„Tervis ja terviseteadlikkus….“)
„Puuviljakorv“
(16),
„Õpime
puu
ja
köögivilju“
(16),
„Turul
käik“
(7),
„Puuviljasalat“
(18)“Puuja
juurvilja
kaupmees“(18),
„Juurvili
ja
puuvili“(19),
„Pimesikk marjul“ (24) („Tervisekasvatuse
õppemänge“)
Õpetlikud lood: „Kass“ H. Väli
(„KirjuMirju“ 54), „ Sidrun“ V. Sõelsepp („KirjuMirju“ 112),
„Vanaema sügisnäitus“ ( „On“ 12)
Luuletus: „ Maasika-aeg“ („Õnnelaps“ 27)
Esitlused:

Teab, et iga päev tuleb süüa ühe käe iga sõrme jaoks üks
portsjon puu- ja köögivilja vikerkaarevärvides (portsjon
on umbes nii suur, et mahub lapse pihku, ühe soovitava
puuviljaportsjoni asemel võib juua klaasi mahla).
Plakat: „Viie vilja vikerkaar“
Mängud: „Puuviljavaras harakas“ (lk. 16), „Mine
turule“ (lk.17), „Mis kasvab metsas? Mis kasvab aias?
Mis kasvab põllul? (lk19), L/M “Õunavaras“ (lk.20),
„Jõhvikal“ (lk.26), „Kuidas tehakse morssi?“ (lk.28)
„Tervisekasvatuse õppemänge“
Esitlus:

http://arhiiv.koolielu.ee/files/SUGISANNID.ppt#25
6,1,SÜGISANNID
Õpetlikud lood:: „Turris tikker“ H. Mänd („Laste
sõna“ 170), „Marjakorv“ P. Ilmet („Ema, palun loe
mulle“ 91), „Kuidas moosi keedeti“ H. Jürisson („Töökas
mees on kõigist ees“ 30-31)
Kirjandus: „Tunne iseennast“ (59)
„Marjad“ („Jätku leiba!“ 42-43), „Puuviljad ja teised
magusad viljad“ („Jätku leiba!“ 44-45)
Mõistatused: „Marjad, viljad“ („Mõista, mõista...“ 54)

http://arhiiv.koolielu.ee/files/METSAMARJA
D1.ppt
http://arhiiv.koolielu.ee/files/Moistatused[1][1]
.ppt
PIIM
JA Oskab
küsimise
korral
PIIMASAAnimetada
piimatooteid.
DUSED
Suhtub
piima
joomisse
positiivselt.
Õpetlikud
lood:
„Vissimuu“ J.Taylor („Kirju-

Teab, et iga päev tuleb süüa ja juua piimatooteid.
Piimatooted aitavad luustikul ja hammastel terved
püsida. Ka juustus ja võis leiduvad vitamiinid on
vajalikud luude kasvuks. Januga tuleb juua vett.
Mäng:
„Kass
ja
piimapotid“
(25)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)

Teab, et piimatooted sisaldavad lapsele kasulike aineid:
 luudele ja hammastele (kaltsium)
 kasvamiseks ja elutegevuseks
Vahendid: Erinevate piimatoodete maitsmine jne.
Õpetlikud
lood:
„Jalutuskäik“
(„Sipsikute
juturaamat“ 156-157)
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LIHA,
MUNA

Mirju“ 18) „Klaasist sild ja
kassike“
Prantsuse
muinasjutt
(„KirjuMirju“ 55), „Pudrumägi ja
piimajõgi“ J. Taits („KirjuMirju“ II 11)
KALA, Teab, et lahja liha, kala ja
munad aitavad kehal terve
olla ning kasvada.
Õpetlik lugu: „Muna“
J. Oro

Õpetlikud lood: „Õhtusöök“ („Kaarist on kasu“ 11)

Teab, et mitmesugusel lihal, kalal ja munadel on
keha kasvamisel oluline tähtsus. Kalas leiduvad
vitamiinid on vajalikud luude kasvamiseks.
Mängud: „Silgud ritta üks, kaks, kolm“ ( 22),
„Kalur“
(23),
„Jooks
munaga“
(23)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
Õpetlikud lood: „Lõunalauas“ O. Saar („KirjuMirju“ 139 )
PÄHKLID,
Teab, et ainult magusa Teab, et on olemas söödavad ja mittesöödavad
SEEMNED,
söömine pole õige ja hea.
seened.
ROSINAD
JT Õpetlikud
lood: Saab teada, et seeni süüakse kuumtöödeldult:
KUIVATATUD
„Rosinatest“
E.
Raud praetakse, kupatatakse, marineeritakse.
PUUVILJAD JA („Kirju-Mirju“ 54)
Õpetlik lugu: „ Seened“ („Kaarist on kasu“ 9)
MARJAD,
SEENED
MAIUSTUSED
Oskab nimetada erinevaid Teab, et tervisele ei ole kasulik maiustustega
maiustusi.
liialdada: võib tekkida kõhuvalu, allergia, liigne
Teab,
et
maiustustega kehakaal jne.
liialdamine võib teha hambad Õpetlikud lood: „Limonaadisupp“ V. Koržets
katki.
(„Ema, palun loe mulle“ 117), „ Kaspar sööb liiga
Õpetlikud
lood: palju kommi”, „Õhtusöök“ („Kaarist on kasu“ 11)
„Maiasmokk“
Luuletus: „Küpsiselugu“ („Õnnelaps“ 24)
K.
Kangur
(„Kirju- Kirjandus: „Tunne iseennast“ (60)
Mirju“ 16)

Pilt: „Mida saadakse piimast“ („Jätku leiba!“ 16-17)

Mõistab, et palju ja tihti viinerit ja vorsti süüa ei ole
tervisele kasulik, eelistada tuleks kala, linnuliha ja taist
liha.
Mängud:
„Suitsusink“ (21), „Meri ja kalad“(24),
„Heeringas“
(24),
„Särjed
ja
haug“
(25)
(„Tervisekasvatuse õppemänge“)
Kirjandus: „Liha. Muna. Kala.“ („Jätku leiba!“ 22-27),
„Tunne iseennast“ (64)
Teab, et pähkleid, seemneid ja rosinaid süüa on kasulik;
eriti head teevad need südamele (kaalium).
Mäng: „Pähklite pihta“ (26) („Tervisekasvatuse
õppemänge“)
Saab teada, millised on levinumad mürgised ja toiduks
kõlbmatud seened.
Teab, et kõige vähem tervislikud on hästi värvilised
kummi- ja lutsukommid.
Nimetab magustoite ja sünnipäeva maiustusi ning nende
peamisi koostisaineid.
Kirjandus: „ Magustoit ja hõrgutised külalistele“
(„Jätku leiba! 38-39)
Teab, et magus annab jõudu ja energiat nõrkuse ning
kurnatuse puhul.
Õpetlik lugu: „Trühvelkompvek“ („Naksitrallid“ 64)
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LAUAKOMBED

Teab, et läheb laua äärde
sööma pestud kätega.
Teab, et söögilauas istutakse
sirgelt
ja
ei
toetata
küünarnukke lauale.
Teab, et täis suuga ei räägita
ja süües ei ahmita suud väga
täis – võib kurku minna.
Saab teada, et toitu juurde
soovides, öeldakse: „ Palun
veel…“ ja lauast tõustes
tänatakse.
Õpetlikud lood: „Põrsas või
kiisu“ H. Mänd („KirjuMirju“ II
22), „Ahne
Peeter“ Fr. Hrubin, J. Trnka
(„Laste sõna“ 15), „Kaetud
laud“ K. Merilaas („Laste
sõna“ 15)

Nimetab erinevaid lauanõusid.
Teab, et taldrikut ei panda liiga täis, alati on
võimalik juurde võtta ja küsida.
Teab, et laua ääres ei upitata toidu järele, vaid
palutakse toitu endale ulatada; toidunõudega pole
viisakas kolistada.
Teab, et söömise ajal laua ääres ei lösutata ega
kõõluta tooliga.
Teab, et enne sööki soovitakse head isu või jätku
leivale ja tänab selle eest.
Pühib või vajadusel peseb suud ja käsi peale sööki.
Õpetlik lugu: „Söögilaud“ L. Tungal,
P. Volkonski („Kenad kombed“ 18-20)
Osaleb lauakatmisel ja -koristamisel; teab, mis teeb
sünnipäevalaua pidulikuks.
Õpetlik lugu: „Kaari sünnipäevalaud“ („ Kaarist on
kasu“ 17), „Õhtusöök“ („Kaarist on kasu“ 11)

Oskab asetada lauale taldriku, tassi ja leiva/
koogitaldriku. Teab, et kahvel asub taldrikust vasakul
pool harud ülespoole ja nuga paremal pool, tera taldriku
poole.
Õpetlik lugu: „Kaari sünnipäevalaud“ („ Kaarist on
kasu“ 17)
Teab, et tõstab/võtab endale paraja portsu, mille ka ära
sööb.
Teab, et laua ääres pole viisakas naerda laginal, rääkida
ebasobivaid „söögiisujutte“, torkida pikalt toitu ega
mängida toiduga.
Õpetlikud lood: „Head kombed kõige väiksematele“ (1617), „Söögilaud“. L. Tungal, P. Volkonski („Kenad
kombed“ 19-20), „Mesi“ R. Kudu („Pannkoogipäev“ 33)
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EMOTSIONAALSE, SOTSIAALSE JA FÜÜSILISE TERVISE VÄÄRTUSTAMINE
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) toetab laste sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemist (§ 14, 15):
 eristada ja teadvustada oma emotsioone;
 juhtida oma käitumist;
 tajuda nii ennast kui ka partnereid.
Emotsioon on ahelprotsess, millega kaasnevad kogu keha haaravad keerukad muutused inimorganismis, tema kogemustes ja käitumises, mis algab emotsiooni
põhjustava olukorraga ja lõpeb emotsiooni avaldumisega. („Psühholoogia“ 2006, 178)
Hakates teadvustama oma emotsioone, hakatakse mõistma ka nende põhjusi. Kui ollakse õppinud tundma oma tundmusi, hakatakse paremini tajuma ka teiste omi.
(„Empaatia areng ja arendamine lastel“ 17)
Pole olemas tunnet, mis oleks vale või halb. Kõik tunded meie sees on kasulikud teejuhid. Kõigil inimestel on samad tunded ja vajadused. („Väike tunneteraamat“ 8)
Vajadusi väärtustav suhtlemine eeldab oma tunnetele nimede andmist ja nende seostamist vajadustega ning mõistmist ja aimamist, mida keegi teine tunneb.
(„Väike tunneteraamat“ 84-85)
Emotsionaalse tervise eelduseks on emotsionaalse intelligentsuse pädevuste areng ja arendamine.
„Emotsionaalset intelligentsust defineeritakse kui võimet jälgida oma ja teiste inimeste emotsioone, eristada ja sildistada emotsioone ja kasutada
emotsionaalset informatsiooni mõtlemise ja käitumise juhtimiseks“ („Empaatia areng ja arendamine lastel“ 15).
Lapse emotsionaalse kasvatuse eesmärgid:
 turvalise, üksteist mõistva, austava ja toetava kasvukeskkonna loomine, kus laps tunneb, et temast hoolitakse;
 positiivsete tunnete, rõõmu ja mõistmise kogemine;
 erinevate tunnete väljendamine, oskus oma tundeist aru saada ja neid valitsema hakata;
 läbi kogemuste aidata lapsel olla avatud, kaastundlik ja austav teiste suhtes;
 õpetada positiivselt suhtuma erinevustesse.
(„Laps ja tunded“ 9)
Lapse vaimse tervise heaks arendame järgmisi emotsionaalseid ja sotsiaalseid võimeid ning oskusi:
 tähelepanelikkust ja enesetunnetust (et mõista teisi, tuleb alustada iseendast);
 enesevalitsemist ja emotsionaalset kontrolli (mitte mahasurumine, vaid
 hakkamasaamine tundega);
 empaatiat (tunda ära, mida teine tunneb);
 suhtlemist;
 probleemide lahendamist;
 soovi tahta oma initsiatiivil midagi teha;
 koostöösoovi ja -oskust.
(„Laps ja tunded“ 7-8)

Vaimne
tervis
läbi 2-3aastane laps
emotsionaalse, sotsiaalse ja
füüsilise
tervise
väärtustamise
Väljendab
oma
EMOTSIONAALNE
tujusid
ja
lihtsaid
TERVIS
emotsioone (viha,
Tunnete mõju: hea ja paha rõõm, kurbus), mis
olemine, kurbus, rõõm, võivad olla tugevad
ja
kiirelt
viha, hirm.
vahelduvad.
Halva tundega toimetulek.
Tunneb end rühmas
turvaliselt.
Tunneb
rõõmu
kiitusest, kui on
kenasti mänginud ja
teinud midagi head.
Otsib
lohutust
õpetajalt kurb olles.
Saab teada, mis on
jonnihoog
ja
vihapurse.
Kogeb, et halb
käitumine
(tüli,
löömine jne) tekitab
paha tuju/tunde ja
hea
käitumine
rahulolu ja rõõmsa
tunde.
Saab teada, et kui
laps tunneb valu
hakkab ta nutma ja
on õnnetu.

3-5aastane laps

5-7aastane laps

Väljendab oma tundeid ja märkab teiste
emotsioone.
Õpib tundma põhiemotsioone rõõm,
hirm, kurbus, viha, vastikus, üllatus
arutelude ja tegevuste käigus.
„Harjutusi
põhiemotsioonide
tundmaõppimiseks“ („Empaatia areng
ja arendamine lastel“ 54-60)
Luuletused:
„Rõõm“, „Hirm“,
„Kurbus“,
„Viha“,
„Vastikus“,
„Üllatus“
M. Teiverlaur („Empaatia areng ja
arendamine lastel“ 54-60)
Saab teada, et hea tuju mõjub tervisele
hästi ja vastupidi.
Mõtiskleb ja kirjeldab seda, mis teeb
tuju heaks ja pahaks.
„Pildiraamat inimese kehast“ (130)
Mäng: „Tujumäng“ („Mänge siit ja
sealt“ 33), „Minu kaisuloom“ („Laps ja
tunded“ (13),
Luuletus: „Hea ja paha tuju“ (I.
Lember)
Õpetlikud lood: „Nutuväärt asi”
(“ Petra lood” 43)
Teab ja räägib, et haige olemine või
haiget saamine teeb kurvaks ja
enesetunde pahaks.
Õpetlikud lood: „ Kutsikat ravimas”
Oskab märgata ja öelda, kuidas
rõõmutunnet väljendatakse: kõva naer,
naeratus,
kilkamine,
hüppamine,

Tajub ja mõistab teiste emotsioone ja seda väljendavat kehakeelt,
Liigitab tundeid meeldivateks ja ebameeldivateks.
Saab aru, et tunded ja emotsioonid võivad olla erinevatel inimestel
erinevad ning vastavalt ka käitumine.
Teab, et tunded on kõigil inimestel ning neid ei pea häbenema.
Arutleb oma halbade tujude ülesaamise võimalustest ja kogemustest
ning teab mooduseid, kuidas teiste halba tuju vähendada (kallistab,
paitab, lohutab, kutsub mängima jne) .
„Küsimusi emotsioonide ohjeldamise osas“ („Empaatia areng ja
arendamine lastel“ 62)
Teab, et on 6 erinevat põhiemotsiooni ja kirjeldab, mis neid
põhjustab: kurbus, viha, üllatus, vastikus, hirm, rõõm/õnn.
„Psühhosotsiaalse keskkonna …“ (18), „Empaatia areng ja
arendamine lastel“ (17),„Põhiemotsioonid“(„Psühholoogia“ 2002,
145), „Põhiemotsioonid“ („Psühholoogia“ 2006, 180-181)
Töövihik: „ Mina ja minu pere tervisesaarel“ (3)
Piktogrammid põhiemotsioonidest: „Laps ja tunded“ (12)
„Empaatia areng ja arendamine lastel“ (61, 72)
Plakat: Emotsioonid (lasteaia raamatukogus)
Mängud: „Täringumäng“ („Laps ja tunded“ 14), „ Ükskord ma olin
nii vihane…“ (24) „Temal on täna nii“ (22) („Ma olin vihast lõhki
minemas“);
„Tunnete
pantomiim“,
„Vajaduste
pantomiim“
(„Väike
tunneteraamat“ 78)
Vahend: „Rõõmu ja kurbuse puu“
(„Meie lapse käitumine“ 31)
Saab teada tunnetega hakkamasaamise vajadusi ja võimalusi: õnnetu
vajab lohutust, mõistmist, vaikust ja rahu; hirmunud turvalist seltsi,
igavlev põnevust; vihane valikuvõimalusi, mõistmist; üksildane
ühtekuuluvust ja sõprust.
„Väike tunneteraamat“
Mäng: „ Tunnete- ja vajadustemasin“ „Väike tunneteraamat“ (77)
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kallistamine, müramine.
„Laps ja tunded“ (22-24)
Õpib tundma endas vihatunnet ning
saab teada, et viha lahtub kallistusega.
„Pildiraamat inimese kehast“ (129)
Õpib sõnades väljendama, mis on viha
või ärrituse põhjustanud ja teab, et
vihahoos ei tohi teisele haiget teha, asju
lõhkuda ega loopida.
„Laps ja tunded“ (22-24)
Saab teada, et halbade tunnete,
kaebamise
ja
viha
tekkimise
ennetamiseks tuleb kokku leppida ja
kinni pidada rühmareeglitest ning
käituda viisakalt ning lahendada tülisid
rahumeelselt.
„Laps ja tunded“ (26)
Õpib ebaõnnestumistest üle saama
õpetajapoolse naljaga.
Õpib teadvustama hirmutunnet ja selle
põhjusi (Mis hirmutab? Mis sa siis
teed?).
„Laps ja tunded“ (28-29)
Saab teada, et peale kehalise valu on
olemas hingeline valu: keegi riidleb,
tülitseb, ütleb halvasti, ajab eemale.
„Laps ja tunded“ (12)
Räägib sellest, mis teeb meele
rõõmsaks ja tervisele head: uni, kodu,
sõbrad, puhas loodus.
Plakat: „Mul on vaja“
Räägib sellest, mis teeb rõõmsaks,
kurvaks, paneb nutma ja teeb muret.
Hea praktika näide: „Sotsiaalsete
oskuste kujundamine “ („Näiteid Eesti
lasteaedade tervisealasest…“ 17)
Oskab märgata teiste (ka täiskasvanu)

Õpib leidma vastandtundeid, mis võivad aidata võita negatiivseid
emotsioone (rõõm-kurbus, julgus-hirm, armastus-vihkamine, üllatusvastikus, põnevus-igavus jne)
Oskab selgitada, mis teeb kurvaks ja mis teeb rõõmu.
Õpetlikud lood: „ Sünnipäevarõõm“
(6), „Loomisrõõm“ (8),
„Avastamisrõõm“ (10), „Jõulurõõm“ (27), „Armurõõm“(16)
(„Rõõmuraamat“ );
„Kuidas ma naerulinnu pesa leidsin“
(„Väike vahva vanaema“ 8)
Püüab olla heatujuline, mitte mossitada, tülitseda jne.
Töövihik: „Mina ja minu pere tervisesaarel“ (29)
Saab teada, et headuse tunne tekib hoolivast, heatahtlikust ja
viisakast käitumisest.
Õpetlik lugu: „Headus“
Saab teada, et armastustunde loob soojus, turvalisus, ühtekuuluvus,
tahe olla hea.
Õpetlik lugu: „Armastus“
Saab teada, et üksildustunde tekitab arvamus, et temast ei hoolita,
peetakse erinevaks, ei sobi teiste sekka.
Õpetlik lugu: „Üksildus“
Saab teada, et kadedustunne paneb mõtlema sellele, mida
ihaldusväärset teistel on, mida paremini teha oskavad, miks
eelistavad teisi sõpru.
Õpetlik lugu: „Kadedus“
Teab, et nali ja naer on terviseks ning oskab märgata naljakat.
Õpetlik lugu „Naer on terviseks“ („Järeleproovitud tarkus“ 9)
Märkab oma rühmakaaslaste meeleolusid.
Mäng: „ Vaikuse mäng“ „Meie lapse käitumine“ 31)
Vahend: „ Tundepiltide postkast“
Õppevahend (fotod): „ Erinevad tunded“ („Laps ja tunded“ 15)
Meenutab, mis on tekitanud jonni, tüli, ärrituse ja vihahoo ning
kuidas on käitunud.
„Ma olin vihast lõhki minemas“ (6, 19, 30)
Töövihik: „ Mina ja minu pere tervisesaarel“ (29)
Mäng: „ Halva tunde võlukott“ („Laps ja tunded“ 11),
„ Suur ja väike viha“ (21), „ Mis vihastab ja mis teeb hea tuju?“ (28)
„ Kui mu vend mind ärritab…“ (36), „ Ükskord ma olin nii vihane…
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kurbust ning tujukust ja teab viise,
kuidas tuju paremaks muuta.
Õpetlik lugu: „Mamma kurb tuju“
(
„Mattias
ja
mamma“
80),
„Ebatavaline jonnipunn“ („Tubli lapse
juturaamat“ 65)
Luuletus: „ Sõber“ L. Tungal
(„Väärtuste raamat“ 91)
Saab teada, et tõrjumisel, mitte
sõbrakspidamisel, narrimisel, mitte
hakkamasaamisel võib tunda hinges
valu, masendust ja kurbust.

19.5.1.1.

SOTSIAALNE TERVIS
Negatiivse
mõjuga
tervisele: üksildus, tõrjutus,
narrimine,
kiusamine,
löömine, kaklus, tülid,
kaotus
mängus
ja
võistluses,
teiste
üle
naermine.
Positiivse mõjuga tervisele:
sõbralikkus, koostöö, võit
mängus
ja
võistluses,
ühtekuuluvus.

Tekib usaldus teise
lapse
suhtes
füüsilise (käelise)
kokkupuutega.
Mäng: „Sinu käsi,
minu käsi“
(„Meie
lapse
käitumine“ 26)
Tunneb
heameelt
koos tegutsemisest,
selle tulemusest ja
rõõmu
valmistamisest
teistele.
Mäng: „Karumaja
korda!“
(„Meie

Väljendab kehaliselt ja suuliselt rõõmu
kaaslasest
mängus,
kohtumisel,
lahkumisel (kallistamine, tervitamine,
tänamine, abistamine jne)
„Head sõnad“ („Kenad kombed“ 2-6)
Mäng: „Tervitamine“ („Meie lapse
käitumine“ 22)
Teab, et riidlemine ja kaklemine
tekitavad halva enesetunde.
Õpib
probleeme
sõnade
abil
lahendama.
Õpib vabandama, kui on kellelegi liiga
teinud.
Õpetlikud
lood:
„Minu
sinine
värvipliiats“
(„Järeleproovitud
tarkus“ 5 )

(24)(„Ma olin vihast lõhki minemas“ ) Saab teada, et halva tunde
(viha, vastikuse, ärrituse, solvumise, pettumuse, pinge,
kannatamatuse jm) väljaelamiseks ja toimetulekuks on lapsel
võimalusi: suunata mõte meeldivale, teha kehaliselt aktiivseid
tegevusi, rääkida välja, teha nalja, tunne üle elada (mõelda-targem
annab järele, mitte teha teisele seda, mida ei taha enesele)
„Laps ja tunded“ (27)
Õpetlik lugu: „ Kuidas paha poiss mind kiusas“ („Väike vahva
vanaema“ 47)
Kirjeldab või väljendab joonistustes hirmu, valu ja muret tekitanud
üleelamisi.
„ Laste emotsioonid ja tunded lasteaias“ („Psühhosotsiaalse
keskkonna…“ (37)
„Joonista hirmu!“ („Laps ja tunded“ 27)
„Minu julgusekivi“ („Laps ja tunded“ 31); „Laps ja tunded“ (12,15).
Saab teada, et pimedusehirmust saab võitu kujutlusvõimega.
Õpetlike lugudega raamat: „ Ingli valgus“
Oskab märgata vihatunde ja solvumise kehakeelt.
Õpib huumoriga meeleolu parandama.
Oskab end ise tunnustada ja oma
tundeid kirjeldada – nii õpib ka teiste tundeid m ärkama.
Kogeb ja/või väljendab tunnet, et lähedased on talle kallid.
Õpetlikud
lood:
„
Silmarõõm“
(„Rõõmuraamat“
19),
„Äratundmisrõõm“ („Rõõmuraamat“ 22)
Mäng: „Päike“ („Meie lapse käitumine“ 23), „ Kivimandala“ („Laps
ja tunded“ 34)
Jagab ja saab tunnustust ning kiitust.
Teab, et narrimine on inetu ja mõjub teisele lapsele halvasti.
Õpib mängima sõbralikult teisi narrimata, kiusamata.
Oskab teisi lohutada.
(„Meie lapse käitumine“ 30)
Mäng: „Miks sa nutad?“ („Meie lapse käitumine“ 23)
Oskab ja tahab vabandada.
„Meie lapse käitumine“ (31)
Teab, et hooliv käitumine ja abivalmidus tekitavad hea tunde
mõlemale osapoolele.
„Meie lapse käitumine“ (31), „Kenad kombed“ (21-22),
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lapse
käitumine“ 23)
Näeb ja kogeb
lohutamist.
Luuletus:
„Sõber“ L. Tungal
(„Väärtuste
raamat“ 91)

19.5.1.2.

FÜÜSILINE TERVIS









Turvaline ja terve
kasvamine.
Terve ja haige olemine
(mis on tervis ja
haigus)
Kuidas jääda terveks?
Kuidas saada ruttu
terveks?
Liikumise
tähtsus:
eduelamused
liikumisest.
Valikute tegemine: mis
on kasulik ja kahjulik
tervisele, õige ja vale
käitumisviis?
Tervislik eluviis.

Saab teada, mis on
vajalikud tegevused
terve
olemiseks:
liikumine,
pesemine,
õige
toitumine.
Plakat:
„Mulle
meeldib“
Kuuletub, kui teda
hoiatatakse ohust.
Saab teada, et kui ta
on terve ja heas
tujus, siis on ta
rõõmuks
oma
vanematele
ning
lähedastele.
Saab teada, et haige
olla pole hea ja see
teeb
vanemad
kurvaks.
Teab,
et
terve

(„Meie lapse käitumine“ 31)
Õpib lahendama probleeme ja tülisid
rahuringis.
Mäng:
„Rahuring“
(„Väärtuste
raamat“ 152)
Õpib märkama head kaaslastes ja
viisakalt käituma.
Mäng: „Mõnus koht“ („Mänge siit ja
sealt“ 29, „Meie lapse käitumine“ 26)
Kogeb kehalisi puudutusi paarilisega
tunnetusmängudes.
Mängud: „Jänku jalutuskäik“, „Karu
otsib
süüa“
(„Meie
lapse
käitumine“ 26-27)
Osaleb lohutamises: teeb pai, puhub
peale.
Saab teada, et terve olemiseks peab
käima õues, palju liikuma, olema puhas
ja heas tujus, sööma tervislikke toite,
hoiduma ohtudest.
Plakat: „Mulle meeldib“
Hea praktika näide: „Perepäev
Jussikese lasteaias“ („Näiteid Eesti
lasteaedade tervisealasest…“ 50)
Õpetlik lugu: „Kurjad mehikesed“
(„Sipsikute juturaamat“ 52)
Luuletused: „Väike spordimees“
Saab teada, mis ei ole tervisele
kasulikud: tülid, suitsetamine, alkohol.
Plakat: „Mulle ei meeldi“
Nimetab (või valib valikvastustest),
tegevusi, kus saab palju liikuda või
vähe liikuda.
Töövihik: „Mina ja minu pere
tervisesaarel“ (14-15)
Teab, et haigel lapsel on halb olla, ta on
nõrk, isutu ja peab puhkama ning

Õpetlikud lood: „Andmisrõõm ja saamisrõõm“ („Rõõmuraamat“ 24)
„ Võidurõõm“ („Rõõmuraamat“ 13)
On salliv erinevuste ( ka erivajadustega laste) suhtes.
Luuletus: „Marie-Mirett“ („Väärtuste raamat“ 147), „Sõprus võib
ühendada“ (Kenad kombed“ 26)
Mäng: „ Mina olen kuningas“ („Meie lapse käitumine“ 26)
Oskab öelda oma sõprade ja rühmakaaslaste kohta midagi head.
Mäng: „Hea sõna. Positiivsuse ring.“ („Tunded ja lapse
turvalisus“ 15-16)
Teab, et sõbralikult koos mängides on kõigil hea olla.
Püüab üle olla kaotuskibedusest mängudes, nautides mängu.
Lohutab kaaslast omaalgatuslikult lohutavate sõnade ja/või
kehakeelega.
Tunneb rõõmu ka rühmakaaslaste edust. „Väärtuste raamat“ (154)

Arutleb, mida peab tegema ja teadma tervisest ning nimetab,
joonistab või valib valikvastustest, mis on tervisele kasulik ja
kahjulik.
„Tervena ja turvaliselt“ (11)
Töövihik: „ Mina ja minu pere tervisesaarel“ (5, 10, 15, 44)
Mäng: „Kuum tool“ („Tervena ja turvaliselt“ 11)
Tööleht: „ Mida tähendab tervis?“ („Tervena ja turvaliselt“ 7)
Õpetlik lugu: „ Ka see on tähtis“
(„Esmaabi aabits“ 42)
Hea praktika näide: „Südamenädala matk loodusesse“ („Näiteid
Eesti lasteaedade tervisealasest …“ 9)
Teab, et liikuvad tegevused treenivad keha ning südant ja teevad
lapse osavaks, tugevaks, tervemaks ja rõõmsamaks.
„Pildiraamat inimese kehast“ (128),
„Liikumisvilumuste pagas“ („Heategu lapse südamele“ 8)
Töövihikud: „Mina ja minu pere tervisesaarel“ (26), „Ole sõber
südamele“
Õpetlikud lood: „Võistlused“, „Lähme jalutama“, „Järeleproovitud
tarkus“, Tublid lapsed“ („Järeleproovitud tarkus“ 21, 25, 29, 36)
Luuletused: „Väike spordimees“
Tööleht: „Liikumine ja tervis“ („Tervena ja turvaliselt“ 6)
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olemiseks
peab ravima; kui ta on terve, siis on tugev ja
pesema käsi alati rõõmus.
enne sööki.
Kirjeldab või annab valikvastuseid,
mida saab teha tervena ja mida ei saa
Saab teada, et ei teha haigena.
pista
suhu Räägib oma haige olemise kogemusest
maastvõetud
ja arsti juures käigust.
pesemata puuvilju.
„Mõmmikute arstilkäik“
Teab, et terveks
saamiseks
tuleb Teab raviteenuseid: kiirabi, haiglaravi,
ravida,
voodisse apteek,
operatsioon,
kipsipanek,
heita ja perearst silmaarsti kontroll.
koju kutsuda või „Tunne iseennast“ (67)
tema
juurde Saab teada, et telerivaatamine ja
vastuvõtule minna.
arvutimängud
peavad
vahelduma
Teab, et arst määrab liikumisega, muidu jääb laps nõrgaks ja
terveks saamiseks isutuks.
ravimi, mida tuleb Õpetlik lugu: „Arvutihaigus“ („Tubli
täpselt võtta.
lapse juturaamat“ 56)
Saab teada, et öö- ja päevaund vajab
laps kasvamiseks ja jõu saamiseks.
„Pildiraamat inimese kehast“ (113)

Mängud: „ Süda tuksub tuks-tuks-tuks“ (49), „ Lauluritsikate
matkarada“ (46)(„Tervis ja terviseteadlikkus …“)
Hea praktika näide: „Sotsiaalsete oskuste kujundamine - valmis Erna
retkeks“ („Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest…“ 21)
Hea praktika näide: „Perepäev Jussikese lasteaias“ („Näiteid Eesti
lasteaedade tervisealasest…“ 50)
Teab, et südame tervise hoidmiseks on vajalik: tervislik toit,
küllaldane liikumine, piisav puhkus, rõõmus meel. „Südame tervise
aabits“ („Heategu lapse südamele“ 7), „Pildiraamat inimese
kehast“ (30)
Töövihikud: „Mina ja minu pere tervisesaarel“ (15), „ Ole sõber
südamele“
Mängud: „Teekond terve südameni“ (29), „Terve süda“ (42),
„Südamekarussell“ (44) ( „Tervis ja terviseteadlikkus…“)
Hea praktika näited: „Sallivus ja demokraatia“ (5), „Tervise
väärtustamine südamenädala üritustega“ (26) („Näiteid Eesti
lasteaedade tervisealasest…“)
Saab algseid teadmisi doonoriks olemisest ja sellest, et loovutatud
veri võib päästa kellegi teise elu.
„Pildiraamat inimese kehast“ (25)
„Issi annab verd” („Petra lood” 62)
Kirjeldab, kuidas isikliku hügieeniga hoiduda nakkushaigustest.
Saab teada, miks on värske õhk tervisele kasulik (keha vajab
hapnikku).
Töövihik: „Mina ja minu pere tervisesaarel“ (6)
Jutustab oma kogemustest või juhtumitest, kuidas toimus haiget
saamine või õnnetus.
Kirjeldab kogemust, mida tuli teha tema haigusest tervenemiseks.
Toob välja lapse tervisele ja elule ohtlikke tegevusi pildil, oma või
kuuldud juhtumistest.
„Hoidu ohtudest ja ela turvaliselt“ (8-9) („Turvaline
kasvukeskkond“),
„Tervena ja turvaliselt“ (2, 5, 6) („Turvaline kasvukeskkond“).
Teab, et keha vajab und ja puhkust, mis on vahelduseks eelnevale
tegevusele (istuvad tegevused vahelduvad liikumisega ja vastupidi)
Õpetlikud lood: „Täielik puhkus“ , „Üleannetus“ („Järeleproovitud
tarkus“ 40, 44), „Tunne iseennast“ (80),
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Töövihik: „Mina ja minu pere tervisesaarel“ (3)
Hindab oma arvuti- ja telerihuvi ning kestust liikuvate tegevuste ja
suhtlemisega võrreldes.
Õpetlik lugu: „Mõmmikute telerihaigus“
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ALLIKAD (EMOTSIONAALSE, SOTSIAALSE JA FÜÜSILISE TERVISE VÄÄRTUSTAMINE)
Kasutatud kirjandus
Allmann, S. 2003. Laps ja tunded. Tea ja Toimeta nr 22. Ilo
Baum, H. 2004. Ma olin vihast lõhki minemas! Tormikiri.
Beaumont, E., Simon P., Soubrouillard N. 2003. Pildiraamat inimese kehast. Sinisukk
Beekmann, A. 2009. Unenägude lõvi. Sarjast Lapse oma raamatukogu. Tea.
Friedl, J. 2004. Halva ilma mängud. Tänapäev.
Heategu lapse südamele. 2001. Eesti südameliit.
Karm, H. 2009. Ingli valgus. Ajakirjade Kirjastus AS.
Karm, H. 2006. Väike vahva vanaema. Ajakirjade Kirjastus AS.
Kass, K. 2008. Petra lood. Tänapäev
Kutsar, K.2007. Mõmmikute arstilkäik. Ilo
Kutsar, K. 2008. Mõmmikute telerihaigus. Ilo
Kepler, K. 2006. Mina ja minu pere tervisesaarel. Koolibri.
Kesamaa, M., Takker, E. 1971. Veteselli ABC. Eesti Raamat
Kottise, Ü, Mägi, M. 2010. Meie lapse käitumine. Tea ja Toimeta. Ilo
Larsson, L. 2008. Väike tunneteraamat. Ilo
Liepins, J. 1994. Tunne iseennast. Koolibri.
Luuri, J. 2007. Tervena ja turvaliselt . Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta. Ilo
Mänd, M. 2005. Mänge siit ja sealt. Ilo.
Moroney, T. 2008. Armastus. Minu tunded. Koolibri.
Moroney, T. 2008. Headus. Minu tunded. Koolibri.
Moroney, T. 2008. Kadedus. Minu tunded. Koolibri.
Moroney, T. 2008. Üksildus. Minu tunded. Koolibri.
Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst. 2010. Tervise Arengu Instituut
Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik. 2006. Tartu Ülikooli Kirjastus
Psühhosotsiaalse keskkonna juhendmaterjalid koolieelsetele lasteasutustele. 2007. Tervise Arengi Instituut
Raud, E. 1978. Sipsikute juturaamat. Eesti Raamat
Rumberg, T., Uljas, J. 2002. Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik. Koolibri
Saarna, M. 2008. Mattias ja mamma. Tänapäev
Seero, T. 2007. Tubli lapse juturaamat. Tiritamm
Schiller, P., Bryant, T. 2009. Väärtuste raamat. Atlex
Saluste, M. 2003. Rõõmuraamat. Varrak.
Soonckindt, E. 2004. Kutsikat ravimas. Liisa ja Lontu juhtumised. Sinisukk
Soonik, M. 2008. Järeleproovitud tarkus. Odamees.
Takker, E. 1976. Väike spordimees. Eesti Raamat
Teiverlaur, M. 2010. Empaatia areng ja arendamine lastel. Eesti Ajalehed AS ja Maria Teiverlaur
Tulvi, E. 2010. Meie lapse käitumine. Tea ja toimeta nr 37. Ilo.
Tulvi, E. 2007. Hoidu ohtudest ja ela turvaliselt. Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta. Ilo.
Tungal, L. Volkonski, P. 2006. Kenad kombed. Kirilille Kirjastus
Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude. 2005. Tervise Arengu Instituut
Mänd, M. 2006. Turvalised ja sõbralikud suhted. Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta. Ilo

Väljendid tunnetest
Rõõm: süda laulab rinnus; süda hüppab sees; süda tahab rinnust välja hüpata.
Viha: veri hakkab keema; veri lööb pähe; hinge ajab täis; südame ajab täis; hing kargab täis; närvi viskab üle;
kops läheb üle maksa; ajab harja punaseks; end roheliseks vihastama; karvu turri ajama; marru minema;
hambaid kiristama:
Hirm: külmajudinad jooksid üle selja; kananahk tuleb ihule; sipelgad jooksevad üle selja; ajab hirmu naha
vahele; põlved lähevad nõrgaks, juuksed tõusevad peas püsti; verest välja minema; vedelaks lööma; südame
alt läheb külmaks; süda jääb seisma; süda väriseb sees; süda langeb saapasäärde; värisen nagu haavaleht;
jänes põues/püksis.

Vanasõnad
Kus naeru, seal nuttu. Kust muidu nalja saab, kui ise ei tee.

OHUD JA TURVALISUS
Oht on olukord, mis on seotud ebasoodsa mõjuga ja võib tekitada vigastusi inimesele.
Turvalisus on sotsiaalne elanikke ja keskkonda siduv protsess, kus inimesed loovad ohutuks eluks
optimaalsed tingimused ja hoiavad neid. („Vigastuste ennetamine koolieelsetes lasteasutustes“, l 4)
Sotsiaalministri määrus: „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise
nõuded“ [RTL 2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]Vastu võetud sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a
määrusega nr 64.
Üldsäte punkt 2: Lapse tervise edendamise eesmärk lasteasutuses on tervisliku eluviisi kujundamine lastel,
lapse tervise hoidmine ja tugevdamine.
Riikliku õppekava valdkond „Mina ja keskkond“ sisu Tervis (Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad, 18),
määratleb tulemused õppekava läbimisel.
Laps:
1) oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku;
2) julgeb keelduda tegevustest, kus neis osalemine ohustab tervist;
3) kirjeldab, kuidas keskkond ja inimeste käitumine võivad mõjutada tervist.
Ohutuse ja turvalisuse teemad õppekavas on: ohud erinevates situatsioonides ja keskkondades, turvaline
käitumine ohtlikus situatsioonis, hädaabinumber ja selle kasutamine; oskuslik tegutsemine eksinuna metsas,
linnas jm, turvalise käitumise reeglid, lihtsamad esmaabivõtted; keeldumine last ohustavatest tegevustest.
Kas lastega juhtunud õnnetusi saab vältida?
„Enamusi lastega juhtuvaid õnnetusi põhjustab vale keskkond. Meie, täiskasvanud, saaksime paljusid
õnnetusi vältida, luues lastele nii õues kui ka kodus turvalisema keskkonna.
Et aga lapsest kasvaks arenenud ja mitmekülgne inimene, peab tema ümbrus olema põnev ja arendav. Laps
peab toime tulema erisugustes olukordades. See, kuidas hoida tasakaalus turvalisust ja põnevust tekitabki
meis, täiskasvanutes, palju kõhklusi.
Kõik lapsed löövad end vahetevahel ära ja saavad sellest edasiseks valukogemuse. Laps peabki saama vabalt
liikuda, mis võib kaasa tuua väiksemaid õnnetusi: saab muhu, marrastuse, verevalumi, haavakese, torke jne.
Meie peame püüdma vältida raskeid õnnetusi. Selleks, et teada, millised riskid ohustavad last, peame teda
tundma ja teadvustama, kuidas ta areneb ning millega toime tuleb. Laps areneb kogu aeg psüühiliselt ja
füüsiliselt ning seetõttu muutub pidevalt ka riski olemus.
„2-3aastased on uudishimulikud ja tahavad ronida. Nendega juhtub põletusi, kukkumisi, mürgiste ainete
neelamist. Lapse pea on võrreldes ülejäänud kehaga suurem ja raskem, seetõttu kipuvad nad kukkuma pea
ees.
4aastased kipuvad oma võimeid üle hindama, sest valitsevad juba hästi oma keha. Nad on väga liikuvad,
tegutsevad kiiresti ja spontaanselt, tujutsevad. Nad on lühikesed ja ei paista liikluses välja, pealegi ei suuda
nad korraga nii ette kui ka külgedele vaadata. Ettevaatust tänaval! Nad oskavad sõita kolmerattalise rattaga.
Vara on õpetada kaherattalisega sõitma, sest tasakaal ei ole veel välja arenenud.
5aastased on rahulikumad ja valitsevad oma keha veelgi paremini. Nad oskavad juba kaherattalise rattaga
hoida tasakaalu, kuid sõidutehnika on veel nõrgalt arenenud: võib juhtuda otsa- ja väljasõite; ei suuda alati
kiirelt jalga välja sirutada, kui ratas hakkab kalduma. Kaitsevahendid jalgrattasõidul on selles eas üliolulised,
mis hoiavad ära ajukahjustuse.
6aastased on rahutud, sest ta vajab ronimist, turnimist. Ta on palju pikkust kasvanud, kehavormid muutunud,
areneb välja sirutajalihaskond.
Liigutused on mõnikord kohmakavõitu, tujukusehood võivad võtta võimust. Ettevaatust ronimisel ja
liikluses!
7aastased on elavad ja armastavad samuti palju liikuda. Nad armastavad teha trikke ja üksteisega võistelda,
mis võib tähelepanu hajutada.“
(Peterson: 1998, 60-62)
Kuidas õpetada lapsele turvalisust?
Kaasik õpetab: „Väikelapse mälu on lühiajaline, seepärast tuleb teda õpetada ohte tundma ja nende eest
hoiduma järjekindlalt ja korduvalt. Kuna väikelapse mälu on kujundlik, siis on sõnalistest seletustest vähe
kasu. Ohte ja nende vältimisvõimalusi tuleks näidata tegelikkuses. Kasu on ohtude joonistamisest, turvalist
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käitumist õpetavate filmide ja piltide vaatamisest ning arutlemisest nende juures. Ei tohi unustada isikliku
eeskuju rolli“ (2005, 19)
Kõigi lastega juhtub äpardusi ja õnnetusi. Kui laps teab, mis on tagajärjed, siis suudab ta seda teadlikumalt
üle elada ja võimalik, et end ka ise aidata. Ka lapsel tuleb elus hakkamasaamiseks ja teiste mõistmiseks nii
mõnedki ohud üle elada.
Peterson (1998, 62) hoiatab: „Kaitse, kuid ära liialt kaitse!“
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OHUD KESKKONNAS JA SITUATSIOONIDES
LASTEAIAS, KODUS, VEEKOGUL, LIIKLUSES, RAHVAROHKES KOHAS. TURVALISE/OHTUENNETAVA KÄITUMISE REEGLID
Õnnetuste ennetamiseks tuleb õpetada ohte tundma, vältima ning võimalike ohuteguritega õigesti ümber käima.
Mida varem laps oskab ohuolukordi ja riske teadvustada, seda paremad võimalused on tal ohuolukorras õigesti käituda.
Lapse eeldatavad teadmised ja oskused vanuseti ohtude teadvustamisest, ohutust käitumisest ja reeglitest
Teema

TERAVAD ESEMED

2-3aastane laps
Ohu
teadvustamine

Ohutu
käitumine,
reeglid
Kogeb
ohutul Ei
vehi
kompimisel,
kahvliga
ega
teravaid
võta üksi kääre
esemeid: kahvel, kätte.
käärid. Teab, et
need
võivad
teha haiget.

3-5aastane laps
Ohu teadvustamine

5-7aastane laps
Ohu teadvustamine

Ohutu
käitumine,
reeglid
Nimetab
teravaid Kääridega lõikab Laps õpib iseseisvalt
esemeid
(klaasikillud, ettevaatlikult.
või
õpetaja
abiga
köögi- ja tööriistad)
käsitööd
tehes
lasteaias ja kodus ning
jäljendama ettenäidatud
teab, et torkamisel võib
ohutusvõtteid
ning
saada torkehaava või
teab,
et
valvsuse
kriimu.
kaotamisel võib kätele
„Aita Jussi“ (õpetajale,
haiget
teha
või
15)
vigastada.
„Hoidu ohtudest ja ela
Õpetlik
lugu:
turvaliselt“ (6) (Mapp
„Käehaav“ („Esmaabi
„Turvaline
lastele“ 8)
kasvukeskkond“)
Teab,
et
noaga
„Tunne iseennast“ (51)
ettevaatamatult ümber
Luuletus: „ Ära mängi
käies
võib
lõigata
teravate
haava
esemetega!“ („Kui oled
Töövihik:
„Aita
üksi kodus“ 5), „Ära jäta
Jussi“ ( 15)
nõela niidita!“ („Et ei
„Ai! Valus on!“ (8-10)
juhtuks õnnetust“ 10)
Saab
teada,
et
vedelevate lauajuppide
sees
võivad
olla
püstised naelad, kuhu
pealeastumisel
(ka

Ohutu
reeglid

käitumine,

Kasutab keskendunult
teravaid
tööriistu:
viltimisja
õmblusnõela.
Hoidub
häirimast
terariistadega
töötegijat.
Harjutab
noa
kasutamist täiskasvanu
juuresolekul.

KUUMAD
VEDELIKUD
ESEMED

JA

Saab teada, et Sööb
söömise
ajal rahulikult.
olla
TOIDU SATTUMINE tuleb
rahulikult
HINGETORUSSE
paigal.

ROISU-BAKTERID
JA
HALLITUSSEENED

Nimetab esemeid ja
vedelikke,
mis
on
kuumad
ja
võivad
kõrvetada.
Teab, et tuline ja voolav
vesi põletab ja tekitab
valu.
Teab, et aurust on näha
toidu või töötava kannu
kuumus.
„Omanda
tuletõrjeteadmisi …“ (10
-11)
Teab, et kui söömisel
midagi läheb kurku, siis
võib hing kinni jääda (ei
saa hingata), seepärast on
müramine ja naermine
söögi ajal ohtlikud.
Teab,
et
toidule
(leivatoodetele, moosile,
mahlale jm) võib tekkida
hallitus, mis süües võib
tekitada terviserikke.
Teab, et riknenud toidu
tunneb
ära
pahast
lõhnast, mustaksläinud
kohast, mida süües võib
saada toidumürgistuse.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (17, 40)

Auravat
toitu
sööb
lusikaga
segades
ja
ettevaatlikult.
Veekeeduega
kohvikannu
ei
puutu.

jalanõuga) võib nael
sügavale jalatalla sisse
minna.
„Ai! Valus on!“ (14)
Õpib õpetaja abiga
puupõletustööd tehes
jäljendama ettenäidatud
ohutusvõtteid
ning
teab,
et
valvsuse
kaotamisel võib haiget
teha ja end põletada.

Söömise ajal ei Teab,
et
söömise
müra ega naera.
kiiruses võistlemisega
võivad
kergesti
toiduosakesed
kurku
kinni jääda.
„Kirsikivid“ („Väikese
d päästjad“ 66)
Ei
söö Teab, et hallitusseened
hallitamaläinud
ja bakterid võivad toota
toitu
mürkaineid,
mis
Ei söö halvasti põhjustavad kõhuvalu,
lõhnavat
ja -lahtisust ja
kõhus
värvimuutnud
halba enesetunnet.
toitu.
Teab, et
prügikasti
visatud
biojäätmed
hakkavad
tootma
baktereid
ja
hallitusseeni, mis kätele
sattudes võivad kõhtu
sattuda ja terviserikke

Puupõletustööl järgib
ettenäidatud
töövõtteid.
Hoidub
häirimast
töötegijat.

Sööb
korralikult
närides.

suutäisi
läbi

Viskab (laseb visata)
hallitamaläinud leiva
või saiatüki prügikasti
Prügiga
tegeledes
(sinnasattunud
asja
välja
võttes,
tühjendades)
peseb
koheselt käed.
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Ronib kõrgele
täiskasvanu
loal
ja
juuresolekul
Palub
täiskasvanul
ulatada
Saab teada, et ei kättesaamatut
roni toolile asja eset või upitab
kätte upitama, julgestamisel.
sest
kõrgele
küünitades võib
tool
ümber
kukkuda.

Saab teada, et
kõrgele
KÕRGELT
ALLA- (ronimisredelil,
varbseinal)
KUKKUMINE
ronides
võib
kukkuda.

Saab teada, et kõrgele
ronimisel
või
allahüppamisel võib jalg
vääratada, käsi lahti
libiseda ja alla kukkudes
jalga
nikastada,
luu
murda või peapõrutuse
saada.
„Aita Jussi“ (õpetajale,
8)
„Ai, valus!“ (14-15, 3233)
„Tunne iseennast“ (51),
„Maria
nikastas
jala“
(„Esmaabi
aabits“ 14)
Luuletus: „Ära hüppa
kõrgelt
alla!“
(„Ettevaatus
ennekõike“ 1)
Õpetlik
lugu:
„Nikastus“,
„Abi
kutsumine“
(„Esmaabi lastele“ 4, 5)
Saab teada, et treppidel
müramisel,
trepikäsipuudel
allalaskumisel on oht
kõrgelt alla kukkuda või
veereda
ning
saada
muhu,
kriimustuse,
verevalumi või luumurru.
Luuletus: „Ära kõrgelt
alla hüppa!“ („Ettevaatus

Ronib
ronimiskohtades
kõrgele
ettevaatlikult,
arvestades
oma
julgusega.
Hoiab treppidest
astumisel
pulkadest kinni.
Astub
treppidel
üksteise
järel
teistest
ette
tormamata.

põhjustada.
„Taibupõnn bakterite
maailmas“ (17, 40)
Arutleb, miks ja millal Ronib ronimisredelitel
võivad ronimiskohad kui need on kuivad.
olla libisemisohtlikud Talvel ronima ei lähe.
(märja ja jäise ilma
korral, kinnaste ja
libeda
tallaga
jalanõudega ronides) ja
millist viga võib saada.
Töövihik:
„Aita
Jussi“ ( 4)
„Kuidas minu veri
voolas“ („Väike vahva
vanaema“, 51)
„Ai! Valus on!“ (40)
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PIKALI
KUKKUMINE,
VASTUPÕRKAMINE

Teab,
et
põrandal olevate
asjade
peale
komistades,
astudes
või
joostes
võib
haiget
saades
kukkuda.
„Bruno koristab
mänguasju“ (Sar
i „Bruno“, 2002)

Hoidub maas
lebavatele
asjadele peale
astumast.
Vaatab
kõndides enda
ette.

Teab,
et
kõnniteel tuleb
vaadata
enda
ette.
Luuletus: „Vaata
oma jalge ette!“
(„Ettevaatus
ennekõike“ 8)

USTE
JA

Saab teada, et
käsi ja sõrmed
jääda
SULGEMINE võivad
ukse
vahele
ja
AVAMINE,

Hoidub
käe
asetamisest
uksepiidale,
kapi uksele.

ennekõike“ 10 )
Teab, et rattaga sõites
võib kellegagi kokku
põrgates või millelegi
otsa
sõites
pikali
kukkuda ning saada
muhu,
marrastusi,
põrutusi või haavu.
„Ai, valus!“ (16-17),
„Ai! Valus on!“ (22-26)
Õpetlik
lugu:
„Küünarvarre
marrastus“
(„Esmaabi lastele“ 6)
Teab, et kelgumäest alla
sõites võib kellelegi otsa
sõita või selg ees järsust
mäeküljest
alla
laskudes/kukkudes end
millegi
vastu
ära
põrutada.
Teab, et joostes ja
tormates
võib
teise
lapsega kokku põrgata
ning haiget saada.
Õpetlik lugu: „Muhk
peas“
(„Esmaabi lastele“ 6)
Saab
teada,
et
vastupõrkamisel
võib
ninast ja huulest kergesti
hakata verd jooksma.
„Ai, valus!“ (9-10)
Teab, et kapiust surudes
või
kusagile
vahele
jäädes,
võib
saada
muljumisi, paistetust ja

Hoiab pikivahet
rattaga sõites.
Hoiab pikivahet
kelgumäest
allalaskmisel.
Sõidab
kelguga
alla
mäe
laskumisnõlvast.
Hoidub
jooksul
kokkupõrgetest
teiste lastega.
Hoidub tormamast

Teab, et suusatamisel
võib teisele otsa sõites
kukkuda
ja
jalgu
väänata ning kepiga
torgata.
Teab, et rattaga või
rulluiskudega
sõites
kaitsevad küünarnukija
põlvekaitsed
kukkumisel
haavade
eest.
„Kenad kombed“ (55)
Teab,
et
selili
pikalikukkumisel võib
põrutada
kukalt,
ettesuunas otsmikku,
seepärast tuleks püüda
maanduda küljele.
„Tervise
ABC
tulevastele meistritele
ja mitte ainult…“ (91)
„Vanainimene kukkus
pea peale“ („Esmaabi
aabits“ 16)

Suusatab
pikivahet
hoides ja/või valib
võimalusel
vabama
raja.
Sõidab rulluiskudega
ainult
põlveja
küünarnukikaitsmeteg
a.
Pikalikukkumisel
püüab
maanduda
küljele

Hoidub
esikus
riietumisel
oma
kapiust
vastu
naabrit surumast.

Laps teab, et haamriga
naela lüües võib tabada
kätt või sõrme, mis teeb
valu.

Lööb haamriga naela
keskendunult
mõlemale
käele
tähelepanu jagades
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verevalumeid.
„Ai, valus!“ (20-21)
„Vaat, mis juhtus!“
Saab teada, et Ei löö ega Teab, et teist last lüües ja Hoidub teisi lapsi Saab teada, et tugevad
teist last lüües hammusta teisi tõugates
võib
laps tõukamast
ja löögid kõhupiirkonda
või
lapsi
kukkuda,
haiget
saada
löömast.
võivad olla ohtlikud.
LÖÖMINE, KAKLUS
hammustades
või vigastada.
võib talle haiget
teha
Saab teada, et Vaatleb küünla Nimetab
koduseid Hoidub
Teab, et lõkked, pliidid,
põlev küünal ja ja
lõkke leegiga
põlevaid küttekoldeid
ahjuuksed ja grillid
lõke
võib
põlemist
küttekoldeid:
ahi,
pliit,
puutumast
ja
kiirgavad
kaua
LEEGIGA
täiskasvanu
kamin, grill.
nende
ümber kuumust ja võivad
PÕLEMINE: LÕKE, põletada.
läheduses.
Teab,
et
lõkkele
liiga
müramast
ning puutudes kõrvetada.
PLIIT, AHI, KAMIN,
lähedale minnes võib jooksmast.
„Ai, valus!“ (22-23)
GRILL,
KÜÜNAL,
peale lennata põletavaid Jälgib lendavate Teab, et grill võib
KERIS
sädemeid.
sädemete suunda ümber kukkuda ja
Selgitab, et leek on kuum ja hoidub ohutusse lähedalseisjaid
ja
võib
põhjustada kaugusesse.
põletada.
nahapõletusi
ja Tikkudega
ei Teab,
et
ujula
põletushaavu.
mängi.
saunakeris on eriti
„Aita Jussi“ (õpetajale, Leeki ei puutu.
kuum ja võib tekitada
12)
põletushaavu.
Õpetlik
lugu:
„
Teab, et lapsed ei süüta
Põletus“
(„Esmaabi
tulekoldeid ning ei
lapsele“ 3)
hulla ümber tule, et
mitte
põletushaavu
saada.
„Hoidu ohtudest ja ela
turvaliselt“ (7) (Mapp
„Turvaline
kasvukeskkond“)
Töövihik:
„Aita
Jussi“ (6)
Õpetlikud
lood:
„Jaanituli“ (Väikesed
päästjad, 70)

MULJUMINE

muljudes saada
väga haiget.

Hoidub teisi lapsi
tõukamast ja löömast.

Ujula leiliruumis ei
puutu
kerist
ega
kerisepiiret,
istub
ohutus kauguses ning
astub rahulikult ja
ettevaatlikult.
Kuuma grilli juures on
ettevaatlik.
Leiliruumis kerist ei
puutu.
Käitub ettevaatlikult
tule juures.
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TULEKAHJU.
SUITSUNE
VINGUNE TUBA

Õpib eristama
päästeautot
teiste masinate
JA seast.

Teab, et tikkude ja tulega
mängimine
võib
põhjustada
endale
nahapõletuse
(sõrmedele);
suure
kuumuse ja hingematva
tossuga tulekahju.
Õpetlik lugu:
„Sõnakuulmatu
poisike“
(„Punane
kukk“ 8-9)
Lavastus: „Mida tegi
tikuke,
väike,
õige
pikuke“ („Näitemängud
lastele“ 8)
Luuletus: „Ära mängi
tulega!“ („Kui oled üksi
kodus“ 2)
Teab, et küünlad võivad
ümber kukkudes põletada
ja tekitada nahapõletust.
Saab teada, et suitsuses
toas ei tohi peitu pugeda,
vaid tuleb kiiresti väljuda
käpuli roomates, sest
allpool on õhk puhtam.
„Omanda
tuletõrjeteadmisi …“ (8-9)
Õpetlikud lood:
„Mida tegi tikuke, väike
õige pikuke“, „Hirmus
päev“, „Õpetus tulekahju
korral“
(„Punane
kukk“ 48)

Põlevaid küünlaid
ei puutu ja ise
küünlaid põlema
ei pane. Teise
tuppa
minnes
puhub
põlevad
jõuluja
sünnipäevaküünla
d ära.
Ei lükka põlevat
küünalt ümber.
Roomab
välja
suitsusest toast.

Saab teada, kuidas
koduste
vahenditega
tuld summutatakse.
Õpetlikud
lood:
„Küünlad
kuusepuul“ („Väikesed
päästjad“ 18); „ Ärev
jõuluõhtu“
(44),
„Punase kuke vastased
võitlusvahendid“ (56)
(„Punane kukk“)
Teab, et toast tuleb
väljuda
roomates
seepärast, et allpool on
õhk
puhtam
ja
hingamine kergem.
Saab teada, et ving võib
teha
nõrgaks,
põhjustada peavalu ja
mürgistuse.
„Omanda
tuletõrjeteadmisi …“ (8-9),
Õpetlikud
lood:
„Salakaval
ving“
(„Väikesed
päästjad“ 29), „Lugu
vingumürgistusest“
(„Esmaabi aabits“ 40)
Saab teada, et põlevate
tikkude/oksakeste
loopimine võib tekitada
metsatulekahju
või
kulupõlengu.
Õpetlik lugu: „ Halli
mikrobussi pidupäev“
(„Kollasel autopõrnikal
läheb hästi“ 15)

Läheb otsima abi ja
teatab tulekoldest.
Roomab
välja
suitsusest toast.
Püüab välja pääseda
suitsusest toast.
Põlevaid tikke ja oksi
ei loobi.
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SAASTATUD ÕHK

SAASTUNUD VESI

Ei pista suhu
määrdunud
ja
pesemata
HAIGUSITEKITAVA
või
D
VIIRUSED
JA puuvilja
marju.
PISIKUD
Saab teada, et
tema ise või
haige kaaslane
võivad
olla
nakkusohtlikud

Sööb pestud ja
puhast puuvilja.
Peseb
käsi
peale
tualeti
kasutamist.
Ei
kallista
köhivat
ja
nohust last

Saab teada, et masinate
summutajatest
väljapaiskuvad
heitgaasid on tervisele
kahjulikud ja võivad
põhjustada
halba
enesetunnet.
Teab, et tubakasuits
võib
kahjustada
organeid.
„Tervise aabits“
Saab
teada,
et Ei joo tundmatust Saab
teada,
et
tundmatuid
vedelikke pudelist (nõust).
basseinivesi
sisaldab
juues võib kõht valutama
kloori, veekogude vesi
hakata.
baktereid ja vetikaid,
„Ai, valus!“ (12-13)
mis
võivad
olla
tervisele ohtlikud või
tekitada
halva
enesetunde.
„Taibupõnn bakterite
maailmas“ (20)
Saab teada, et viirused Viskab
Saab teada, et nohu
võivad
tekitada pabertaskuräti
korral ninanäppimisel
oksendamist, kõhuvalu ja peale
kannab edasi viirused
-lahtisust.
ninapühkimist
näppudele ja edasi
Saab
teada,
et prügikasti.
teistele inimestele.
aevastamisel
ja Aevastamisel
„Taibupõnn bakterite
nuuskamisel võib paisata paneb käe suu maailmas“ (34)
ümbrusesse hulgaliselt ette.
viirusnakkuse piisku.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (33)
Saab teada, et pesemata Peseb käed peale
ja määrdunud puuviljadel kätele
ja marjadel võivad olla aevastamist.
peal pisikud, mis teevad
kõhu haigeks.

Ei
seisa
tossava
summutaja kõrval.
Keeldub
olemast
suitsetajaga ühes toas.

Ei
neela
basseinivett,
lonksa lombist
veekogust.

alla
ega
või

Peseb käed peale nina
näppimist.
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VÕÕRKEHADE
SATTUMINE
KÕRVA,
NINNA
KÕHTU,
HINGAMISTEEDESS
E

RAVIMID,
PUHASTUS-AINED,
KEMIKAALID

Teab, et pisikesi
asju ei topi
ninna, kõrva või
suhu.

Hoidub
pisikeste asjade
suhupanemisest
,
toppimisest
ninna või kõrva
nii endale kui
ka teisele.

Saab teada, et Ei
puutu
laps ei tohi ise ravimeid
ilma
loata
ravimeid võtta.

„Tahan
olla
kiiduväärt“ (30)
Õpetlik lugu: „ Kurjad
mehikesed“ („Sipsikute
juturaamat“ 52)
Teab, mis võib juhtuda
pisikese eseme ninna,
kõrva
või
suhu
sattumisel.
„Tunne iseennast“ (10)
Õpetlik lugu: H. Karm
„Kuidas pisike mutter
mulle
ninna
vupsas“ („Väike vahva
vanaema“ 31)
Luuletus:
„Ära
topi
väikseid
asju
ninna!“ („Kui oled üksi
kodus“ 7)
Saab teada, et mõned
tabletid
võivad
olla
kommidega sarnased ja
nende neelamine võib
põhjustada mürgistuse.
„Kommid“ („Väikesed
päästjad“ 44)
„Tahan
olla
kiiduväärt“ (31)
„Tunne iseennast“ (68)
Luuletus: „Ära ise võta
rohtu!“ („Et ei juhtuks
õnnetust“ 1)

Hoidub pisikeste
asjade
suhupanemisest,
toppimisest ninna
või kõrva nii
endale kui ka
teisele.

Teab,
et
kehaõõnsustesse
või
seedekulglasse sattunud
võõrkehad võivad olla
ohtlikud, sest tekib
hingamistakistus.
„Esmaabi käsiraamat
lastele“ (9)
„Ai! Valus on!“ (2829)
Teab, et ei jookse ega
kargle komm suus, sest
see
võib
minna
hingetorusse
Ei võta ise ühestki Saab teada, et vedelad
karbist või purgist puhastus- ja pesuained,
midagi ilma loata. kemikaalid
võivad
tekitada nahaärrituse/
punetuse ja kipituse.
„Hoidu ohtudest ja ela
turvaliselt“(2) (Mapp
„Turvaline
kasvukeskkond“)
„Tunne iseennast“ (75)
Saab
teada,
et
tundmatut vedelikku ei
tohi juua, sest see võib
olla tervisele ohtlik
„Ai! Valus on!“ ( 32)
Luuletus: „Ära joo
tundmatuid
vedelikke!“ („Et ei

Teatab koheselt, kui
juhtub, et võõrkeha
satub kehaõõnsustesse
või kõhtu.
Jookseb siis, kui suu
on tühi.

Ei
puutu
puhastusvedelikke.
Ei joo tundmatuid
vedelikke.
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LIBEDUS

ÄRAKADUMINE,
RAHVAROHKE
KOHT

Saab teada, et Ei
jookse
talvel võib tee libedal teel
olla libe, kus
tuleb
ettevaatlikult
astuda, et mitte
kukkuda

Teab, et ei lähe
üksi
lasteaia
väravast välja.
Teab, et poes
võib
kaotada
vanemad silmist
ja
tuleb olla
nende läheduses.
„Bruno
läheb
kaduma“

Viibib
oma
rühma
väljakul
ja
liigub
koos
grupiga.
Liigub
poes
vanemate
läheduses.

juhtuks õnnetust“ 2)
Saab teada, et peaga jääle Liigub libistava Saab teada, et jääl
kukkudes võib saada sammuga
jäisel ettevaatamatult liugu
peapõrutuse,
seepärast pinnal.
lastes võib halvasti
libedusega ei tõugelda, Kiilasjääga mäele (selili) kukkudes viga
tirita, mürata.
kelgutama ei lähe. saada.
Luuletus: „Ohtlik on
„Vanaema
murdis
uisutada
külmunud
jalaluu“
lombil!“
(„Ettevaatus
(„Esmaabi aabits“ 15)
ennekõike“ 5)
Arutleb, miks peab
Teab, et kiilasjää korral
ujula pesuruumis ja
mäele kelgutama minna
basseiniserval kõndima
on ohtlik, sest järsust
ettevaatliku sammuga.
külg- või taganõlvast
selg ees alla libisedes
võib haiget saada.
Mõistab
tähendusi: Liigub
Arutleb, mida võib
„rahvarohke koht“ ja „ära õppekäikudel,
tunda äraeksinud laps
eksimine“. Nimetab oma matkadel jm on (hirm,
teadmatus,
kogemusest rahvarohket rühmaga ja ei abitus, kartus karistuse
kohta.
eemaldu
luba ees) ja teab, et teda
„Autopõnn Anto läheb küsimata.
hakatakse otsima.
seiklema“
Saab teada, et eksinud
laps ei tohi end
pahandamise
hirmus
ära peita.
Teab, et peab jääma
ühe koha peale, mitte
sihitult ringi liikuma.
Teab,
et
suures
kaubamajas
ära
kadudes tuleb otsida
abi
müüjatelt
ja
turvatöötajatelt, mitte
juhuslikult möödujalt.
„Hoidu ohtudest ja ela
turvaliselt“
(12)

Laseb jäälõigul/liurajal
liugu
ettevaatlikult
ettepoolesuunatud
kehahoiuga
Astub
ettevaatliku
sammuga
ujula
libedatel põrandatel.

Liigub metsas, linnas,
rahvarohkes
või
tundmatus kohtas koos
täiskasvanuga
või
nende loal vanemate
lastega.
Ei
peida
end
karistamise hirmus ära.
Kaotsiminekul
jääb
paigale.
Kaubamajades
eksimisel küsib abi
müüjatelt
ja
turvatöötajatelt
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Saab teada, et kaev, tiik,
jõgi, järv, meri, bassein,
purskkaev võivad olla
sügavad, kuhu võib sisse
kukkudes ära uppuda.
„Aita Jussi“ (õpetajale,
17)
Luuletus: „Ära mine
omapead suplema!“ („Et
ei juhtuks õnnetust“ 8)
Saab teada, et veekogude
jää võib olla nõrk;
murdudes võib jääkülma
vette kukkuda ning abi
saamata ära uppuda.
Luuletus: „Ära mine
külmunud veekogule!“
(„Ettevaatus
ennekõike“ 4)

VETTEKUKKUMINE,
JÄÄST
LÄBIKUKKUMINE

LIIKLUSOHUD

Saab teada, et
sõiduteed võib
ületada
vöötrajal.

Kõnnib
sõiduteed
ületades
käekõrval

Teab, et kiiver võib
pikalikukkumisel pead
kaitsta.
üle „Kiiver“
(„Väikesed

(„Turvaline
kasvukeskkond“)
„Hea
väike
sõber!“ (voldik)
„Tahan
olla
kiiduväärt“ (23)
Vaatleb veekogu Saab teada, et rannas ei
ohutust kaugusest. tohi vees kaugemale
Jääle üksi ei lähe. minna kui rinnust saati
ka
siis,
kui
on
ujumisrõngas; vees ei
tohi väga uljaks ja
hullavaks minna.
„Rannas“ („Väikesed
päästjad“ 38)
Töövihik:
„Aita
Jussi“ (8)
Saab
teada,
et
uisutamisel võib nõrk
jää murduda ning läbi
jää vette kukkuda.
„Uued
uisud“
(„Väikesed
päästjad“ 24)
Õpetlik lugu: „Ohtlik
jää“
(„Esmaabi
lastele“ 9)
Saab
teada,
et
ujumismadrats
võib
purjetada
rannast
ohtlikule kaugusele.
„Ai! Valus on!“ (1721)
Kannab
Selgitab, miks ja kus
jalgrattasõidul
tuleb helkurit kanda
kiivrit.
„Helkur“ („Väikesed
Tuleb jalgrattalt päästjad“ 8)

Rannas üksi vette ei
lähe.
Uisutama läheb koos
vanematega.
Ujumismadratsiga
ujub kalda ääres

Kannab pimedal ajal
helkurit.
Jälgib ja järgib lasteaia
liiklusraja reegleid
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Luuletus: „Ületa vöötraja.
sõiduteed ainult
ettenähtud
kohas!“ („Ohutu
tee“ 1)
Luuletus:
„Sebra“
(„Taadu palun
loe mulle“ 238)

OHUD RAUDTEEL

päästjad“ 12)
„Aita Jussi“ (õpetajale,
10)
Luuletus: „Teel on ohtlik
sõita
jalgrattaga!“
(„Ohutu
tee“ 3)
Teab, et sõiduteel on
ohtlik sõita jalgrattaga.
Luuletus: „Teel on ohtlik
sõita
jalgrattaga!“
(„Ohutu
tee“ 3)
Teab ja selgitab, miks
sõidutee
ääres
palli
mängimine on ohtlik.
Luuletus: „Ära mängi
sõiduteel!“
(„Ohutu
tee“ 4)
Selgitab,
miks
on
ohutuks liiklemiseks vaja
liiklusmärke ja -reegleid.
Luuletus: „Õpi tundma
liiklusmärke!“ („Ohutu
tee“ 10)
Teab, miks ja kus tuleb
helkurit kanda.
Luuletus: „Helkur“
(„Taadu
palun
loe
mulle“ 238)
Teab,
et
raudteed
ületatakse
ohutult
raudteeületuskohtades,
millel on vastav silt,
märk, tõkkepuu ja foor
ning põhjendab nende
vajalikkust..

maha
vöötrajal
sõiduteed
ületades
Ei mängi palli
sõidutee lähedal.
Peab kinni lasteaia
õueala liiklusraja
reeglitest
ja
liiklusmärkidest
Kannab helkurit

„Oskame olla!“ ( 9)
Töövihik:
„Aita
Jussi“ ( 5)
Hea praktika näide:
„ Väikelapse ohutus
liikluses“
(„Näiteid
Eesti
lasteaedade...“ 42)
Selgitab,
miks
on
vajalikud
reeglid
lasteaia
liiklusrajal
(jalgrattaga ei tohi
kihutada, sõita võib
ainult ühes suunas ja
määratud sõidupoolel,
rattarada tuleb ületada
vöötrajal või hoolikalt
mõlemas
suunas
vaadates jne)

Ületab raudteed
ülekäigukohas.
Ootab
foori
märguandel rongi
möödumist.
Rongirööbastel ei
liigu ega mängi.

Arutleb, millised on
ohtlikud kohtad ja
situatsioonid raudteel
(teine rong on ees, halb
nähtavus,
tähelepanematus,
müramine jne)

Raudteed ületades on
tähelepanelik. Raudtee
ääres ei müra.
Astub rattalt maha ja
ületab
raudtee
ülekäiguraja kõndides.
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Saab teada, et Toalilli
toalillede lehti, puutu.
JA varsi ja õisi ei
murta.

TUNDMATUD
OHTLIKUD
ESEMED,
MÜRGISED TAIMED
JA SEENED

LOOMADE

Teab, et üksi Looma
looma paitama puutu.
ei lähe.

Arutleb, miks ei tohi
raudteel kõndida ega
mängida.
Luuletus: „Ära jookse
rööbastel!“
(„Ohutu
tee“ 7)
Vahend: raudteeohutuse
töölehed raamatukogus
Allikas: www.ole.ee
ei Teab,
et
tundmatud
vedelevad
esemed,
patareid,
maastleitud
maiustused ja süstlad
võivad olla ohtlikud.
„Hoidu ohtudest ja ela
turvaliselt“ (4)
(Mapp
„Turvaline
kasvukeskkond“)
Luuletus: „Ära puutu
tundmatuid seeni ja
marju!“ ( „Ettevaatus
ennekõike“ 7)

Teab, et ülesõidukohas
tuleb jalgrattalt maha
tulla ja jalgsi üle
minna.
Vahend:
raudteeohutuse
töölehed raamatukogus
Allikas: www.ole.ee

Ei
puutu Saab teada, et mürgiste
vedelevaid
marjade, seente või
tundmatud
taimede söömisel võib
esemeid
ega mürk muuta uniseks ja
süstlaid.
nõrgaks, tekitada peaja
kõhuvalu,
kõhulahtisuse,
oksenduse ning janu
„Hoidu ohtudest ja ela
turvaliselt“ (5)
„Tahan
olla
kiiduväärt“ (30),„Tunn
e iseennast“ (68, 70)
Õpetlik lugu: „Tädi sai
seenemürgistuse“
(„Esmaabi aabits“ 38)
Tutvub
lasteaias
kasvava
mürgise
jugapuuga.
Saab
teada,
et
tundmatud
esemed
võivad peita ohtu.
„Metsa
jäänud
pomm“
(„Väikesed
päästjad“ 56)
ei Teab, et loom võib Puutub, teeb pai Teab,
et
mõnikord
valusalt loomale
ainult loomahammustus võib
hammustada ja kriipida.
täiskasvanu loal ja tekitada
halvasti

Ei söö taimi, marju ja
seeni
täiskasvanu
loata.
Ei puutu jugapuu lehti,
oksi ega marju.
Ei puutu tundmatut
asja, vaid teatab sellest
täiskasvanule.

Võõraid loomi ei
puutu.
Tuttavate loomadega
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HAMMUSTUSED JA
HAIGUSED

Teab, et kuumal Hoiab
päikesepaistelise pähepandud
PÄIKESEPISTE JA - l päeval tuleb mütsi peas.
pähepandud
PÕLETUS
mütsi
hoida
peas.

„Tahan olla kiiduväärt“
(28-29)
Luuletus: „Ära narrita
koeri!“ („Et ei juhtuks
õnnetust“ 9)
Saab teada, et leitud
surnud loomi ja linde ei
puutu, sest nad võivad
anda edasi haigusi.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (42)
Saab teada, et hulkuvate
koerte-kasside silitamisel
võib
saada
nakkushaigusi.
Luuletus: „Ära silita
hulkuvaid
koerikasse!“ („Et ei juhtuks
õnnetust“ 6)
Teab,
et
kuumal
päikesepaistelisel päeval
tuleb hoida peas mütsi
päikesepiste vältimiseks.
„Tervise ABC tulevastele
meistritele
ja
mitte
ainult…“ (98)

juuresolekul.
Surnud
linnu
matab
koos
täiskasvanuga.
Võõraid
kassekoeri ei puutu.

paranevaid haavu ja
haigusi.
Õpetlik lugu: „ Kui
koer
hammustab
inimest“
(„Esmaabi aabits“ 34)
Teab,
et
naha
kriipimisel
võivad
lemmikloomade
ja
lindude bakterid ja
viirused
tekitada
haigusnähte.
„Taibupõnn bakterite
maailmas“ (42)

on ettevaatlik, neid
mitte
häirida
ega
ehmatada.
Peale
loomadega
tegelemist peseb käed.
Hoidub
ennast
loomadel
kriipida
laskmast.

Paneb mütsi pähe Teab
mõiste
kuumal päikselisel „päikesepiste“ tähendus
päeval
t (hakkab paha ja võib
minestada) ning oskab
õigesti käituda (minna
varju, lamada, jahutada
külma
rätiku
ja
joogiga).
„Tervise
ABC
tulevastele meistritele
ja mitte ainult…“ (98)
Õpetlikud lood: „Ka
päike
võib
põletada“ (22), „ Kairi
sai päikesepiste“ (23)
( „Esmaabi aabits“)
Saab
teada,
et
päikesepõletuse

Enesetunde
halvenemisest teatab
täiskasvanule
ja/või
üritab minna varjulisse
paika.
Lubab
täiskasvanul
end
vajadusel
kreemitada.
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KÜLMUMINE

LUME
JA
SÖÖMINE

Saab teada, et
külmatunde
puhul
tuleb
sellest
täiskasvanule
teada anda.

Saab teada, et
lund ei pane
JÄÄ suhu.

vältimiseks määritakse
nahka kaitsekreemiga.
„Kuidas
õigesti
päevitada“
(Tervise
ABC…,97-98)
Vastab,
kas Saab teada, et ei pista Ei puutu talvel Saab
teada,
et
tunneb
talvise külma ilmaga õues
keelega külmavõetud
põsed,
külmatunnet.
õues oma keelt vastu rauast asju.
sõrmed, jalad võivad
raudtoru, sest see külmub Soojendab
muuta
nahavärvi
metalli külge kinni.
külmavõetud
(valged
laigud)
ja
Luuletus: „Ära limpsi kohta.
põhjustada valulikkust.
külma ilmaga metallist
„Ai, valus!“ (30-31)
esemeid!“ („Et ei juhtuks
„Tahan olla kiiduväärt“
õnnetust“ 7)
( 33)
Saab
teada,
et
Saab
teada,
et
külmavõetud
kohad
külmakahjustus
ja
(põsed, sõrmed, varbad
alajahtumine tekitavad
jm)
võivad
hakata
tahtmise end pikali
valutama ja neid tuleb
visata ja puhata, mille
soojendada
soojade
tagajärjel
võib
kätega
tasakesi
külmuda.
masseerides, vastu sooja
“Laste
oma
ihu või soojas vees
ellujäämisraamat” (43)
hoides.
“Laste
oma
ellujäämisraamat” (43)
Hoidub lume Näeb katse põhjal, et Hoidub lume ja Saab teada, et lumi ja
suhu
lumesulavesi pole puhas jää
(purikate, jää võivad sisaldada
panemisest.
ja
ei
sobi
suhu tükkide)
saasteaineid.
võtmiseks.
söömisest.
Selgitab
kaaslastele
Teab, et lume ja jää
lume ja jää söömise
söömisel võib haigeks
ebatervislikkust.
jääda.
„Pikk purikas“ O. Saar
Luuletus:
„Purikalimpsijad“ E .Eso
p (“Jõhvikavärvijad” 28)
Saab teada, et juustes Laps
kammib Saab teada, et peatäi

Ütleb, kui
kusagilt
külmast kipitab.
Külmatundega ei jää
paigale seisma ega
viska pikali, vaid
tegutseb:
hüppab,
võimleb, jookseb

Hoidub lume ja jää
(purikate,
tükkide)
söömisest.

Ei pane pähe teise
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TÄID

USSNUGILISED

võivad nakkuse korral ainult
hakata elutsema täid, mis kammiga.
panevad pea sügelema.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (47)

lapse mütsi

Saab
teda,
et
ussnugilistesse
nakatumise vältimiseks
ei tohi küüsi närida, tuleb
pesta käsi enne sööki ja
söömise ajal ei tohi
loomi puutuda.
Õpetlik lugu: „Kurjad
mehikesed“ („Sipsikute
juturaamat“ 52)

Peseb käsi peale tualeti
kasutamist ja päraku
puudutamist

oma imeb verd ja ajab
seepärast pea sügelema
ning võib tekitada ka
nahaärritusi.
„Tunne iseennast“ (74,
75 – joonistatud täi)
Peseb käsi enne Saab teada, et kõhtu
sööki, ei mängi sattunud
ussimunad
loomaga söömise tekitavad
päraku
ajal, ei näri küüsi. ümbruses sügelust.
„Taibupõnn bakterite
maailmas“ (46)
„Tunne iseennast“ (78)

RÄSTIKUD

PUUGID
PUTUKAD

JA

Saab teada, et Ei
puuduta Saab teada, et sääse, Näitab
putukaid vaatame putukat
herilase, mesilase või muu nõelamiskohta
ja ei puutu.
putuka
hammustamine/ täiskasvanule.
nõelamine võib mõnikord
tekitada valu, punetuse,
kipituse või turse.
„Ai, valus!“ (18-19)
„Ai! Valus on!“ (36-38)
„Tunne iseennast“ (74)
Õpetlikud
lood:
„
Mesilane
nõelas
Pillet“ (33), „ Sääsk
hammustas“
(34)
(„Esmaabi aabits“)
Luuletus: „Ära puutu
herilasi ja mesilasi!“

Saab teada, et rästiku
hammustus on mürgine
ja vajab kohest arstiabi
Õpetlik lugu: „Rästik
salvas“
(„Esmaabi
aabits“ 36)
Saab teada, et nahale
kinniimenud pisike puuk
võib
mõnikord
põhjustada
raskeid
haigusi.
„Taibupõnn
bakterite
maailmas“ (45)
Õpetlik lugu: „Kuidas
puugist lahti saada“
(„Esmaabi aabits“ 32)

Teatab, kui madu on
hammustanud

Näitab märgates kohe
vanemale oma nahale
kinnijäänud puuki, et
see eemaldada.
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Teab,
aknalauale
tohi ronida.

LAHTINE AKEN

et Väldib
ei aknalauale
ronimist.

PISTIKUPESA,
ELEKTRIJUHTMED
JA -SEADMED

KITSAS
ASI

ÄIKE

KOHT

Saab teada, et ei Ei suru midagi
tõmba
midagi kitsast pähe ja
kitsast
üle
pea ja üle näo
JA
näo

(„Ettevaatus
ennekõike“ 6)
Teab, et lahtisest aknast
võib alla kukkuda.
Luuletus:
„Ära
mine
lahtise
akna
juurde!“ („Kui oled üksi
kodus“ 6)
Saab teada, et pistikupessa
ei tohi midagi sisse
torgata.
Luuletus: „Ära mängi
pistikuga!“ („Kui oled
üksi kodus“ 4)
Saab teada, et juhtmeid ei
tohi
kääridega
katki
lõigata.
Õpetlik lugu:
„Rumal temp“ („Punane
kukk“ 12-14)
Saab
teada,
et
peitusemängus on kitsaid
kohti, kust väljasaamisega
võib olla raskusi ja ohte.
Luuletus: „ Ära roni
kitsasse kohta!“ („Kui
oled üksi kodus“ 10)
Selgitab, miks ei tohi
panna kilekotti pähe.

Ei lähe lahtise akna Räägib, miks on ohtlik
juurde.
lahtise akna juures ja
aknalaual
rüselemine,
tõukamine, upitamine,
püstiseismine
või
istumine
Ei torka midagi Saab teada, et lahtised ja
pistikusse.
ripnevad juhtmed võivad
Ei lõika katki olla voolu all.
elektrijuhet.
Luuletus: „Ära puutu
katkisi juhtmeid!“ („Et
ei juhtuks õnnetust“ 4)

Ei ava üksi akent.
Hoidub aknalaua peale
ronimast.

Ei puutu lahtisi ja
ripnevaid
elektrijuhtmeid.

Ei roni kitsasse Nimetab,
miks
ja Väldib
kitsastesse
kohta.
millised kitsad kohad on kohtadesse pugemist
Ei pane kilekotti ohtlikud
enda
pähe
ärapeitmisel.

Saab teada, et äikest Äikese ajal on varjus.
tõmbavad ligi kivid,
kõrged
puud
ja
metallesemed;
äikese
ajal ei joosta ega ujuta,
vaid
ollakse
varjus
ohtlikest
paikadest
eemal.
Õpetlikud lood: „Parem
karta
kui
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kahetseda“ (18),
„Kilemantli
all
peidus“ (20) ( „Punane
kukk“)

Hea praktika näide suveohutusest 6-7 a lastele: „Ohutus lapse igapäevaelus: õuealal, tänaval, ruumides“ („Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja
kasvatustööst“ 54)

ESMAABIVÕTTED. ÕNNETUSEL APPIKUTSUMINE JA APPI MINEMINE
„Abivajaja märkamiseks ja aitamiseks ei ole ükski laps liiga väike“ (Liiger, Pärn, 2009, 4).
Lapse eeldatavad teadmised ja oskused vanuseti tervisekahjustustest, esmaabivõtetest ja abistamisest
Teema

2-3a laps

3-5a laps

PÕLETUS

MUHUD

Teab, et haava tuleb
MARRASTUSED,
täiskasvanutele näidata
VILLID, TORKE- JA
LÕIKEHAAVAD

Saab teada, et muhule tuleb peale panna
midagi külma ja teab nimetada kergesti
kättesaadavaid külmi asju: lusikas, geel,
jää, külm vesi
kohe Saab
teada,
et
määrdunud
nahamarrastuse kohta tuleb puhastada
veega ja vajadusel kaitsta plaastriga.
„Esmaabi käsiraamat lastele“ (14)
„Esmaabi lastele“ (6)
Teab, et plaastri või sideme pannakse

5-7a laps
Teab, et nahapõletuse korral tuleb kohta hoida
külma voolava vee all (mitte jääd peale panna!),
mitte torkida põletusvilli katki ega panna peale
kreemi. Teab, et villile võib kaitseks panna peale
plaastri.
„Omanda tuletõrjeteadmisi…“ (10-11)
„Ai! Valus on!“ (31)
„Esmaabi käsiraamat lastele“ (11)
Õpetlik lugu: „ Kati põletas kätt“ („Esmaabi
aabits“ 20), „Põletus“ („Esmaabi lastele“ 3)
Oskab nimetada külmi ja külmunud asju
külmikus või keskkonnas, millega leevendada
muhuvalu.
Paneb külma eseme muhu peale.
„Esmaabi lastele“ (7)
Puhastab veega marrastuse ja paneb peale
plaastri täiskasvanu abiga.
„Tahan olla kiiduväärt“ (25, 32)
Oskab hõõrdumisvillile panna peale plaastrit.
„ Villid peopesal, kannal ja varvastel („Esmaabi
aabits“ 25)
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haavale
mustuse
ärahoidmiseks.
„Ai! Valus on!“ (12)
„Esmaabi lastele“ (8)

sissemineku Saab teada, et väiksemaid kriimukesi pole vaja
plaasterdada, sest need paranevad kõige
paremini puhtas õhus kinni katmata.

Saab teada, et haava ei tohi varjata, sest
seal võib olla haigustekitajaid ja haav
tuleb ruttu puhastada.
„Tunne iseennast“ (51)

NIKASTUS

KÜLMAKAHJUSTUS

LOOMAHAMMUSTUS
JA -KRIIMUSTUS
NAHAÄRRITUS
KEMIKAALIDEGA JA
KREEMIDEGA
ÕNNETUSEL
APPIKUTSUMINE

Saab teada, et suure haava puhul tuleb haava
kohalt riided ära võtta ja sidemerull peale
suruda.
Kui haavas on midagi sees, siis seda ise ära ei
võta.
„Esmaabi käsiraamat lastele“ (14-15)
Oskab algeliselt sidemega sidumist
Saab teada, et nikastuse puhul tuleb jalg tõsta
kõrgemale ja panna peale külma.
„Esmaabi lastele“ (5)
Saab teada, et külmavõetud ja külmast valutavat
kohta ei hõõruta, vaid hoitakse vastu sooja
radiaatorit; oma keha vastas (käed vastu kõhtu)
või teiste soojade käte vahel.
Õpetlik lugu: „ Külm näpistas Madise kõrvu ja
varbaid“ („Esmaabi aabits“ 21)
Saab teada, et tuleb koheselt pesta
hammustuskoha või kriipimishaavakese puhta
veega ja paluda vajadusel peale panna sideme
või plaastri.
Hoiab ärritada saanud kohta voolava vee all.

Teab, et õnnetusest tuleb kohe julgelt ja Saab teada, et kiire teatamine on väga oluline
valjult appi hüüda või kedagi otsima õnnetuse halvimate tagajärgede ärahoidmiseks.
minna, kellele sellest rääkida.
„Esmaabi käsiraamat lastele“ (5)
Õpetlikud
lood:
„Jalgpall“
(„Väikesed
Saab teada, et õnnetuse korral ei tohi päästjad“ 74), „ Abi kutsumine“ („Esmaabi
pahandamise hirmus end ära peita, vaid lastele“ 4)
peab kohe kellelegi ütlema.
Matkib telefoninumbri 112 valimist ja appi
kutsumist.
Saab teada, et tuletõrjujate, päästjate ja „Hoidu ohtudest ja ela turvaliselt“ („Turvaline
kiirabi appi kutsumiseks on ühine kasvukeskkond“14)
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hädaabi telefoninumber 112.
Õpetlik
lugu:
„Liisu
tuletõrjujaks”
(„Liisu
küünlapuhuja ”25)

APPI
MINEMINE
ÕNNETUSE KORRAL

SÕRME
UKSE
VAHELE JÄÄMINE

NINAVEREJOOKS

NINNA
ESE

SATTUNUD

MÜRGISTUS

MINESTAMINE

„Tahan olla kiiduväärt“ (21)
hakkab „Esmaabi käsiraamat lastele“ (5)
leiutab Õpetlik lugu: „Üksi kodus“ („Väikesed
päästjad“ 48), „Abi kutsumine“ („Esmaabi
lastele“ 4)
Luuletus: „Pea meeles!“ („Kui oled üksi
kodus“ 11)
Saab teada, et vettevajunud lapsele oma kätt
andma ei minda, sest abiandja võib sedasi ise
vette kukkuda
Saab teada, et vettevajunut päästes ulatatakse
riideese, pikk puuroigas, nöör, päästerõngas vm
ese, millega hättasattunut välja tõmbama
hakatakse.
Hea
praktika
näide:
„Ohutus
lapse
igapäevaelus“ („Näiteid Eesti lasteaedade
tervisealasest…“ 54)
Saab teada, et sõrm tuleb tõsta
kõrgemale üles ja hoida vigastada
saanud koha ümbert kõvasti kinni.
Saab teada, et nina tuleb mõlemalt poolt
kinni pigistada verejooksu peatamiseks.
„Ai! Valus on!“
(4-5), „Esmaabi
käsiraamat lastele“ (16)
Õpetlik
lugu:
„Ninaverejooks“ („Esmaabi lastele“ 2)
Teab, et ninna sattunud väikese eseme
väljutamiseks tuleb suruda kinni vaba ninapoole
ja kõvasti nuusata.
Õpetlik lugu: „ Midagi sattus ninna“ ( „Esmaabi
aabits“ 27)
Saab teada, et mürgistuse korral tuleb ruttu
täiskasvanule teatada, palju vett juua ja külili
lamada.
„Esmaabi käsiraamat lastele“ (18)
Saab teada, et minestamise puhul tuleb laps
panna lamama selili ja jalad veidi üles tõsta.
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„Esmaabi käsiraamat lastele“ (10)
Õpetlik lugu: „ Jaanal käib pea ringi ja minestus
kipub peale“ ( „Esmaabi aabits“ 18)
Allikad (Esmaabi)
Grossmann, K. ja E. 2007. Ai, valus! (34-40)
Kutsar, K. 1994. Esmaabi aabits. Valgus
Liiger, M., Pärn, M. 2009. Esmaabi käsiraamat lastele. Rahvakoolitus Elu.
Peterson, H. 1998. Ai! Valus on! Õpetus, kuidas ise väikeste õnnetusjuhtumitega toime tulla ja neid vältida (48-59).
Eesti Punane Rist.2008. Esmaabi lastele.

KEELDUMINE LAST OHUSTAVATEST (ÜHIS)TEGEVUSTEST
Lapse eeldatavad teadmised ja oskused vanuseti keeldumisel last ohustavatest (ühis)tegevustest
Teema
JALGRATASTEGA
VÕIDUKIHUTAMINE
JA
TEISE JÄRGI TRIKITAMINE
JULGUSTRIKKIDE
(KAASA)TEGEMINE:
KÕRGELE
RONIMINE,
ALLAHÜPPAMINE, JÄÄLE
MINEK
FÜÜSILISELE
VÄGIVALLALE
KAASA
MINEMINE
VAIMSELE VÄGIVALLALE
KAASA MINEMINE
SUITSETAMISELE
KEELITAMINE
REEGLITE
EIRAMISELE
KAASAMINEMINE

2-3a laps

3-5a laps
Hoidub
kaaslase
järelekihutamisest.

innustamisel

Hoidub kaaslase pealekäimisel liiga
ronimast ja alla hüppamast.

5-7a laps
rattaga Ei võta osa kaaslase õhutamisel jalgrattaga
trikitamisest.
kõrgele

Keeldub kutsumisel jääle minemast, kui selleks
pole saadud täiskasvanu luba.
„Tahan olla kiiduväärt“ (27)

Teab, et ei löö ega Teab, et ei löö, tiri, tõuka ega hammusta kedagi
hammusta teise lapse teise lapse käsutamise või kaasamise peale.
järgi
Teab, et ei ütle teisele rumalaid sõnu kaaslase
käsutamise peale.

Keeldub ja keelab kaaslasi teisi lapsi kiusamast,
löömast ja tõukamast.

Teab, et ei lähe kaasa teistega kedagi narritama,
tema üle naerma, norima ja talle halvasti ütlema.
„Oskame olla!“ (10)
„Tahan olla kiiduväärt“ (64)
Selgitab kaasakutsujale, et suitsetamine rikub
tervist. „Oskame olla!“ (7-8)
Teab, et ei tohi koos minna ära võtma kellelegi Selgitab kaaslasele, milliste reeglite eiramisega
teisele kuuluvat asja salaja (taskust, kapist) või kaasaminemisel võib enda ja teise elu ning tervise
vägivaldselt.
seada ohtu.
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ÄRAPEITMINE
JOOKSMINE

JA

VÕÕRASTE
KAASAMEELITAJATE
KOMMIPAKKUJATE
EIRAMINE

- Teab, et lasteaias ei
tohi õues teiste järel
õpetaja eest ära joosta
luba saamata.
JA

Teab, et rühmareeglite eirajatega ei lähe kaasa
(tema ka jooksis, karjus...)
„Turvalised ja sõbralikud suhted“ (9)
Teab, et koos sõpradega ei tohi lasteaias (õues) end Keeldub kaaslase ettepanekust lahkuda lasteaiast ja
õpetaja eest ära peita mittekuuletumiseks.
rühma territooriumilt.

Saab teada, et tuleb keelduda vastu võtmast
võõraste pakutud kommi vm maiustusi või
kingitusi ning annab sellest teada oma vanematele.
„Oskame olla!“ (3-4, 5-6)
„Hea väike sõber!“ (voldik)
„Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine“ (19)
Luuletus: „Ära võta võõrastelt kingitusi
vastu!“ („Et ei juhtuks õnnetust“ 3)
Teab, et ei lähe kaasa teise lapse kutsumisel
tänavale jalgrattaga sõitma.
„Turvalised ja sõbralikud suhted“ (9)

SÕIDUTEELE
MÄNGIMA
JA
JALGRATTAGA
SÕITMA
KUTSUMISEST
KEELDUMINE
Saab teda, et võõrastele kodus üksi olles ust ei ava.
TEISTE
LASTE
JA
Luuletus: „ Ära lase võõraid majja!“ („Kui oled
VÕÕRASTE
üksi kodus“ 2)
MITTELUBAMINE
OMA
KOJU ÜKSI OLLES JA
LUBA KÜSIMATA
Mängud: „Suur ja väike EI“ (31), „ Ei, ei ja veelkord ei“ (32) („Ma olin vihast lõhki minemas“)

Saab teada, et tuleb keelduda võõrastega
kaasaminemisest, nendega rääkimisest ja oma nime
ning aadressi ütlemisest
„Ohutu olla“
„Hea väike sõber!“ (voldik)
Luuletus: „Ära istu võõrasse autosse!“ („Et ei
juhtuks õnnetust“ 5)
Teab, et ei hakka koos teistega mängima palli ja
muid liikuvaid mänge tänaval või selle vahetus
läheduses
Teab, et kodus üksi olles ei kutsu külla sõpru ilma
loata.
Teab, et võõrastele ei tohi avada uksi.
„Hea väike sõber!“ (voldik)
„Tahan olla kiiduväärt“ (20)
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Allikad (Last ohustavatest (ühis)tegevustest)
Mänd, M. Turvalised ja sõbralikud suhted. Turvaline kasvukeskkond.
 Oskame olla!
 Tomberg, E. Hea väike sõber! (voldik).
 Tamm, J. Ohutu olla.
 Tungal, L., Volkonski, P. Tahan olla kiiduväärt
Kasutatud allikad
 Aita Jussi. 1997. 4-6aastaste turvalisus ja esmaabiõpetus. Õpetajate ja kasvatajate õppematerjal. Eesti
Punane Rist
 Baum, H. 2004. Ma olin vihast lõhki minemas. Tormikiri
 Bruno läheb kaduma. 2002. Sinisukk
 Esmaabi lastele. 2008. Eesti Punane Rist
 Esop, E. 1979. Jõhvikavärvija. Eesti Raamat
 Grossmann, K. ja W. 2007. Ai, valus! Ilo
 Huovinen, P. 2008. Taibupõnn bakterite maailmas. Tea
 Imikute ja väikelaste põletustraumade vältimine. 2005. Lege Artis
 Jürimäe, M., Treier J. 2008. Õppekavad ja lasteaed. Tartu Ülikooli Kirjastus
 Logico kaardikomplektid: Telefon. Üksinda õues. Üksinda kodus. Tea
 Kaasik, A.-T. 2005. Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine. Eesti Haigekassa. Lege Artis
 Karm, H. 2006. Väike vahva vanaema. Ajakirjade Kirjastus AS
 Kepler, K. 2006. Mina ja minu pere tervisesaarel. 5-7aastaste laste töövihik. Koolibri
 Kesamaa, M. Mida tegi tikuke väike õige pikuke. Mixi Kirjastus. Päästeamet
 Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded. [RTL
2009, 96, 1437 – jõust. 1.01.2010]
 Kosova, G. 2009. Ettevaatus ennekõike. Ohutuse õppetunnid mudilastele. Odamees OÜ
 Kosova, G. 2009. Ohutu tee. Ohutuse õppetunnid mudilastele. Odamees OÜ
 Kumberg, K. 2008. Autopõnn Anto läheb seiklema. Koolibri
 Kutsar, K. 1994. Esmaabi aabits. Valgus
 Källmann, S., Jäger, J. 2004. Laste oma ellujäämisraamat. Ilo
 Liedemann, E. 2009. Väikesed päästjad. Ilo
 Liepins, J. 1994. Tunne iseennast. Koolibri.
 Liiger, M., Pärn, M. 2009. Esmaabi käsiraamat lastele. Rahvakoolitus Elu.
 Manakova, M. 2009. Kui oled üksi kodus. Ohutuse õppetunnid mudilastele. Odamees OÜ
 Manakova, M. 2009. Et ei juhtuks õnnetust. Ohutuse õppetunnid mudilastele. Odamees OÜ
 Mänd, M. 2006. Turvalised ja sõbralikud suhted. Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta.
 Noode, S., Rebane, T., Üksti, I. 2010. Näitemängud lastele. Õpetajalt õpetajale. Ilo
 Omanda tuletõrjeteadmisi koos Annely ja Märdiga. 1996. Eesti päästeamet
 Orav, M. 2007. Õuemängud ja turvalisus. Koolitusmaterjal. Kesklinna Lasteaed.
 Oskame olla. Eesti Punane Rist
 Otsi Otti. Õpperaamat juhendajale. 1999. Kodaniku Kaitse Selts
 Pantšenko, V. 2005. Tervise ABC tulevastele meistritele ja mitte ainult… Vitali Pantšenko
 Peterson, H. 1998. Ai! Valus on!
 Pilv, I. 1998. Tervisekasvatus. Alushariduse õppekava. Haridusministeerium
 Raud, E. 1978. Sipsikute juturaamat. Eesti Raamat
 Soonik, M. 2007. Punane kukk. Odamees OÜ
 Tamm, J. 1999. Ohutu olla. Kuressaare: TormiKiri.
 Terviseaabits. 1996. Tartu: A/S Infotrükk.
 Tomberg, E. Hea väike sõber! (voldik). Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet, Lastekaitse Liit.
 Tulvi, E. 2007. Hoidu ohtudest ja ela turvaliselt. Turvaline kasvukeskkond. Tea ja Toimeta.
 Tungal, L. Volkonski, P. 2008. Tahan olla kiiduväärt.
 Vilep, H. 2007. Liisu hakkab tuletõrjujaks. Vilep&Vallik. Kirjastus

178




Õigus, A-L. 1995. Hirmus päev.
Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. 2009. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Kirjandus teemal „Mina ja tervis“
Timmi, E. Abiks lasteaiaõpetajale. Kirjanduse loetelu. Mina ja tervis (67)
1. Aasvee, K. Sinu oma päkapikk. Tallinn, 1995.
2. Disney, W. Söök ja jook. Tarkuseraamat. Tallinn, 2001.
3. Ford, B.J. Inimene. Tallinn, 1995.
4. Graham, N. Inimese keha. Tallinn, 2001.
5. Hansen, R. Käitumise aabits. Tallinn, 2002 Lk 43-44 Vannitoas, kempsus käimine.
6. Head kombed kõige väiksematele. Tallinn, 1996 Lk 8-9 Vesi ja seep.
7. Inimese keha. 1993.
8. Inimese keha. Maailma tuhat palet. Tallinn, 2000.
9. Jänes, H. Hambaharja lugu. Tallinn, 2002.
10. Jänes, H. Katrini taskurätikud. Tallinn, 1993.
11. Jänes, H. Seebi seiklused. Tallinn, 1993.
12. Kasser, R. Lahediku käitumiskool. Tallinn, 1999 Lk 16-17 Vannitoas.
13. Kasser, R. Lahediku käitumiskool. Tallinn, 1999 Lk. 18-19 Söögilauas.
14. Kudu, R. Minu võlusport. Tallinn, 1994.
15. Kurze, M. Inimene, tervis, esmaabi. Tallinn, 1983.
16. Masing, V. Jätku leiba. Tallinn, 1995.
17. Miks peab ennast pesema. - Täheke, 1985, nr 5, lk. 12.
18. Miks peab sööma leiba ja jooma piima? – Täheke, 1999, nr 11, lk 11.
19. Minu hambad. (annetus, võib olla ainult Võru lasteraamatukogus).
20. Minu piltsõnastik. Tallinn, 2001 (puu- ja juurviljad, toiduained).
21. Muhel, I. Mina teiste seas. Tallinn, 1992 Lk 2 - 3 (inimese kehaosad).
22. Smith, A. Mis saab toidust pärast söömist. Tallinn, 1999.
23. Vaasna, T. Sinu keha. Tallinn, 1993.
24. Vitamiinid. - Täheke, 1972, nr. 2, lk 10-11.
JUTUD
1. 365 õhtujuttu. Tallinn, 1998 Pesemata näoga (7. nov.).
2. Aedviljad. Tallinn, 2001.
3. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 169 Tungal, L. Uus laps (pesemisest).
4. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 170 Pukk, H. Minu õnnetuselugu (seep).
5. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 21-22 Trikkel, I. Jäneseema pirukas (mida keegi süüa
armastab).
6. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 293-294 Pino, K. Võlutud hambaharjad.
7. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 302- 303 Toomik, O. Miks Kati halvasti magab? (vitamiinid,
toit).
8. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 318-319 Pukk, H. Mis võisin mina parata! (puder).
9. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 321-322 Niit, E. Küll me lasteaias alles naersime! (põrn).
10. Esimesed 1000 sõna. Tallinn, 2000 Lk 12-13 Vannitoas.
11. Esimesed 1000 sõna. Tallinn, 2000 Lk 52-53 Kehaosad.
12. Esimesed 1000 sõna. Tallinn, 2000 Lk 58-59 Lemmiktoidud.
13. Esimesed 1000 sõna. Tallinn, 2000 Lk 74-75 Puuviljad ja marjad.
14. Esimesed 1000 sõna. Tallinn, 2000 Lk 76-77 Köögiviljad.
15. Esimesed tuhat sõna eesti keeles. Tallinn, 1993 Lk 42-43 Tegusõnad.
16. Esimesed tuhat sõna eesti keeles. Tallinn, 1993 Lk 36-37 Toiduained.
17. Esimesed tuhat sõna eesti keeles. Tallinn, 1993 Lk 38 Kehaosad.
18. Esimesed tuhat sõna eesti keeles. Tallinn, 1993 Lk 44-45 Vastandsõnad.
19. Farhadi, R. Sära, päike! Tallinn, 1984 Lk 61-62 Jutt jõehobust, kellel valutasid hambad.
20. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 130 Capek, J. Pesemine.
21. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 131-132 Toomet, T. Vann.
22. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 134-135 Koržets, V. Prügikastilugu.
23. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 27-28 Rannap, J. Topile ei meeldi seep ja vesi.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 343 Niit, E. Söögilauajutt.
Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk 107-109 Toomet, T. Väikeste poiste pesemise õpetus.
Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk 81-82 Raud, E. Toonekure toiduvaheldus.
Jenner, C. Minu nägu. Tallinn, 2000.
Jürisson, H. Seebivabrik. - Täheke, 2002, nr. 3, lk 7.
Kodulooline lugemik koolile II. Tallinn, 1995 Lk 59 Keha puhtus.
Kommi asemel. Tallinn, 2001.
Koržets, V. Head isu! – Täheke, 1979, nr. 11, lk 6.
Loomad jutustavad 365 mõistujuttu. Tallinn, 2001 Lk 146 Elevandi hambavalu.
Loomad jutustavad 365 õhtujuttu. Tallinn, 1997 Lk 125 Annabella ja hunt (hambad).
Loomad jutustavad 365 õhtujuttu. Tallinn, 1997 Lk 57 Kasimatu jänku.
Loomad jutustavad 365 õhtujuttu. Tallinn, 1997 Lk 62 Roosa põrsas.
Loomad jutustavad 365 õhtujuttu. Tallinn, 1997 Lk 72 Hunt hambaarsti juures.
Marjad. Puuviljad. Aedviljad. Tallinn, 2000.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk 134 Trikkel, I. Piimajoogimäng.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk 137 Raud, E. Söömine.
Mis kasvab aias? Tallinn, 1973.
Muuli, K. Saunaskäik. Täheke, 1987, nr. 6, lk. 5.
Pervik, A. Kaarist on kasu. Tallinn, 1971 Lk. 11-13 Õhtusöök.
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 298 Raud, E. Parem ja pahem (inimene).
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 299-300 Saaber, K. Sajajalgse saunaskäik.
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk 301-302 Laas, H. Printsess-seep.
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk 303-306 Maran, I. Meesteleil (saunas).
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk 308-309 Raud, E. Rebase hambavalu.
Tagholm, S. Täielik ööraamat. Tallinn, 2002 Lk 10-11 Hambulised lood.
Trikkel, I. Seebilugu. Täheke, 1988, nr. 6, lk. 6 - 7.
Väikese lapse sõnaraamat. Tallinn, 2000 Lk. 14-15 Mida süüakse.
Väikese lapse sõnaraamat. Tallinn, 2000 Lk. 19 Vannituba.
Väikese lapse sõnaraamat. Tallinn, 2000 Lk. 38-39 Kehaosad.
Väikese lapse sõnaraamat. Tallinn, 2000 Lk 40-41 Tegevused.

LUULETUSED
1. Arder, O. Koer poiss sõitis jänest. Tallinn, 1982 Lk 18 Juustest ja hammastest.
2. Arder, O. Piimahambad. - Täheke, nr. 6, lk 5.
3. Berstov, V. Lohe lõuna. - Täheke, 1977, nr. 5, lk. 8.
4. Eesti lasteluule valimik I. Tallinn, 2001 Lk. 214 Mänd, H. Mina.
5. Eesti lasteluule valimik I. Tallinn, 2001 Lk. 216 - 217 Mänd, H. Naeruaed (rõõmus meel).
6. Eesti lasteluule valimik II. Tallinn, 2001 Lk. 118 Runnel, H. Saunalaul.
7. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 296 Tungal, L. Küünelõikaja laul.
8. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 127 Esop, E. Võimlejate laul.
9. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 150 Tungal, L. hambavalu.
10. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 156 Rummo, P.-E. Supp.
11. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 294 Tungal, L. Karnaps!
12. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 295 Rummo, P.-E. Pinni ja panni...
13. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 302 Baradulin, R. Hakkan arstiks!
14. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 317 Lomper, L. Pudrulaul.
15. Esop, E. Lõbus tuul. Tallinn, 1988 Lk. 87 Vannitoas.
16. Esop, E. Mustad näpud. - Täheke, 1965, nr. 1, lk. 4.
17. Esop, E. Võimlejad. Täheke, 1967, nr. 5, lk. 8.
18. Hainsalu, L. Lambad ja hambad. - Täheke, 1998, nr. 4, lk. 3.
19. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 28 Esop, E. Seebisööja.
20. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 129 Niit, E. Jakob tädi Liiviga... (salat).
21. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 135 - 136 Leies, U. Saunas.
22. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 341 - 342 Tungal, L. Pudrulaua luuletus.
23. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 343 Runnel, H. Näopilt.
24. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 346 Tungal, L. Või ja leiva sõprus.
25. isa, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 107 Kangur, K. Vihamees (saunas).
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 109 Esop, E. Ma ei ole Muri (pesemine).
Jutupaunik 1986. Tallinn, 1986 Lk. 75 Kangur, V. Kiisu on kirju...
Kaidla, J. Liblikaga võidu. Tallinn, 1982 Lk. 18 Neli sõpra (seep, vesi).
Kaplinski, J. Kuhu need värvid jäävad. Tallinn, 1975 Lk. 39 Neid putrusid küll.
Laidla, S. Piimalugu. - Täheke, 2001, nr. 6, lk. 5.
Lember, I. Vurrkann. Tallinn, 1980 Lk. 24 Võimlemas.
Lepp, V. Jänkude saunalaul. - Täheke, 1970, nr. 5, lk. 14.
Meie kiisul kriimud silmad. Tallinn, 1985 Lk. 84 - 85 Hindrey, K.A. Seene- Mikk.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 136 Vaarmets, T. Leib ja sai.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 139 Märka, V. Väike hiinlane (kama).
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 141 Tungal, L. Sõbralik supp.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 98 Laidla, S. Piimalugu.
Memme, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 98 Laidla, S. Veelugu.
Mida teeb hiir pühapäeval? Tallinn, 1982 Lk. 22 Kunert, G. Hambad.
Moškovaskaja, E. Kõrvad. - Täheke, 1977, nr. 1, lk. 10 (kõrvade pesemisest).
Muller, H. Vitamiinid ja Väikekriimik. - Täheke, 1965, nr. 9, lk. 8.
Niit, E. Suur suislepapuu. Tallinn, 1983 Lk. 5 Silmapesulaul.
Panga, M. Hambalugu. - Täheke, 2002, nr. 6, lk. 3.
Saaber, K. Toidutänav. - Täheke, 2002, nr. 8, lk. 8.
Saar, O. Vitamiinid. - Täheke, 1976, nr. 10, lk. 8.
Sõelsepp, V. Antsu unenägu. - Täheke, 1962, nr. 3, lk. 5 (hammaste pesemine).
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 297 Merilaas, K. Õhtul (jalgade pesemisest).
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 299 Tungal, L. Keha vajab vitamiine!
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 301 Leies, U. Viis päeva veel (pesemisest).
Taadu, palun loe mulle! Tallinn, 2002 Lk. 302 - 303 Tungal, L. Pestud poiss.
Tokmakova, I. Päkapikk. - Täheke, 1974, nr. 7, lk. 4 (kõrvade pesemisest).
Tšukovski, K. Imepuu. Tallinn, 1979 Lk. 42- 47 Pese-ennast-sa.
Tungal, L. Hambalaul. - Täheke, 1971, nr. 11, lk. 7.
Tungal, L. Vana vahva lasteaed. Tallinn, 1988 Lk. 53- 54 Seep see on!
Tuwim, J. Linnuraadio. Tallinn, 1989 Lk. 13 Kiri lastele (pesemisest).
Tuwim, J. Linnuraadio. Tallinn, 1989 Lk. 4 Üks, kaks, kolm! (karastamisest
hommikvõimlemisest).
57. Vaiksoo, J. Kellassepaproua. Tallinn, 2003 Lk. 23 Hambapasta.

ja

MUINASJUTUD
1. Barber, S. Hambahaldjas. Tallinn, 1999
2. Egner, T. Sööbik ja Pisik. Tallinn, 1997.
3. Ema, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 296- 297 Kust tulid kirbud.
4. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2000 Lk. 269 Pervik, A. Imekivike.
5. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 105- 107 Kuus, E. Kuningas Murjan (pesemisest).
6. Isa, palun loe mulle! Tallinn, 2001 Lk. 297 Kern, L.J. Vapper koer Ferdynand külastab hambaarsti.
7. Jahilo, V. Päkapikud meie ümber. Tallinn, 2003 Lk. 12- 13 Puhaspikk.
8. Jurin, A. Pudrumehike ja teisi muinasjutte. Tallinn, 2003 Lk. 5- 19 Pudrumehike.
9. Käo, H. Printsuss. Tallinn, 2000 Lk. 73- 75 Leib ja hamburger.
10. Niit, E. Kuidas onu Ööbik vannis käib. – Täheke, 1978, nr. 4, lk. 7.
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LISA 3. TÖÖKASVATUS

TÖÖKASVATUSE TEEMAD, LAPSE EELDATAVAD TEADMISED JA OSKUSED VANUSETI ÕPPEKAVA
LÄBIMISEL

Eneseteenindamine

2a
Saab
hakkama
esmase
eneseteenindamis
ega täiskasvanu
abiga:
- sööb lusikagakahvliga,
- joob tassist,
- võtab riided
seljast
(sokid,
püksid)
- käib potil,
peseb
ja
kuivatab käsi ja
nägu.

3a
Riietub
juhendamisel:
-paneb sokid, püksid
ja kingad jalga; selga
kergemini pandavad
riided (särk,kleit jm)

4a
Riietub iseseisvalt:
- paneb end ise
riidesse,
- riietub lahti,
asetab
riided
ettenähtud
kohta
(kapp, tool).

5a
Riietub
iseseisvalt, saab
hakkama trukkide,
nööpide
ja
lukkude kinni- ja
lahtivõtmisega.

6a
Tegutseb
eneseteenindamisel
oskuslikult
ja
ladusalt.

7a
Eneseteenindamise
oskused
on
eeldatavalt
omandatud.

Teeb korda oma Kinnitab
pikki
voodi
peale juukseid
Paneb (märkab) magamist.
juuksekummiga.
võimalusel
ja
juhendamisel
Kontrollib
oma
kuivama märjad välimuse
riided ja hoiab korrasolekut
korras oma kapi.
peeglist.

Võtab õpetaja abiga
jalast sukkpüksid ja Peseb ja kuivatab käsi
paneb jalga nagadega
iseseisvalt, siis kui
sokid.
selleks on vajadus
(enne söömist, käte
Lahtiriietumisel
määrdumisel).
asetab
riided
Ujulas:
ettenähtud
kohta Kasutab
Paneb ise oma
iseseisvalt
(kapp,tool, nagi).
oskab
iseseisvalt
märjad
riided
taskurätti.
lahti
riietuda, kuivama.
Sööb
iseseisvalt, Kammib juhendamisel riided korralikult
kappi või pingile
hoides lusikat või juukseid.
panna.
kahvlit õigesti ja
-Oskab
kasutades
salvrätti
ja
Sööb iseseisvalt ja pesemiseks
pühkimiseks.
puhtalt, kasutab lusikat ujumiseks
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Peseb ja kuivatab ja kahvlit.
juhendamisel käsi ja
nägu,
märkab Kasutab
tualetis
tähelepanu juhtimisel pühkimisel paberit.
käte määrdumist.

vajaminevad asjad
pesuruumi kaasa
võtta.
-Oskab
ennast
pesta svammiga.
- Käib enne vette
minekut tualetis.
-Peale
ujumist
käib duši all,
leiliruumis
ja
kuivatab
end
iseseisvalt.
-Märjad ujumis- ja
pesemisvahendid
paneb eraldi kotti.

Leiab
ise
oma
Kasutab
taskurätti riietekapist
koti
juhendamisel.
võimlemisriietega ja
riietub
vajadusel
paneb
Õpib täiskasvanute abiga,
võimlemisriided
tagasi
eeskujul
säästvat
kotti.
eluviisi: paneb kraani
kinni, asetab prügi
prügikasti.
Paneb märjad riided
ise kuivama õpetaja
Käib
iseseisvalt juhendamisel.
Kammib
tualetis, pühkimisel
iseseisvalt
kasutab
paberit
juukseid.
abiga.
Pühib
matil
meeldetuletamisel
jalanõude taldu.

Sööb ise, kasutab
toidule vastavaid
söögiriistu.

Leiab
loodusesse
mittekuuluvat prahti
ja
toob
selle
kokkulepitud
kogumiskohta.

Teeb voodi abiga
korda
pärast
magamist.
Põhjendab
mängutöökoha

või
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korrastamise
vajadust.
Viib õuest leitud
prahi vastavasse
prügikasti.
Töötegevused

Kasutab
juhendamisel
vahendeid:
liivakühvel,pliiats
.
Korrastab
oma
vahetut ümbrust
meeldetuletamisel
ja abiga: paneb
asjad
tagasi
tavapärasesse
kohta.

Kasutab
juhendamisel
vahendeid:
hari,
kühvel,
käärid,
liimipulk jne.

Kasutab
õuetöödes
eakohaseid
töövahendeid:
reha,
labidas.

Kasutab
mitmesuguseid
töövahendeid:
haamer,
põrandahari,
Hoiab korras oma kühvel.
Koristab
vahetu
ümbruse:
meeldetuletamisel
juhendamisel
Loetleb aiatööks
mänguasjad, asetades riidekapi, laua, paneb vajalikke
need oma kohale tooli laua alla.
töövahendeid ja
peale
mängu
kirjeldab
nende
lõpetamist.
otstarvet.
Abistab vajadusel ja

juhendamisel
Abistab
meelsasti jõukohastes
Suunamisel/abista täiskasvanuid
igapäevatoimingutes.
misel
viib jõukohastes
alustatud tegevuse igapäevatoimingutes: Paneb asjad lauale ja
lõpule.
-pühib tolmu,
koristab peale tööd.
-jagab
vajadusel
töövahendeid,
Viib alustatud töö
-katab
võimalusel lõpuni.
laua ja koristab laualt
nõud,
Teostab juhendamisel
-asetab toolid laua jõukohaseid

Kasutab
juhendamisel nuga
(tükeldab aedvilja
ja
leivatooteid,
määrib võiet jm).
Teritab pliiatseid.
Valmistab
toite
täiskasvanu abiga
(tükeldab, määrib,
valab,
tõstab,
vormib jne).

Abistab
laua
katmisel, viib ise Asetab töövahendid
nõud
õigesse kohta.
kokkulepitud
kohta peale sööki.
Korratust märgates
paneb/teeb
asjad
Võtab osa ühisest korda.
tööst:
koos
koristamine toas
ja õues, lehevedu, Viib ise alustatud
õunte korjamine töö lõpuni.
jne.

Käsitseb
õige
hoidega kirjutus- ja
töövahendeid:
pliiats,
pintsel,
käärid,
nõel,
naaskel,
haamer,
reha jne.
Teeb
õuealal
jõukohaseid
korrastustöid.
Täidab täiskasvanu
sõnalisi juhiseid.
Täidab
tavapäraseid
ja
kokkulepitud
toimetusi: teritab
pliiatseid,
viib
nõud ära, teeb
voodit jne
Valmistab

ise
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Aitab töötegevuses võileiba.
Oskab tegutseda kaaslast vajadusel.
täiskasvanu
Hoiab
ümbruse
suulise
juhendi Oskab nimetada ja korras.
järgi.
kirjeldada erinevate
tööde tegemiseks Leiab
ise
või
alustatud
vajalikke
sõidukeid
Kirjeldab
täiskasvanu
abiga
abiga Täidab töötegevustes
ning
üldtuntud
korratuse
või
täiskasvanu korraldusi, elukutseid
oma teab ja nimetab parenduse töös ja
saab aru reeglitest ja
kodukohas.
sõidukijuhte.
teostab selle.
vajadustest.

alla,
-peseb nukunõusid,
-ehib kuuske,
-toob palutud asja.
Viib
tegevuse
lõpuni.

korrastustöid
õues
(okste
ja
õunte
korjamine, liivakasti
serva
pühkimine,
lehtede
vedamine
käruga jne)

Loetleb tuntumate
ametite
juurde
kuuluvaid
töövahendeid.
Tunneb
ära
tuttavad
teenindusasutused
Türil:
kool,
kaubamaja,
kultuurimaja,
tervisekeskus,
kohvik,
reisikeskus. Saab
teada
asutuse
vajalikkusest
ja
ametitest, kes seal
töötavad.

Teab ja kirjeldab Paneb järjepidevalt
põllu- ja maatööga lindudele toitu.
seotud masinaid ja
sõidukeid.
Mõistab töö ja
vastutuse tähtsust.
Selgitab
töölkäimise
vajadust ja
otstarvet.

raha

Tutvub töötavate
masinatega
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(prügiauto, buss,
murutraktor,
kraana, rong) ning
saab
teada
masinajuhtide
ametinimetusi.
Teab ja nimetab
mootoriga
töötavaid
tööriistu:
mootorsaag,
pesumasin,
õmblusmasin,
trimmer, akudrell.
Täiskasvanute
töödega
tutvumine
ja
abistamine
söögitoimi
ngutes

Vaatleb
huviga Matkib
täiskasvanu laua igapäevategevusi
katmist
ja toas ja õues.
koristamist.
Tunneb
toidunõude
nimetusi.

Vastab küsimusele,et
ema-isa on tööl.

Jälgib täiskasvanute
töötegevusi
ja
Teab enda ja mõistab vajalikkust.
teiste laste kohti
söögilauas
Soovib
pakkuda
Harjutab
töövõtteid

Vaatleb
erinevate
ametite töötegevusi,
saab ettekujutuse tööst
ja kirjeldab nähtut.

Teab
oma
vanemate
kodutöid,
võimalusel ametit,
töökohta
ja
Abistab laua katmisel tööülesannet.
ja
koristamisel,
tunnetades
oma Kirjeldab
suutlikkust.
pereliikmete
koduseid tegevusi,
ja
Täidab
toidulaua aitamist
kohustusi nende
katmise reegleid: nõud
paigutatakse
tooliga hulgas.

ennast
täiskasvanu
abiliseks
laua kohakuti
äärde.
katmisel.

lauaserva
Teab
nende

Selgitab
enamlevinud
ja
vahetult
kogetud
ametite vajalikkust
ja
tööülesannet
(arst,
müüja,
politseinik, päästja
jne).

Tutvub erinevate
ametialade
tööülesannetega,
kirjeldab ja mõistab
nende vajalikkust
ühiskonnas.

Oskab õigesti ja
korrektselt panna
Aitab täiskasvanut lauanõusid.
köögist
toidu
kandmisel
Meeldib
olla
rühmaruumi,
abistaja
kasutades põlle.
söögitoimingutes.

elukutseid
tegevuse Tekib

soov

ja
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mängus (toitmine,
laua
katmine, Saab teada esmaseid
voodi tegemine). lauakatmise
ja
hügieeni reegleid.

järgi: arst ravib
haigeid, juuksur
lõikab
juukseid
jne.

Saab eduelamusi laua
katmisest
ja
koristamisest abiga ja
iseseisvalt.

Teab
valida
toidunõusid
vastava
toidu
söömisel.

harjumus
olla
abistaja toidulaua
katmisel
ning
koristamisel.

Saab ise hakkama
toidulaua katmisel
sööginõudega ja
oma
nõude
äratoomisega.
Puutöö

Tunneb tööriistu
(haamer,
kruvikeeraja, trell,
liivapaber)
ja
puutöömaterjale
(puukettad,
klotsid, -liistud, pulgad jne.

Õpib abiga ohutult
kasutama haamrit,
lööma
naela,
keerama kruvi.

Teab
ohutusreegleid
tööriistade
käsitsemisel.

Oskab
puuklotsi.

lihvida Oskab
juhendamisel
keerata
kruvi,
ühendada
Meisterdab
juhendaja
abiga omavahel
puuklotsid
naela
lihtsa eseme.
või
kruviga
(näiteks
puuklotsidest auto).
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LISA 4. LEGO JA ROBOOTIKA
LEGO Education harivate klotsidega saab mitmekesistada õppetööd alushariduse valdkondades.
LEGO harivad klotsid arendavad laste koostöövõimekust, käelist motoorikat ja
eneseväljendusoskust. Robootika on ala, mis ühendab endas teadmisi ja tehnoloogiat, mis
võimaldavad ehitada roboteid. Robootika valdkond õpetab lastele robotite ehitamist ja
programmeerimist.
Valdkonna Lego ja Robootika eesmärgid, sisu, põhimõtted ning korraldus ja lapse arengu eeldatavad
tulemused õppekava läbimisel.

EESMÄRGID:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tunneb rõõmu innovaatilisest õppimisest;
oskab teha koostööd eakaaslastega;
kasutab loogilist ja loovat mõtlemist;
oskab juhendi järgi ehitada Lego klotsidest mudeleid;
kasutab arendavaid klotse loovalt, ohutult ning sihipäraselt;
oskab algtasemel programmeerida (Bee-Bot);
oskab algtasemel kasutada Lego More To Math (Rohkem Matemaatikat) tarkvara;
kavandab ja viib tegevuse lõpuni.

SISU:
Lego harivate klotside ning hariduslike robotite Bee-Bot lõimimine teiste valdkondadega:
1. mina ja keskkond: sotsiaalne-, tehis- ja looduskeskkond, sh tervise-, liiklus- ja
väärtuskasvatus;
2. keel ja kõne: lugemine ja kirjutamine, keelekasutus, jutustamine, suhtlemine ja kuulamine;
3. eesti keel kui teine keel : kuulamine; kõnelemine; Eesti kultuuri tutvustamine;
4. matemaatika: hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine, suurused ja mõõtmine,
geomeetrilised kujundid;
5. kunst: tehnilised oskused - peenmotoorika, kujutamine ja väljendamine;
6. liikumine : erinevad spordialad;
7. muusika: laulmine, muusika kuulamine;
8. üldoskused: mänguoskused; tunnetus- ja õpioskused; sotsiaalsed oskused; enesekohased
oskused.

ÕPPE –JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED:
1. mudelite ehitamine Lego klotsidest juhendi abil;
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2. tutvumine haridusliku robotiga Bee-Bot;
3. tutvumine Lego More To Math (Rohkem Matemaatikat) õppevara ja tarkvaraga;
4. laste haridustehnoloogiliste oskuste kujundamine.

ROBOOTIKA JA LEGO HARIVATE KLOTSIDEGA ÕPPE- JA
KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMISEL JA KORRALDAMISEL:
1. lähtutakse laste huvist ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimisest;
2. teostatakse individuaalseid tegevusi: eesti keelt kui teist keelt kõnelevate lastega ja andekate
lastega lisaõppetegevuses;
3. toetatakse laste sotsiaalsete oskuste väljakujunemist läbi ühistegevuste paaridesvõi
gruppides;
4. antakse lastele uus mõtteviis ning võimalus mängida ja suhelda.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE TULEMUSEL 6–7AASTANE LAPS:
1. oskab koostöös eakaaslastega lahendada etteantud probleemülesandeid;
2. oskab suulise juhendamise ja juhendi järgi ehitada Lego klotsidest vajalikud mudelid;
3. oskab etteantud vahendite abil rääkida erinevaid lugusid, jagab oma kogemusi teistega;
4. kasutab loogilist ja loovat mõtlemist;
5. teab, et robotid on loodud inimeste abistamiseks ja kaitseks;
6. teab robotite liike: haridus-; meelelahutus-; majapidamis-; tööstus-; meditsiini-; humanoid- ja
kaitseroboteid.
7. teab, et robot liigub mootorite abil ning kuuleb ja näeb andurite abil;
8. teab, et robot on isetoimiv masin, mida juhib programm;
9. teab, et robotile programmi loomist nimetatakse programmeerimiseks;
10. teab, et programmis on kirjas see, mida robot teha oskab;
11. omab algteadmisi programmeerimisest (Bee-Bot);
12. oskab sorteerida ning oma töökohta korrastada.
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