Seitsme - aastaste laste eeldatavad teadmised ja oskused
SOTSIAALSED JA ENESEKOHASED OSKUSED
 Mõistab teiste inimeste tundeid ja saab aru et inimesed on erinevad ning neil on
erinevad vajadused
 Vastutab rohkem oma tegevuse eest ning räägib oma kavatsustest
 Suudab oma emotsioone ja käitumist kontrollida
 Oskab arvestada teistega ja suhtub teiste laste tegevustesse sallivalt
 Suudab tegutseda iseseisvalt ning sõltub vähem oma vanematest
 Algatab mängu ja tegevusi
 Osutab abi ja küsib seda vajaduse korral ka ise
 Loob sõprussuhteid
 Järgib rühmas reegleid ning arvestab rühma vajadusi
 Teeb vahet hea ja halva vahel nii enda kui ka teiste puhul










































TUNNETUS JA ÕPIOSKUSED
 Tegutseb sihipäraselt ja lõpetab alustatud tegevuse
 Saab aru esemete ja sündmuste vahelistest seostest ning suudab olulist teadvustada
täiskasvanu abiga
 Loob uusi seoseid eeskuju, seletuse, kuulamise ja nägemise kaudu
 Kasutab kujundlikku ja ka verbaalset mõtlemist
 Kasutab eakaaslastega suhtlemisel arutlevat dialoogi
 Räägib endast ja tunneb huvi teiste vastu































































































MÄNGU OSKUSED








Täidab mängudes erinevaid rolle
Rakendab mängus loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast
Algatab erinevaid mänge ja arendab mängu sisu
Kasutab mänguvahendeid otstarbekalt ja loovalt
Järgib mängureegleid ning oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada
Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus
Suudab mängu käigus probleeme lahendada ja suudab keskenduda mängule

MINA JA KESKKOND










Tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms
Kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone
Nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid
Nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone
Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida
Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt
Kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi
Kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring
Selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele
inimestele tähtsad
 Teab kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita.



KEEL JA KÕNE












Tuleb toime suhtlemisel nii eakaaslastega kui täiskasvanutega
Saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida
Suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda
Jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, andes edasi põhisisu ja detaile
Kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid
Kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses
Valdab suhtlemiseks piisavalt sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada
Hääldab oma kõnes õigesti kõiki emakeele häälikuid
Tunneb tähti ja veerib kokku 1 – 2 silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad
Kirjutab joonistähtedega 1- 2 silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega
Teab peast emakeelseid luuletusi ja laule

















































































































MATEMAATIKA
















Määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi
Võrdleb hulki kasutades mõisteid (rohkem, vähem, võrdselt)
Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu
Teab arvude 1 – 12 järjestust ja tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada
Liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke +, -, =
Koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi
Järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jms)
Rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi
Kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal,
paberil
Oskab öelda kellaaegu täistundides
Nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu
Teab oma sünnikuud ja -päeva
Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör)
Eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (euro, sent, meeter, liiter,
kilogramm)
Leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja
kuubi; kirjeldab neid



ÜLD- JA PEENMOTOORIKA OSKUSED







Kunstilises tegevuses käsitleb õigesti erinevaid töövahendeid
Väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades fantaasiat
Kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu
Keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö
Loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades
Kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu

































































MUUSIKA









Hoiab rütmi laulmisel ja liikumisel
Kasutab lihtsamaid tantsusamme tantsides üksi, paarilisega, rühmas
Liigub vastavalt muusika meeleolule
Mängib laste pillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis
Eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille
Eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu
Laulab eakohaseid rahva- ja laste laule
Oskab kuulata erinevat muusikat

LIIKUMINE








Mängib sportlikke elementidega erinevaid mänge
Peab liikumisel kinni üldistest ohutus- ja mängureeglitest
Sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi
Keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks
Sooritab põhiliikumisi pingevabalt
Säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel
Kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (rõngad, pallid, hüpits, väikevahendid)

































