Laagri Lasteaia õppekava täielik versioon on tutvumiseks kättesaadav lasteaia juhtkonna
kabinetis.
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID
Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted
Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse
koostöös.
Selleks toetab Laagri Lasteaed laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas emotsionaalset arengut,
mille tulemusel:
 kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, eetiline käitumine ning algatusvõime;


tekib loomulik huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja
ühiskonna nähtustest ning tekivad esmased tööharjumused; 

 soodustatakse lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele
ja käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste
suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;




arenevad kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest; 



arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused igapäevaeluga toimetulekuks ja
koolis õppimiseks. 

Meie lasteaia eripäraks võib lugeda looduslikult kaunist kohta Pääsküla jõe käärus ja suurt ning avarat
õueala, mis pakub lastele ning pedagoogidele erinevaid võimalusi mängudeks ja soodustab aktiivset
tegutsemist ning liikumist värskes õhus. Meil väärtustatakse tervise-, draama- ja keskkonnakasvatust
ning tähistatakse traditsiooniliselt rahvakalendritähtpäevi ja riiklikke pühasid ning peetakse lasteaia
sünnipäeva. Lasteaiale annavad näo pikaajalised traditsioonid nagu tervisenädalad, näitemängud,
loomingulised näitused, jõululaat, igakuised teemapäevad ja muusikaprojektid. Laste arendamisel ja
õpetamisel toetume klassikalist pedagoogikat, eripedagoogikat, Maria Montessori pedagoogikat ja Hea
Alguse pedagoogika elemente. Lapse igakülgsete teadmiste ja oskuste arendamine toimub loomulikul
teel läbi tegutsemise. Lapse põhitegevuseks on MÄNG. Meie igas tegeluses on mäng ja õppimine nii
tihedalt käsikäes, et laps omandab teadmised endalegi märkamatult. Tööviiside ja meetodite valikul
arvestame enim J. Käisi pedagoogilisi põhimõtteid, kus lasteaia õppe- ja kasvatustöö temaatika jälgib
aastaaegade vaheldumise rütmilisust, rahvuslikke tähtpäevi, üldõpetust ning lastele huvipakkuvaid
teemasid.
Varesel meie lasteaia logol on eriline tähendus. Ta sümboliseerib tarkust, ausust ja hoolivust.
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ÕPPEKAVA SISALDAB JÄRGMISI VALDKONDI:
1. Mina ja keskkond







sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa,
eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, üldinimlikud
väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik toitumine,
inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine. 
tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu liiklemine,
turvavarustus, virtuaalkeskkond. 
looduskeskkond: kodukoha loodus, loodusvaatlused, muutused looduses, elukeskkond,
inimese mõju loodusele. 

2. Keel ja kõne
 hääldamine; sõnavara; grammatika;
 suhtlemine; jutustamine ja kuulamine;
 lugemise ja kirjutamise esmased oskused ja lastekirjandus.
3. Matemaatika
 hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine 
suurused ja mõõtmine
 geomeetrilised kujundid
4. Kunst
 kujutamine ning väljendamine: mõtete ning tunnete edasiandmine nähtaval kujul;
 kujundamine: objektile vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine; 
tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine, 
kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest ja kunstist.
5. Muusikaõpetus





muusika kuulamine 
pillimäng 
laulmine 
rütmiline liikumine 

6. Liikumisõpetus






põhiliikumised 
tants ja rütmika 
liikumismängud 
erinevad spordialad 
liikumisalased üldteadmised 

-2-

LAAGRI LASTEAIA PÄEVAKAVA
Laagri Lasteaia päevakava:
7.00

Laste vastuvõtt

8.30 – 9.00

Hommikusöök

9.00 – 12.30 Hommikuringid. Õpetajate poolt kavandatud lõimitud õppe- kasvatustegevused, mäng ja
õuetegevused.
12.30 - 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhkeaeg
15.00 – 15.45 Ärkamine, riietumine
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.00

Tegevused ja mängud toas, õues, huvialaringides

19.00

Lasteaia sulgemine

LAAGRI LASTEAIA AASTARING
ÜRITUS
Teadmistepäev
Sügise sünnipäev
Isadepäev

SISU






Poistenädal

Õpetajate dramatiseering lastele
Sügispidu ja sügisandide näitus
Pereõhtud rühmades
Isad rühmades koos lastega tegutsemas
Laagri Lasteaia Rammumees



Rahvuslikud lastehommikud



Jõuluootuse aeg Laagri Lasteaias



Jõulupeod igas rühmas (perepeod)

Lasteaia sünnipäev
Vastlapäev
Sõbrapäev
Loomaaasta algus






Eesti Vabariigi aastapäev



Pidulik kontsert aktus
Vastlaliug
Mänguhommik
Lõbus lastetrall saalis, iga laps maskeerib end
loomaks, näitused
Pidulik kontsert-aktus saalis

Tüdrukute nädal
Lihavõtted
Teatripäev





Volbripäev
Tervise + südamenädal
Spordi- või matkapäevad





Mardipäev/Kadripäev
Advendiaja
tähistamine
Jõulupeod

alguse

Tüdrukute moedemonstratsioon
Mängudehommik
Lasteetendused - Iga rühm lavastab õppeaasta
jooksul ühe näidendi või muinasjutu
Nõidade pidu
Südamele sõbralikud tegevused
Toimuvad sügisel ja kevadel
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Emadepäev
Lastekaitsepäev
Koolisaatmispeod
Uute
lastevanematega
tutvumispäev

Korraldatakse võistlusi või väljasõite
Pereõhtud rühmades
Emad rühmades koos lastega tegutsemas
Suur ülelasteaialine heategevusüritus õues
Pidulik kontsert - aktus
Peredega koos lõpupeo tähistamine
Uued lapsed ja nende vanemad saavad tutvuda
oma rühma ja õpetajatega

TEEMADE KÄSITLEMISE ULATUS
SEPTEMBER – „KÕIK, KÕIK ON UUS SEPTEMBRIKUUS“
-

Rühma- ja viisakusreeglite meeldetuletamine

-

Liiklusteema ja transport

-

Sügise sünnipäev ja sügisannid aias, põllul, metsas

-

Muutlikud ilmad

-

MINA ja lasteaed

OKTOOBER – „SÜGISE SEITSE NÄGU“
-

miks loodus vahetab värve

-

põld, aed ja mets sügisel

-

mida teha sügisandidest (lilled, juurviljad, puuviljad, metsaannid, puud)

-

puu- ja aedviljade degusteerimine

-

üle eestiline ettelugemisepäev (20. Oktoober)

-

metsloomad; (lemmikloomapäev)

-

meisterdamine looduslikust materjalist

-

rändlinnud

-

sügisilmad

-

tervislik toit

-

millest on tehtud leivake ja saiake (Leivanädal)

NOVEMBER – „EESTI RAHVAKOMBED“
-

hingedeaeg; peresuhted ja traditsioonid peres

-

tööd, toimetused, ametid, tööriistad/töövahendid

-

tähtpäevad (isadepäev, Mardipäev, Kadripäev) kommete tutvustamine

-

talurahvas (vanad rahvakombed) rahvariided; talu/koduloomad; rahvalaulud ja liisusalmid

-

loodus ja ilmastik; kuidas riietume
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DETSEMBER – „JÕULUKUUL KÄIB TÖÖ JA VILE KOOS“
-

tutvus kuusepuuga

-

talvine mets

-

advendiaeg

-

jõuluaja kombed ja toimetused vanal ajal ja nüüd

-

jõulud, jõulupeod ja vana- aasta

JAANUAR – „TALVE MUINASJUTT“
-

uus aasta

-

tutvustada lähemalt lindu „vares“

-

lasteaia sünnipäev (27. jaanuar)

-

talvine loodus, mets ja metsloomad

-

paigalinnud

-

põhja- ja lõunamaa loomad, linnud

-

maailmaruum

-

talvetööd ja lõbud

-

tervislikud eluviisid

VEEBRUAR – „KUS ON MINU KODUKE“
-

mängud sõpradega

-

sõprus & sõprus = rahvuskultuur; teised rahvused ja riigid

-

kuulsad ja kummalised eestlased

-

minu koduvald Saue ja kodukoht Laagri

-

Eesti vabariigi aastapäev

-

Eesti linnad ja Tallinn

-

Eesti sümboolika; rahvuslikud mustrid

-

peretraditsioonid ja elukutsed

-

Vastlapäev ja kombed

-

talveilmad

MÄRTS – „TEATER TULEB KÜLLA“
-

millest on tehtud väikesed tüdrukud (naiste- ja tüdrukute päev)

-

mis toimub looduses

-

kevadekuulutajad: kuldnokk, lumi ja märtsikelluke

-

teater; muinasjutt; rahvalooming

-

emakeel ja muukeelsed lapsed
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APRILL – „KEVADEL NALJAST NÕIANI“
-

112; ohutus, esmaabi

-

tervis; mina – kes ma olen?

-

loodushoid – ilmad, loomad, linnud kevadel

-

kevadised aiatööd

-

kevadpühad (liikuvad)

-

õues õpe

-

volbripäev

MAI – „SULLE MA LAULAN …“
-

emadepäev ja perekond

-

putukad ja mutukad

-

konnapere ja elu vees

-

kevadlilled ja aas

-

soo ja raba

-

õues õpe

JUUNI – „TUNNEME MÕNU SUVEST“
-

laps ja turvatunne – Lastekaitsepäev

-

päike õhk ja vesi

-

Jaanipäev

AUGUST – „MÕTELDA ON MÕNUS, MÄNGIDA ON TORE“
-

reisimine, matkamine, mängimine
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