
MLA Viimsi Lasteaiad distantsõpe tegevuskava ja põhimõtted.  

Eesmärk: Eriolukorras õppekasvatustöö jätkumine kõikides õppekava valdkondades. Jätkub 

tavapärane õppekasvatustöö planeerimise rütm (planeeritakse õppetöö sisu nädalaks või kuuks). 

Distantsõpe ei asenda vahetutut kontakti õpetaja ja/või teiste lastega. Säilitada võimalikult palju 

sotsiaalset suhtlust (väga oluline suhtlus ja ühistegevus lapsevanemaga).  

Põhimõte: õpetaja on õpikeskkonna juht (nii lasteaias kohapeal kui ka distantsilt). Peetakse oluliseks 

õpetaja loovust, avatust, aktiivset suhtlust peredega ning erinevate võimaluste rakendamist 

õpitegevuste läbiviimiseks distantsilt.  

Õpetaja otsustab distantsõppe meetodid (youtube, zoom, Facebook, Microsoft teams, blogi, rühmade 

listid jne). Suhtlus vähemalt 1 kord nädalas.  Tegevuste planeerimisel, eesmärgistamisel ja koduõppe 

tegevuste läbiviimisel on kaasatud kogu rühma meeskond ning vajadusel tugispetsialistid.  

Eriolukord kui võimalus õpetaja ja abiõpetaja professionaalseks arenguks (õpetaja ja abiõpetaja 

eneseanalüüsid, MLA Viimsi Lasteaiad õppemängude kogumik, lapse arengu dokumenteerimine, 

arenguvestluste läbiviimine jne).  

Arengumäng veebipõhises keskkonnas 

Arenguvestlused veebipõhises keskkonnas 

Videokõned lastega 

Nädala- või kuuplaani kohandamine vastavalt distantsõppe võimalustele. Edastamine 
lastevanematele kavandatud perioodi alguseks 

Temaatilised veebipõhised õppemängud 

E-raamatud. Piltide järgi juttude loomiseks on väga tore keskkond storybird.com, kus on palju 
imekauneid kunstnike loodud pilte, mida oma raamatus illustratsioonidena kasutada saab. Igale 
pildile saab juurde kirjutada mõtteid, luuletusi või jutte. Digiteeritud kunstitöödele või fotodele 
saavad lapsed ise jutu juurde rääkida littlebirdtales.com-i keskkonnas. 

Veebipõhised muuseumituurid, looduskaamerad jne.  

Ühistegevused raamatukogude ja muuseumitega erinevates veebikeskkondades 

Tegevused video vahendusel (väikestes  gruppides). Alla 5 a. lastel eelistatud individuaalsed 
kontaktid  

Erinevad projektid koostöös lastevanematega, oluline tagasiside lasteaiale 

Logopeedid nõustavad ja jagavad materjale  juhtumipõhiselt, keskendudes lastele ja peredele, 
kes on osalenud kõneravis.  

Tugimeeskond jagab lapsevanemate ja õpetajate listidesse vajaduspõhiselt toetavaid materjale, 
eelkõige teemadel, mis on seotud psühholoogilise ja emotsionaalse heaoluga (toetavatest 
materjalidest võiks luua ühise kausta nii nagu ka õppemängude kohta). Tugimeeskonna  kontakt 
peredega meili, telefoni, Skype/zoom vahendusel 

MLA Viimsi Lasteaiad distantsõppe blogi https://viimilasteaiad.blogspot.com/  

 

 

 

 

 

 

http://storybird.com/
http://littlebirdtales.com/
https://viimilasteaiad.blogspot.com/


Hoolekogu 02.06 

Päevakord: 

1) Liikluskorraldus Viimsi vallas (Alar Mik). 

2) Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte. 

3) Suvine töökorraldus lasteaias. 

4) Tagasivaade eriolukorra töökorraldusele ja kaugõppele. 

5) Tervisekaitse juhised eriolukorrast väljumise perioodil, nendega kohanemine ja koostöö 

lastevanematega. 

6) Jooksvad küsimused, tagasiside majadest. 

 
 

Küsitluse juurde küsimus hoolekogule – mida mõeldakse/oodatakse kaasamisena lasteaias? 

HITSA tegevuskavad – digiõpe ja distantsõpe. Uued projektid Ermasus+ (Viimsi lasteaednike 

õpiränne) ja HITSA (Lego WeDo 20 komplekti). HITSA projektide rahastused alla poolte esitanutest. 

Uued digiõppe baaskoolitused õpetajatele. 

Suvine juulikuus avatud Laanelinnu maja. Küsitluse tulemusel on vastanud 58 peret, et nad vajavad 

juulis lasteaiakohta (küsitlus avatud kuni 22.05).  

Valmisolek avada kuni kuus rühma, hetkel on personal planeeritud kuni kolme valverühma 

mehitamiseks. Vajadusel on kokkulepped sõlmitud personaliga, kes puhkuse katkestavad.  

Eriolukorra tõttu ärajäänud üritused: teatrifestival, laulupäev, traditsioonilised lõpuaktused. INNOVE 

projekt „Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja juhtmeeskonna tugevdamine“ lükkus 

edasi septembri teisele nädalale. IAK-kaardi koostamise koolitus, digilaborid ja digiaasta lõpuüritus.  

Arvamusfestival 2020 – MLA Viimsi Lasteaiad algatatud arutelu.  

Leping lõpetatud 55 lapsega (hetkeseis). 

Eelarve kärbete maht 50 420 € (investeeringud, IKT vahendid, inventar). Pargi maja fassaadi 

parendustööd kava. Möödapääsmatud tööd.  

 


