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1. Üldosa 

1.1. Lasteasutuse liik ja eripära 

Mooste Lasteaed Tammetõru tegevuse aluseks on koolieelse lasteasutuse seadus (KELS), mis 

sätestab, et koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 

omandamist võimaldav õppeasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist 

ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist. 

Läbiviidava õppe- ja kasvatustöö aluseks on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 

nõudmistest lähtuv lasteaia õppekava.  

Haridusasutus Mooste Lasteaed Tammetõru (edaspidi lasteaed) on Põlva valla 

munitsipaallasteaed. Lasteaed tegutseb kolmes eraldiasuvas majas, mis asuvad Moostes, 

Rasinal ja Kauksis.  

Mooste Lasteaed Tammetõru õppekava on oma tüübilt kompleksõppekava ehk üldõpetuslik 

õppekava. 2015. aastal liitus lasteaed Kiusamisest vaba lasteaed programmiga. 

  

Üldõpetuse tuumaks on kodulooline vaatlusõpetus ehk kodulugu. Kodulooline temaatika on 

lähtekohaks lapse mõttetegevusele ja väljendusoskuse arendamisele. Koduloos käsitletut 

väljendatakse keeleliselt, kinnistatakse lugemispalade käsitlemisel, töötatakse läbi arvutamisel, 

kujutatakse käelises tegevuses, kasutatakse laulude õppimisel. Selline õppeviis aitab kaasa 

üksikõppeainete integreerimisele, aitab lastel õpitavat paremini mõista ja väärtustada, annab 

loomingulise mõtlemise arenguks rohkem põhimõtteid ja üldistusi kui ainete eraldi õpetamine.  

 

Lasteaias Tammetõru on üldõpetusliku õppe- ja kasvatustegevuse aluseks üldteemal põhinevad 

tegevuskavad. Iga põhiteema algab kodulooga, soovitavalt vaatluse või õppekäiguga. 

Planeeritakse koduloolised teemad, nendest tulenevalt lapsest lähtuvad eesmärgid ja alles siis 

tegevused, mille kaudu eesmärgid realiseeritakse. 

 

Lasteaed Tammetõru õppekavale on iseloomulik spiraali põhimõte st lapse teadmiste ja oskuste 

arenedes tullakse käsitletud teemade juurde tagasi ning käsitletakse neid mitmekülgsemalt või 

konkreetsetele nähtustele keskendudes.  

 

1.2. Lasteaia õppekava koostamise alused 

Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 16 lg 1 sätestab, et lasteasutuse õppe- ja 

kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse 

riiklikule õppekavale. Sama sätte lg 3 lisab, et lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad 

lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid.  

Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära 

hoolekogu arvamuse. järgi  õppekavast lähtuv lasteaia õppekava. Õppekava arendus on pidev 



Mooste Lasteaed Tammetõru õppekava 
  

4 
 

protsess. Muudatusi ja täiendusi viiakse õppekavasse sisse tulenevalt muudatustest 

seadusandlikes aktides ning pedagoogilise nõukogu liikmete ettepanekutest.  

1.3. Põhiväärtused 

Tammetõru lasteaias peetakse tähtsaks õnneliku, terve ja hooliva inimese kasvamist. Seega 

kujundame ja hindame järgmisi väärtusi: 

 hoolivus 

 koostöö 

 loovus 

 positiivsus 

 tervis 

1.4. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted 

Üldeesmärk: Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Eesmärgid:  

 Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu ja eduelamust. 

 Lapsel kujuneb soov õppida, mida saadab huvi ja uudishimu. 

 Laps omandab esimesed teadmised lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja 

programmeerimisest. 

 Laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab väljendada oma 

mõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning arvestada teiste seisukohtade 

ja mõtetega. 

 Laps on iseseisev, võimeline tegema valikuid ja ennast usaldama, osaleb tegevuste 

valimises ja otsuste vastuvõtmise protsessis; 

 Laps tunneb isiklikku vastutust oma tegude eest ja käitub vastutustundlikult, oskab 

lahendada probleeme ja konflikte ning oskab säilitada enesekontrolli. 

 Laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, oskusi ja vilumusi ning huvitub 

erinevatest valdkondadest. 

 Laps tuleb vastavalt oma vanusele ja arengutasemele toime igapäevaste toimingute ja 

eneseteenindamisega. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest tulenevad õppe- ja kasvatusprotsessi põhimõtted.  

Õppimise käsitluse aluseks Mooste lasteaias on lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine.  

õppimisele, st olulised on nii õppimise protsess kui õpitulemus. 

 

1) Õppimise olemus: 

 õppimine aitab inimesel paremini kohaneda elukeskkonnaga; 

 õppimises on alati nii tahtlik kui ka tahtmatu komponent; 

 õppimine on protsess, kus kogemuse vahendusel kujunevad suhteliselt püsivad 

muutused inimese käitumises; 

 õppimisel on rõhuasetus uurimisel ja avastamisel, õpetaja kasutab ka seletuslik – 

illustratiivset õpetamist, kus materjal on hästi struktureeritud ning kohandatud lapse 

arengutasemele; 
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 õppimine on õpitava tähenduse aktiivne konstrueerimine lapse poolt; 

 õppimist mõjutavad nii laste omavahelised suhted kui ka suhted õpetajaga; 

 õppimine on edukam kui see toimub sotsiaalses situatsioonis, kus teema üle 

arutlevad kaks või enam isikut; 

 õppimine peab toimuma võimalikult loomulikes oludes; 

 igasuguse õppimisega kaasneb õppematerjali isiklik interpreteerimine lapse poolt; 

 õppides tahavad lapsed olla tegevuses subjektid, mitte aga täiskasvanu tehtud 

valikute objektid. 

 

2) Lapse roll õpiprotsessis 

 lapsed osalevad planeerimisel, arutavad koos õpetajaga kuidas leida vastuseid neid 

huvitavatele küsimustele ja probleemidele; 

 laps on uudishimulik, esitab küsimusi avastamaks maailma enda ümber; 

 laps osaleb aktiivselt õppimisprotsessis; 

 laps õpib erinevates olukordades; 

 laps uurib, õpib ja tegutseb koos õpetaja ning eakaaslastega; arutleb, vaatleb, 

vestleb, uurib raamatuid, mängib jne: 

 lapsel on võimalik teha valikuid; 

 laps sünteesib uue kogemuse varem õpituga; 

 laps jagab teadmisi teiste lastega, räägib oma avastustest ja kogemustest, näitab oma 

töid; 

 laps õpib mängides. 

 

3)  Õpetaja roll õpiprotsessis 

 õpetaja püstitab pika- ja lühiajalisi, lapsest lähtuvaid kasvatuslikke ning õpetuslikke 

eesmärke; 

 õpetaja analüüsib oma tööd lähtuvalt püstitatud eesmärkidest; 

 õpetaja teeb koostööd lastega; arutleb koos lastega, mida uurida ja kuidas leida 

vastuseid jne; 

 õpetaja tunneb ja analüüsib laste arengut; 

 õpetaja annab lapsele ettekujutuse tegevuse eesmärgist; 

 õpetaja uurib, õpib ja tegutseb koos lastega, suunab lapsi kogetu ja õpitu põhjal 

järeldusi tegema ning leidma seoseid varem õpituga; 

 õpetaja seab esikohale lapse vajadused ja huvid ning tekitab lastes uusi huviobjekte; 

 õpetaja annab lastele positiivset tagasisidet sooritatud tegevustest; 

 õpetajal on tugev usk lapse võimetesse ja arengusse; õpetaja motiveerib lapsi; 

 õpetaja suunab last koostööle, suunab jagama oma teadmisi teistega; 

 õpetaja loob erinevaid tegutsemisvõimalusi, aitab lapsel õpitut igapäevaelus 

kasutada; 

 õpetaja käitub nii, et laps muutub järjest iseseisvamaks; 

 õpetaja lähtub lapse individuaalsest arengust ja vajadustest; 

 õpetaja suunab ja juhendab lapse mängu; 
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 õpetaja tagab lapse emotsionaalse heaolu; 

 õpetaja kindlustab laste kaasahaaratuse; 

 õpetaja toetab kollektiivsuskasvatust. 

 

4) Arengukeskkond  

 erinevaid valikuvõimalusi; 

 harjutamisvõimalusi;  

 turvalisust ja emotsionaalset heaolu; 

 tuge ja juhendamist; 

 arenguliselt sobivaid mängu- ja õppevahendeid; 

 võimalust tegutseda väikeses grupis või individuaalselt. 

1.5. Integreeritud õpe  

Üldõpetuse integratsiooni all mõistetakse õpetuse keskendumist lapse igapäevaste tegevuste, 

kogemuste ja huvide ümber. Õpetuse aluseks on kodulooline vaatlusõpetus. 

Üldõpetuse eesmärgid saavutatakse siis, kui kasutatakse mitmekesiseid ja paindlikke 

õppevorme. Üldõpetuse olulisem joon integratsioon on tekkinud kasvatusteadlaste nõudest 

rajada õpetus lapsepsühholoogiale. Integratsioon on valdkondade ja tegevusliikide ühendamine 

tervikuks. Üldõpetuslik õppekorraldus aitab kaasa tegevusliikide integreerimisele.  

Integreerimisvõimalused  

1) valdkonnas endas:  

 üks teema kasvab teisest välja või täiendab eelmist; valdkonna piires tuleb teada, 

milline on sisu eelmises vanuserühmades ja mis järgneb järgmistes 

vanuserühmades. 

2) valdkondade vahel:  

 üht õppeainet ei saa eelistada teisele; 

 tervikuna on tähtsad kõik õppeained omavahelistes seostes; 

 üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ning tervikliku 

teemakäsitluse luua. 

3) tegevustes:  

 erinevate tegevuste kaudu õpib ja areneb laps kõige paremini; 

 tegevused on omavahel tihedalt seotud; 

 üks tegevus kutsub esile teise. 

Kõiki neid erinevaid integreerimisvõimalusi arvestab lasteaed oma õppekava koostades ja 

pedagoogid lähtuvad lasteaia õppekavast rühma tegevuskava ja õppematerjale koostades. 

1.6. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

1.6.1. Lasteaia õppeaasta 

 Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 30. augustini. 

 Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist kuni 31. maini. Suverühmas toimub õpitu 

kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulistel õuetegevustel. 
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1.6.2. Lasteaia tegevus- ja päevakava 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 lg 4 alusel on lasteaial tegevus- ja päevakava, mille 

koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning selle paikkonna, kus 

lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Päevakavade koostamisel jälgitakse, 

et kõiki tegevusi kasutataks maksimaalselt lapse kehaliseks, vaimseks ja sotsiaalseks 

arendamiseks, oskuste kujundamiseks, üldtunnustatud väärtuste vahendamiseks ja erinevate 

õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadesse kuuluvate teadmiste edastamiseks, 

Lasteaia tegevus- ja päevakavad kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga enne õppeaasta 

algust. 

 

1.6.3. Rühma tegevuskava ja nädalaplaan 

Rühma tegevuskava 

Rühma meeskond koostab iga õppeaasta alguseks direktori poolt määratud tähtajaks rühma 

aasta tegevuskava. Rühma aasta tegevuskava tutvustatakse lastevanematele sügisesel  

lastevanemate koosolekul; 

 

Tegevuskava struktuur: 

 Rühma nimekiri ja iseloomustus 

Iseloomustuses kajastub laste vanuseline ja sooline koosseis, individuaalsus, rühma 

traditsioonid ja muu rühma jaoks oluline. 

 Õppeaasta õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid ning tegevused nende täitmiseks 

(põhimõtted) 

Eesmärgid lähtuvad lasteaia üldeesmärkidest ning rühma eripärast. Õppeaasta eesmärgid ja 

põhimõtted kajastuvad õppeprotsessi planeerimisel ning temaatilise aastakava koostamisel. 

 Rühma temaatiline aastakava ja üritused 

Temaatilises aastakavas tuuakse välja õppeaasta jooksul käsitletavad teemad. Teemade valikul  

arvestatakse laste vanust ning laste ja lastevanemate soove, lähtutakse aastaaegadest, 

rahvuslikest tähtpäevadest, muutustest ühiskonnas ja keskkonnas jms. Temaatiline aastakava 

aitab õpetajal rakendada koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, tagada õppe järjepidevuse 

erinevates vanuseastmetes, arendada õpetajate vahelist koostööd ning kaasata lapsevanemaid.  

Lastele ürituste (kaugemad õppekäigud, ekskursioonid jne) organiseerimisel lähtutakse 

käsitlusele tulevatest teemadest ning ka lasteaia traditsioonilistest üritustest. 

 Lapse arengu analüüsimine 

Õpetajad planeerivad lapse arengu analüüsi ja arenguvestluste läbiviimise ajalise jaotuse 

õppeaasta jooksul. Planeeritakse laste vaatlused ja vaatluslehtede täitmine ning arengumappide 

täiendamine laste töödega. 

 Koostöö lastevanematega 

Õpetajad planeerivad õppeaasta jooksul läbiviidavad lastevanemate koosolekute ajad ja 

käsitletavad teemad. Määratlevad koostöö põhimõtted ja eesmärgid antud õppeaastaks. 

 

Nädalaplaan 

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on tegevuskava alusel koostatud nädalaplaan. 

Lähtuvalt laste vanusest ja arengutasemest saavutatakse nädalaks püstitatud õppe- ja 
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kasvatustöö eesmärgid erinevate tegevusliikide lõimimisega. Valdkondade kaupa esitatud 

õppesisu ja tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Valdkondade kaupa 

esitatud õppesisu ja tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikest põhimõtetest. Õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, 

kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning 

mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused. 

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid püstitatakse lapsest lähtudes. Lapsi kaasatakse õppe- ja 

kasvatustegevuste kavandamisse. Lapsed on võimelised tegema eakohaseid valikuid nii õppe 

sisus, teemaga tegelemise ajas ning muus osas. Valikute ja otsuste tegemise võimaldamine 

suurendab laste kaasahaaratust ja õpimotivatsiooni ning toetab õpitu tulemuslikumat 

omandamist. 

 

Läbiviidud õppe- ja kasvatustegevused, sh muusika- ja liikumistegevused kajastuvad 

igapäevaselt rühma õppe- ja kasvatustöö päevikus. Logopeedi poolt läbiviidavad tegevused 

kajastuvad logopeedi dokumentatsioonis. 

1.6.4. Liitrühma töö korraldamise alused 

1) Liitrühmas võivad olla sõime- ja lasteaiaealised lapsed 

2) Liitrühma mikrokliima on lapse arengut igati soodustav. Lapsel on iga päev võimalus 

suhelda erinevas vanuses lastega ning suhtlemistasandite mitmekesisus mõjub igati soodsalt 

laste sotsiaalsele arengule. 

3) Liitrühmas vajavad enam abistamist nooremad lapsed. Seeläbi õpivad vanemad lapsed 

kannatlikkust ja arusaamist.  

4) Planeerimine ja tegevuste läbiviimine rühmas peab olema paindlik. Tuleb kinni pidada 

sellest, et iga alarühmaga saaks nädala jooksul läbitud ettenähtud tegevuste liigid ning lapsed 

omandaksid eakohaseid oskusi ja teadmisi. Teadmisi antakse ja seatud eesmärke viiakse täide 

kolmel erineval meetodil: 

 kogu rühm tegeleb ühte liiki tegevusega, kuid igal vanuserühmal on sisult ja 

raskusastmelt erinev ülesanne; 

 tegevus toimub üheaegselt, kuid nooremal ja vanemal alarühmal on see erinev; 

 tegevus toimub ainult ühe alarühmaga, teine alarühm mängib iseseisvalt või 

juhendab neid õpetaja abi. 

5) Planeerides ülesannet või tegevust ühele alarühmale on soovitav ära märkida, millega 

tegeleb samal ajal  teine alarühm. Ühistegevuste efektiivsuse tagamiseks on soovitav: 

 tegevuste planeerimisel ja ettevalmistamisel panna lühidalt kirja põhipunktid, et 

oleks teada, kui kaua ja millises õppetegevuse osas töötada ühe või teise 

alarühmaga, 

 oskuslikult valida tegevuse teema, leides ühist erineva vanuseastme õppesisus võib 

tegevuse üles ehitada nii, et ühele alarühmale on tegevus uus, teisele kinnistav ja 

kordav; 
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1.6.5. Õppekäikude korraldamise alused 

 õppekäik on õppetööd toetav tegevus, mis on kooskõlas lasteaia õppekavaga ja rühma 

tegevuskavaga. 

 õppekäigud planeeritakse õppeaasta alguses ja fikseeritakse rühma tegevuskava 

temaatilises aastaplaanis. 

 õppekäigu valmistavad ette õpetajad, kaasates lapsevanemaid ja lapsi.  

 õppekäik toimub õppetöö ajal, soovituslikult ajavahemikus 9.00 – 12.00. 

 õppekäigu korraldajad teavitavad lapsi enne õppekäigule minekut käitumisreeglitest ja 

liiklusohutusnõuetest. Lasterühma saatjad vastutavad laste elu ja tervise eest. 

Õppekäigul osalejad (lapsed ja täiskasvanud) kannavad helkurveste. 

 Kasutades transporti pikematele õppekäikudel ja ekskursioonidel vormistavad 

õpetajad avalduse õppekäigule minekuks, lisades osalevate laste nimekirja koos 

lastevanemate kontaktidega,  

 õppekäigul peab lapsi saatvate lasteaia töötajate arv olema vastavuses laste arvuga: 

aiarühmas üks täiskasvanu 10 ja liitrühmas 9 lapse kohta. 

1.6.6. Lasteaia õppeaasta temaatika ja üritused 

1) Lasteaia õppeaasta temaatika 

Õppeaasta eesmärgid ja temaatika arutatakse läbi ning kinnitatakse pedagoogilises nõukogus. 

Temaatika toetab lasteaia üldeesmärkide elluviimist ning õppe- ja kasvatustegevuse 

integreeritust, arvestab laste huvisid ja ühiskonna mõjutusi.  

2) Lasteaia ürituste plaan 

Lasteaia ürituste plaan koostatakse ja kinnitatakse iga õppeaasta alguses pedagoogilises 

nõukogus. Lasteaia ürituste plaani koostamisel lähtutakse lasteaia õppeaasta temaatikast, 

traditsioonilistest üritustest ja rahvuslikest tähtpäevadest. Mooste lasteaia traditsioonilised 

teemanädalad ja üritused on: sügismatk, leivanädal, poiste nädal, isadepäev, jõulupidu, 

vastlapäev, tüdrukute nädal, emadepäev, kevadmatk, lasteaia lõpupidu. 

3) Väljaspool lasteaia/rühma (Rasina, Kauksi) territooriumi läbiviidavate ürituste puhul 

fikseeritakse kirjalikult selle toimumise aeg ja koht. Vastav teave edastatakse lasteaia 

direktorile kirjalikult, vähemalt kaks päeva enne ürituse toimumist. 

4) Lasteaia muusika- ja liikumistegevused ning huvitegevus 

Lasteaia muusika- ja liikumistegevuste ajaline plaan (saali kasutamine) kooskõlastatakse iga 

õppeaasta alguses pedagoogilises nõukogus.  

2. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu 

2.1. Üldoskused 

Õppe- ja kasvatustegevuste sisu on suunatud laste üldoskuste ja valdkondlike oskuste arengu 

toetamisele. Üldoskused on lapse arengut iseloomustavad suutlikkused. Lapse areng võib 

individuaalselt suuresti varieeruda. Üldoskuste kujunemist toetavad kõik õppe- ja 

kasvatustegevused. 
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Õpekavas eristatakse nelja üldoskuste rühma: mänguoskused, sotsiaalsed ja enesekohased 

oskused, tunnetus- ja õpioskused. 

Üldoskused:  

 aitavad seada eesmärke; 

 on õppe- ja kasvatustegevuste valiku aluseks; 

 toetavad lapse võimete  mitmekülgset arendamist; 

 on lapse arengu hindamise abivahendid. 

2.2. Mänguoskused 

Mäng on põhiline õppemeetod koolieelses eas. Mängu ja mängu elemente kasutatakse kõikides 

tegevustes. Mäng on lapse loomulik viis õppimiseks ja arenemiseks. Laps saab mängu kaudu 

positiivse õppimise kogemuse.  

 Mäng on tegevus, mis vastab lapse füüsilistele ja psüühilistele vajadustele. Õppe- ja 

kasvatusprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel kasutatakse erinevaid mänguliike: 

õppemängud, liikumismängud, rolli- ja loovmängud, laulumängud, lauamängud, 

ehitusmängud, liiva- ja veemängud jne. Mängus väljendab laps oma kogemusi, hangib 

uusi teadmisi ja oskusi. Mängus paistavad välja lapse huvid. 

 Mängides õpitakse mõistma maailma, eri olukordi, kogetakse tõelisi ja sügavaid 

tundeid, õpitakse oma tunnetega hakkama saama ja suhtlema ümbritseva maailmaga. 

 Mäng arendab lapse mõtlemise mitmekülgsust, intellektuaalseid võimeid, reeglitest 

arusaamist ja kinnipidamist, keskendumisvõimet, kujutlusvõimet, motoorikat, 

iseseisvust, loovust ning laiendab teadmisi ümbritsevast.  

Mängu kestvus sõltub lapse vanusest ja arengutasemest. Püsivast nõudvate mängude jaoks 

vajab laps piisavalt aega, mis võib ulatuda  15 – 45 minutini. 

Täiskasvanu juuresolek on lapse mängus olulise tähtsusega. Temast sõltub, kuidas laps mängib. 

Vajadusel tuleb mängu sekkuda, kuid liigset mängu juhendamist tuleks vältida. 

Mängu juhendamine võib olla otsene või kaudne: 

 otsese juhendamise meetoditeks on suuline juhendamine, näidismäng või 

kaasamängimine; 

 kaudse juhendamise meetoditeks on aja, ruumi ja vahendite piisavuse tagamine, 

laste mängukeskkonna kujundamine ja mängurühmade moodustamine. 

Mängu juhendamise ülesanded on: laiendada mängu temaatikat; rikastada ja süvendada 

mängu sisu; arendada lastevahelisi suhteid; innustada iseseisvalt mängima; hoolitseda 

mänguvõimaluste eest; näidata uute mänguvahendite ja materjalide kasutamisvõimalusi; tagada 

piisavalt mänguaega. 

2.3. Sotsiaalsed ja enesekohased oskused  

1) Suhted ja suhtlemine eakaaslastega 

Sotsiaalne mõistmine (tunnete ja mõtete mõistmine, teiste seisukohtade respekteerimine jms). 

Mängudes eakaaslastega omandatakse uusi sotsiaalseid oskusi ning suhtlemisreegleid. Oskus 
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luua ja hoida  suhteid eakaaslastega, suhtumised ja hoiakud omandab laps läbi kogemise ja 

eeskuju. Positiivsete oskuste omandamisel on määrav lapse igapäevane emotsionaalne 

positiivne õhkkond. Pakkuda erinevaid võimalusi - tegutsemine üheskoos, paaris ja rühmas. 

 

2) Õppimist soodustava psühho-sotsiaalse keskkonna loomine 

Positiivses psühho-sotsiaalses keskkonnas on rõhk koostööl, toimib avatud ja toetav 

suhtlemine; tähtsustatakse loovust; välditakse karistamist, kiusamist (selged reeglid); 

võimaldatakse poistele kui tüdrukutele võrdsed võimalused (valikuvõimalused, kaasamine 

otsustamisprotsessidesse). Lapse turvatunne ja edukogemused loovad aluse edasiseks 

õpimotivatsiooniks. 

3) Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine 

Sotsiaalseid oskuseid omandatakse paljus jälgimise ja jäljendamise teel, oluline õpetaja enda 

positiivne rollimudel. Oskuste õppimine toimub sihipärase harjutamise kaudu. Sotsiaalsete 

oskuste komponente on võimalik arendada kõigis tegevustes, tegemises ja üritustes jne.  

Õpetamisel on olulisel kohal modelleerimine so. oskuse tutvustamine, demonstreerimine, 

rollimängude kasutamine, arutelud  jms.  

Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arengut kirjeldatakse lähtuvalt järgnevatest tunnustest:  

 teiste inimeste tajumine ja selle mõistmine (emotsioonid ja mõtted, empaatia); 

 enda tajumine (emotsioonid, käitumine, nende adekvaatsus ja kontroll, enese 

teadvustamine); 

 suhted (sõprussuhted, koostöö, prosotsiaalne käitumine); 

 reeglitele allumine ja sotsiaalsete normide omaksvõtmine. 

 

4) Tunnetus- ja õpioskused 

 Õppimise all mõistetakse lapse suutlikkust hankida informatsiooni, omandada 

teadmisi, oskusi, avastada ja katsetada läbi oma kogemuse ja aktiivse tegutsemise. 

Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel. Õppimiseks vajab laps 

sonsoorset ehk meeleliselt rikast keskkonda, mis on parasjagu stimuleeriv, stressita, 

positiivne ja julgustav.  

 Õppimisele aitavad kaasa lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. 

Õppimine põhineb lapse vahetul kogemusel. 

 Tunnetustegevuse all mõistetakse lapse üldise vaimse tegevuse, keeleliste võimete 

ja kogemuste koostoimet. Keeleoskus on maailma mõistmise oskus.  

3. Valdkondade kokkuvõtlikud suunitlused 

3.1. Valdkond MINA JA KESKKOND  

Üldeesmärgid: 

 Laps 

 mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 

 omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 
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 väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; 

 väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult; 

 väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 

 märkab nähtusi ja muutusi looduses.  

Valdkonna sisu: 

 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; 

 looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju 

loodusele; 

 tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, jalakäija ohutu 

liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.  

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

 valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, 

mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, sealhulgas tervise- ja 

liikluskasvatust; 

 suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja 

igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte 

ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid; 

 lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, 

vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust; 

 suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm 

märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid 

leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema; 

 suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja 

heaperemehelikult käituma.  

 tegeluste läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid digiseadmeid. 

3.2.  Valdkond KEEL JA KÕNE  

Keelt ja kõnet arendatakse kõikides tegevustes (olmetoimingutes, õppekäikudel, vestlustes, 

vaatlustel, mängudes,  kunsti-; liikumise-; muusika-; jne tegevustes). Igas tegevuses on 

kõnearenduslik osa. Laps omandab kõnet eelkõige täiskasvanut matkides, seega õpetaja kõne 

peab vastama kirjakeele normidele.  

Üldeesmärgid:  

Laps 

 on igapäevasuhtluses aktiivne vestleja, küsimuste esitaja ja suudab olla kuulaja 

rollis; 

 suudab sobivate sõnadega väljendada oma mõtteid, arvamusi, tundeid ja teadmisi; 
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 tunneb huvi raamatute ja lastekirjanduse vastu; 

 kasutab kõnes õiget hääldust, grammatilisi vorme ja lauseehitust; 

 saab aru kuuldud eakohasest tekstist ja oskab seda ümber jutustada; 

 omandab lugema-kirjutamise alusoskused. 

Valdkonna Keel ja kõne sisu: 

 Hääldamine areneb keele- ja huultemängude, silbi- ja häälikumängude, diktsiooni- 

ja välteharjutuste läbiviimistega. Laste ergutatakse harjutusi matkima, neis aktiivselt 

osalema. 

 Sõnavara laiendamine toimub erinevate sõnamängude abil: tegevuste, nähtuste, 

esemete ja nende omaduste nimetamine, sõnade tähenduse täpsustamine sõnade 

moodustamine, liitmine ja tuletamine. 

 Jutustamise arendamine toimub olu- ja saripiltide abil; sündmusest või vahetust 

praktilisest tegevusest jutustamisega. Esemete, olendite ja nähtuste kirjeldamine. 

Lavastusmängud. Ümberjutustused. Jutukeste täiendamised: lõpp, algus, pealkiri.  

 Lugema ja kirjutama õppimine algab raamatuga tutvumisest ja lapsele 

ettelugemisest. Lapsel tekib ettekujutus tekstist, lausest ja sõnast. Järgneb sõnades 

häälikute eristamine ja nende järjekorra määramine. Sõnade võrdlemine 

häälikkoosseisu alusel ja häälikute võrdlemine kõlavuse alusel. Tähtede õppimine 

ja sõnade kokkulugemine. Loetud sõna kontrollimine tähenduse järgi. 

Kirjatehnilised harjutused erinevate vahenditega. 

3.3. Valdkond MATEMAATIKA  

Laps alustab juba väiksena esemete vaatlemist. Ta tunnetab maailma kõikide meeltega. 

Ümbritsev maailm koosneb esemetest ja nähtustest. Laps õpib esemeid kirjeldama: algul 

õpetaja abiga, hiljem iseseisvalt ning järjest detailsemalt.  

Matemaatikast arusaamine tugineb reale käelistele, sõnalistele ja mõttelistele tegevustele, mille 

abil laps hakkab ruumis ja ajas orienteerumisel kasutama erinevaid oskussõnu. 

Matemaatika õppesisu koosneb järgmistest põhitegevusest: loendamine, järjestamine, 

rühmitamine, samaväärse hulga moodustamine, hulga püsimine, mõõtmine, terviku ja osa 

võrdlemine ning modelleerimine. 

 

Üldeesmärgid:  

Laps 

 huvitub ümbritseva maailma nähtuste vaatlemisest ja kirjeldamisest; 

 suudab keskenduda, kuulata, mõelda ja oma mõtteid eakohasel viisil esitada; 

 suudab orienteeruda ümbritsevas ajas ja ruumis; 

  suudab esemeid ja kujundeid uurimise ja vaatlemise teel võrrelda ja kirjeldada 

kasutades vastavat sõnavara;  

 oskab järjestada, rühmitada esemeid ja nähtusi suurus-, asendi ja ajatunnuste järgi;  
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 kasutab arvude võrdlemisel, järjestamisel ning tehete kirjeldamisel vastavat 

sõnavara;  

 tunneb põhilisi pikkuse, massi ja mahu  mõõtühikuid ning rahaühikuid. 

3.4. Valdkond KUNST  

Kunstitegevustes (joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine, kleepimistöö) saab laps 

oma mõtteid ja tundeid loovalt väljendada. Kogu kujutav tegevus on ühendatud mänguga. 

Tähtis on lapse kogemus, tema elamus, tema eriline maailma nägemine, tema rõõm ja rahulolu. 

Kunstiline tulemus on teisejärguline.  

Lapse värvimaailm on eriline ja suhtumine värvidesse on tingitud emotsioonidest. Värve 

tutvustatakse lapsele lihtsate esemete, looduse ja praktilise tegevuse kaudu. 

Kunstitegevuste kaudu areneb lapse: vaatlusoskus; kehataju ja ruumiline mõtlemine; vormi- ja 

värvitaju; erinevate materjalide tundmine ja tajumine; töövahendite tundmine ja 

käsitlemisoskus; materjalide säästliku kasutamise oskus; valikute tegemise oskus. 

 

Üldeesmärgid:  

Laps 

 saab kunstilisi elamusi ja esteetilist naudingut; 

 tutvub eesti ja maailma kunstipärandiga; 

 väljendab ennast kunstitegevustes loovalt ja isikupäraselt; 

 laps tunneb huvi erinevate kunstitegevuste vastu; 

 laps tunneb rõõmu kunstist; 

 laps oskab vaadelda; 

 laps kasutab erinevaid materjale ja töövahendeid; 

 laps suudab teha valikuid. 

 

3.5. Valdkond MUUSIKA 

Muusikaõpetus annab lapsele positiivse emotsionaalse laengu ja süvendab muusikahuvi. 

Muusika aitab mitmekülgselt rikastada laste tundeelu, fantaasiat ning loovust.  

Muusikaõpetuse põhiosad on: muusika kuulamine, laulmine, rütmiline liikumine ja mäng 

lastepillidel. Kõik need tegevused on omavahel tihedas seoses ning moodustavad ühtse 

loomeprotsessi.  

Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja lastepeod annavad lapsele suurt rõõmu, elamusi, 

mõjutab tundmusi ja teadvust ning aitavad süvendada rahvustunnet. Lastepeod toimuvad vabas 

ja sundimatus õhkkonnas nii saab laps esinemisjulgust ja positiivse emotsionaalse kogemuse. 

 

Üldeesmärgid:  

Laps 
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 tunneb rõõmu erinevatest muusikalistest tegevustest; 

 kuulab erinevaid muusikapalasid ja oskab neid iseloomustada; 

 suudab esineda lastepidudel; 

 suudab end väljendada loovalt erinevates laulumängudes; 

 mängib erinevaid lastepille; 

 teab, et on olemas erinevad kultuurid ja muusikad. 

3.6. Valdkond LIIKUMINE 

Liikumine on lapse tegevuste ja mängude loomulik osa. Liikumisõpetuses saab laps kogeda 

liikumisrõõmu. Regulaarne eesmärgistatud harjutamine baasmotoorikal põhinevate kehaliste 

harjutustega võimaldab täiustada omandatud ning kujundada uusi liigutusoskusi. 

Lapse kehalise arengu tagavad harjutuste mängulisus ja mitmekesisus; lapse huvi ja aktiivsus; 

lapse positiivne kogemus;  pidev kordamine, täiustamine erinevate vahendite, võtete ja 

meetoditega; harjutuste järkjärguline keerulisemaks muutmine. 

Üldeesmärgid:  

Laps 

 suudab end pingutada sihipäraseks tegevuseks; 

 suudab tegutseda aktiivselt ja loovalt kehaliste harjutustega; 

 osaleb sportlikes mängudes, on kujunenud ausa mängu põhimõtted; 

 kogeb erinevaid tundeid ja emotsioone: liikumisrõõm, võitmine, kaotamine jm; 

 oskab eakohaseid kehalisi põhiliikumisi; 

 on mitmekülgsete kehaliste võimetega: osavus, kiirus, vastupidavus; 

 on huvitatud igapäevasest aktiivsest liikumisest ja spordist;  

 tunneb huvi sportlike tulemuste ja edusammude vastu; 

 kasutab elementaarseid hügieeni- ja ohutusnõudeid; 

 on hea füüsilise tervise ja rühiga. 

4. Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava 

läbimisel 

4.1. Kaheaastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused:  

Laps:  

 teab ja oskab öelda oma eesnime; 

 aitab täiskasvanul mänguasju ära panna; 

 üritab iseseisvalt süüa ja  tassist juua; 

 võtab seljast lihtsamaid kinnituseta riideid; 

 jälgib teisi lapsi, mängib matkimismänge . 
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Õpi- ja tunnetusoskused:  

Laps: 

 mängib eakaaslasega kõrvuti; 

 laps õpib mängu kaudu ja oma rütmis; 

 suudab lühiajaliselt tegutseda ilma täiskasvanu osaluseta; 

 mängib teiste lastega lihtsamaid rollivahetusega mänge. 

 

Valdkondade oskused 

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi ,huve, jne; 

 mõistab küsimusi kes ?kus ?mis?; 

 osutab nimetatud esemele; 

 suudab lühiajaliselt kuulata eakohaseid jutukesi; 

 saab aru lihtsatest korraldustest ja täidab neid (anna. .,võta.. ,pane); 

 osutab küsimise korral peale ,kätele ,jalgadele, silmadele ,suule, ninale; 

 viibib iga päev hea meelega õues; 

 tunneb ja oskab näidata oma kehaosi. 

 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Sisu: keelekasutus- hääldamine, sõnavara, grammatika, suhtlemine, jutustamine, kuulamine, 

lugemine ,kirjutamine, lastekirjandus. 

Laps:  

 kasutab 1-2 sõnalisi lauseid; 

 kasutab nimi- ja tegusõnu (anna, kiisu,); 

 vaatab koos täiskasvanuga pildiraamatuid; 

 hääldab õigesti mõnda üksikut lühikest sõna ja lihtsamaid häälikuid (a, e, i, o, u); 

 kasutab üksikuid käände- ja pöördevorme; 

 mõistab sõnu (rohkem kui 50) ühes kindlas tähenduses, tuttavas olukorras; 

 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Sisu: hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine, suurused ja mõõtmine, geomeetrilised 

kujundid, orienteerumine ajas ja ruumis. 

Laps:  

 rühmitab esemeid ühe sarnase tunnuse (värvus ,kuju ,suurus) järgi hulgaks; 

 leiab erinevata esemete hulgast palju ja üks; 

 loendab asju kolme piires ning vastab küsimusele mitu on?; 

 näeb ja leiab esemetes erinevusi (suur- väike); 

 leiab samasuguse kujundi; 

 eristab ümmargusi ja kandilisi esemeid sh ring ja ruut; 

 mõisted öö ja päev ning matkib tegevusi mängus; 

 orienteerub oma kehal ja näitab mis asub ülal, all ,kõrval, ees- taga; 
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Valdkond: KUNST 

Sisu: kujutamine ja väljendamine: mõtete ja tunnete edasiandmine nähtaval kujul  

kujundamine :objektile vormi ,kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine 

tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine 

kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstist. 

Laps: 

 tunneb rõõmu kunstitegevuses osalemisest; 

 leiab ümbritsevas juhendamise toel sinise, kollase, punase ja rohelise värvi; 

 rullib, veeretab muljub ja näpistab voolimismaterjali; 

 teeb pulga või sõrmega pehmesse voolimismaterjali jäljendeid; 

 joonistab vertikaalseid, horisontaalseid ,sirgeid, lainelisi, spiraalseid jooni; 

 kasutab õpetaja abiga näpuvärve, vajutab jäljendeid; 

 kortsutab iseseisvalt pehmet paberit, rebib paberist tükke; 

 katab aluspinna liimiga ,liimib kujundeid. 

 

Valdkond: MUUSIKA 

Sisu: laulmine, muusika kuulamine, muusikalis-rütmiline liikumine, pillimäng. 

Laps: 

 tunneb huvi laululise tegevuse vastu, kuulab õpetaja laulu; 

 liigub vastavalt muusikale (kõnnib, jookseb ,keerutab, kükitab); 

 mängib õpetaja ettenäitamisel kaasa kuuldud muusikale pilli, plaksutab rütmi; 

 tunneb rõõmu kuulatavast muusikapalast. 

 

Valdkond: LIIKUMINE 

Sisu: liikumisalased üldteadmised, põhiliikumised, liikumismängud, erinevad spordialad, 

tants ja rütmika. 

Laps: 

 liigub õpetaja juhendamisel ohutult; 

 ronib ja roomab üle takistuste; 

 mängib kaaslastega kõnni- ja jooksumänge; 

 jookseb veereva vahendi järel (pall, rõngas); 

 sooritab ettenäitamise ja juhendamise järgi asendeid ja liikumisi; 

 mängib vabamängus iseseisvalt; 

 kõnnib piiratud pinnal, säilitab kõndides ja joostes sihi; 

 hüpitab käes palli ja jälgib selle suunda; 

 suudab liikuda muusika järgi. 

4.2. Kolmeaastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused:  

Laps: 
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 tegutseb lühiajaliselt omaette, täiskasvanu osaluseta; 

 Väljendab tugevaid emotsioone, oma mina; 

 paneb (vajadusel abiga) selga ja võtab seljast jope, kampsuni, sokid jm; vajab abi 

nööpide, paelte, lukkude puhul; 

 meeldetuletamisel tänab, palub, tervitab; 

 saab aru ,et inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja emotsioonid; 

 loob sõprussuhteid lastega, tegutseb nendega kõrvuti; 

 saab hakkama eneseteenindamisega, peseb käsi ,käib wc iseseisvalt. 

Õpi- ja tunnetusoskused: 

Laps: 

 reageerib lihtsatele juhistele ja korraldustele; 

 suudab teha valikuid, omab sõnavara mis võimaldab tal ennast väljendada; 

 paneb oma asjad kokku meeldetuletamisel; 

 mängib sageli 2-3 lapsega ja järgib lihtsamaid reegleid; 

 mängib omal algatusel iseseisvalt ,keskendub tegevusele lühikeseks ajaks. 

  

Valdkondade oskused  

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 vastab õigesti küsimusele kas ta on tüdruk või poiss; 

 oskab lohutada haiget saanud sõpra; 

 suudab leida oma koha rühmas (kapp, voodi, käterätik); 

 nimetab pereliikmeid (ema, isa, õde ,vend); 

 tunneb ja nimetab sõidukeid (auto, buss, rong, laev); 

 nimetab tuttavat looma ja tema kehaosi; 

 oskab osutamise korral nimetada metsa, muru, lille, puud); 

 oskab nimetada  aastaaegadele iseloomulikke tunnuseid; 

 teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett ja toitu; 

 oskab panna prügi nii ruumis kui looduses prügikasti; 

 nimetab toiduaineid. 

 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Laps: 

 osaleb dialoogis ,esitab küsimusi ,väljendab oma soove ja vajadusi; 

 loeb peast või  kordab järele 1-2 realist  luuletust ,kasutab kõnes 1-2 silbilisi sõnu; 

 on omandanud põhilise osa keele häälikutest ja grammatilisest struktuurist, 

kõneleb seostatult ,kasutades keele grammatilisi vorme; 

 nimetab tegevusi pildil, kasutab nimi ja tegusõnu; 

 kasutab tagasõnu (all, peal, sees, taga) ruumisuhete tähistamiseks; 
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 eristab kuulmise järgi häälikuliselt sarnaseid sõnu (tass-kass, pall-sall); 

 kasutab kõnes värvust, suurust jt. hästi tajutavaid tunnuseid tähistavaid 

omadussõnu; 

 hääldab õigesti enamikku häälikuid (erandid võivad olla -r, s, k, õ ,ü); 

 vaatab üksi ja koos täiskasvanuga pildi raamatuid, keerab lehte, räägib mida näeb; 

 kuulab sisult ja keelelt jõukohaseid etteloetud teksti. 

 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Laps:  

 leiab samasuguse vormi ja värviga eseme; 

 võrdleb kahte eset suuruse, pikkuse ,laiuse järgi ning kasutab mõisteid (pikem-

lühem, suurem-väiksem ,kitsam-laiem); 

 loendab 5 piires ja tunneb arvude rida 5-ni; 

 rühmitab esemeid ühe etteantud tunnuse (värv, kuju, suurus) alusel hulgaks; 

 eristab kolmnurka ja nelinurka ,ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid. 

 

Valdkond: KUNST 

Laps: 

 arendab läbi kunstitegevuste oma meeli ja motoorikat; 

 hoiab rasvakriiti, pliiatsit pöidla ja sõrmega, mitte rusikaga; 

 kasutab mitmesuguseid töövahendeid: pintsel, pliiats, kriit, jm; 

 veeretab, mudib ja venitab savi ning plastiliini; 

 voolib ümar- ja piklikke vorme ,tükeldab ja liidab voolimismaterjali, surub 

nendesse sulgi, seemneid, kivikesi; 

 kritseldab paberile ,kasutab erivärvi pliiatseid; 

 tõmbab kaarjaid jooni ja joonistab ümarvormi; 

 teeb pintsli jm vahendiga täppe ,triipe, katab paberipinda nii liimi kui värviga; 

 kasutab kääre, lõikab kitsamaid ribasid; 

 rebib paberist ribasid, kortsutab pehmet paberit; 

 räägib mida ta oma töös kujutab. 

Valdkond: MUUSIKA 

Laps: 

 huvitub laululistest tegevustest ,laulab kaasa õpetajaga; 

 liigub koos õpetajaga muusika saatel; 

 matkib lindude ja loomade liigutusi ,teeb kaasa lihtsamates laulumängudes; 

 kõnnib ja keerutab paarilisega käest kinni hoides; 

 mängib  muusikat  kuulates kaasa löökpilli, kõlapulki; 

 eristab muusikapille tämbri järgi ja oskab nende saatel liikuda ja laulda. 
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Valdkond: LIIKUMINE 

Laps: 

 sooritab põhiliikumisi (kõnd, hüpped, jooks,) muusika järgi; 

 säilitab liikudes tasakaalu; 

 mängib matkiva sisuga 1-2 reegliga kõnni-ja jooksu mänge; 

 mängib iseseisvalt liikumismänge; 

 sooritab võimlemisharjutusi erinevate vahenditega; 

 teeb harjutusi ettenäitamise ja juhendamise järgi; 

 teeb painduvust ja kiirust arendavaid harjutusi; 

 veab tühja kelku ja sõidab iseseisvalt mäest all. 

4.3. Nelja aastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused  

Laps: 

 väljendab tugevaid emotsioone, oma mina; 

 seab endale mõningaid eesmärke ja täidab neid; 

 meeldetuletamisel tänab, palub, tervitab; 

 saab aru ,et inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja emotsioonid; 

 loob sõprussuhteid lastega, tegutseb nendega kõrvuti; 

 saab hakkama eneseteenindamisega, peseb käsi ,käib wc iseseisvalt; 

 püüab teisi abistada ja lohutada; 

 arvestab reegleid mängudes ja tegevustes; 

 saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest. 

Õpi- ja tunnetusoskused 

Laps: 

 oskab osaliselt oma tegevusi planeerida, tegutseb iseseisvalt otsese juhendamiseta; 

 plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleeme; 

 saab aru mõistatustest ja lihtsamatest piltlikest võrdlustest; 

 järgib lihtsaid reegleid, huvitub võistlusmängudest ja tahab olla edukas; 

 osaleb ühistegevustes ,rolli- ja võistlusmängudes; 

 saab aru arvumõistest ja huvitub tähtedest; 

 omandab teadmisi kogetud emotsioonide kujutluste ja kõne kaudu. 

Valdkondade oskused  

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 korrastab vajadusel oma mängu ja töökoha; 

 nimetab kohti ja esemeid ,mis võivad olla ohtlikud; 
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 oskab nimetada ruume lasteaias ja teab nende otstarvet; 

 teab valgusfoori tulede süttimise järjekorda ja teab nende tähendusi; 

 teab helkuri kasutamise vajalikkust; 

 teab eriotstarbeliste sõidukite (kiirabi, politsei ,tuletõrje) ülesandeid; 

 nimetab kohti ja esemeid ,mis võivad olla ohtlikud. 

 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Laps: 

 kordab liisusalme ja luuletusi; 

 kasutab 3-5 sõnalisi lauseid, sh koond ja rindlauseid; 

 jutustab kahe-kolme lausungiga lihtsa jutukese läbielatud või nähtud sündmusest; 

 mõistab täiskasvanu poolt ette jutustatud teksti; 

 kasutab kõnes õigesti tegusõna lihtmineviku vorme; 

 kuulmise teel eristab ja tunneb ära hääliku häälikute reas; 

 tunneb ja nimetab üksikuid tähti; 

 matkib lugemist ja kirjutamist, kritseldades kriidi või pliiatsiga. 

 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Laps:  

 rühmitab esemeid kahe erineva tunnuse alusel (rühma lapsed-poisid, tüdrukud); 

 võrdleb esemete hulki paaridesse seades ning otsustab mida on rohkem, mida 

vähe; 

 tutvub arvudega 10-ni; 

 järjestab esemeid kõrguse järgi (kõrgem-madalam); 

 järjestab 3 eset suuruse, pikkuse ,laiuse ja kõrguse järgi; 

 näeb ja oskab kirjeldada ruudu, ristküliku sarnasusi ja erinevusi ning leida 

sarnaseid kujundeid ümbritsevast; 

 teab ööpäeva osi: hommik-päev –õhtu- öö; 

 kirjeldab tegevusi eile-täna-homme; 

 määrab enda asukohta teiste laste ja asjade suhtes; 

 määrab paremat ja vasakut pool. 

Valdkond: KUNST 

Laps: 

 rullib ja veeretab voolimismaterjali iseseisvalt;  

 keerab piklikke vorme spiraaliks; 

 liites omavahel ümarvorme kujutab loomi (karu ,jänes, kass); 

 joonistab ümarvormi, tõmbab erineva suuna ja pikkusega jooni; 

 ühendab joonistustes omavahel lihtsaid kujundeid; 

 oskab kasutada 2-3 värvitooni, katta paberit värviga, loputada pintslit värvist; 

 koos õpetajaga teeb pintslivajutusi pintsli külgedega; 

 oskab lõigata, rebida, kortsutada liimida paberit; 
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 lõikab paberist ribasid ,teeb paberisse sisselõikeid. 

Valdkond: MUUSIKA 

Laps: 

 oskab kasutada löökpille: kõristid, kõlapulgad, tamburiin jms; 

 laulab vabalt voolava häälega; 

 alustab, lõpetab laulu teistega üheaegselt; 

 liigub vastavalt muusika iseloomule; 

 liigub ringis üksi, paaris, ringis ,hanereas; 

 kasutab lihtsaid tantsuelemente (galopp, sulghüpped); 

 kuulab lõpuni laulu ja  muusikapala, osaleb laulumängudes. 

Valdkond: LIIKUMINE 

Laps: 

 kõnnib ja jookseb kooskõlastatud käte ja jalgade liikumisega; 

 kõnnib tasakaalupingil; 

 ronib varbseinal vahelduva sammuga; 

 viskab palli paaris; 

 hüppab paigalt kaugust; 

 sooritab põhiliikumisi kombinatsioonides ja õpitud harjutustes; 

 sooritab koordinatsiooni, tasakaalu ja osavust arendavaid harjutusi; 

 mängib 2-4 reegliga liikumismänge; 

 hoiab oma kohta erinevates rivistustes :kolonnis, ringis ,viirus; 

 algatab iseseisvalt mängu. 

4.4. Viieaastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

Laps: 

 väljendab oma emotsioone ja räägib nendest; 

 suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt; 

 hakkab mõistma teiste inimeste tundeid, väljendab oma emotsioone ja räägib 

nendest; 

 arvestab elementaarseid viisakusreegleid: palub andeks, tänab jne; 

 oskab avalikus kohas käituda; 

 oskab teha eakaaslastega koostööd; 

 on tundlik teiste hinnangute suhtes ,need mõjutavad tema enesehinnangut; 

 eelistab sootüübilisi mänge. 

Õpi- ja tunnetusoskused 

Laps: 

 tegutseb lühikest aega iseseisvalt; 

 korrigeerib oma käitumist ja tegevusi, kui täiskasvanu sellele tähelepanu juhib; 
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 mängib rollimänge, kooskõlastab oma tegevust teiste laste tegevusega, kasutab 

erinevat rollisuhtlust; 

 arvestab mängureegleid ühistes mängudes; ja järgib neid; 

 on ettekujutus numbritest, tähtedest ,sümbolitest; 

 omandab teadmisi kõne kaudu, on aktiivne ,lahendab probleeme. 

Valdkondade oskused  

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 mõistab, et inimesed võivad olla erinevad; 

 nimetab tervist hoidvaid tegevusi; 

 sööb kiirustamata; 

 oskab kirjeldada lasteaia õueala ning seal kasutatavaid vahendeid; 

 nimetab tegevusi ja vahendeid, mis võivad olla ohtlikud ruumides ja õuealal; 

 peseb ise hambaid; 

 nimetab toiduaineid, mida tuleb iga päev süüa. 

 selgitab, miks ei tohi võõrastega kaasa minna ning tundmatuid asju ei puutu; 

 oskab nimetada kõiki aastaaegu ning neid iseloomustada; 

 mõistab, miks on vaja istutada puid ja taimi; 

 teab, kuidas sõiduteed ületada; 

 teab lapse jaoks vajalike liiklusmärkide tähendust. 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Laps: 

 teab oma rahvust, oma keelt ning riigi tähtsamaid sümboleid; 

 hääldab õigesti kõiki emakeele häälikuid ja sageli kasutatavaid võõrsõnu (diivan, 

banaan); 

 moodustab grammatiliselt õigeid lauseid; 

 suudab määrata hääliku olemasolu sõnas;  

 kasutab kõnes  tingivat kõneviisi (mängisin, mängiksin) ja nimisõna käändevorme  

mitmuses (ilusatel lilledel); 

 kasutab kõnes iseloomuomadusi ja hinnangut väljendavaid  omadussõnu (arg, 

kaval igav). 

 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Laps:  

 oskab näha ja nimetada 3-5 eseme ühist tunnust; 

 oskab kasutada ajamõisteid (eile, täna, homme); 

 määrab vasakut ja paremat poolt; 

 nimetab arve 1-10; 

 loendab hulga elemente 1 -10-ni; 
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 oskab esile tuua erinevaid ja sarnaseid tunnuseid; 

 oskab esemed olulise tunnuse järgi grupeerida;  

 mõõdab pikkust, laiust, kõrgust kokkulepitud mõõtevahendiga; 

 järjestab raskuse ja paksuse järgi; 

 teab nädalapäevade järjestust. 

Valdkond: KUNST 

Laps: 

 kasutab töövahendeid: pintsel, pliiats, käärid; 

 oskab võtta pintslile värvi ja katta paberipinda; 

 lõikab, rebib, voldib lihtsaid kujundeid, voolib kujukesi ; 

 kasutab joonistusvahendeid liigse surveta, värvib pindu  viltpliiatsitega, kriitide ja 

söega; 

 lükib paelale ,traadile auguga esemeid; 

 jutustab küsimuste toel, mida ta on oma töödes kujutanud ning nimetab materjale 

mida on töös kasutanud; 

 joonistab äratuntavalt maja, inimest ,puud. 

 

Valdkond: MUUSIKA 

Laps: 

 laulab ilmekalt, puhta intonatsiooniga; 

 õppeaasta lõpuks laulab iseseisvalt mõnda aasta jooksul õpitud laulu; 

 oskab liikumises kasutada raskemaid elemente: ees ja külggalopp, hüpaksamm; 

 kuulab muusikat ja oskab seda iseloomustada (lõbus, kurb, kõrge, madal jne); 

 mängib raskemaid rütmipille (triangel). 

Valdkond: LIIKUMINE 

Laps: 

 valitseb oma keha ning sooritab tasakaalu, painduvust, osavust arendavaid 

harjutusi; 

 kasutab põhiliikumisi aktiivses kehalises tegevuses ja mängudes; 

 seisab ja hüppab ühel jalal, kõnnib päkal, kannal, jala sise – ja välisküljel; 

 liigub vastavalt muusika tempo kiirenemisele või aeglustumisele; 

 mängib kollektiivseid võistlusmänge; 

 tunnustab nii enda kui vastasmeeskonna edu; 

 õpitud tegevustes kasutab ohutuid liikumisviise, kasutab spordi – ja 

mänguväljakute vahendeid sihipäraselt. 

4.5. Kuueaastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

Laps: 

 sõlmib sõprussuhteid teiste lastega; 
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 abistab ja kiidab teisi; 

 osaleb äraarvamismängudes; 

 hoiab korras õppe- ja mänguasjad,  

 tunneb ja täidab lauakombeid. 

 

Õpi- ja tunnetusoskused 

Laps: 

 kirjutab loetavalt oma ees – ja perekonnanime; 

 nimetab oma lasteaia ja rühma nime; 

 suudab tööga tegeleda  kuni 20 minutit; 

 tuleb toime mängureeglite selgitamisega;  

 osaleb ühismängudes, mis nõuavad otsustamist; 

 tuleb toime erinevate rollide täitmisega; matkib mängus täiskasvanute rolle; 

 suudab vestluses oma järjekorda oodata;  

 suunab kõnega kaaslaste tegevust, annab hinnangut; 

 plaanib oma igapäevategevusi ,seab eesmärke ja üritab alustatud tegevused 

lõpetada. 

Valdkondade oskused  

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 teab, miks on vaja prügi sorteerida; 

 kirjeldab, kuidas hoida enda ja teiste tervist; 

 teab, millised toiduained tekitavad hambaauke; 

 selgitab, mis on südame kõige olulisem ülesanne ning teab, millised tegevused 

aitavad südant hoida; 

 teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda ohuolukorras; 

 seostab muutusi looduses aastaaegade vaheldumisega ning oskab neid kirjeldada; 

 oskab kirjeldada oma teekonda kodust lasteaeda; 

 soovib osaleda looduse korrastamises. 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Laps: 

 räägib iseendast ja esitab küsimusi täiskasvanu kohta; 

 oskab nimetada teisi rahvusi ja keeli; 

 jutustab pildi või kogemuse põhjal seotud lausungitega; 

 kasutab ja mõistab suhtlemisel nalja, püsib teemas ,vajadusel läheb kaasa teema 

muutusega; 

 oskab häälida, määrata hääliku olemasolu ja asukohta sõnas (v.a häälikuühenditega 

sõnad). 

 jutustab edasi kuuldud teksti, sündmuste järgnevust (muinasjutt); 

 suunab kõnega kaaslaste tegevust ja annab sellele hinnanguid; 
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 kasutab kõnes saava ja rajava käände vorme (saab lauljaks ,jookseb kivini); 

 kasutab kõnes õigesti aega väljendavaid määrsõnu (eile, täna ,homme); 

 kasutab õigesti sihilisi ja sihituid tegusõnu (veereb-veeretab); 

 häälib täiskasvanu abiga 1-2 silbilisi sulghäälikuta ja häälikuühendita sõna; 

 loeb üksikuid sõnu kindlas situatsioonis (tänavanimed, sildid). 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Laps:  

 loendab 12 piires, teab arvude rida 12-ni; 

 järjestab esemeid suuruse, pikkuse, laiuse ja kõrguse järgi; 

 tunneb numbrimärke ,oskab nimetada eelnevat ja järgnevat arvu; 

 paneb kokku kahe hulga esemed ja liidab; 

 võtab ühest hulgast esemeid ära ja lahutab; 

 järjestab raskuse ja paksuse järgi; 

 koostab mustreid ,laob pilte kujunditest; 

 kirjeldab tegevusi erinevatel nädalapäevadel ja teab nädalapäevade nimetusi; 

 eristab mõisteid  kiiresti-aeglaselt, varsti, kohe; 

 määrab eseme asukohta teise eseme suhtes all-peal, keskel-äärel vasakul-paremal; 

 orienteerub ruumis (õues); 

 rühmitab kujundeid vormi, suuruse ,värvuse järgi; 

 järjestab kuni 5 eset suurustunnuse järgi. 

Valdkond: KUNST 

Laps: 

 lõikab välja lihtsamaid kujundeid; 

 oskab joonistada kujundeid; 

 voolib loovalt; 

 oskab kasutada pliiatsiteritajat; 

 murrab paberi kokku joont mööda; 

 õpib segama põhivärve (punane, sinine, kollane); 

 meisterdab looduslikust materjalist ,liites olemasolevaid detaile; 

 teeb lihtsamaid villa, tekstiili ,lõnga töid (punub, põimib, sõlmib. 

Valdkond: MUUSIKA 

Laps: 

 oskab tantsusamme ja kasutab neid erineva iseloomuga tantsudes: rõhksamm, 

hüpaksamm, galopp, keerutus; 

 oskab välja mõelda uusi liigutusi laulumängude juurde; 

 laulab ilmekalt erineva iseloomuga laule (vaikselt, valjult, kiirelt, aeglaselt); 

 julgeb esineda üksi solistina; 

 tantsib polkasammuga; 

 oskab kirjeldada muusika iseloomu; 

 tunneb ära lihtsamaid zanre (marss ,laul, tants); 
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 mängib rütmi ja meloodiapillidel. 

Valdkond: LIIKUMINE 

Laps: 

 käsitseb mängu ja spordivahendeid juhendatud aktiivsetes tegevustes ja 

loovmängudes; 

 säilitab dünaamilistes harjutustes tasakaalu; 

 ronib varbseinal ja vahelduva sammuga ja täidab lisaülesandeid; 

 püüab, viskab, põrgatab palli; 

 hüppab kaugust hoojooksult ja paigalt; 

 teab ja kasutab mõisteid õpitud terminoloogia piires (kõhuli lamang, harkiste); 

 talub kaotust võistlusmängudes; 

 mõistab hügieeninõuete olulisust; 

 käsitseb mängu –ja spordivahendeid  liikumismängudes. 

4.6. Seitsmeaastased lapsed 

Üldoskused 

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

Laps: 

 käitub üldtunnustatud käitumisnormide kohaselt, on võimeline oma tegevust 

analüüsima; 

 oskab kuulata ja aru saada (õppetegevustes); 

 tajub ja mõistab teise arvamusi. 

Õpi- ja tunnetusoskused 

Laps: 

 on võimeline iseseisvalt 25-30 min töötama või mängima; 

 suudab kontrollida oma emotsioone; 

 suudab väljendada oma mõtteid ja tundeid; 

 oskab rääkida sellest, mida kavatseb tegema hakata; 

 täidab täiskasvanu sõnalisi juhiseid ning korrigeerib vajadusel oma tegevusi; 

 on eakohastes tegevustes algatusvõimeline ja iseseisev; 

 oskab seada eesmärke ja püüab viia oma tegevused lõpuni; 

 arvestab eakaaslaste ja täiskasvanute tunnetega. 

Valdkondade oskused  

Valdkond: MINA JA KESKKOND 

Laps: 

 oskab kasutada telefoni, kõnele vastata, kuuldud teavet edastada, helistada 

hädanumbrile 112; 

 teab, milline tegevus ja käitumine kahjustab tervist; 

 tunneb taldrikureeglit; 
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 selgitab, mis on kopsude kõige olulisem ülesanne ning teab, millised tegevused 

aitavad hoida kopsu tervena; 

 teab ja selgitab, kuidas käituda eksinuna (linnas, maal või metsas); 

 mõistab asjade säästliku kasutamise vajadust (tarbetud ostud, raiskamine); 

 oskab käituda loodushoidlikult; 

 teab ja kasutab sportides, liigeldes jms üldkasutatavaid turvavahendeid; 

 teab, kuidas liigelda tänaval ohutult, ületada erinevaid ristmikke. 

 

Valdkond: KEEL JA KÕNE 

Laps: 

 tuleb toime eakaaslaste ja täiskasvanutega suheldes; 

 teab eesti rahvatraditsioone ja kombeid; 

 kasutab kõnes kõiki käände-ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses; 

 suudab järele korrata eri vältes sõnaridu (koli- kolli- kooli); 

 oskab analüüsida lauset (mitu sõna on lauses, mis on lauses 2,4 jne sõna); 

 tunneb tähti ;veerib kokku 1-2 silbilisi sõnu; 

 eristab lühikesi ja pikemaid häälikuid sõnas;  

 laob ja kirjutab analüüsitud sõnu; 

 saab aru kuuldu sisust ning suudab sellele sobivalt reageerida. 

Valdkond: MATEMAATIKA 

Laps:  

 liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb ja kasutab vastavaid sümboleid (+, =); 

 teab igapäevaelus kasutatavaid pikkusmõõte, massimõõte ning rahaühikuid ning 

kasutab mängutegevustes; 

 oskab öelda kellaaega täistundides; 

 eristab ruumilisi kujundeid (kuup .kera, risttahukas, püramiid) tasapinnalistest 

kujunditest (ruut ,ring ,kolmnurk); 

 teab kuude nimetusi ning enda sünnikuud, ja –päeva; 

 oskab koostada matemaatilisi jutukesi kahe etteantud hulga järgi; 

 kasutab kõnes õigesti sõnu :enne, praegu, hiljem- varem; 

 oskab määrata asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal, 

paberil. 

Valdkond: KUNST 

Laps: 

 oskab joonistada inimest õigetes proportsioonides; 

 oskab joonistusvahenditega esile tuua heledamaid ja tumedamaid, erineva laiusega 

jooni ja täppe; 

 tunneb ja nimetab erinevaid värvitoone; 

 kasutab tuttavaid voolimismaterjale kujundab mustreid; 

 segab värve uute toonide saamiseks; 
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 valib eri materjalide liitmiseks ühendusviiside seast sobivamad võtted; 

 fantaseerib ja jutustab oma töö juurde loo; 

 kasutab töös eri jämedusega pintsleid. 

Valdkond: MUUSKA 

Laps: 

 kasutab lihtsaid tantsusamme tantsides üksi, paarilisega ja rühmas; 

 oskab improviseerida (loob laulu), laulab voolava ja pehme häälega; 

 tantsib kergelt (õige kehahoid), kuulab täpselt muusikat; 

 eristab erineva iseloomuga muusikat (laul, instrumentaalmuusika); 

 eristab olemasolevaid pille kõla ja kuju järgi; 

 oskab kasutada pille rütmilise liikumise või laulu saates; 

 oskab tantsusamme ja kasutab neid erineva iseloomuga tantsudes: rõhksamm, 

hüpaksamm, galopp, keerutus jm; 

 kuulatud muusikat iseloomustades kasutab eakohast sõnavara. 

Valdkond LIIKUMINE 

Laps: 

 on kehaliselt aktiivne; 

 suudab valitseda oma liigutusi ja liikumist erinevates mängudes ja tegevustes nii 

ruumis, maastikul kui ka tänaval; 

 suudab säilitada tasakaalu staatilistes asendites ja liikumisel, kontrollib oma 

kehaasendit (rühti) kõndimisel, istumisel ja seismisel; 

 oskab käsitseda spordi- ja mänguvahendeid: visata, püüda, põrgatada ja lüüa palli, 

veeretada rõngast, tiirutada hüpitsat ja hoonööri, hüpitsaga hüpata; 

 kasutab harjutusi tehes mõlemat kätt, täpsust nõudvates tegevustes kasutab 

domineerivat kätt; 

 liigub enda tekitatud rütmi järgi ning vahelduva tempoga kiiremalt aeglasemale; 

 liikudes ja mängides peab kinni reeglitest (valides sobiva paiga ja vahendeid); 

 austab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud reeglitest; 

 nimetab erinevaid spordialasid ja mõnda  Eesti tuntumat sportlast 

5. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise 

põhimõtted ja korraldus 

Lapse arengu hindamine ja analüüsimine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapse arengu 

hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused. 

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, positiivse enesehinnangu 

toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. Rühmaõpetaja 

tutvustab lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid, korraldust ja laste arengu eeldatavaid 

tulemusi. Vaatlusandmestik peab olema kasutatav ja mõistetav nii pedagoogidele kui ka lapsevanemale. 

Erinevate inimeste vaatluseid ja tähelepanekuid on kasulik ning vajalik omavahel võrrelda. 
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Eesmärk on koguda informatsiooni, mida saab: 

 jagada teiste pedagoogidega; 

 jagada vanematega; 

 jagada lapsega (edusammud arengus); 

 kasutada tegevuste planeerimisel ja õppekava arendamisel; 

 arvestada lapse individuaalsel arendamisel. 

Meetodid 

 Vaatlus 

 Tähelepanekute ja vaatluste dokumenteerimine 

 Arenguvestlus lapsevanematega 

 

Dokumenteerimine 

 Lapse arengumapp 

 Rühmapäevik, nädalaplaan 

 Lapse arengu vaatluslehed 

 Logopeedi ja teiste erialaspetsialisteide hinnangud 

 Küsitluslehed lapsevanematele 

 Kokkuvõtted arenguvestlustest 

 

Arengumapp 

Pedagoogid planeerivad iga õppeaasta algul lapse arengu analüüsimise. Lapse arengu jälgimiseks 

koostatakse igale lapsele arengumapp. Arengumapi koostamise eesmärk on koguda lapse töötulemuste 

näidiseid, mis annavad ülevaate lapse saavutustest ja arengust pikema perioodi jooksul, lapse tulekust 

lasteaeda kuni lapse lahkumiseni lasteaiast. Arengumapid asuvad rühmas, suveperioodil direktori ruumis 

lukustatud kapis. Arengumapi materjalid on konfidentsiaalsed. Lapsevanematel on võimalik tutvuda 

arengumapi sisuga  neile sobival ajal. Arengumapp on individuaalse vestluse aluseks lapsevanemaga. 

Arengumapp käib lapsega kaasas kogu koolieelse perioodi. Lasteaiast lahkudes saab laps oma 

arengumapi kaasa. 

Arengumapi eesmärgiks on: 

 näidata laste tööde kaudu lapse õppimist iseseisvalt ja koostöös teistega 

 jälgida lapse tegutsemist, õppimist ja edusamme teatud aja jooksul 

 tunnustada lapse saavutusi ja edusamme 

 

Arengumapp sisaldab:  

 tähelepanekuid lapse tegevuse kohta (vaatlused, küsitlused jm); 

    lapse mängu kirjeldusi, rollide jm taolise ülevaateid; 

 valikut laste loomingust (käelistest töödest); 

 lapse huvitavaid ütlemisi, arvamusi ja sõnalist loomingut; 

 lastevanemate küsitlusi lapse kohta (küsitluslehed); 

 rühmaõpetajate täidetud lapse arengu vaatluslehti 

 kokkuvõtteid logopeedilt kõneravitööst. 
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Lapse arengu vaatluslehed 

Lapse arengu analüüsimiseks kasutatakse lapse arengu vaatluslehti, mis on koostatud 

vanuste kaupa. Samade vaatluslehtede kasutamine kahel korral õppeaasta jooksul annab hea 

ülevaate lapse arengust ja muutustest. 

Lapse arengu vaatluslehele tehakse sissekandeid kaks korda aastas: 

1) Sügisel (september-oktoober).  

Selle etapi tulemusena saavad pedagoogid teada: 

 lapse need arenguvaldkonnad, mis vajavad aasta jooksul enamat tähelepanu; 

 mida arvestada tegevuste planeerimisel; 

 keda tuleks erispetsialistide juurde konsultatsioonile saata; 

 kuidas toetada ja suunata probleemide ilmnemise korral lapse arengut. 

2) Kevadel (aprill-mai).  

Selle etapi tulemusena saavad pedagoogid:  

 teada lapse arengu edenemise õppeaasta jooksul; 

 hinnata õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkust. 

6. Arenguvestluste läbiviimise põhimõtted 

Arenguvestluse mõiste 

Arenguvestlus on ettevalmistatud vestlus, kus arutatakse lapse arengut, pädevuste/oskuste 

omandamise võimalusi ning lepitakse kokku tulevase perioodi tegevuste suhtes. 

Arenguvestluse käigus arutatakse, kuidas saab õpetaja koostöös perega toetada lapse arenguks 

võimaluste loomist ning nõustada lapsevanemat õppimise ja õpetamise küsimustes. Lasteaias 

viivad arenguvestluse läbi rühma õpetajad, kaasates vajadusel ka assistendi ja/või logopeedi. 

 

Arenguvestluse läbiviimise põhjendus 

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava § 24 punkt 6 sätestab, et vähemalt kord õppeaastas 

viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, 

mis: 

 annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest; 

 selgitab välja lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes 

 

Arenguvestlus kui vastastikune kokkulepe 

Õpetaja ja lapsevanema vahel sõlmitud vastastikune kokkulepe sisaldab lapse arengu 

toetamiseks püstitatud arengueesmärke ning nende saavutamise võimalusi. Oluline on, et 

arengueesmärgid oleksid selgelt defineeritud ja reaalsed võimalused nende saavutamiseks 

oleksid läbi arutatud. Lapse arengueesmärgid peavad olema jälgitavad ja mõõdetavad. 

Arenguvestluse käigus antav tagasiside lapsevanemale peab olema konstruktiivne. 
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Konfidentsiaalsusnõuded arenguvestluse läbiviimisel 

Lapse arengu hindamistulemused, arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon ja 

arenguvestluse lõpus vormistatud kokkuvõte on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avalikustamisele 

kolmandatele isikutele. Lasteaiaõpetajal arenguvestluse käigus teatavaks saanud kriminaalse 

sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale. 

Arenguvestluse kokkuvõtted ja lapse vaatluslehed säilitatakse üks aasta peale lapse lasteaiast 

lahkumist. 

 

Arenguvestluste läbiviimise aeg 

Arenguvestlust viiakse läbi üks kord aastas vastavalt õpetaja ja lapsevanema eelnevale 

kokkuleppele. Vestluste periood on fikseeritud rühma aasta tegevuskavas. Vajadusel, näit 

koolieelikute puhul või õpetaja vahetumise korral võib arenguvestlusi läbi viia ka sagedamini. 

 

Arenguvestluse ettevalmistamine 

Õpetaja lepib lapsevanemaga kokku arenguvestluse toimumise kuupäeva ja kellaaja. 

Arenguvestluseks valmistuvad nii rühmaõpetaja kui lapsevanem. Vajaduse/soovi korral 

annavad õpetajad enne arenguvestluse toimumist lapsevanemale küsitluslehe, valides 

arenguvestluse korra lisana olevate soovituslike küsitluslehtede või rühma vajadustest lähtuva 

omakoostatud küsitluslehe vahel.  

 

Arenguvestluse läbiviimine 

1) Vestluse sissejuhatavas osas tuleb pöörata tähelepanu vestluse läbiviimise õhkkonnale, 

kasutada lapse ja lapsevanema eesnime, olla tähelepanelik vanemate valimisoleku suhtes 

alustada vestlus, väljendada ennast arusaadavalt jne. 

2) Arenguvestlus võib toimuda järgmise kava lausel: 

 Alusta vestlust lihtsamates küsimustest. 

 Kasuta vestluses lapse ja lapsevanema eesnime. 

 Andke lapsevanemale teada, millele arenguvestlus keskendub. 

 Tunnustage lapse püüdlusi. 

 Küsige üle kas räägitu on arusaadav. 

 Kirjeldage lapse  käitumist, ärge andke hinnanguid. 

 Küsige selgitusi ja põhjendusi. 

 Rääkige lapsevanemale vajadusel lasteaia eesmärkidest, ja muudatustest, mis on 

seotud tema lapse või rühmaga. 

 Saavutage kokkulepe. 

3) Lapsevanemale antav tagasiside algab ja lõpeb positiivselt, on heatahtlik, aus ja siiras. 

Probleemide esitamine on konkreetne ja kiire ning toetub faktidele, mitte hinnangutele. 

Lapsevanemalt küsitakse temapoolseid sobivaid lahendusi ja pakutakse omapoolseid 

võimalusi. Kõige edukamaks loetakse arenguvestlust, mille käigus lapsevanem räägib 90% ja 

õpetaja 10%.  
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Arenguvestluse dokumenteerimine 

Õpetaja vormistab arenguvestlusest kokkuvõtte. Arenguvestluse kokkuvõte kinnitatakse 

lapsevanema ja õpetaja allkirjaga. Lapsevanem saab soovi korral kokkuvõttest koopia. 

Õppeaasta lõpus esitab õpetaja oma töö analüüsis läbiviidud arenguvestluste kokkuvõtte, mis 

sisaldab läbiviidud arenguvestluste ajakava ja arvu ning lapsevanemate ettepanekuid lasteaiale. 

7. Koolivalmiduse määratlemise põhimõtted 

Lapse valmisolek õpingute alustamiseks kujuneb samm-sammult kogu koolieelse elu jooksul. 

Valmisoleku kujunemist mõjutavad nii sünnipärased eeldused ja võimed kui ka kasvukeskkond, 

milles laps elab ja areneb. 

Koolivalmidus on valmisolek minna üle mänguliselt põhitegevuselt õpitegevusele.  

Lapse koolivalmiduse kujunemist jälgitakse pedagoogide ja logopeedi poolt lapse arengu 

analüüsimise käigus kogu koolieelsel perioodil.  

Lapse keele ja kõne arengu hindamise meetodid ja võtted määratleb logopeed koostöös 

pedagoogidega ja lastevanematega ning koolivalmiduse hindamise meetodid ja võtted 

otsustab pedagoogiline nõukogu. 

Kõik saadud tulemused lisatakse lapse arengumappi ja antakse tagasisidet arenguvestlustel 

lapsevanemale.  

Lapsevanemat nõustatakse koolipikenduse küsimuses ja koolipikendust saavatele lastele 

töötatakse välja individuaalne arenduskava. Vajadusel kasutatakse erispetsialistide abi. 

Lasteaia õppekava läbinule väljastab lasteaed  koolivalmiduskaardi, kus on lähtutud koolieelse 

lasteasutuse riiklikust õppekavast, lapse arengu tulemusi üldoskustes ning õppe-ja 

kasvatustegevuse valdkondades, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed. 

8. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted 

ja korraldus 

Arenguliste erivajadustega laps - laps kes oma võimete, tervisliku seisundi või muude 

omaduste (sh keha-, kõne-, meele- või kognitiivne puue, emotsionaalsed ja käitumisraskused, 

üld- või eriandekus) erineb teistest samaealistest sedavõrd, et tavapärane õpikeskkond ja õppe- 

ja kasvatusprotsess ei toeta tema võimete arengut piisavalt ning tema arenguvajaduste 

toetamiseks on tarvis teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma 

tegevuskavas.  

 

Varajane sekkumine – lapse sünnist kuni kooliminekuni osutatav abi, mis hõlmab 

riskifaktoriga sündinud laste arengu jälgimist, erivajadustega laste võimalikult varajast 

märkamist, mahajäänud või enamarenenud oskuste hindamist ja sobiva arendustöö planeerimist 

ja teostamist. 
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Varajase sekkumise eesmärgiks on aidata kaasa erivajadustega lapse võimatekohasele arengule, 

toetades seejuures lapse perekonda. 

 

1. Erivajadusega lapse märkamine 

I tasand – kõiki lapsi hõlmavad tegevused lasteaia tavarühmas 

 Lapse arengu jälgimine ja kirjeldamine rühmatöö tingimustes; 

 lapse arengu tulemustest lähtuvalt õppe- ja kasvatustöö individualiseerimine rühma 

tasandil; 

 vastavalt vajadusele lapsevanemate nõustamine ja juhendamine. 

II tasand – erivajadusega lapsi hõlmavad tegevused tavarühmas 

 Lapse arengu täpsustav/täiendav hindamine rühma õpetajate, muusikaõpetaja ning 

logopeed-eripedagoogi poolt (september/oktoober). 

 Last jälgitakse erinevates situatsioonides ja selgitatakse välja, millistes järgmistes 

arengulistes valdkondades avalduvad lapse erivajadused: 

 kommunikatiivsed oskused: suuline kõne, kõne mõistmine, hääliku ja 

foneemitaju, lugemine, etteloetud teksti mõistmine jne; 

 kognitiivsed oskused: vaatlus- ja kuulamisoskus, silma ja käe koostöö, teabe 

mõtestamine, tähelepanu, mälu jne; 

 sotsiaalsed oskused: suhtlemine eakaaslastega ja täiskasvanutega, käitumine 

jne; 

 motoorika: üld- ja peenmotoorika; 

 eneseteenindus: riietumine, oma asjade korrashoidmine jne; 

 üldtervislik seisund. 

 

Lapse erivajadustest teavitab õpetaja direktorit/õppealajuhatajat, kes lepib erinevate 

osapooltega kokku lapsega seotud informatsiooni aruteluks sobiva ümarlaua läbiviimise aja. 

Rühma meeskonna, muusikaõpetaja ning logopeedi dokumenteeritud lapse vaatluse- ja hind 

amistulemusi arutatakse selleks kokku kutsutud töökoosolekul. Arutelu tulemusena 

otsustatakse vajalikud sekkumis- ja toimimisviisid ning edasise töö korraldus. Otsustatakse 

IAKi rakendamise vajadus. 

Koostöös lapsevanemaga lepitakse kokku Rajaleidja spetsialistide kaasamine. Rajaleidja 

soovitusel või vanemate algatusel erialaspetsialistide poole pöördumiseks annab lasteaed kaasa 

lapse arengukirjelduse. 

2. Koostöö lapsevanematega 

1) Lapse lasteaeda tulekul informeerib lapsevanem lasteaia direktorit ja/või rühma töötajat lapse 

terviseseisundist ja erivajadustest tulenevatest eritingimustest. Saadud andmetest tulenevalt 

kohandab personal võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldust. 

2) Vanem soodustab lapsele pakutavate tugimeetmete kasutamist, jälgides päevakava ja 

logopeed-eripedagoogi tegevuste ajakava. 
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3) Lapsevanematel on õigus saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, selleks eelnevalt kokku 

leppides rühma õpetaja, logopeedi või juhtkonna esindajaga. 

4) Lapsevanem kohustub lasteaia ettepanekul pöörduma perearsti või Rajaleidja Keskuse või 

mõne muu spetsialisti poole. Rühma töötaja poolne soovitus fikseeritakse kirjalikult. 

5) Lapsevanem teavitab rühma töötajaid konsultatsioonide tulemustest. 

6) Koostöös lapsevanemaga rakendatakse lapsele sobiva õppe- ja kasvatusprotsessi 

korraldamisel lisaks rühma tegevuskavale individuaalset arenduskava (IAK) 

3. Individuaalse arengukava (IAK) koostamise põhimõtted ja korraldus 

1) Individuaalne arenduskava (edaspidi IAK) on dokument, mis määrab kindlaks arengulisi 

erivajadusi arvestava õpetuse individuaalsed eesmärgid ja sisu, õpetamise protsessi ja selle 

ajalise kestuse. 

 

2) Erivajadusega lapse toetamiseks ja IAKi rakendamiseks moodustatakse lasteaias 

arendusmeeskond, kuhu kuuluvad lisaks rühma töötajatele ka muusikaõpetaja, logopeed, 

juhtkonna esindaja ja lapsevanemad. 

 

3) Individuaalne arenduskava koostatakse meeskonnatööna konkreetsele lapsele kindlaks 

ajavahemikuks neis arenguvaldkondades, mille arengutase erineb eeldatavast eakohasest 

tasemest (eakaaslaste keskmisest tasemest). Olenevalt arengulisest erivajadusest esitab IAK 

lapse arengule võrreldes rühma õppekavaga kas 

 kõrgendatud nõudmised (andekas laps) või 

 vähendatud nõudmised (arengulise mahajäämusega laps) 

IAKi koostisosad on järgmised: 

 Üldosa.  

Lapse nimi ja sünniaeg. Õpetaja poolt koostatud lühikokkuvõte, mis tugineb lapse 

arenguvaatluste tulemustele ning sisaldab varasema arengu kirjeldust ja hetketaseme 

täpset ülevaadet. 

 Arenguvaldkond ja eesmärgid 

Lapse erivajadusest tulenevalt lepitakse kokku arendusvaldkond ning püstitatakse 

valdkonna eesmärgid. 

 Toetavad tegevused 

Eesmärkide saavutamiseks konkretiseeritakse toetavad tegevused. Laps kaasatakse 

maksimaalselt rühmategevusse. Lisanduvad individuaalsed ülesanded ja 

lähenemisviisid vastavalt sellele, millised on lapse lähima arengu tsoonis olevad 

tegevused (abiga sooritatavad toimingud). 

 Üldised soovitused lapsevanemale 

Nõuanded lapsevanemale, kuidas toetada lapse arengut kodus. 
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5. Arengu hindamine ja kokkuvõtete tegemine 

1) IAK koostatakse kindlaks ajavahemikuks. Ajavahemik fikseeritakse IAKis.  

2) IAKi teostamise käigus tehakse märkmeid lapse edasiminekute ja probleemide kohta. 

Muutused lapse arengus fikseeritakse lapse arengumapis, logopeed-eripedagoogi 

dokumentatsioonis.  

3) Õppeaasta jooksul tehakse vahekokkuvõtteid ning vastavalt vajadusele IAKi täiendatakse 

ja parandatakse. 

4) Õppeaasta lõpul tehakse ühiselt kokkuvõte arenduskava toimimisest ja arengukeskkonna 

sobivusest lapsele. Antakse lühiülevaade saavutatud individuaalsetest eesmärkidest ja 

omandatud oskustest. Vajadusel tehakse ettepanek nõustamiskomisjoni suunamiseks.  

5) Kirjalik kokkuvõte IAKi toimimisest säilitatakse selleks ettenähtud mapis. 

9. Lastevanematega tehtava koostöö põhimõtted ja 

korraldus 

Kõik pered on huvitatud oma lapse arengust ning tahaksid, et lapsed oleksid edukad ja 

õnnelikud. Koostöö lapsevanematega eeldab partnerlussuhete loomist. Nii pedagoogid kui 

vanemad vastutavad vastastikuste suhete arendamise eest. Suhtlemine, lugupidamine, lapse 

huvide ja erinevustega  arvestamine paneb aluse headele suhetele. 

Oluline on esimene õpetaja ja lapsevanemate kohtumine. Esimese sammu koostöö loomiseks 

astub õpetaja.  Hea koostöö aluseks on  õpetaja professionaalsed suhtlemisoskused ja oskus 

ennast  vanematele mõistetavaks teha. Enne lapse lasteaeda tulekut on lapsel ja vanemal 

võimalus tutvuda lasteaia, lapse rühma ja rühma personaliga. 

Koostöös lapsevanematega arutatakse läbi nii lasteaia kui  rühma õppe- ja kasvatustöö 

eesmärgid ja põhimõtted. Iga aasta septembris kooskõlastatakse vanemate ja õpetajate ootused 

ning eesmärgid läbi rühma tegevuskava. Lapsevanematega suhtlemise võimalused on 

järgmised:   

 vestlemine lapse tuleku ja lahkumise ajal; 

 kirjalikud teated vanematele; 

 rühmade teadetetahvlid, 

 lasteaia koduleht;  

 kirjavahetus (e-post); 

 lastevanematega kohtumine kindlaksmääratud ajal; 

 lapse arenguvestlus;  

 avatud uste päevad rühmas ja lasteaias, 

 lastevanemate osalemine lasteaia- ja rühmaüritustel; 

 lastevanemate koosolekud sügisel ja kevadel. 
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Lapsevanematel on õigus olla kindel, et igasugune isiklik info, mida nad on avaldanud kas 

suuliselt või kirjalikult on konfidentsiaalne. 

Lastevanemate kaasamine  

Õppeaasta algul valivad iga rühma lapsevanemad ühe liikme lasteaia hoolekogusse. Hoolekogu 

koosolekud toimuvad vastavalt hoolekogu tööplaanile või kujunenud vajadusele. 

Lapsevanemaid kaasatakse läbi hoolekogu lasteaia arengu- ja õppekava kujundamisse ning 

arendustegevusse. Viiakse süsteemselt läbi lastevanemate rahulolu uuringuid. 

 

Pedagoogiline nõustamine 

Vajadusel toimub lasteaias lapsevanemate esmane nõustamine õpp- ja kasvatustöö küsimustes 

(edaspidi pedagoogiline nõustamine).  Nõustamine võib toimuda lühiajaliselt kas lapse 

lasteaeda tulekul või õhtul lahkumisel. Vajadusel lepib lapsevanem pedagoogiliseks 

nõustamiseks eraldi aja kokku kas lasteaiaõpetajate või teiste spetsialistidega.  

Pedagoogilist nõustamist teostavad lisaks lasteaiaõpetajatele vajadusel ka logopeed või 

direktor. 

Pedagoogiline nõustamine on aktiivne koostöö protsess lapsevanemaga, et leida lahendusi 

kasvatusprobleemidele või võimaldada tal paremini toime tulla laste kasvatamisega. 

Pedagoogiline nõustamine on: 

 probleemi lahendamisele keskenduv, alati eesmärgiga (probleem on nõustatava 

välja toodud), 

 arengule suunatud, keskendub võimalustele ja tugevustele, 

 ennetav, heaolu tagav, ei analüüsita isiksuse probleeme. 

 

Nõustaja roll on ennekõike toetada ja kuulata, mitte nõu anda ja kõneleda. Lahenduse pakub 

nõustatav ise. Lasteaiaõpetaja on professionaal arengu ja kasvatustöö küsimustes, vanem lapse 

osas. 

 

Nõustamise põhiprintsiibid on järgmised: 

 Nõustaja toetub oma erialastele teadmistele, praktikale ja elukogemusele. 

 Nõustaja loobub moraalilugeja ja õpetaja rollist ning taotleb nõustatavaga 

usalduslikku koostööd.  

 Nõustaja aktsepteerib nõustatava isiksust ja tema õigust tõstatada teatud küsimusi ja 

teisi vältida. 

 Nõustatav peaks valmis olema avameelseks kõnelemiseks. 

 Eluliste otsuste tegemine jäetakse täielikult lapsevanema hooleks. Otsesed 

nõudlikud soovitused ei ole kooskõlas nõustamise eetikaga. 

 Keskendutakse nõustatava probleemi lahendamisele, nõustatavat suunatakse oma 

probleemi adekvaatsemalt püstitama, mitmekülgsemalt lahti mõtestama ja lahendusi 

otsima. 

 Nõustaja arvestab laiema taustsüsteemiga. 
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 Hingelise tasakaalu ja meelerahu taastamine on oluline nii probleemi lahendamise 

eeldusena kui ka terapeutilise eesmärgina. 

 Oluline on arvestada vahetu nõustamissituatsiooniga. 

10. Lasteaia õppekava rakendumine ja arendamine 

Õppekava rakendumise analüüsimine ja arendamine on pidev protsess. Selleks tuleb 

sisehindamise käigus süstemaatiliselt jälgida õppekava rakendumist ning lähtuvalt rakendumise 

analüüsist arendada ja täiendada õppekava. Olulisel kohal on pedagoogide vaheline koostöö. 

Lasteaia õppekava rakendumist analüüsitakse üks kord aastas – mais, juunis. Lähtuvalt 

õppekava rakendumise analüüsist koostatakse lasteaia õppekava arendustöö plaan (mai-juuni).  

11. Lasteaia õppekava muutmise kord 

1) Lasteaia õppekava muudatused kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga . 

2) Lasteaia õppekava ja sellesse sisseviidud muudatused kinnitatakse direktori käskkirjaga. 

12. Lisad 

Lisa 1. Koolivalmiduskaart 

Lisa 2. Lapse arengu analüüsimise tabelid 

13. Kooskõlastused ja kinnitused 

Kooskõlastused 

1. Mooste Lasteaia Tammetõru pedagoogilise nõukogu kooskõlastus: 30.08.2014, protokoll nr 1.  

2. Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu kooskõlastus: 04.10.2014, protokoll nr 1.  

3. Mooste Lasteaed Tammetõru pedagoogilise nõukogu kooskõlastus õppekava pt 1 p 1.6 ja pt 5-7   

muutmisele 11.12.2020, protokoll nr 30. 

4. Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu kooskõlastus õppekava pt 1 p 1.6 ning pt 5-7 

muutmisele 17.03.2021, protokoll nr 19. 

 

Kinnitused 

1. Kinnitatud 13.10.2014, direktori käskkiri nr 64. 

2. Kinnitatud 25.03.2021 direktori käskkirj nr 1-1-17. 

 

 



 

 

Mooste Lasteaed Tammetõru 

Mooste          kuupäev 

 

KOOLIVALMIDUSE KAART 

Lapse nimi:  

Sünniaeg:  

Osales lasteaia tegevustes (aeg):  

Kodune keel:  

Laps on parema/vasaku käeline. 

Koolieelses lasteasutuses rakendatud tugiteenused: 

 

1. Üldoskuste areng 

 

Mänguoskused: 

  

 

Sotsiaalsed oskused: 

  
 

 

Tunnetus- ja õpioskused: 

  

 

2. Vaimne areng 

 

Mina ja keskkond: 

  

 

Keel ja kõne: 

  

  

Matemaatika: 

  

 

 

Kunst: 

  

 

Muusika: 

  

 

Liikumine: 

  



 

 

 

Lapse arengu tugevad küljed Arendamist vajavad küljed 

 

 

 

 

Kokkuvõte lapse koolivalmidusest 

 

 

Direktor: 

Õpetajad: 

Muusikaõpetaja: 

Lapsevanem:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































