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1. Üldsätted   

1.1. Põltsamaa Valla Lasteaia (edaspidi lasteaed) õppekava on koostatud õppe- ja kasva-

tustöö läbiviimiseks lasteaias. Õppekava koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi ja 

kohaliku omavalitsuse poolt vastu võetud õigusaktidest.  

1.2. Lasteaia õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaa-

sates lapsevanemaid.  

1.3. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära 

hoolekogu arvamuse. 

1.4. Õppekava läbinule väljastab lasteaed koolivalmiduskaardi. 

 

2. Lasteasutuse liik ja eripära 

2.1. Põltsamaa Valla Lasteaed asutatakse Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.2020 otsuse nr 

1-3/2020/79 „Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamine“ punktiga 2, mis 

alustab õppe- ja kasvatustegevust 01.09.2021. 

2.2. Lasteaia juriidiline aadress on Pärna tn 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõ-

geva maakond.  

2.3. Lasteaia õppekohad asuvad:  

1) Adavere alevikus Kooli tee 1;  

2) Esku külas Kooli tee 2;  

3) Lustivere külas Kooli tee 6;  

4) Pisisaare külas Kooli;  

5) Põltsamaa linnas Pärna tn 3;  

6) Põltsamaa linnas Lembitu tn 1;  

7) Vägari külas Kooli tee 7.  

 

2.4. MISSIOON 

Lasteaed toetab iga lapse individuaalset arengut, luues turvalise õpi- ja kasvukeskkonna koos-

töös pere ja kogukonnaga. 

 

2.5. VISIOON 

Kaasaegses õpi- ja kasvukeskkonnas tagab Põltsamaa Valla Lasteaia kompetentne meeskond 

igale lapsele kvaliteetse alushariduse, sotsiaalsed oskused ja väärtushoiakud.  

 

2.6. PÕHIVÄÄRTUSED: 

PERE JA KODU  

Lasteaed toetab heatahtlikult iga lapse peret, arvestades pere kultuuri, traditsioone ja väär-

tusi ning tugineb vastastikusele koostööle ja ühistele õppe- ja kasvatusmeetoditele.   

KVALITEETNE HARIDUS  

Lasteaias  on pädevad õpetajad, kes kasutavad lapsest lähtuvaid, mängulisi, lapse uudishi-

mul põhinevaid kaasavaid õpetusviise, mis annavad lastele oskusi, teadmisi ning väärtushoia-

kuid õnnelikuks eluks.   

USALDAV JA AUSTAV KOOSTÖÖ  

Lasteaia ühine eesmärk lapse kasvamisel on üksteise märkamine ja mõistmine ning austavad 

ja toetavad suhted.  

HOOLIVUS JA ARMASTUS  

Hoolivus ja armastus on lasteaias tagatud vastastikuse mõistmise, kuulamise, abivalmi-

duse, toetava ja usaldusväärse meeskonnatöö ning hooliva eeskuju kaudu.  
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2.7. Põltsamaa Valla Lasteaed on 1,5 kuni 7 aastastele lastele ning vanematele lastele, kelle 

koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi 

lükatud. 

2.8. Direktor moodustab vastavalt vajadusele õppeaasta alguses sõime-, aia-, liit-, sobitus- 

ja erirühmad: 

2.8.1. sõimerühmad kuni 3 aastastele lastele, laste arv rühmas kuni 14; 

2.8.2. aiarühmad 3-6 ja 6-7 aastastele lastele, laste arv rühmas kuni 20; 

2.8.3. liitrühmad 2-7 aastastele lastele, laste arv rühmas kuni 18; 

2.8.4. sobitusrühmades on erivajadusega laps arvestatuna kolmele kohale rühmas; 

2.8.5. tasandusrühm nõustamiskomisjoni otsuse alusel, laste arv rühmas kuni 12; 

2.8.6. arendusrühm või muu erirühm nõustamiskomisjoni otsuse alusel, laste arv kuni 

7. 

2.9. Põltsamaa Valla Lasteaed võimaldab vajadusel beebi- ja mängurühmi ning vanemate 

soovil huviringe. Toimuvad lastevanemate nõustamised ja koolitused. 

2.10. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse koduloolise üldõpetusliku 

tööviisi põhimõtteid, Hea Alguse lasteaedade lapsest lähtuvat metoodikat, Kiusamisest 

vaba lasteaedade metoodikat, Väärtuskasvatuse Tarkuste Hoidise metoodikat, Mon-

tessori ja Reggio Emilio tegevuskultuuri, õuesõppe ja projektõppe rakendamist, digi-

haridusõpet ja liikluskasvatust. Väärtustatakse loodushoidu, taaskasutust ning rahvat-

raditsioone. 

2.11. Laste kaasamiseks lasteaia olulistesse küsimustesse on loodud laste mudilas-

nõukogu, kus lapsed saavad oma ideid jagada ning teha ettepanekuid lasteaias toimuva 

suhtes. 

2.12. Koolieelikutele viiakse  läbi rahuloluküsitlus (võimalusel üks kord õppeaasta 

lõpus). 

2.13. Lasteaed kuulub Tervist Edendavata Lasteaedade võrgustikku ning osaleb ter-

visedendus- ja keskkonnaprojektides. 

2.14. Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Vajadusel toimub muu-

keelse lapse õpetamine osalise keelekümbluse kaudu. 

2.15. Lasteaia traditsioonid: 

2.15.1. tarkusepäeva tähistamine 

2.15.2. mihklipäeva laat 

2.15.3. tervise- ja ohutuspäevad 

2.15.4. isadepäeva, emadepäeva, vanavanematepäeva tähistamine  

2.15.5. Eestimaa sünnipäeva tähistamine 

2.15.6. lasteaia sünnipäeva tähistamine  

2.15.7. puupäeva tähistamine 

2.15.8. jüripäeva jooks 

2.15.9. koolieelikute koolisaatmisnädal 

2.15.10. kevadine perepidu 

3. Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid ja põhimõtted 

3.1. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid: 

3.1.1. õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng 

kodu ja lasteasutuse koostöös; 

3.1.2. üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja 

positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning al-

gatusvõime, esmased tööharjumused, õiged väärtushinnangud, kehaline aktiivsus 
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ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja 

enesekohased oskused, mis tagavad koolivalmiduse saavutamise. 

3.2. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted: 

3.2.1. lapse individuaalsus ja tema arengupotentsiaali arvestamine; 

3.2.2. lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine; 

3.2.3. lapse loovuse toetamine, 

3.2.4. mängu kaudu õppimine; 

3.2.5. humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine; 

3.2.6. lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine; 

3.2.7. lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine; 

3.2.8. üldõpetusliku tööviisi rakendamine; 

3.2.9. kodu ja lasteasutuse koostöö; 

3.2.10. eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arves-

tamine; 

3.2.11. lasteasutuse personali meeskonnatöö. 

3.3. Õpikäsitus: 

3.3.1. õppimine kui elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumi-

ses, teadmistes, hoiakutes, oskustes ning nendevahelistes seostes; 

3.3.2. laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, katsetamise, suhtlemise, mängu ja 

harjutamise kaudu; 

3.3.3. õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eri-

pära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms.; 

3.3.4. õppimise soodustamiseks on oluline, et tegevus tugineb lapse huvile ja on va-

heldusrikas; laps saab tegutseda mitmekülgses keskkonnas; tal on võimalik teha 

jõukohaseid valikuid ja tegutseda ka ilma täiskasvanute suunamiseta; talle on kät-

tesaadavad täiskasvanute ja teiste laste nõuanded ja abi; 

3.3.5. õpetajad on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad; 

3.3.6. laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja, tunneb rõõmu tegutsemi-

sest; teda kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning 

tehtut analüüsima ning tegevuse tulemuslikkust hindama; 

3.3.7. vastavate tingimuste loomisega arendatakse lapses suutlikkust seostada uusi 

teadmisi varasemate kogemustega, kasutada omandatud teadmisi erinevates olu-

kordades, arutleda omandatud teadmiste ja oskuste üle ning tunda rõõmu oma ja 

teiste õnnestumistest ning tulla toime ebaõnnestumistega. 

4. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

4.1. Õppeperiood: Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. Suveperioodil, 

jõulude ja aastavahetuse ajal töötatakse nädalakava alusel, kus põhirõhk on valdkon-

dade sisu kordamisel, lastekirjandusel, mängul ja õues tegutsemisel. Õppeaasta lõpus 

arhiveeritakse planeerimisdokumendid virtuaalselt elektroonilises internetipõhises in-

fosüsteemis. 

4.2. Tegevuskava: Lasteaia aasta tegevuskava koostatakse sisehindamise valdkondade lõi-

kes 1.septembriks ja selles kavandatakse aasta üldteema (märksõnad), eesmärgid, te-

gevused, nende elluviimise ajakava ja vastutajad. Lasteaia õppeaasta temaatika, sisu ja 

eesmärgid valitakse ja kinnitatakse lasteaia pedagoogilises nõukogus. Temaatika toe-

tab lasteaia üldeesmärkide elluviimist, õppe- ja kasvatustegevuse lõimumist, arvesta-

des laste huvisid. Ürituste planeerimisel lähtutakse lasteaia traditsioonilistest üritus-

test, rahvuslikest tähtpäevadest, aasta teemast. Lasteaia eesmärkide täitmiseks kavan-

datavate ürituste kava koostatakse pedagoogilises nõukogus iga aasta augustis ja see 
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liidetakse tegevuskava juurde. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias toimub 

rühma tegevus- ja päevakava alusel. 

4.3. Päevakava: 

4.3.1. rühma päevakava määrab kindlaks olenevalt laste east päevarütmi, kus vahel-

duvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ning õpetajate kavandatud 

õppe- ja kasvatustegevused; 

4.3.2. rühma osalemine muusika- ja liikumistegevustes toimub direktori poolt kinni-

tatud tegevusplaani alusel;  

4.3.3. päevakavas on planeeritud vähemalt üks kord puhkeaeg pealelõunasel ajal koos 

magamise võimalusega ning õues viibimine sõltuvalt ilmastikust 1 – 2 korda; 

4.3.4. vanemas rühmas minnakse päevakavas õppeaasta jooksul (soovitavalt teisel  

poolaastal) üle päevarütmile koolis s.t. kavandatakse mäng ja muud tegevused 

 osaliselt või täielikult lõunase puhketunni asemele;  

4.3.5. laste lasteasutusse toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal 

lasteaia päevakava järgides; 

4.3.6. lasteaia päevakava ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi; erivajadustega 

ja tervisehäiretega lastele koostab tervishoiutöötaja individuaalse päevakava sobi-

tades seda võimalikul viisil kogu rühma päevakavaga, arvestades lapse vaimse ja 

füüsilise koormuse taluvust; erivajadusega lapsele võimaldatakse uneaega vasta-

valt vajadusele; 

4.3.7. liitrühma päevakava planeeritakse arvestades laste keskmist vanust ning täide-

takse paindlikult, kus noorematel jäetakse rohkem aega eneseteenindamisele ja 

mängule; 

4.3.8. päevakavas planeeritakse õppe- kasvatustegevused lähtuvalt laste vanusest kes-

tusega 1-3-aastastel lastel 10 – 15 minutit, 3-5-aastastel  25 minutit ning 6-7-aas-

tastel 35 minutit; 

4.3.9. päevakava kinnitab direktor ning see on nähtav rühma lastevanemate infostendil 

ja e-keskkonnas. 

4.4. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine rühmas: 

4.4.1. õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse arengutaset, va-

nust ning lapse huve; üldjuhul lähtutakse põhimõttest – lähemalt kaugemale, ük-

sikult üldisemale; 

4.4.2. õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi ees-

märgid, temaatika, õppesisu ja –tegevused; rühma õppe- ja kasvatustegevuse pe-

rioodi pikkus sõltub teemast, kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha 

vajadusel muudatusi; 

4.4.3. nädalakavade planeerimisel annab temaatika õppe- ja kasvatustegevuse vald-

kond Mina ja keskkond, mis on õppekavas  jaotatud aasta ulatuses ning on õpeta-

jatele soovituslik; planeerimine toimub paindlikult arvestades laste soove ja arva-

musi ning püstitatud eesmärkide täitmist; 

4.4.4. muusika- ja liikumistegevused kavandatakse vastavate õpetajate poolt üheks 

kuuks ning lõimitakse nädalakavaga rühmas; 

4.4.5. valdkondade eristamine on oluline vaid planeerimisel, tegevuste läbiviimisel 

need võimaluse korral ühendatakse; lõimitud tegevustes saavad osaleda ka muu-

sika- ja liikumisõpetaja, logopeed ja tervishoiutöötaja; 

4.4.6. õppe- ja kasvatustegevusi korraldatakse rühmas valdavalt väikestes lastegrup-

pides, üleminek õppetegevusele kogu rühmaga toimub vanemas rühmas; 

4.4.7. liitrühma õppe- ja kasvatustegevusi kavandades seatakse eri vanuserühmade 

lastele eakohased eesmärgid, kavandamisel on vajalik leida vastavates 
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ainevaldkondades ühine või lähedane teema, tegevustes on erinevates gruppides 

lapsed nii nende vanuse kui ka arengutaseme järgi;  

4.4.8. õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asu-

tustega; õpitavaga tutvutakse võimalusel loomulikus keskkonnas; 

4.4.9. tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasva-

tustegevuse eesmärke, valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks va-

jalikke vahendeid ning õpetajate, personali ja lastevanemate kaasamist; 

4.4.10. õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel tuleb oluliseks pidada õppimist mängu 

kaudu, seega tuleb võimalusel planeerida eri valdkondade juurde erinevaid män-

guliike; 

4.4.11. nädala õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid ja temaatika on nähtavad lasteva-

nematele infostendidel ja e-keskkonnas, kogu nädalakava ja muusika ning liiku-

mistegevuste kavandamine on kättesaadav lasteaia e-keskkonnas. 

4.5. Rühma õpetajate poolt täidetav dokumentatsioon:  

4.5.1. rühma õppeaasta eesmärgid, põhimõtted ja korraldus, kuu- ja nädalaplaanid; 

4.5.2. rühma õppe-kasvatustöö e-päevikusse kirjutab õpetaja tööpäeva lõppedes konk-

reetsed tegevuste loetelud antud päeval;  

4.5.3. lastevanemate koosolekute protokollide kaust; 

4.5.4. laste arengumapid; 

4.5.5. lapse arengu jälgimise tabelid; lapse mängu vaatlus ja analüüs; 

4.5.6. individuaalne arenduskava (vajadusel);  

4.5.7. koolivalmiduskaardid täidetakse digitaalselt (kevad); 

4.5.8. rühma õppe- ja kasvatustöö analüüs (I ja II poolaasta lõpus). 

5. Lapse üldoskuste areng ja eeldatavad tulemused vanuseti 

5.1. Mänguoskused. 

5.2. Tunnetus- ja õpioskused. 

5.3. Sotsiaalsed oskused. 

5.4. Enesekohased oskused. 

 

5.1. Mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps 

uut  teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi 

ja  käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse 

eri  valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus. Mängu ja mängu elemente kasutatakse 

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

mängu kaudu positiivse õppimise kogemuse. Õppe- ja kasvatusprotsessi planeerimisel ja 

läbiviimisel kasutatakse erinevaid mänguliike: 

1) rollimängus mängitakse järgi igapäevasituatsioone;   

2) vaba mäng on üks oluline järjepidevuse osa lasteaiahommikus;   

3) loovmäng on katsetus lastega mõtlemise ja tundmise abil eksperimen-

teerida;  

4) ehitus- ja konstruktsioonimäng,   

5) liivakastimängud võimaldavad vorme ja kuju praktiliselt katsetada;   

6) reeglimängud õpetavad end mängureeglitele allutama, liikumis ja fantaasiamän-

gudes  esitatakse tunded ja rõõm liikumises tervikuna;   

7) strateegiamängud ja lauamängud võimaldavad erinevaid lahendusteid välja 

mõelda;  teatrimäng ehk dramatiseering on kindlaksmääratud rollide mängimine 

etteantud  tekstiga või improviseerides;   
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8) käpiknukumäng on aktiivne ja elamustele orienteeritud väljen-

dusvorm; 

9) laulumängud võimaldavad rõõmu ja liikumist.  

Mängu kestvus sõltub lapse vanusest ja arengutasemest. Püsivust nõudvate mängude 

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

Mängu juhendamise kaudu on võimalik õpetaja poolt:  

1) laiendada mängu temaatikat;  

2) rikastada ja süvendada mängu sisu;  

3) arendada lastevahelisi suhteid; 

4) innustada iseseisvalt mängima; 

5) hoolitseda mänguvõimaluste eest; 

6) näidata uute mänguvahendite ja materjalide kasutamisvõimalusi; 

7) tagada reeglipäraselt piisavalt mänguaega.  

 

Eeldatavad mänguoskused vanuseti: 

3-aastased lapsed  5-aastased lapsed  6-7-aastased lapsed 

1. Tegutseb üksi või koos täis-

kasvanuga, aga ei osale ühis-

mängus (paralleelmäng). 

1.Mängib eakaaslastega. 1.Tunneb mängust rõõmu ning 

on suuteline mängule kesken-

duma. 

2. Katsetab mängu esemetega 

neid tõstes ja paigutades. 

2.Laps mängib eakaas-

lastega ja neil on tege-

vuses ühine eesmärk 

(koosmäng). 

2.Rakendab mängudes loovalt 

oma kogemusi, teadmisi ja 

muljeid ümbritsevast maail-

mast. 

3. Laps mängib koos teistega, 

kuid ei määratle veel oma rolli 

ega organiseeri tegevust (har-

jutamismäng). 

3.Soovib ja julgeb proo-

vida liituda teiste 

mängu. 

3.Algatab erinevaid mänge ja 

arendab mängu sisu. 

4.Laps mängib konstruktiiv-

seid mänge täiskasvanu juhen-

damisel (nt. klotsidega ehita-

mine). 

4.On võimeline rolli-

mängus ümberkehas-

tuma. 

4.Täidab mängudes erinevaid 

rolle (rollimäng). 

 5.Mõistab, et teistega  

suheldes tuleb aktsep-

teerida üldkehtivaid 

norme. 

5.Järgib mängureegleid 

ning oskab tuttavate män-

gude reegleid teistele sel-

gitada. 

 6.Osaleb kujutluse süm-

bolilises mängus (kasu-

tab puupulka lusikana). 

6.Suudab mängu käigus prob-

leeme lahendada ja jõuda  

mängukaaslastega kokkulep-

pele. 

 7.Tunneb rõõmu või-

dust, püüab leppida kao-

tusega. 

7.Tunneb rõõmu võidust 

ja suudab taluda kaotust 

võistlusmängus. 

  8.Kasutab mängudes loovalt 

erinevaid vahendeid. 

  9.Osaleb meelsasti müramis-

mängudes. 
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5.2. Tunnetus- ja õpioskused 

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse taju, tähelepanu, mälu, 

mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida 

teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning uurida ja katsetada.  

 

Eeldatavad tunnetus- ja õpioskused vanuseti: 

Kuni 3-

aastased 

lapsed 

3-4 aastased 

lapsed 

4-5 aastased 

lapsed 

5-6 aastased lapsed 6-7 aastased lap-

sed 

1) Laseb 

täiskasva-

nul suu-

nata 

oma tege-

vust kõne 

kaudu. 

1) Tegutseb 

iseseisvalt ot-

sese juhenda-

miseta. 

1) Oskab vaa-

delda ning mär-

gata detaile, 

olulisi tunnu-

seid ja  seoseid. 

1) Saab aru asjade su-

hetest ja omadustest 

ning ajalis-ruumilisest 

järjestusest. 

1) Saab aru lihtsa-

matest seostest 

(hulk, põhjus, ta-

gajärg), tajub ese-

meid, sündmusi ja 

nähtusi tervikuna. 

2) Plaanib 

osaliselt 

oma käi-

tumist ja 

tegevust. 

2) Plaanib mi-

nakeskse 

kõne abil oma 

tegevust ja la-

hendab prob-

leeme. 

2) Regulee-

rib oma käi-

tumist ja 

emotsioone 

täiskasvanu 

abiga, hak-

kab oma te-

gevust pla-

neerides ja 

korraldades 

kasutama si-

sekõnet. 

2) Kasutab kujutlusi 

luues ja tegevusi pla-

neerides sisekõnet; 

kasutab kõnet info 

saamiseks, tege-

likkuse adumiseks 

ning uute teadmiste 

omandamiseks 

2) Mõtleb nii kae-

muslik kujundli-

kult kui ka verbaal-

selt, saab kuuldust 

aru, reageerib sel-

lele vastavalt ning 

kasutab arutlevat 

dialoogi. 

3) Kes-

kendub 

tegevu-

sele lü-

hikeseks 

ajaks. 

3)Kesken-

dub   

tegutsedes  

mitmele  

nähtavale ja  

eristavale   

tunnusele 

ning   

jaotab oma  

tähelepanu. 

3) Kesken-

dub  

huvipakku-

vale   

tegevusele  

mõnikümmend   

minutit. 

3) Suudab   

keskenduda   

tegevusele   

vähemalt  

20-30   

minutiks 

3) Tegutseb   

sihipäraselt,  

on   

suuteline   

keskenduma kuni 

pool  

tundi. 

4) Män-

gib   

mõnda 

aega   

koos teis-

tega 

ja järgib 

lihtsa-

maid 

reegleid. 

4) Osaleb   

ühistege-

vustes 

ning teeb   

koostööd   

teistega. 

4) Tegutseb   

lühikest aega   

iseseisvalt, 

kuid   

tegutse-  

miskindluse   

saavutami-

seks  

vajab veel täis 

kasvanu abi. 

4)Plaanib oma   

igapäevategevusi,   

seab eesmärke   

ning üritab   

alustatud   

tegevuse  

lõpetada. 

4)Kavandab ja   

korraldab oma   

igapäevatege-

vusi  

 ja viib alustatud   

tegevused lõpuni. 
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5) Plaanib 

ja   

organi-

seerib   

tegevusi   

täiskas-

vanu   

abiga. 

5) Oskab   

osaliselt oma   

tegevusi   

plaanida ja   

organiseerida. 

5) Tegutseb   

koos teis-

tega, teda   

motiveerivad   

tegevused   

eakaaslastega. 

5) Tegutseb   

tuttavas olukorras   

täiskasvanu   

juhiste järgi. 

5)Tegutseb uudses 

olukorras täiskas-

vanu juhiste järgi. 

6) Mõis-

tab   

osaliselt   

lihtsamat 

kõnet ja 

mõistab 

temale an-

tud korral-

dusi.  

6) Järgib   

lihtsaid   

reegleid. 

6) Omandab   

teadmisi  

kogemuste  

ja kõne 

kaudu, tegut-

seb aktiivselt 

ning lahen-

dab   

probleeme. 

6) Kasutab   

teadmisi   

igapäevastes   

situatsioonides, nii 

uudses kui ka sarna-

ses   

olukorras. 

6) Suhtub   

õppimisse   

positiivselt –  

tahab õp-

pida, uurida, esi-

tada   

küsimusi,   

avastada ja   

katsetada. 

7) Rühmi-

tab   

asju  

ja ese-

meid ühe 

või 

mitme ta-

jutava   

omaduse 

või   

nimetuse 

järgi. 

7) Liigitab   

lihtsamate   

üldmõistete 

või mitme tun-

nuse  järgi.  

7) Eristab 

rühmi  

 ja oskab neid   

võrrelda ning   

saab aru   

lihtsamate   

mõistete   

kuuluvusest,   

alluvusest ja   

üldistusastmest. 

7)Suudab sortida   

esemeid ja   

nähtusi erinevate tun-

nuste alusel. 

7) Rühmitab   

esemeid ja näh-

tusi erinevate tun-

nuste  alusel. 

8) Oman-

dab   

uusi seo-

seid,   

mõisteid 

ja   

teadmisi   

korduva   

koge-

muse,   

aktiivse   

tegutse-

mise   

ning mu-

delite 

järgi 

8) Omandab   

uusi tead-

misi   

praktiliste   

olukordade,   

kogetud   

emotsioo-

nide,   

kujutluse 

ja   

kõne kaudu. 

8) Kasutab  

teadmiste  

omandamisel  

ja kogetu   

meenutamisel   

intuitiivselt  

lihtsamaid 

meeldejätmise 

viise.  

8)Kasutab 

uute tead-

miste  omandami-

sel   

meeldejätmise   

strateegiaid   

juhuslikult,  

teadvustab   

kordamise   

vajalikkust. 

8) Kasutab   

materjali   

meeldejätmiseks  

 kordamist.  
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õppimise 

kaudu. 

 

 

5.3. Sotsiaalsed oskused  

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka 

partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspida-

mistest. 

Eeldatavad sotsiaalsed oskused vanuseti: 

Kuni 3 aasta-

sed lapsed  

3-4 aastased   

lapsed  

4-5 aastased   

lapsed  

5-6 aasta-

sed   

lapsed  

6-7 aastased   

lapsed  

1) Saab aru, 

et inimestel   

võivad olla   

erinevad   

tunded ja   

emotsioonid. 

1) Väljendab   

verbaalselt   

lihtsamaid   

emotsioone. 

1) Hakkab   

mõistma teiste 

inimeste   

tundeid ja   

mõtteid. 

1) Tajub ja  

mõistab 

teiste  

inimeste   

emotsioone 

ja   

seisukohti 

ning ar-

vesta 

neid  

käitumises 

ja   

vestluses. 

1)Püüab 

mõista teiste 

inimeste 

tundeid ning 

arvestada neid  

oma käitumises 

ja vestluses. 

2) Tahab   

igapäevastes   

olukordades   

valikute üle ise 

otsustada ning 

üritab neid 

ka täide viia. 

2) Tahab olla   

iseseisev, kuid 

sageli ei ole 

tal enda   

suutlikkusest   

reaalset etteku-

jutust. 

2)Suhtleb ja tegut-

seb enamasti ise-

seisvalt ning orien-

teerub oma suutlik-

kuses. 

2) On püüd-

lik,  

sõbralik 

suhetes  

eakaaslas-

tega ja täis-

kasvanu-

tega,  

suudab lü-

hikest 

aega  

ilma täiskas-

vanu  

kontrollita 

rühmas 

mängida 

ning teha 

koostööd 

omal 

viisil.  

2) Tahab ja jul-

geb suhelda – hu-

vitub suhetest ja 

tunneb huvi teiste 

vastu. 
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3) Väljendab  

tugevaid  

emotsiooni,  

oma mina. 

3) Teab oma  

nime, vanust 

ja  sugu. 

3) Väljendab  

oma emotsioone  

ja räägib  

nendest. On  

tundlik teiste  

inimeste  

hinnangute suh-

tes,  

need mõjutavad 

tema  

enesehinnangut. 

3) On oma  

tegevustes  

orienteeritud  

tunnustusele, 

tähelepanule 

ja emotsio-

naalsele  

toetusele. 

3)Hoolib teistest 

inimestest, osu-

tab abi ja küsib 

seda vajadusel ka 

ise. 

4) Järgib ja  

saab aru   

reeglitest. 

4) Arvestab  

reegleid  

mängudes ja  

tegevustes,  

mida juhib  

autoriteet. 

4) Aktsepteerib  

reegleid,  

kogemusi ja  

muutusi. 

4)Oskab 

reegleid   

teistele  

selgitada. 

4)Osaleb  

rühma  

reeglite  

kujundamisel. 

5) Jagab   

mõnikord 

asju ka  

teistega. 

 5) Teeb 

 eesmärgi  

saavutamiseks  

koostööd, jagab ja 

vahetab. 

5) Arvestab  

osaliselt  

teistega,  

teeb  

koostööd. 

5)Oskab teis-

tega  

arvestada ja 

teha  

koostööd. 

6)Jälgib 

teisi lapsi  

ja tegutseb 

nendega  

kõrvuti. 

6)Eelistab ühte  

mängukaaslast  

rühmale. 

6) Eelistab  

sootüübilisi  

mänge. 

6) Eelistab   

omasoolisi   

mäng-

ukaaslasi,  

kujune-

vad  

esimesed   

sõprussuhted. 

6) Loob  

sõprussuhteid. 

7) Osaleb   

täiskasva-

nuga   

ühistegevus-

tes. 

7) Osaleb   

ühistegevus-

tes   

eakaaslastega. 

7) Naudib   

rühma   

kuulumist ja   

eakaaslaste   

seltsi ning   

ühistegevust. 

7)Ühineb 

juba   

käima-

soleva   

tegevusega,  

jagab   

teistega oma 

asju. 

7) Saab aru 

oma võõras-

ühine   

tähendusest. 
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8) Järgib   

lihtsamaid  

sotsiaalseid  

reegleid. 

8) Saab aru   

lihtsamatest   

seltskonnas   

käitumise   

reeglitest 

ning  

järgib neid  

igapäevases  

suhtluses. 

8) Oskab  

avalikus kohas 

sobivalt   

käituda ning  

teab, mida  

tohib, mida  

mitte. 

8) Järgib   

sotsiaalset 

rutiini. 

8)Teeb vahet hea 

ja halva käitumise 

vahel. 

9) Oskab   

jäljendada  

igapäe-

vaelu rolle ja 

tegevusi. 

9) Teab 

oma  sugu ja 

märkab soolisi 

erinevusi.  

9) Teab, et on 

poiss/tüdruk,  

identifitseerib end 

omasoolise vane-

maga. 

9) Mõistab, 

et   

kõrvuti saa-

vad  

eksisteerida  

erinevused. 

9) Mõistab, et  

inimesed või-

vad olla erine-

vad. 

10) Tunneb   

rühmas   

kehtestatud   

reegleid. 

10)Püüab 

täita   

kodukorra   

reegleid. 

10) Jälgib   

reeglite täitmist   

teiste poolt. 

10) Järgib   

mängudes ja  

tegevustes  

reegleid,  

eriti  

nende täit-

mist  

teiste poolt. 

10) Järgib   

kokkulepitud  

reegleid ja  

üldtunnusta-

tud   

käitumisnorme. 

11) Algatab   

vestlust eri   

partneritega   

erinevatel   

teemadel. 

11) Väljendab   

verbaalselt 

oma tahtmisi 

ja  

seisukohti 

ning püüab 

jõuda  

kokkuleppele. 

11)Kõne areng 

võimaldab  

arusaamatusi la-

hendada  

verbaalselt. 

11)Seab en-

dale  

eesmärke ja 

üritab  

neid ellu viia. 

11)Selgitab  

oma  

seisukohti.  

 

5.4. Enesekohased oskused  

Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, või-

meid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.  

Eeldatavad enesekohased oskused vanuseti: 

Kuni 3-aas-

tased lapsed 

3-4 aastased 

lapsed 

4-5 aastased 

lapsed 

5-6 aastased 

lapsed 

6-7 aastased lapsed 

1) Kont-

rollib oma 

emot-

sioone 

1) Oskab väl-

jendada ennast 

kui talle miski ei 

meeldi. 

1) Suudab 

öelda, kuidas 

teine end tun-

neb konflikt 

situatsioonis. 

1) Oskab hea-

tahtlikult väl-

jendada oma ra-

hulolematust, 

suhtub sallivalt 

1)Suudab oma 

emotsioone kir-

jeldada ning tu-

gevaid emot-

sioone, nt 
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vähesel 

määral. 

heatahtli-

kuskriitikasse. 

rõõmu, viha, so-

bival viisil väl-

jendada. 

2)Tajub 

head  ja  

halba  

käitumist  

enda   

juures. 

2) Mõistab 

kui    

käitub valesti. 

2) Teab,  

millised on   

head  

ja halvad  

ise-  

loomuomadu-

sed. 

2) Oskab   

kirjeldada   

kaaslaste häid 

ja halbu oma-

dusi. 

2)Kirjeldab enda  

häid  

omadusi ja oskusi. 

3)Käitu-

mine  

on   

enesekeskne. 

   3) Oskab   

erinevates   

olukordades   

sobivalt käituda   

ning muudab oma 

käitumist vastavalt 

tagasisidele. 

4) Mängib   

enamasti üksi 

ega jaga asju. 

4) Mängib   

teistega  

kõrvuti. 

4)Kooskõlas-

tab mängudes  

oma tegevuse  

teiste laste   

tegevusega. 

4)Oskab ise  

seisvalt valida   

mängu teemat. 

4)Algatab 

mänge   

ja tegevusi. 

5) Oskab   

tegutseda 

koos  

täiskasva-

nuga. 

5) Tegutseb   

täiskasvanuga   

koos suulise  

juhendamisega. 

5) Oskab   

tegutseda   

täiskasvanu   

suulise   

juhendi järgi. 

5)Huvitub töö 

iseseisva teg-

emise vastu. 

5) Tegutseb   

iseseisvalt ja   

vastutab oma   

käitumise eest. 

6)Ei taju 

ohtu.  

6) Tajub ohtu   

vähesel määral. 

6)Teab ter-

vist  

hoidvaid   

tegevusi. 

6)Teab kohti ja 

tegevusi, mis 

võivad  olla  oht-

likud. 

6) Teab, mis võib 

olla tervisele kasu-

lik või kahjulik 

ning kuidas ohutult 

käituda. 

7) Vajab riie-

tumisel roh-

kesti abi. 

7)Saab aru 

kui riided on 

valet pidi ja 

oskab abi 

paluda täis-

kasvanult. 

7) Tuleb 

enamjaolt 

toime riietu-

misega. 

7) Tuleb iseseis-

valt toime riietu-

misega, seob 

paelu. 

7)Saab hakkama 

eneseteenin-dami-

sega ja tal on kuju-

nenud esmased 

tööharjumused. 

8) Koristab   

enda järelt   

koos   

täiskasva-

nuga. 

8) Koristab   

täiskasvanu   

meeldetuleta-

misel  ja suu-

lise   

juhendamise 

järgi. 

8) Oskab   

näha, kas tuba 

on korras. 

8) Oskab teha   

lihtsamaid   

koristustöid. 

8) Kasutab   

erinevaid   

vahendeid   

heaperemehelikult  

ning tegevuse   

lõppedes koristab   

enda järelt.  
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6. Õppe- ja kasvatusvaldkondade sisu ning arengu eeldatavad tulemused õppekava lä-

bimisel vanuseti 

 

6.1. Mina ja keskkond 

6.2. Keel ja kõne 

6.3.  Eesti keel kui teine keel 

6.4.  Matemaatika  

6.5.  Kunst 

6.6.  Muusika 

6.7.  Liikumine 

6.8.  Digipädevused 

 

6.1. Valdkonna Mina ja keskkond üldeesmärgiks on, et laps:  

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukesk-

konnas;  

3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuu-

ritraditsioone;  

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning 

ohutult;  

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;  

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.   

Valdkonna Mina ja keskkond sisu  

1) Sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ame-

tid, kodumaa, eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed 

mujal maailmas, üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; ter-

vise väärtustamine, tervislik toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitu-

mine; 

2) Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, 

inimese mõju loodusele; 

3) Tehiskeskkond: ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid, ja-

lakäija ohutu liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond.  

Valdkonna Mina ja keskkond õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korral-

damisel õpetajad: 

1) valivad valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast kesk-

konnast, mis hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda, seal-

hulgas tervise- ja liikluskasvatust;  

2) suunavad 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, kuu-

lates helisid; 

3) lõimivad erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, 

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

4) suunavad last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis 

jm märgatu kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastu-

seid leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi 

tegema;  
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5) suunavad last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heape-

remehelikult käituma.  

 

Valdkonna Mina ja keskkond lapse arengu eeldatavad tulemused 

 

Teema  3-aastane  5-aastane  7-aastane 

Mina 1. Ütleb küsimise kor-

ral oma ees- ja pere-

konnanime. 

2. Vastab õigesti küsi-

musele, kas ta on tüd-

ruk või poiss. 

3. Ütleb vastuseks va-

nuse küsimisele oma 

ea aastates või näitab 

seda sõrmedel. 

1. Oskab öelda oma 

nime, vanuse ja soo 

(tüdruk, poiss). 

1. Oskab end tutvustada. 

2.Teab oma kohustusi 

ja õigusi. 

3. Kirjeldab enda oma-

dusi ja huve. 

Pere-kond ja 

sugulased 

1.Nimetab pereliik-

meid:  

ema, isa, õde, vend.  

22. Teab õdede ja ven-

dade nimesid. 

1.Kirjeldab 

oma perekonda 

(pereliikmed, 

onu ja tädi, pe-

reliikmete ni-

med ja  

perekonnanimed). 

1. Teab oma pere-

liikmeid ja lähis-

sugulasi 

2. Mõistab, et pered 

võivad olla erine-

vad.  

3. Jutustab oma vanava-

nematest. 

Kodu 1.Vastab küsimustele  

oma kodu ja pere  

liikmete kohta.  

1. Kirjeldab oma 

kodu: eramu, kor-

ter, talumaja.  

2. Nimetab kodu 

asukoha: linnas 

(tänav, linn), 

maal (talukoha 

nimi).  

3.Kirjeldab pereliik-

mete koduseid tege-

vusi ja nimetab oma 

kohustusi nende hul-

gas. 

11. Oskab kirjeldada 

oma kodu ja kodu-

kohta. 

2. Teab kodust  

aadressi ja telefoni. 
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Laste- 

aed 

1.Oskab nimetada 

oma rühma nime. 

2.Suudab leida oma 

koha rühmas (kapp, 

voodi, käterätik). 

3.Nimetab rühmas 

olevaid esemeid. 

4.Ütleb küsimise 

korral rühmakaas-

lasteja õpetajate 

ning  

õpetajaabi nimed. 

1.Nimetab oma las-

teaia nime.  

2.Oskab kirjeldada 

oma  

tegevusi ja mänge.  

3.Teab nimetada  

Lasteaiatöötajaid 

ja nende tegevusi.  

4.Teab oma, 

võõra ja ühise tä-

hendust. 

1.Teab lasteaia aad-

ressi. 

2.Nimetab erine-

vaid ameteid las-

teaias ja nende vaja-

likkust. 

3.Kirjeldab lasteaia 

kodukorda ning 

teab rühmareegleid 

ja  

traditsioone. 

Kool  
  

1.Teab kooli kui õp-

pimise kohta. 

2. Oskab kirjeldada, 

mille poolest lasteaed 

koolist erineb. 

Ametid,  

elukutsed,  

tööd 

1.Nimetab pereliik-

mete koduseid toi-

metusi. 

2.Matkib lihtsa-

maid töövõtteid. 

3.Asetab töövahendid 

kokkulepitud kohta. 

1.Oskab nimetada 

vanemate  

 ameteid.  

2.Kirjeldab üldtun-

tud  

elukutseid oma 

kodukohas.  

3.Loetleb tuntu-

mate 

ametite juurde 

kuuluvaid tööva-

hendeid.  

4.Põhjendab 

mängu- või 

töökoha kor-

rastamise  

vajadust. 

1.Oskab nimetada pe-

reliikmete elukut-

seid ja ameteid. 

2.Teab ja oskab kirjel-

dada  

erinevaid elukutseid 

ning 

nende vajalikkust.  

3.Mõistab töö ja vastu-

tuse   

tähtsust.  

4.Soovib osaleda 

jõukohastes kodu-

töödes.   

5.Selgitab raha ots-

tarvet. 

Kodumaa,  

teised rahvu-

sed   

Eestis 

1.Osaleb jõukohasel 

viisil vanemate 

laste  

ja täiskasvanute   

tegevuses kodu-

maale tähtsatel 

päevadel  

(ruumide kaunista-

mine, laulude laul-

mine, peo riiete 

kandmine jm). 

1. Teab oma rah-

vust ja keelt ning 

riigi tähtsamaid   

sümboleid.   

2. Oskab nimetada 

sündmusi  mille 

puhul heisatakse  

riigilipp.  

3. Oskab nime-

tada erinevaid 

rahvusi oma rüh-

mas ja  

1. Nimetab Eesti riigi 

sümboleid (lipp, hümn, 

vapp, lind, lill, kivi).  

2. Teab koduvalla/-

linna sümboleid.  

3. Oskab Eesti kaardil 

näidata oma kodu-

kohta.  

4. Teab Eesti Vabariigi 

presidendi nime.  

5. Oskab nimetada teisi 

rahvusi ja keeli ning 
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2.Leiab Eesti lippu nä-

hes erinevate värvide 

seast Eesti lipu värvid. 

kodukohas. teab nende kombeid ja 

traditsioone.  

6. Suhtleb teisest 

rahvusest las-

tega. 

7. Teab ja nimetab 

Eesti  

lähinaabreid (Läti, 

Soome,  

Rootsi, Venemaa). 

Tähtpäevad, 

pühad ja 

kombed 

1. Räägib oma 

sünnipäevast 

(kuidas tähista-

takse). 

2.Nimetab küsimise  

korral pühadega seotud 

tegevusi. 

1.Kirjeldab täht-

päevi peres. 

 2. Oskab kirjel-

dada tuntu-

maid  rahvakom-

beid (vastlad,   

mardipäev, kadri-

päev) ja  nendega 

seotud tegevusi.  

1. Teab eesti rahva tra-

ditsioone ja kombeid. 

2. Teab tähtpäevi ja 

nende  

tähistamise vaja-

likkust 

(tarkusepäev, ema-

keelepäev, lastekait-

sepäev, sõbrapäev 

jm).  

3. Oskab kirjeldada 

tähtpäevade tähista-

mist oma lasteaias 

või kodus (kolmeku-

ningapäev,  

volbripäev, jaani-

päev, hingede päev 

jm). 

4. Oskab nimetada 

riiklikke pühi ja nen-

dega seotud tradit-

sioone (riigi aasta-

päev, võidupüha). 

Üldinimlikud 

väärtused 

ja üldtunnus-

tatud  

käitumisreeg-

lid 

1.Teab mõistete 

hea ja paha tähen-

dust.  

2.Meeldetuletamise 

korral tervitab, jätab 

hüvasti, palub ja tänab. 

1. Teab mõistete 

õige ja vale tä-

hendust. 

2. Teab üldtuntud  

viisakusreegleid. 

3. Tunneb ja järgib  

lauakombeid. 

1. Teab mõistete ausus 

ja autus tähendust 

ning oskab vastavalt 

käituda.  

2. Oskab järgida käitu-

misreegleid erineva-

tes olukordades  

(kaupluses, teatris, kiri-

kus,  

kalmistul jm).  

3. Mõistab vastutust 

oma tegude ja käitu-

mise eest. 
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Sõprus ja  

abivalmidus 

1. Küsimise korral  

nimetab oma sõp-

rade nimesid. 

2. Oskab haiget saanud 

sõpra lohutada. 

1. Nimetab küsi-

mise korral sõbra 

positiivseid oma-

dusi. 2. Oskab 

sõpra lohutada ja 

abistada.  

3. Oskab andeks 

anda ja  

leppida. 

1. Oskab luua ja hoida 

sõprussuhet, teab sõp-

ruse tähendust, oskab 

kirjeldada sõbraks ole-

mist ning sõber olla. 

2. Kirjeldab tundeid, 

mis tekivad tülitsedes 

ja leppides. 

Hoolivus,   

turvalisus   

ja  

tähele-  

panelikkus 

 1.Märkab kaaslast 

ja oskab teisi ar-

vestada.  

2.Oskab väljendada 

oma emotsioone teisi 

arvestavalt (rõõm, 

mure jm). 

1. Oskab kirjeldada 

oma  

emotsioone ja tun-

deid.  

2. Oskab kaasinimes-

tega  

tähelepanelikult käi-

tuda  

(vanemad, vanavane-

mad jt). 

Suhtumine   

erinevustesse 

 Oskab kirjel-

dada inimeste 

erinevusi (kee-

leline, 

rassiline, vanuse-

line,  

tervisest tulenev) 

ja 

abivahendeid 

(prillid,  

ratastool, vaegnäge-

mine – valge kepp, 

vaegkuulmine – 

kuuldeaparaat). 

1. Oskab arvestada 

oma  

arvamustest ja huvi-

dest  

erinevaid huve ja ar-

vamusi.  

2.Teab nimetada eriva-

jadustega inimestele 

vajalikke  

abivahendeid.  

3. Pakub abi eriva-

jadustega inimes-

tele oma võimete 

ja  

võimaluste piires. 

Ehitised  Tunneb ära oma kodu 

ja lasteaia ning tutta-

vad teenindusasutused. 

1. Kirjeldab kodu-

maja  

omapära: maja 

osad ja  

nende otstarve, 

ruumid ja 

nende sisustus. 

2. Oskab nimetada 

erinevaid ruume 

lasteaias ning teab 

nende otstarvet.  

3. Oskab kirjeldada   

1. Oskab kirjeldada va-

naaja kodu ja selle si-

sustust, teab nimetada 

kõrvalhooneid ning 

nende  

otstarvet.  

2. Oskab nimetada maja 

ehituseks kasutatavaid 

materjale 

(puit, kivi jm).  

3. Oskab nimetada tee-

nindus asutusi ja 
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lasteaia õueala 

ning seal   

kasutatavaid vahen-

deid. 

nende vajalikkust 

(kauplus, juuksla, po-

likliinik, pank, apteek, 

kingsepatöökoda, kau-

banduskeskus jm).  

4.Teab nimetada 

kodukohale olulisi 

ehitisi (mõis, ki-

rik,  

veski jm). 

Kodumasinad  Oskab küsimise  

korral nimetada  

kodus kasutatavaid  

kodumasinaid  

ja -elektroonikat  

(kell, pliit, külmkapp, 

pesumasin, televiisor, 

arvuti jm). 

Kirjeldab kodu-

masinaid  

ja -elektroonikat ning 

teab nende otstarvet 

ja nendega seotud 

ohte. 

Kirjeldab kodumasi-

naid ja  

-elektroonikat ning 

teab nende otstarvet 

ja nendega seotud 

ohte (kirjeldused on 

täpsemad, võivad li-

sanduda põllutööma-

sinad). 

Sõidukid  Oskab küsimise 

korral nimetada 

sõidukeid   

(auto, rong, buss,  

lennuk, laev, tramm, 

troll). 

Kirjeldab erinevaid 

sõidukeid ja teab 

nende otstarvet. 

Oskab nimetada 

või kirjeldada eri-

neva töö tegemi-

seks  

vajalikke sõidukeid 

(kraanaauto, prügi-

auto, teerull jm). 

Jäätmed  Leiab loodusest  

prahti ja toob  

selle kokkulepitud  

kogumiskohta  

(prügikast, prügikott, 

ämber). 

Kirjeldab, kuidas 

tema kodus prügi 

sorditakse. 

1. Teab, miks on vaja 

prügi sortida (paber, 

plast, patareid). 

2. Oskab kirjeldada as-

jade korduva kasuta-

mise võimalusi. 

3. Mõistab asjade sääst-

liku  

kasutamise vaja-

likkust (tarbetud os-

tud, raiskamine). 

Tervise   

väärtustamine 

 Nimetab ter-

vist hoidvaid 

tegevusi (nt 

tervislik  

toitumine, pii-

sav kehaline 

aktiivsus, pii-

sav uni ja  

1. Kirjeldab, mida tä-

hendab tema jaoks 

terve olemine.  

2. Kirjeldab, kuidas 

hoida enda ja teiste 

tervist (näited tervis-

liku käitumise ja ris-

kikäitumise  

vältimise kohta).  
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puhkus, mäng, hea 

tuju,  

meeldivad suhted). 

3. Teab, mis on haigus.  

4. Teab, milline tegevus 

või   

käitumine kahjustab 

tervist  

(nt suitsetamine, sh 

passiivne, alkoholi 

tarvitamine, vägi-

vald). 

Hammaste  

tervis 

1. Teab hammaste  

hooldamise vahen-

deid.  

2.Harjab hambaid 

täiskasvanu abiga. 

1. Peseb hambaid 

täiskasvanu juhen-

damisel.  

2. Nimetab ham-

maste tervise jaoks 

vajalikke tegevusi  

(hammaste pese-

mine,   

tervislik toitu-

mine,   

hambaarsti juures 

käimine). 

1. Selgitab, miks tekib  

hambakaaries (ham-

baaugud).  

2. Järgib hammaste 

hooldamise ja hoid-

mise põhimõtteid  

igapäevaelus. 

Tervislik  

toitumine 

Nimetab toiduaineid. Nimetab toiduaineid, 

mida tuleks süüa iga 

päev. 

Oskab nimetada, mil-

liseid 

toiduaineid on vaja 

iga päev süüa rohkem 

ja milliseid vähem, et 

olla terve. 

Inimkeha  

tundmine 

Osutab küsimise korral 

peale, kätele, jalgadele, 

silmadele, suule, ninale 

ja kõrvadele. 

Oskab nimetada ke-

haosi ja teab nende 

vajalikkust. 

1. Selgitab, mis on sü-

dame  

ja kopsude kõige olu-

lisem   

ülesanne, ning 

teab, millised te-

gevused aitavad 

neid hoida ter-

vena.  

2. Teab tüdruku ja 

poisi erinevusi. 

Ohutus ja   

turvalisus 

Nimetab esemeid, 

mis võivad olla 

ohtlikud  

(nuga, käärid). 

1.Nimetab kohti, 

esemeid ja ai-

neid, mis võivad 

olla ohtlikud (nt 

trepid, rõdu, ak-

nad, kuum 

toit/vedelik, 

1. Teab ja tunnetab 

ümbritsevaid ohte 

(olukordadest, ini-

mestest, keskkonnast, 

loomadest ja  

käitumisest põhjus-

tatud ohud).  
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lahtine tuli, ravi-

mid,  

terariistad, kemi-

kaalid,  

elekter, veeko-

gud, ehitised).  

2.Nimetab tege-

vusi, mis võivad 

olla ohtlikud (talvel 

jääle minek, mängi-

mine  

ohtlikes kohtades,  

nt tänaval, liiva-

karjääris,  

ehitisel, ujumine 

täiskasvanu järe-

levalveta; ratta-

sõit   

kiivrita).  

3. Selgitab, et õnne-

tuse korral tuleb 

pöörduda täiskas-

vanu poole. 

4. Selgitab, miks ei 

tohi  

võõrastega kaasa 

minna. 

2. Teab, millised on 

turvalise käitumise 

reeglid erinevates si-

tuatsioonides ja kesk-

kondades.  

3.Nimetab hädaabi-

numbri 112 ja oskab 

seda kasutada.  

4. Teab ja kirjeldab, 

kuidas  

tegutseda ohuolukor-

dades  

(vette kukkumine, 

läbi jää  

vajumine, tulekahju, 

põletus,  teadvuseta 

või raskelt vigastada 

saanud kaaslane).  

5. Selgitab, kuidas 

käituda eksinuna lin-

nas/maal või metsas. 

Kodukoha  

loodus:  

veekogud,  

kodupaiga  

mets- ja  

koduloomad; 

taimed, seened   

ja putukad  

1.Tunneb rõõmu  

looduses (õues)  

viibimisest.  

2.Oskab osutamise 

korra nimetada metsa, 

muru, lille, puud. 

1. Oskab nimetada 

oma  

kodukoha olulise-

mat  

veekogu (meri, jõgi, 

järv). 2. Oskab nime-

tada tuntumaid seeni 

ja kirjeldada neid, 

mis kasvavad kodu-

koha metsas. 

1. Oskab kirjeldada 

kodukoha loodust 

(mere ääres, park,  

mets, suur puu jne), 

nimetada ning ise-

loomustada mets-

loomi, koduloomi ja 

putukaid.  

2. Oskab nimetada te-

ravilju, mida kasuta-

takse söögiks või mis 

kasvavad kodukoha 

lähedal põldudel. 

Loomad:  

erinevad  

elupaigad  

ja eluviisid,  

välimus, kasv, 

areng 

1.Oskab küsimise 

korral nimetada tut-

tavat  

looma ja tema ke-

haosi.  

Oskab nime-

tada tuttavaid 

loomi, kirjel-

dada nende 

välimust ja öelda, kus 

nad elavad. 

1.Nimetab tuntu-

maid erineva elu-

paiga ja -viisiga 

loomi ning kirjeldab 

nende välimust.  

2.Teab loomade käitu-

mise  
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2.Oskab küsimise 

korral nimetada tut-

tavat  

lindu.  

3. Teab, et mõned loo-

mad elavad metsas ja  

mõned inimeste juures 

(kodus). 

erinevusi eri aastaae-

gadel  

(rändlinnud, talveuni, 

pesa  

ehitus ja poegade 

toitmine). 

Putukad:   

erinevad   

elupaigad   

ja eluviisid,   

välimus, kasv, 

areng 

Oskab nimetada  

tuttavaid putukaid   

(lepatriinu, sipelgas,  

mesilane). 

Teab putukate 

elupaiku: me-

silane ja mesi-

las-taru, 

sipelgas ja sipelga-

pesa. 

Oskab kirjeldada tut-

tavate  

putukate välimust ja 

nende  

elupaiku. 

Taimed:   

erinevad   

kasvukohad   

ja vajadused, 

välimus, 

kasv,  areng 

1.Eristab tuntumaid 

puu ja aedvilju väli-

muse  

ning nimetuse järgi.  

2.Oskab osutamise 

korral nimetada tutta-

vaid lilli.  

Oskab nimetada 

ning  

kirjeldada tuttavaid 

puid, lilli, puu- ja 

köögivilju. 

Oskab nimetada 

ning kirjeldada aias 

ja metsas kasvavaid 

taimi (marjad: mus-

tikas, maasikas, 

pohl, sõstar, tikker; 

puud:  

õunapuu, pirnipuu, 

kirsipuu, toomingas, 

pihlakas jm). 

Öö ja päev:   

nende  

vaheldumine 

ja  sellega seo-

tud muutused  

looduses 

Oskab küsimise 

korral  iseloomus-

tada ööd   

(on pime) ja päeva   

(on valge). 

Eristab ning nime-

tab   

päeva ja ööd 

(päeva   

ja öö vaheldumise 

ise  

loomustamine 

ning   

seostamine tai-

mede ja   

loomade tegevu-

sega). 

Kirjeldab oma sõna-

dega loodust  ja ini-

mesi erinevates tsük-

lites:  ööpäev, nädal, 

aastaring. 

Aastaajad:  

nende  

vaheldumine 

ja sellega seo-

tud muutused  

looduses   

ning loomade 

ja inimeste  

tegevused 

Oskab nimetada 

talve ja suve ise-

loomulikke näh-

tusi (talvel sajab  

lund, on külm; suvel  

saab ujuda, on soe). 

Oskab nimetada 

kõiki  

aastaaegu ja neid  

iseloomustada. 

1.Seostab muutusi 

looduses aastaae-

gade vaheldumi-

sega ning oskab 

neid kirjeldada.  

2. Oskab nimetada ini-

meste iseloomulikke 

tegevusi olenevalt aas-

taajast (seemnete kül-

vamine, taimede 
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istutamine, põldude 

kündmine, mererannas 

päevi tamine, veekogu-

des ujumine, jalgrat-

taga sõitmine, lehtede 

riisumine, suusatamine 

jne).  

3. Oskab nimetada loo-

made iseloomulikke te-

gevusi olenevalt aas-

taajast (ehitavad pesa,   

toidavad poegi, tal-

veuni,  

rändamine lõunasse 

jm). 

Ilmastik:   

erinevad   

ilmastiku  

nähtused 

Oskab nimetada  

erinevaid ilmastiku  

nähtusi (sajab lund,   

vihma, päike paistab). 

1.Nimetab ilmastiku-

nähtusi ja kirjeldab 

neid.  

2.Teab õhu vaja-

likkust ja kasutamist. 

Selgitab ilmastiku-

nähtuste  

seost aastaaegadega. 

Inimese mõju 

loodusele:  

loodushoid,  

säästev areng 

1. Mõistab, et lilli 

nopi takse vaasi pane-

kuks.  

2. Teab, et prügi visa-

takse selleks ettenäh-

tud   

kohta. 

1. Mõistab, et joogi-

vett on vaja kokku 

hoida (hambapesu, 

nõudepesu, joogiks 

võetud vesi). 

2. Mõistab, et elektrit 

tuleb kokku hoida 

(kustutab toast lah-

kudes tule).  

3. Teab, et inimene 

saab talvel loomi 

aidata. 

4. Mõistab, et on vaja 

istutada puid ja 

muid taimi.  

5. Oskab hoida 

enda ümber puh-

tust looduses, 

kodu  

ümbruses jm. 

1.Suhtub ümbritse-

vasse hoolivalt ning 

käitubseda säästvalt.  

2. Kirjeldab, mil-

lised on inim-te-

gevuse positiiv-

sed ja  

negatiivsed mõjud 

tema   

koduümbruse loodu-

sele.  

3. Teab, kuidas loomi 

talvel aidata, ja oskab 

seda teha. 

4. Teab, kuidas viga 

saanud või inimese 

hüljatud looma aidata.  

5. Teab prügi sorti-

mise vajalikkust ning 

oskab sortida lihtsa-

mat prügi (pudelid, 

paber,  

olmeprügi). 

6. Soovib osaleda loo-

duse  

korrastamises. 
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Valguse, 

temperatuuri, 

vee, õhu ja 

toitainete   

tähtsus   

taimedele ning 

loomadele 

Teab, et taimed ja  

loomad vajavad  

kasvamiseks vett 

ja   

toitu. 

1. Teab, et taimed ja 

loomad vajavad 

kasvamiseks vett, 

valgust ja õhku.  

2.Oskab kirjel-

dada erineva 

temperatuuri 

mõju   

taimedele, loomadele 

ja   

inimesele. 

Selgitab valguse, 

temperatuuri, vee, 

toitainete ning õhu 

tähtsust taimedele, 

loomadele ja 

inimestele. 

Valgusfoor  

ja tänava  

ületamine 

1.Teab valgus-

foori ja tulede tä-

hendust  

(punane, kollane,  

roheline). 

2.Teab mõisteid sõidu 

tee ja kõnnitee. 

1. Teab valgus-

foori tulede süt-

timise järjekorda 

ning nende tä-

hendust.  

2. Teab, kuidas 

sõiduteed üle-

tada.  

3. Oskab ületada tä-

navat jalgrattaga 

(jalgratas käe kõr-

val). 

1. Oskab kirjeldada oma 

teekonda kodust las-

teaeda.  

2. Teab, kuidas üle-

tada ristmikku. 3. 

Teab liiklemise erine-

vusi linnas ja maal.  

4. Oskab kasutada hä-

daabi  

numbrit 112. 

Liiklusmärgid  Teab liiklusmär-

kide  

tähtsust (aitavad   

ohutult liigelda). 

Teab liiklusmär-

kide   

tähendusi. 

1.Teab, kuidas käituda  

ühissõidukist välju-

des.  

2. Teab rulluiskude ja 

rulaga sõitmise nõu-

deid (kiiver, põlve ja 

küünarnukikaitsmed, 

ohutud paigad). 

Sõidukid  1.Teab liiklusva-

hendeid  

 ja eriotstarbelisi   

sõidukeid.  

2.Teab jalgrattaga   

sõitmise nõudeid   

(kiiver). 

 

1. Teab liiklusva-

hendite 

erinevusi ning eri 

otstarbeliste sõi-

dukite 

ülesandeid ja täht-

sust. 

2. Oskab ühissõidu-

kis käituda (sõidu-

pilet). 

 

 

Helkur, Turva-

tool ja -vöö 

Teab helkuri  

kasutamise vajalikkust. 

 

 

1. Teab turva-

vöö ja turva-

tooli 

Teab, kuhu kinnitada 

helkurribad. 
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vajalikkust 

sõidukis.  

2. Oskab kirjel-

dada liikle-

mise ohtusid 

erinevates il-

mastikuolu-

des. 

3. Oskab selgi-

tada, kus ja 

kuidas hel-

kurit kanda. 

 

 

 

6.2. Valdkond Keel ja kõne  

Valdkonna Keel ja kõne õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:  

1) on igapäevasuhtluses aktiivne vestleja, küsimuste esitaja ja suudab olla kuu-

laja rollis;  

2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lau-

seehitust;  

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lu-

gemise ja kirjutamise esmased oskused;  

4) laps suudab sobivate sõnadega väljendada oma mõtteid, arvamusi, tundeid 

ja teadmisi; 

5) laps saab aru kuuldud eakohasest tekstist ja oskab seda ümber jutustada;  

6) laps tuleb toime igapäevases suhtlemises.  

Valdkonna Keel ja kõne sisu:  

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 

2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus.  

Valdkonna Keel ja kõne õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korral-

damisel  õpetajad:  

1) lähtuvad põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane 

arendamine, kus last õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõna-

vorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, teadmiste omandamisel, oma te-

gevuse kavandamisel;  

2) toetavad lapse kõne arengut kõikides tegevustes (mängimine, käelised tegevu-

sed, liikumis ja muusikategevused ning igapäevatoimingud);  

3) loovad lapsele kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta 

saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutse-

des koos täiskasvanuga;  

4) suunavad lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonista-

mise, oma raamatute koostamise jm tegevuste kaudu kirjandust mõistma ja 
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hindama; ettelugemiseks valivad žanriliselt mitmekesiseid raamatuid, et toe-

tada lugemishuvi, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist; 

5) õpetavad lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse erista-

mine, sõnade häälimine jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seosta-

tult; 

6) mitmekesistavad kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, 

värvusi jmt.  

 

Valdkonna Keel ja kõne lapse arengu eeldatavad tulemused 

 

Sisu  2aastane  3aastane  4aastane 

Suhtle-

mine 

1.Suhtleb täiskasvanuga  

esemetega tegutsemise 

ajal.  

2. Eelistab suhtlus part-

nerina peamiselt tuttavat 

täis 

kasvanut.  

3. Kasutab suheldes mitte  

verbaalseid vahendeid  

(osutamist) koos üksi-

kute  

sõnadega.  

4. Vastab täiskasvanu küsi-

musele ja korraldusele tut-

tavas  

situatsioonis mingi te-

gevuse, häälitsuse või 

1–2sõnalise   

ütlusega. 

1. Osaleb dialoogis: esitab 

küsimusi, väljendab oma 

soove ja vajadusi, vastab 

vajaduse korral rohkem 

kui ühe lausungiga.  

2. Kasutab erinevat  

intonatsiooni ja hääle  

tugevust sõltuvalt 

suhtlus eesmärgist 

(teatamine,  

küsimine, palve jm).  

3. Kommenteerib enda   

ja/või kaaslase tegevust   

1–2 lausungiga.  

4. Mõistab teksti, mis on 

seotud tema kogemuse ja 

tegevusega.  

5. Loeb peast või kordab 

järele 1–2 realist luule-

tust. 

1. Algatab ise 

aktiivselt 

suhtlust.  

2. Suhtleb meel-

sasti ja  aktiiv-

selt eakaaslas-

tega koostege-

vuses.  

3. Küsib täiskas-

vanult  

palju küsimusi 

teda  

ümbritsevate as-

jade  

kohta.  

4. Kommentee-

rib enda ja 

kaaslase tege-

vust  

(räägib, mida 

tehti)  

2–3 lausun-

giga.  

5. Räägib 2–3 

lausungiga mõ-

nest hiljuti ko-

getud emotsio-

naalsest  

kogemusest.  

6. Jutustab pil-

diseeria järgi, 

öeldes iga 

pildi  

kohta ühe lau-

sungi. 
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Gram-

matika  

1. Kasutab tuttavas situat-

sioonis ja tegevuses gram-

matiliselt vormistamata 1–

2sõnalisi  

lauseid (nt Miku õue p.o 

Mikk tahab õue minna).  

2. Kasutab üksikuid 

käände- ja pöördevorme 

juhuslikult  

mõne sõna puhul (nt 

ainsuse omastav, osas-

tav, tegusõna 3. 

pööre).  

3. Kasutab sõnu enamasti 

ühes, üksikuid sõnu ju-

huslikult  

2–3 vormis.  

4. Väljendab kõnes mõnda 

järgmistest suhetest: ei-

tus (ei taha), kuuluvus 

(tädi lusikas), asukoht 

(emme siia), omadus 

(auto katki), subjekti-

objekti   

suhe (issi anna pall). 

1. Mõistab ning kasu-

tab tuttavas tegevuses 

ja  

situatsioonis 3–5sõ-

nalisi lihtlauseid.  

2. Kasutab kõnes õigesti  

enamikku käändevorme.  

3. Kasutab kõnes õigesti  

tegusõna käskivat kõne-

viisi (nt Joonista! 

Istu!).  

4. Kasutab kõnes õigesti  

tegusõna kindla kõne-

viisi olevikuvorme (nt 

sõidab, laulavad).  

5. Kasutab kõnes õigesti  

tegusõna ma- ja da  

tegevus nime (nt hak-

kame mängima, ei 

taha  

mängida).  

1. Kasutab kõ-

nes eri tüüpi 

lihtlauseid, sh 

koond  

lauseid.  

2. Kasutab kõ-

nes   

lihtsamaid suh-

teid   

väljendavaid  

rind lauseid   

(sidesõnad ja, 

aga).   

3. Kasutab kõnes 

õigesti tegu-

sõna lihtmine-

viku vorme (nt 

sõitis,   

laulsid).  

 

5aastane  6aastane  7aastane 

1. Algatab ja jätkab täiskasvanuga 

dialoogi ka väljaspool tegevus si-

tuatsiooni, nt vahetab vesteldes 

muljeid oma kogemuste põhjal, 

esitab tunnetusliku sisu ga küsi-

musi (nt Miks ta nii tegi  Kuidas 

teha?).  

2. Kasutab rollimängus erinevat 

intonatsiooni ja hääletugevust.  

3. Kasutab õigesti mõnin-

gaid  viisakus väljendeid.  

4. Kirjeldab täiskasvanu abiga olu 

pilti ja annab edasi pildiseerial ku-

jutatud sündmust.  

5. Annab kuuldud teksti sisu edasi 

täiskasvanu suunavate küsimuste 

1. Räägib iseendast 

ja 

 esitab küsimusi 

täiskasvanu kohta 

(nt Kus ja kellega 

ta elab? Kas tal on 

lapsi?).  

2. Kasutab ja 

mõistab suhtlemi-

sel nalja, narrita-

mist.  

3. Püsib teemas, 

vajaduse kor-

ral läheb 

kaasa  

1. Kasutab dialoogis erine-

vaid suhtlus strateegiaid (nt 

veenmine) sõltuvalt suhtlus 

eesmärkidest.  

2. Valib intonatsiooni ja 

sõnu olenevalt kaassuhtle-

jast (laps, täiskasvanu) 

ja/või suhtlus olukorrast 

(kodu, võõras koht).  

3. Mõistab kaudseid üt-

lusi (nt Ruumis on aken 

lahti. Otsene ütlus: Pane 

aken kinni! Kaudne üt-

lus: Mul on jahe).  

4. Jutustab olu- ja tege-

vuspiltide järgi, kirjeldab 
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abil, väljendades end peamiselt 

üksikute, sidumata lausungitega.   

6. Jutustab nähtust, tehtust ja 

möödunud sündmustest  

3–5 lausungiga (nt mida ta tegi 

kodus pühapäeval).  

7. Loeb peast kuni 4realisi  

liisusalme/luuletusi.  

8. Mõistab teksti, mis pole otseselt 

seotud tema kogemusega. 

teiste algatatud 

teema  

muutusega.  

4. Annab edasi 

kuuldud teksti 

(nt muinas-

jutu)  

sündmuste järgne-

vust,  

põhjusi ning tege-

laste  

käitumist täiskas-

vanu   

suunavate küsi-

muste/  

korralduste abil.  

5. Jutustab pildi 

või   

kogemuse põh-

jal seotud lau-

sungitega.  

6. Jutustades seob 

lausun geid pea-

miselt sõnadega 

ja siis, siis, ja.  

7. Suunab kõnega 

kaaslaste tegevust 

ja annab sellele 

hinnanguid. 

tuttavaid esemeid ja näh-

tusi, andes edasi põhisisu 

ning olulised  

detailid.  

5. Tuletab mõttelün-

gaga tekstis ise seis-

valt puuduva info. 

6. Räägib sellest, mida 

hakkab tegema (plaanib 

välikõnes tuttavaid tege-

vusi).  

7. Laiendab jutustades 

täiskasvanu suunamisel 

teksti (tuletab eelnevat 

ja järgnevat tegevust, 

sündmust).  

8. Jutustamise ajal parandab 

ja täpsustab oma teksti. 

1.Kasutab kõnes lihtsamaid põim 

lauseid. 

2. Kasutab kõnes nud- ja tud kesk-

sõnu (nt söödud - söönud).  

3. Kasutab kõnes omadussõna 

võrdlusastmeid (suur - suurem - 

kõige suurem). 

4. Kasutab tingivat kõneviisi 

(mängisin, mängiksin).  

5. Ühildab sõnu arvus (karud 

söövad) ja käändes (ilusale  

lillele; punase_ palliga).  

6. Kasutab kõnes õigesti ena-

mikku  nimisõna käändevorme 

mitmu ses (ilusatel lilledel). 

1. Kasutab kõnes 

õigesti saava ja 

rajava käände  

vorme (saab laul-

jaks,  

jookseb kivini).  

2. Märkab gram-

matikavigu täis-

kasvanu kõnes 

(nt   

lugeb p.o loeb; 

mõmmi  

maga p.o 

mõmmi magab; 

lillene p.o lille-

line; seen  

kasvab all 

kuuse p.o seen 

1.Kasutab kõnes kõiki kään-

devorme ainsuses ja mit-

muses, sh harva esinevaid 

(nt olev kääne: arstina).  

2. Kasutab kõnes kään-

devorme harva esine-

vates funktsioonides 

(nt koha käänded aja-

suhete väljendami-

seks: hommikust õh-

tuni). 

3. Kasutab kõnes õi-

gesti osastava ja sis-

seütleva käände eri-

nevaid lõpu  

variante (nt palju linde, 

konni, autosid). 4. Kasu-

tab kõnes enamasti õi-

gesti laadi vahelduslikke 
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kasvab kuuse 

all) ning  

osutab neile.  

3. Kasutab kõnes 

enamasti õigesti 

umbisikulist tegu 

moodi (loetakse, 

pesti). 

sõnu (poeb - pugema; 

siga - sead).  

5. Kasutab õigesti 

põimlauseid, mis 

väljendavad põhjust 

(…, sest …),  

tingimust (kui …, siis), ees-

märki (…, et …). 

 

Sisu  2aastane  3aastane  4aastane 

Sõnavara  1. Kasutab oma ko-

gemustega seostu-

vaid konkreetse  

tähendusega sõnu 

(umbes 50) tuttavas 

situatsioonis.  

2. Kasutab nimi- 

ja tegusõnu (nt 

näu p.o kiisu, 

anna,  

opa p.o võta sülle), 

ase- ja määrsõnu (nt 

siia, seal, nii). 3. 

Mõistab sõnu (roh-

kem kui 50) ühes 

kindlas tähenduses  

tuttavas olukorras. 

1. Kasutab nimi-

sõnu, mis väl-

jendavad taju-

tavaid  

objekte, nähtusi.  

2.Kasutab te-

gusõnu, mis 

väljendavad te-

gevusi,  

millega ta ise on 

kokku  

puutunud.  

3. Kasutab kõnes 

värvust, suurust jt 

hästi tajutavaid 

tunnuseid tähista-

vaid  

omadussõnu.  

4. Kasutab kõnes 

mõningaid üldni-

metusi (nt lap-

sed,  

riided).  

5. Kasutab ta-

gasõnu (all, 

peal, sees, ees, 

taga)  

ruumisuhete tähista-

miseks. 

1.Mõistab ja kasutab 

kõnes nii üld- kui 

ka  

liiginimetusi (nt 

kuusk  kask – puud; 

tuvi,   

kajakas – linnud).  

2. Kasutab kõnes  

objektide osade/  

detailide nimetusi   

(käpad, saba, rool).  

3. Kasutab kõnes  

mõningaid liitsõnu   

(tuttmüts, kelgu-

mägi) ja tuletisi* 

(täpiline,   

laulja). 

Hääldamine  1. Hääldab õigesti 

mõnda  

üksikut lühikest 

sõna.  

2. Hääldab sõnades õi-

gesti  

1. Kasutab oma 

kõnes tutta vaid 

1–2silbilisi sõnu 

õiges vältes ja 

silbi struktuuris.  

2. Hääldab õigesti 

enamikku 

1. Kasutab oma kõ-

nes tuttavaid 2–

3silbilisi  

sõnu õiges vältes ja  

silbis truktuuris.  

2. Hääldab sõnades õi-

gesti lihtsamatest 
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häälduslikult lihtsa-

maid  

häälikuid, nt a, e, i, o, 

u,  

p, m, t, l. 

häälikuid (eran-

did võivad olla r, 

s, k, õ, ü). 

häälikutest koosnevaid 

konsonant ühendeid (nt 

-nt, -lt, 

-mp jne). 

Kirjalik  

Kir-

jalik 

kõne 

Vaatab koos täiskasva-

nuga pildiraamatuid, 

täiendab täiskasvanu juttu 

osutamisega pildile või 

üksiku sõna ütlemisega 

pildi kohta. 

 

1. Vaatab üksi ja 

koos  

täiskasvanuga 

pildi  

raamatuid: kee-

rab   

lehte, osutab 

pildile ning  

kommenteerib 

pilte.  

2. Kuulab sisult ja 

keelelt  jõuko-

haseid etteloe-

tud   

tekste.  

3. Eristab kuulmise 

järgi  

tuttavaid hääliku-

liselt   

sarnaseid sõnu 

üksteisest (nt 

tass - kass, pall 

- sall, tuba - 

tuppa), osuta-

des   

pildile või objek-

tile. 

1.Tunneb täiskas-

vanu häälimise 

või   

rõhutatud häälda-

mise 

 järgi kuulmise teel 

ära  hääliku hääli-

kute reas.  

2. Tunneb ära ja nime-

tab  üksikuid tähti.  

3. Matkib lugemist 

ja kirjutamist, kritsel-

dades  kriidi või pliiat-

siga. 

 

5aastane  6aastane  7aastane 

1. Kasutab kõnes mõningaid 

vastandsõnu (nt lühike - pikk, 

must - puhas).  

2. Kasutab kõnes mõningaid ise-

loomuomadusi ja hinnangut 

väljendavaid omadussõnu  

(nt arg, kaval, igav).  

3. Kasutab kõnes aega  

väljendavaid nimisõnu hom-

mik, päev, õhtu, öö.  

1. Kasutab kõnes 

õigesti aega väl-

jendavaid määr 

sõnu eile, täna, 

homme.  

2. Kasutab kõnes 

mõningaid  sama 

tähenduslikke sõnu 

(nt jookseb, lippab, 

sibab)  

1. Selgitab kuuldud ku-

jundlike väljendite (tuul 

ulub, kevad koputab ak-

nale)   

tähendust oma sõnadega 

ja/või toob enda koge-

musega seotud näiteid.  

2. Kasutab kõnes mõnin-

gaid abstraktse (s.o mitte-

kogetava vastega) tähen-

dusega sõnu (nt tundeid, 

vaimset  
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4. Moodustab vajaduse kor-

ral sõnu uudsete või võõ-

raste  

objektide, nähtuste või  

tegevuste tähistamiseks  

(nt tikkudest maja – tiku-

maja; nuga õuna koorimi-

seks –  

õunanuga). 

3. Mõistab sa-

matüveliste sõ-

nade tähenduste  

erinevusi (joonis-

taja,   

joonistus, joone-

line).  

4. Kasutab õi-

gesti sihilisi ja 

sihituid tegu-

sõnu  

(nt veereb - veere-

tab;   

sõidab - sõidu-

tab).  

5. Nimetab ühe õpi-

tud  

kategooria piires  

vähemalt 2 sõna  

(nt lilled: tulp, 

roos). 

tegevust tähistavaid sõnu 

mõtlen,   

arvan, julge, lahke).  

3. Kasutab kõnes ini-

mesi ja inimese tege-

vust iseloomustavaid 

sõnu.  

4. Liidab ja tuletab analoogia 

alusel tuttavas kontekstis 

keelenormi järgides sõnu.  

5. Kasutab õigesti aja- ja ruu-

misuhteid väljendavaid sõnu 

(nt vahel, kohal, otsas, va-

rem, hiljem, enne, pärast).  

6. Mõistab abstraktseid üldni-

metusi õpitud valdkondades 

(nt sõidukid, elusolen-

did,  tähtpäevad, kehaosad).  

1. Hääldab õigesti kõiki ema-

keele häälikuid.  

2. Hääldab õigesti 3–4silbi-

lisi tuttava tähendusega 

sõnu. 

3. Hääldab õigesti kõiki   

häälikuühendeid 1–2silbi-

listes tuttava tähendusega sõ-

nades. 4. Hääldab õigesti sa-

geli  

kasutatavaid võõrsõnu  

(nt taburet, banaan, diivan). 

Kordab järele ja 

hääldab ise õi-

gesti kõiki ema-

keele häälikuid 

ja tuttava   

tähendusega 

sõnu.  

1. Kordab õigesti järele 

tähenduselt võõraid 

sõnu.  

2. Hääldab õigesti võõrhääli-

kuid (f, š) tuttavates sõnades 

(nt Fanta, šokolaad). 

1.Tunneb  

iseseisvalt ära hääliku kuul-

mise teel häälikute reas. Tun-

neb täiskasvanu abiga ära hää-

liku sõnas. 2.Kuulab etteluge-

mist, olles seejuures aktiivne 

(osutab piltidele, küsib, paran-

dab ettelugejat tuttava teksti 

puhul).  

3.Kirjutab õigesti üksikuid 

sõnu trükitähtedega (nt oma 

nime). 

 

  

1.Häälib täiskasvanu 

abiga (järele korrates, 

materialiseerimise toel) 

1-2-silbilisi  

sulghäälikuta ja  

häälikuühendit a sõnu. 

2.Määrab hääliku asu-

koha (alguses, lõpus, 

keskel) häälikuühendit 

a sõnas.  

3. Kordab täiskasvanu 

eeskujul eri vältes ka-

hest sõnast koosnevaid 

ridu  

1.Nimetab ja kirjutab enamikku 

tähti.  

2.Veerib 1-2silbilisi sõnu kokku, 

pikemaid sõnu loeb aimamisi 

(järgnev kontrollita) ja sageli ek-

sib.  

3.Häälib õigesti 12-silbilisi ka 

sulghäälikuid sisaldavaid hää-

likuühenditeta sõnu. 4.Kirjutami-

sel märgib õigesti 12-silbiliste 

häälikuühenditeta sõnade hää-

likstruktuuri (nt lähen koli).  

5.Eristab häälikuühendita  

sõnas kuulmise  
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(nt koli-kolli (III v.); 

koli–kolli (II v); 

koli– kooli (III v.); 

koli–kooli (II v.).  

4.Loeb üksikuid sõnu 

kindlas situatsioonis  

(nt poe- ja tänavani-

med, sildid).  

 

 

teel teistest pikemat häälikut. 

6.Jagab kuuldud lause sõnadeks, 

kasutades väliseid abivahendeid 

(nt klotse, nööpe vms) sõnade 

arvu märkimiseks.  

7.Muudab  

täiskasvanu eeskujul sõna vältest-

ruktuuri (nt koll–kool, linna (III  

v.) – lina, tibu– tippu). 8.Tunneb 

ära luuletuse ja muinasjutu kui 

kirjandusžanri. 

 

 

 

6.3. Valdkond Eesti keel kui teine keel  

Valdkonna Eesti keel kui teine keel õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 

laps: 

1) tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu; 

2) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii eakaaslaste kui ka täis-

kasvanutega;  

3) tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest 

väljenditest;  

4) kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases 

suhtlemises.  

Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu:  

1) kuulamine;  

2) kõnelemine;  

3) Eesti kultuuri tutvustamine.   

Valdkonna Eesti keel kui teine keel õppe- ja kasvatustegevuse kavanda-

misel ja korraldamisel õpetajad: 

1) loovad tingimused eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste 

käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed 

jmt);  

2) pööravad erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustami-

sele: kasutavad miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja 

mitmesuguseid näitlikke vahendeid;  

3) suunavad last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, 

loovad selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, tea-

ter, spordivõistlus, õppekäik jm);  

4) kordavad õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, seovad kee-

leõpet teiste tegevustega – liikumine, laulmine, käeline tegevus, vaatlemine 

jm; 
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5) vestlusteemade valimisel lähtuvad lapse kogemustest, samateemalistest vest-

lustest rühmas või kodus (emakeeles); 

6) valivad mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ettelugemi-

seks ja ühiseks lugemiseks; 

7) rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, 

sõna või fraasi korrektsena korrates.  

 Valdkonna Eesti keel kui teine keel lapse arengu eeldatavad tulemused  

Teema 5-6 aastased 6-7 aastased 

Kuula-

mine 

1. Tunneb huvi eesti keele vastu. 

2. Kuulab ja tajub eesti keele 

kõla. 

3. Omandab oskused ja stratee-

giad, mis aitavad tal vaadates, 

kuulates ja lugedes eestikeelse 

teksti tähendusest aru saada. 

4. Reageerib adekvaatselt eesti 

keeles antud korraldustele. 

5. Tunneb tuttavas kontekstis ära 

lihtsamad õpitud sõnad ja väl-

jendid ning mõistab neid. 

6. Mõistab esitatud küsimusi. 

7.Kuulab ja mõistab kõnet, mis 

on vahetult seotud suhtlussituat-

siooniga. 

1. Reageerib adekvaatselt eesti keeles an-

tud korraldustele. 

2. Kuulab ja mõistab kõnet, mis on vahe-

tult seotud suhtlussituatsiooniga, ning 

oskab sellele reageerida nii füüsiliselt 

kui ka verbaalselt. 

3. Mõistab etteloetud või jutustatud eako-

hase eestikeelse teksti põhisisu. 

4. Mõistab esitatud küsimusi. 

5. Tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid 

ning mõistab neid. 

Kõnele-

mine 

1. Kasutab elementaarseid   vii-

sakusväljendeid viisakusväl-

jendeid. 

2. Kordab järele õpitud sõnu ja 

fraase ning kasutab neid tutta-

vate esemete, tegevuste ja 

omaduste nimetamiseks 

3. Oskab koostada lihtsamaid 

fraase ja  

lauseid.  

4. Kasutab endast rääkides sõna 

mina. 

5. Vastab küsimustele õpitud 

sõnavara  

piires.  

6. Teab peast mõnda eestikeel-

set laulu,  luuletust, liisu-

salmi. 

7. Tunneb aktiivset huvi asjade 

nimetuste vastu. 

8. Hääldab järele kuuldud sõnu. 

 

 1. Tunneb ja kasutab õpitud viisakusväl-

jendeid.erinevates suhtlussituatsioonides. 

2. Kõneleb õpitud sõnavara piires ning 

suudab ning algatada ja lõpetada vestlust.  

3. Näitab üles keelelist initsiatiivi, teeb et-

tepaneku kõnelda. 

 4. Vastab küsimustele ja oskab ise  

esitada  lihtsamaid küsimusi. 

 5. Moodustab ise lihtsamaid fraase ja liht-

lauseid. 

 6. Kõneleb õpitud sõnavara piires, suudab 

algatada  ja lõpetada vestlust, räägib en-

dast ja oma perest  endale olulistel teema-

del omandatud sõnavara (või läbitud tee-

made) piires.  

7. Teab peast mõnda eestikeelset luuletust 

ja laulu.  

8. Tunneb aktiivset huvi kontakti loomise 

vastu täiskasvanute ja teiste lastega ka väl-

jaspool lasteaeda. 

9. Hääldab õigesti uusi õpitud sõnu. 
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10. Kasutab keelt koos õpetajaga aktiiv-

selt. 

Lugemise  

ja  

kirjuta-

mise alu-

sed 

1. Tunneb kirjapildis ära oma 

nime ja  

mõned eestikeelsed sõnad. 

2. Oskab kirjutada oma nime. 

3. Tunneb huvi eesti keeles luge-

mise ja kirjutamise vastu. 

4.Tunneb ära õpitud häälikud ja 

tähed ning nimetab neid. 

1.Tunneb eesti keele häälikuid ja tähti. 

mõned eestikeelsed sõnad. 

2. Hääldab häälikuid korrektselt.  

3. Tunneb kirjapildis ära eestikeelsed 

sõnad. 

4. Loeb lihtsamat eestikeelset teksti. 

5. Näitab huvi ja initsiatiivi eesti keeles 

kirjutamise vastu. 

 

Eesti  

kultuuri 

tutvusta-

mine 

1. Tunneb huvi Eesti rahvussüm-

bolite  

2. Tunneb Eesti rahvussümboli-

test  Eesti lipu, rahvuslille ja -

linnu ning oskab neid nimetada.  

3. Teab ja oskab nimetada, 

mis riigis ta elab. 

4. Oskab nimetada mõningaid 

Eestis tähistatavaid riik-

likke ja rahvuslikke täht-

päevi.  

5. Oskab laulda mõnda tuntud 

eesti lastelaulu, rahvalaulu. 

 6.Teab mõnda eestikeelset 

liisusalmi. 

1. Teab ning oskab Eesti rahvussümboli-

test kirjeldada Eesti lippu, rahvuslille ja 

rahvuslindu. 

2. Tunneb huvi Eestis tähistatavate rahva-

kalendri tähtpäevade vastu. 

3. Oskab nimetada mõningaid Eestis tähis-

tatavaid riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi.  

4. Oskab kirjeldada mõne Eestis tähista-

tava tähtpäevaga seotud kombeid.  

5. Oskab laulda mõnda eesti rahvalaulu. 

tähtpäevi.  

6. Tunneb ära eesti rahvarõivad. 

 

 

 6.4. Valdkond Matemaatika   

Valdkonna Matemaatika õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 

laps: 

1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete 

hulki; 

2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal; 

3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma iga-

päevategevusi; 

4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;  

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;  

6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;  

7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.   

Valdkonna Matemaatika sisu:  

1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine;  

2) suurused ja mõõtmine;  

3) geomeetrilised kujundid.  
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Valdkonna Matemaatika õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korral-

damisel õpetajad:  

1) suunavad last nähtuste ja esemete maailma korrastama, kujundama, selles 

orienteeruma, mille tulemusel laps avastab esemetevahelisi seoseid, leiab 

esemete erinevusi ja sarnasusi, oskab esemeid järjestada, rühmitada ja loen-

dada 

2) harjutavad last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orientee-

ruma ajas ja kasutama vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks;  

3) seostavad mängu, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaati-

kaga, suunates sealjuures last kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nä-

gemis-, haistmis- ning kompimisaistingut; 

4) suunavad last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, 

mõõtühikud, kujundite nimetused jm); 

5) toetavad üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides 

sarnaste ning erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjelda-

mise ja sõnastamise kaudu.  

 

Valdkonna Matemaatika lapse arengu eeldatavad tulemused  

Üldteema  2–3aastased  3–4aastased  4–5aastased 

Hulgad,   

loenda-

mine,   

arvud ja   

arvutamine 

1. Rühmitab esemeid  

ühe sarnase tunnuse   

(värvus, kuju, suurus  

vms) järgi hulgaks.  

2. Leiab erinevate ese-

mete hulgast palju ja üks. 

3. Loendab asju 

kolme piires ning 

vastab   

küsimusele mitu on?. 

1. Otsustab, kas ni-

metatud ese kuu-

lub (ei kuulu)  

moodustatud hulka.  

2.Paaride moodusta-

misega (üksühe-

sesse vastavusse  

seadmisega) saab 

teada, et esemeid 

on võrreldavates 

hulkades sama 

palju,  

ühepalju ehk võrd-

selt.   

3. Loendab 5 piires ja 

tunneb arvude rida 

5ni. 

1.Rühmitab ese-

meid,  

olendeid kahe eri-

neva  

tunnuse alusel 

(rühma  

lapsed on poisid 

ja  

tüdrukud).  

2. Võrdleb ese-

mete hulki paa-

ridesse seades  

ning otsustab, mida 

on  

rohkem kui, 

vähem kui.  

3.Tutvub ar-

vudega 10ni. 

Suurused 

ja   

mõõtmine 

Näeb ja leiab esemetes 

erinevusi (suur - 

väike). 

Võrdleb (järjestab) 

kahte eset  suuruse 

(suurem - väiksem), 

pikkuse (pikem - lü-

hem),   

laiuse (laiem - kit-

sam) järgi ning ka-

sutab mõisteid. 

1.Järjestab ese-

meid  

kõrguse järgi  

(kõrgem - mada-

lam).  

2. Järjestab 3 eset 

suuruse, pikkuse, 

laiuse ja kõrguse 

järgi. 
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Geo-

meetrili-

sed ku-

jundid 

1. Leiab samasuguse  

kujundi peale-, kõrvuti 

või sisseasetamise teel. 

2.Kompimise-veereta-

misega eristab ümmar-

gusi ja kandilisi ese-

meid,  

sh ringi ja ruutu. 

Eristab kolmnurka ja  

nelinurka ning leiab  

kujunditega sarna-

seid   

esemeid rühma-

toast, õuest ja täna-

valt. 

Näeb ja oskab 

kirjeldada 

ruudu ning 

ristküliku  

sarnasusi ja eri-

nevusi  

ning leida sarna-

seid   

kujundeid ümb-

ritsevast. 

Orien-

teeru-

mine 

ajas 

Vestleb ööle ja päe-

vale iseloomulikust 

ning   

matkib tegevusi   

mängus. 

1.Leiab aastaaegadele   

iseloomulikke tunnu-

seid  

(piltidel, vestluses 

vm).  

2. Eristab hommikut 

ja õhtut (kirjeldab 

tegevusi). 

Teab ööpäeva 

osi  

hommik - päev - 

õhtu  

- öö; kirjeldab tege-

vusi 

ja sündmusi 

eile - täna - 

homme. 

5-6 aastased  6-7 aastased  

1. Loendab 12 piires, teab arvude rida 

12ni.  

2. Oskab nimetada antud arvule eelne-

vat/järgnevat arvu.  

3. Tunneb numbrimärke.  

4. Võrdleb arve (on suurem kui, 

on väiksem kui). 5. Paneb kokku 

kahe hulga esemed ja liidab.   

6. Võtab ühest hulgast esemeid ära ja lahu-

tab. 

1.  Teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb 

numbrimärke ning oskab neid kirjutada; 

Teeb 12 piires loendamise teel kindlaks 

esemete arvu; 

2. Liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb ja 

kasutab vastavaid sümboleid (+, –, =).   

3. Oskab koostada matemaatilisi jutukesi 

kahe etteantud hulga järgi. 

1. Järjestab kuni 5 eset suurustunnuse 

järgi.   

2. Leiab vaadeldavast objektist 

silma järgi suurema - väiksema - 

sama suure ning kontrollib ob-

jekte  kõrvutades.   

3. Hindab kaugust silma järgi.   

4. Mõõdab pikkust, laiust ja kõr-

gust kokkulepitud  mõõtevahen-

diga.   

5. Järjestab raskuse ja paksuse järgi. 

1. Teab igapäevaelus kasutatavaid pikkus-

mõõte  cm, m ja km; massimõõtu kg 

ning mahumõõtu liiter; rahaühikuid 

kroon ja sent ning kasutab  neid mängu-

tegevustes.   

2.  Järjestab kuni viit eset suuruse järgi 

(pikkus, laius, kõrgus jm); 

3. Mõõdab esemete pikkust kokkulepitud 

mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms);  

4. Eristab enamkasutatavaid  raha- ning 

mõõtühikuid (euro, sent, meeter, liiter, kil-

ogramm) ja teab, kuidas ning kus neid 

ühikuid kasutatakse; 
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6.5. Valdkond Kunst  

Valdkonna Kunst õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:  

1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;  

2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma ku-

jutlusmaailma;  

3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;  

4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahen-

deid ja -võtteid;  

5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;  

6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.   

Valdkonna Kunst sisu:  

1) kujutamine ja väljendamine: mõtete, tunnete edasiandmine 

nähtaval kujul; 

2) kujundamine: objektile esteetilise lisaväärtuse andmine;  

3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, 

meisterdamine;  

4) kunstiteoste vaatlemine, vestlused kunstiteostest, kunstist.   

1. Koostab mustreid, laob pilte kujundi-

test.   

2. Rühmitab kujundeid vormi, suuruse, 

värvuse vm järgi. 

1. Rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja 

tegevusi ajatunnuse järgi;   

2. Leiab erinevate kujundite hulgast ringi, 

kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja 

kuubi, kirjeldab neid kujundeid.  

3. Eristab ruumilisi kujundeid (kuup, 

kera, risttahukas, püramiid) tasapinnalis-

test  kujunditest (ruut, ring, ristkülik ja 

kolmnurk). 

1. Kirjeldab tegevusi erinevatel näda-

lapäevadel ja teab nädalapäevade jär-

jestikuseid nimetusi.   

2. Eristab mõisteid kiiresti - aeglaselt, 

varsti, hiljem, kohe. 

1. Teab kuude nimetusi ning enda sünni-

kuud ja -päeva; nimetab nädalapäevi; 

tunneb ajamõisteid (hommik, päev, 

õhtu, öö ning eile, täna, homme) ja kir-

jeldab ning järjestab oma 

igapäevategevusi; 

2. Määrab kellaaega täistundides ning 

koostab päevakava.   

3. Kasutab kõnes õigesti sõnu enne, 

praegu, hiljem - varem, noorem - 

vanem. 

 1. Oskab kirjeldada enda asukohta 

ümbritsevate esemete suhtes, orient-

eerub ruumis, õuealal ja paberil;  

2. Oskab määrata esemete asukohta teiste 

esmete suhtes: all - peal – kohal, kes-

kel, äärel, vasakul, paremal;  
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Valdkonna Kunst õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel õpetajad:  

1) annavad lapsele võimalus saada elamusi, tunda rõõmu ja rahulolu ning tal on 

võimalus väljendada oma maailmanägemist;  

2) suunavad last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades 

kasutab laps vaatlustel tehtud tähelepanekuid;  

3) kasutavad teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist 

jne; 

4) arvestavad, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha  

katsetusi ning avastusi, otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, oman-

datud oskusi rakendada ja loovalt kombineerida;  

5) julgustavad last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mit-

mekesistamiseks ning ergutavad lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et 

säiliks lapse isikupärane eneseväljendus;  

6) viivad kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutavad kunstitegevust teiste 

valdkondade õppe- ja kasvatustegevuste osana, joonistades nii paberile, ki-

vile, puidule, liivale või  kombineeritakse erinevaid materjale;  

7) suunavad last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi 

just sellisel viisil, milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga ra-

hule jäi. Kaaslaste töödesse tolerantse suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui 

õpetajad analüüsivad nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning põhjendavad oma 

hinnangut.  

 

Valdkonna Kunst lapse arengu eeldatavad tulemused  

Sisuplokid  3aastane  5aastane  7aastane 

Kujuta-

mine ja   

väljen-

damine 

1. Tunneb rõõmu   

kunstitegevuses   

osalemisest.  

2. Leiab kritselduste   

hulgast nime(tuse)   

andmist või loo   

jutustamist vääri-

vaid  kujundeid.  

3. Leiab ümbritsevas   

juhendamise toel   

sinise, kollase, pu-

nase  ja rohelise värvi. 

1. Kujutab natuurist 

inspireeritud  asju, ob-

jekte jne isikupä-

raste  sümbolitega, mis 

olemuselt  täienevad ja 

muutuvad   

keerukamaks.  

2. Jutustab oma pilti-

des nii  tuttavatest as-

jadest ja kogetud 

sündmustest kui ka 

oma  fantaasiatest.  

3. Kasutab emotsioo-

nide, nähtuste, esemete 

jne kujutamiseks värvi-

toone oma seostest ja 

tunnetest lähtuvalt.   

1. Kasutab loovalt ge-

meetrilisi kujundeid ja   

nende kombinatsioone   

keerukamate objektide   

ülesehitamiseks.  

2. Püsib töös valitud tee-

mas  seda isikupära-

selt  tõlgendades.  

3. Jutustab temaatilis-

tes  töödes tegelaste  

tegevusest, omavahe-

listest suhe test ning 

tegevusajast ja  -ko-

hast.  

4. Rõhutab kõige 

tähtsamat  oma töös 

värvi, suuruse  või 

asukoha valikuga.  

5. Tunneb ümbritsevas   
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4. Valib mõtte teostami-

seks  sobivaimana tun-

duvad  vahendid.  

5. Võrdleb heledamaid 

ja tumedamaid värvi-

toone ning tunneb si-

nist, kollast, pu-

nast, rohelist, valget, 

musta, pruuni  ja roo-

sat. 

esinevaid värve ja ni-

metab  erinevaid värvi-

toone   

(hallikas, taevasinine 

jne). 

Kujun-

damine  

1.Kaunistab 

(täppidega,  joontega) 

ruumilisi  ja 

tasapinnalisi esemeid 

(nt lillepotti,  paberit, 

taskurätti,   

papptaldrikut, palli,   

sokki, plastiliinist   

plaati, kivi jne).  

1. Koostab elementi-

dest lihtsa  kordu-

misskeemiga mustri-

riba  eseme äärise 

kaunistami-

seks  (tass, taskurätt 

jne).  

2. Kujundab õpeta-

jaga koos  tähtpäe-

vakaardi sünd-

muse  meeleoluga 

sobivate  motiivi-

dega.   

3. Valib kaunistusmo-

tiivi   

 ja kannab juhendami  

sel  šablooni või templi 

abil selle  omavalitud 

kohale esemel   

(kruusil, taldrikul, 

pluusil jne). 

1. Märkab mustri 

rütmi ja  suudab 

seda jätkata.   

2. Kujundab kaunis-

tusmotiivi  või mustri, 

arvestades   

kaunistatavat eset.   

3. Selgitab omaval-

mistatud  (voolitud, 

volditud,   

meisterdatud) esemete   

otstarvet ja nimetab 

koha,  kuhu see so-

bib.   

4. Aitab kujundada   

tähtpäevaga seotud   

peolauda ja ruumi. 
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Voolimine  1. Õpetajat jäljenda-

des  muljub ja nä-

pistab,   

rullib ja veeretab   

voolimis materjale.   

2. Teeb sõrme või   

pulgaga pehmesse   

voolimis materjali   

jäljendeid. 

1. Õõnestab ümar-

vorme süvendit pöid-

laga vajutades.  

2. Muudab voolimisma-

terjalide  kuju neid pi-

gistades ja  venitades.   

3. Nii ümar- kui ka 

piklikke vorme  töödel-

des loob soovitud   

esemeid.   

4. Ühendab voolitud de-

taile  omavahel  

1. Kasutab iseseisvalt   

tuttavaid voolimis  

materjale, arvestades   

nende eripära.   

2. Valmistab õpeta-

jaga koos  uusi vooli-

missegusid.  

3. Niisutab voolingute   

ühenduskohti esemete   

tugevdamiseks. 

Joonista-

mine  

Tekitab iseseisvalt   

jämedate joonistus  

materjalidega 

(rasva kriitide, 

pehmete   

pliiatsitega jne)   

erinevaid jälgi 

(täppe  ning verti-

kaalseid,   

horisontaalseid,   

sirgeid, lainelisi,   

katkendlikke ja   

spiraalseid jooni),   

püsides paberi   

piirides. 

1. Jooni ja kujundeid 

ühendades  joonistab 

sümbolitega, 

mis  täienevad ja 

muutuvad   

keerukamaks.  

2. Joonistab ning 

värvib pindu  värvi- 

ja viltpliiatsitega,   

kriitide ja söega, 

muutes   

joonte tihedust.  

3. Kasutab joonistusva-

hendeid  liigse sur-

veta. 

1. Kasutab soovi korral 

koos  erinevaid joo-

nistusvahen-

deid  nende olemusest 

lähtuvalt.  

2. Värvib oma joonista-

tud või  värviraamatu 

kujundeid,   

varieerides käe liiku-

mise  suunda.  

3. Sobitab pindu kattes 

heledaid ja tumedaid, 

peeni ja  jämedaid 

jooni.  

Maalimine  1. Tõmbab pintsliga   

erineva suunaga  jooni, 

teeb täppe  ning katab 

pindu.   

2. Trükib näpuvärvi-

dega  sõrmede ja kogu   

käega.  

3. Vajutab jäljen-

deid,  kattes templi   

iseseisvalt värviga.  

1. Võtab pintslile vaja-

duse  korral lisaks värvi 

ja katab  pindu.   

2. Teeb objektidele 

väiksemaid  detaile 

pintslivajutuste ja   

-tõmmetega.   

3. Ei kata maalides 

juba  küllaldaselt kae-

tud pinda  korduvalt. 

 

 

 

1. Segab värve uute too-

nide saamiseks.  

2. Kasutab töös eri jä-

medusega pintsleid.   

3. Väldib värvide määr-

dumist.  

4. Kasutab töös pintslit 

erinevalt (pintsli otsa ja 

külge). 
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Kunsti 

vaatlemine, 

vestlused 

kunstist 

1.Vaatleb pilte, näi-

distöid ja raamatu il-

lustratsioone ning 

vastab küsimustele. 

 

2. Näitab teistele 

oma tööd kui kunsti-

teost ja räägib sellest 

1. Vaatleb omal al-

gatusel 

raamatuillustrat-

sioone ja kunsti-

töid ning esitab 

nende kohta kü-

simusi ja avaldab 

arvamust. 

2. Jutustab küsi-

muste toel, mida 

ta on töödes ku-

jutanud ning ni-

metab, mis ma-

terjale ta on töös 

kasutanud.  

3. Suhtub heasoov-

likult kaaslaste 

töödesse. 

1. Märkab teoseid või 

ümbruses leiduvaid ob-

jekte vaadeldes ning 

kirjeldades detaile ja 

värve ning tajub mee-

leolu. 

2. Fantaseerib ja jutus-

tab teose juurde ka loo: 

mis juhtus enne ja mis 

juhtub pärast. 

3. Kasutab raamatu il-

lustratsioone, fotosid ja 

kunstiteoseid (sh skulp-

tuure) oma töö lähtealu-

sena, luues oma vaba ja 

isikupärase variandi.  

Meisterda-

mine  

1. Kortsutab iseseis-

valt  pehmet paberit 

ning  rebib paberist 

tükke. 2. Katab alus-

pinna   

liimiga, puistab   

sellele erinevaid   

objekte ja liimib   

kujundeid. 

1. Rebib ja lõikab pabe-

rist  ribasid ja kujundeid 

ning  kleebib need sõl-

tuvalt töö  olemusest.  

2. Lükib paelale, 

traadile vms  auguga 

esemeid.  

3. Valib meelepärased 

meister-damisvahen-

did (looduslikku  ja 

tehismaterjali, pabe-

rit  jms) ning neid 

omavahel  ühendades 

või materjale   

kombineerides loob 

oma töö.  

1. Kujundab või täien-

dab oma tööd, kleepides 

sellele  erinevast mater-

jalist tükke,  objekte 

jne.  

2. Valib eri materja-

lide  liitmiseks ühen-

dusviiside seast oma 

mõtte teostamiseks so-

bivamad või  leiab oma 

võtted.  

3. Valmistab lihtsa 

mänguasja  täiskas-

vanu tegevust  matki-

des.  

 

6.6. Valdkond Muusika   

Valdkonna Muusika õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:  

1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;  

2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;  

3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pilli-

mängu kaudu; 

4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.   
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Valdkonna Muusika sisu:  

1) laulmine;  

2) muusika kuulamine;  

3) muusikalis-rütmiline liikumine;  

4) pillimäng.  

 Muusikalised tegevused on:  

1) laulmine,  

2) muusika ja loodushäälte kuulamine,  

3) muusikaliste ja laulumängude mängimine,  

4) fantaasialiikumine,  

5) rütmiline liikumine,  

6) tantsimine,  

7) muusika kujutamine joonistustel,  

8) rütmi- ja lihtsamatel meloodiapillidel mängimine,  

9) liikumine laulude ja laulumängude saatel. 

Valdkonna Muusika õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted  

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel õpetaja:  

1) seab esikohale emotsionaalse ja aktiivse muusikaalase tegevuse;  

2) kujundab ja arendab lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuuri-

lis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;  

3) arvestab lapse individuaalseid eeldusi ning toetub eduelamusele ja tunnustusele; 

4) kasutab muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondades nagu Keel ja kõne, Kunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii 

argi- kui ka pidulike sündmuste  puhul;  

4) seostab üksteisega muusika kuulamise, laulmise, pillimängu, muusika-

lis-rütmilise liikumise, mängud ja tantsud; 

5) muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja män-

gud, pillilood) valikul arvestab laste huvidega ning ea- ja jõukohasu-

sega.   

Valdkonna Muusika lapse arengu eeldatavad tulemused  

Muusi-

katege-

vuse lii-

gid 

2–3aastased 3–4aastased 4–5aastased 

Laul-

mine 

Kuulab ja jälgib 

õpetaja laulu. 

1. Huvitub laululistest tege-

vustest; püüab õpetajaga 

kaasa laulda (lauldes kaasa 

nt üksikuid silpe, sõnu, lau-

lulõike).  

2. Osaleb laulude esitamises 

(plaksutab või laulab 

kaasa). 

1. Laulab rühmaga sa-

mas tempos.  

2. Laulab peast lihtsa-

maid õpitud rahva- 

ja lastelaule. 
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Muusi-

kalis-

rütmi-

line lii-

kumine  

Sooritab koos õpe-

tajaga lihtsaid liiku-

misi vastavalt laulu 

tekstile (nt paigal- 

tammumine, keeru-

tamine üksikult, 

koosjalu hüple-

mine, lehvitamine, 

käte peitmine selja 

taha, viibutamine 

sõrmega, kükita-

mine). 

Liigub koos õpetajaga 

vastavalt muusika mee-

leolule, arvestades pulssi 

ja meetrumit (nt kõnd ja 

jooks, päkkadel kõnd, ühe 

ja vaheldumisi kahe jalaga 

koputamine, keerutamine 

paarilisega).  

1. Väljendab muusika 

meeleolu liikumise 

kaudu (nt plastilise 

intoneerimise ehk 

loova liikumisega).  

2. Tantsib, kasutades 

eakohaseid tantsue-

lemente (nt põlvetõs-

tek õnd ja -jooks, lii-

kumine hanereas ja 

ringis).  

3. Osaleb laulumängu-

des. 

Muu-

sika 

kuula-

mine 

Tunneb rõõmu kuu-

latavast laulust või 

muusikapalast. 

Reageerib emotsionaalselt 

muusika iseloomule (nt 

plaksutab, kõigutab keha 

vmt). 

1. Kuulab laulu ja muu-

sikapala.  

2. Väljendab emotsio-

naalselt kuulatud 

muusikas tajutud 

kontrastseid mee-

leolusid liigutuste ja 

liikumisega.  

3. Tunneb kuulmise 

järgi ära mõningaid 

õpitud laule. 

Pilli-

mäng 

Mängib õpetaja et-

tenäitamisel kaasa 

kuuldud muusikale 

kehapillil (plaksu-

tab, patsutab kaasa 

pulssi või rütmi). 

Mängib muusikat kuulates,  

liikudes ja lauldes kaasa 

pulssi või rütmi kehapil-

lil, kõlapulkadel, randme-

kuljustel, väikesel trum-

mil ja marakal.  

1. Mängib rütmipille 

(nt kõlak arpi, 

trummi, kuljuseid, 

pandeirat) muusika 

kuulamise, liiku-

mise ja laulmise 

saateks.  

2. Eristab kuulates 

neid tämbri järgi.  

 

Muu-

sikate-

gevuse 

liigid 

5–6aastased 6–7aastased 7aastased 

Laul-

mine 

1. Laulab väljahingamisel 

loomuliku häälega.  

2. Esitab laule rühmaga sa-

mas tempos. Laulab peast 

teistega koos mõningaid 

rahva- ja lastelaule.  

1. Laulab ilmekalt, 

lähtudes laulu ja 

teksti karakterist. 

2.Laulab peast õpi-

tud rahva- ja laste-

laule ning esitab 

neid rühmas. 

1. Laulab ilmekalt voo-

lava ja pehme häälega 

eakohaseid rahva- ja 

lastelaule.Esitab neid 

laule nii rühmas kui ka 

üksi. 
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Muu-

sika-

lis- 

rütmi-

line lii-

ku-

mine 

1. Muudab liikumist muusi-

kaosade ja muusikaliste 

väljendusvahendite vahel-

dumise põhjal (tempo, dü-

naamika, register), arvesta-

des pulssi ja meetrumit (nt 

liigub hanereas ja ringis nii 

üksi kui ka paaris).  

Esitab õpetaja seatud tantse, 

kasutades õpitud tantsue-

lemente. 

1. Liigub ja tantsib 

sünkroonis teis-

tega, kasutades näi-

teks hüpaksammu 

ja eesgaloppi.  

Kõnnib, jookseb ja 

reageerib muusika 

tempo muutustele rüt-

miliselt täpselt (nt 

muudab liikumis-

suunda muusika dü-

naamika ja tempo 

järgi). 

1. Väljendab ennast loo-

valt liikumise kaudu, 

toetudes õpitud muusi-

kalistele väljendusv 

ahenditele (tempo, dü-

naamika, register, muu-

sika meeleolu), nt ka-

sutab külg- ja eesga-

loppi ning hüpak-

sammu. 

Sooritab tantsuliigutusi 

sünkroonselt, väljendus-

rikkalt ja õige keha-

hoiuga. 

Muu-

sika 

kuula-

mine 

1. Kuulab laulu ja muusika-

pala huviga.  

2. Väljendab kuulatud muusi-

kas tajutud meeleolusid eri-

nevate muusikaliste tege-

vuste (liikumise, laulmise, 

pillimängu) kaudu, näiteks 

järgib tempot ja rütmi keha-

lise liikumisega või, tundes 

ära õpitud laulu (kuuldes nii 

meloodiat kui ka sõnu), hak-

kab kaasa laulma. 

1. Tunneb ära lihtsa-

maid žanre (marss, 

laul, tants).  

2. Väljendab loovalt 

muusika kuulamisest 

saadud elamusi. 

1. Kuulatud muusikat ise-

loomustades kasutab 

eakohast sõnavara.  

2. Näitab tegevuses üles 

loomingulist initsia-

tiivi, toetudes oma ko-

gemusele kuuldud pa-

lade suhtes (nt jutustab, 

mida kuulis muusikas).  

2. Eristab vokaal- ja inst-

rumentaalmuusika lihtsa-

maid žanre (hällilaul, 

marss, tantsuviis, rahva-

laul). 

Pilli-

mäng 

1. Mängib ja tunneb kuulates 

tämbri järgi ära õpitud rüt-

mipille.  

2. Mängib rütmisaateid laste-

riimidele ja -lauludele.  

3. Ansamblimängus osaledes 

alustab ja lõpetab koos 

teistega, mängib nendega 

ühes tempos.  

4. Mängib tamburiini, kõla-

toru, võrutrummi ja kastan-

jette. 

1. Mängib rütmi- ja 

meloodiapillidel (nt 

puuagoogo, taldrik, 

guiro, triangel, kõ-

laplaadid) lihtsa-

maid ostinato kaas-

mänge (lühikest 

korduvat rütmi-, 

viisi- või meloodia-

lõiku).  

2.Mängib pillian-

samblis. 

1. Oskab mängida eako-

hastel rütmi- ja meloo-

diapillidel kaasmänge 

õpitud lauludele, laste-

riimidele ja instrumen-

taalp aladele.  

2. Mängib pilliansamblis.  

Mängib järgmisi pille: kõ-

laplaadid, metall-agoogo, 

cabasa, cazizi, plaatpillid 

(ksülofon, metallofon, 

kellamäng). 
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6.7. Valdkond Liikumine   

Valdkonna Liikumine õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et 

laps:  

1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;  

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;  

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;  

4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;  

5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid  

 Valdkonna Liikumine sisu:  

1) kehalise kasvatuse alased teadmised: ohutus, enesekontroll ja hügieen;  

2) põhiliikumised;  

3) liikumismängud;  

4) erinevad spordialad;  

5) tants ja rütmika.   

Valdkonna Liikumine õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel õpe-

tajad: 

1) arvestavad, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, 

liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, paindu-

vus) kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel;  

2) rikastavad lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liiku-

misviisidega – jalgrattasõit, suusatamine, kelgutamine jms;  

3) peavad oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaar-

sel tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadu-

sed; 

4) suunavad last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arves-

tama, oma emotsioone kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise 

harjutuse vajalikkust; 

5) mitmekesistavad põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumis-

võime ja peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arenda-

mist ja tagasiside andmist.   

Valdkonna Liikumine  lapse arengu eeldatavad tulemused  

 2 aastane 3 aastane 4 aastane 

Liiku-

mistead-

mised 

1.Sooritab harjutusi ak-

tiivselt ja entusiastli-

kult. 

2.Liigub õpetaja juhen-

damisel ohutult. 

1.Valib õpetaja korraldu-

sel teiste riiete hulgast 

välja võimlemisriided. 

2.Arvestab rühmakaas-

lasi aktiivses tegevuses. 

1.Sooritab harjutusi õpe-

taja korralduste ja sõna-

lise seletuse järgi. 

2.Järgib meeldetuleta-

mise korral hügieeni-

nõudeid. 

 

Põhilii-

kumi- 

sed 

  

1.Ronib ja roomab üle 

ja läbi väikeste takis-

tuste. Kõnnib  

piiratud pinnal.  

 

1.Sooritab põhiliikumisi. 

2. Säilitab liikumisel ta-

sakaalu, seda nii tasakaa-

lupingil kui ka vähenda-

tud pinnal.  

1.Sooritab põhiliikumisi, 

kombinatsioonides ja 

õpitud harjutustes. 

2.Sooritab koordinat-

siooni, tasakaalu ja 
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2.Säilitab sihi kõnnil 

ja jooksul.  

3.Hüpitab käes palli, 

jälgib selle suunda.  

osavust arendavaid har-

jutusi.  

Tants ja  

rütmika  

  

1.Kasutab liikumisel 

rütmipille juhendaja 

abil.  

 

2.Sobitab liikumist 

vastavalt muusika ise-

loomule juhendaja 

abil.  

1.Kõnnib, jookseb ja 

hüpleb rütmiliselt muu-

sika järgi.  

2.Sooritab liigutusi vas-

tavalt muusikale erinevas 

tempos õpetaja juhenda-

mise järgi.  

1.Sooritab imiteerivaid 

liigutusi vastavalt muu-

sika iseloomule.  

 

2.Plaksutab ja liigub 

vastavalt rütmile.  

Liiku-

mis- 

mängud  

  

1.Mängib koos juhen-

daja ja kaaslastega 

kõnni- ja jooksu-

mänge.  

  

1.Mängib matkiva sisuga 

1–2 reegliga kõnni- ja 

jooksumänge.  

2.Mängib iseseisvalt ak-

tiivse liikumisega 

mänge.  

1.Mängib 2–4 reegliga 

liikumis-mänge.  

2.Pingutab end  

rühmategevustes ühise 

eesmärgi nimel  

Talvea-

lad   

  

Istub kelgul ja hoiab ta-

sakaalu mäest laskumi-

sel.  

1.Veab tühja kelku. 

2.Sõidab kelgul iseseis-

valt nõlvakust alla.  

3.Liigub suuskadel otse-

suunas.  

Kasutab suuskadel liiku-

misel käte abi ja keppide 

tuge.  

Ujumine      

1. Kasutab sihipäraselt 

abivahendeid (rõngas, 

kätised, “nuudel”).  

Vaba 

aeg ja  

loodus-

liiku-

mine  

  

Mängib vabamängus 

iseseisvalt.  

1.Matkab õpetajaga või 

vanematega looduses.  

2.Teeb kaasa kuni 500 m 

pikkuse rännaku ja püsib 

kolonnis.  

1. Algatab iseseisvalt 

mängu. Tegutseb ise-

seisvalt lasteaia õuealal.  

Võimle-

mine   

  

1.Sooritab  

ettenäitamise ja  

juhendamise järgi 

asendeid ja liikumisi. 

 2.Jookseb veereva va-

hendi (pall, rõngas) jä-

rel.  

1.Sooritab  

võimlemishar jutusi eri 

asenditest ja erinevate 

vahenditega. 

2. Teeb harjutusi  

ettenäitamise  

ja juhendamise järgi 

ühtses tempos õpetaja ja 

kaaslastega. 3.Sooritab 

painduvust ja kiirust 

arendavaid harjutusi. 

1.Sooritab juhendamis el 

kuni neljast harjutusest 

koosnevat kombinat-

siooni.  

2.Hoiab oma kohta eri-

nevates rivistustes: ko-

lonnis, ringis, viirus.  
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5 aastane 6 aastane 7 aastane 

Liiku-

mis-

teadmi-

sed 

 

 

1.Nimetab kodukohas har-

rastatavaid spordialasid ja 

peetavaid spordivõistlusi. 

2.Teab spordivahendite ni-

metusi ning kasutab erine-

vaid spordivahendeid ohu-

tult sobival viisil ja kohas. 

3. Õpitud tegevustes kasu-

tab ohutuid liikumisviise. 

 

1.Osaleb lasteaia 

spordipäeval.  

2.Talub kaotust 

võistlusmängu-

des. 

3.Teab ja kasutab 

mõisteid õpitud 

terminoloogia pii-

res. 

4.Mõistab hügiee-

ninõuete olulisust. 

5. Õnnetuse või 

ohu korral teab, 

kuidas kutsuda 

appi täiskasvanu. 

1.Nimetab erinevaid spordia-

lasid ja mõne Eesti tutuma 

sportlase. 

2.Keskendub sihipärasele ke-

halisele tegevusele. 

3.Liikudes ja mängides peab 

kinni üldistest ohutusreeli-

test. 

4. Peseb ennast pärast aktiiv-

set kehalist tegevust. 

Põhi-

liiku- 

mised  

 

1.Kasutab  

põhiliikumisi aktiivses te-

gevuses ja mängudes. 

2.Sooritab staatilist tasa-

kaalu nõudvaid harjutusi. 

Sooritab harjutusi väike-

vahen deid kasutades.  

1.Käsitseb väike-

vahendeid aktiiv-

ses tegevuses. 

2.Ronib varbsei-

nal vahelduva  

sammu  

ja  

lisaülesandega 

.  

1.Sooritab põhiliikumisi pin-

gevabalt, nii et liigutused on 

koordineeritud, rütmilised.  

2.Säilitab tasakaalu staatilis-

tes asendites ja liikumisel. 

3.Kasutab harjutuste soorita-

misel mõlemat kätt üheaeg-

selt, täpsust nõudvas tegevu-

ses kasutab domineerivat 

kätt.  

Tants 

ja  

rüt-

mika  

  

1.Jäljendab liikumisega 

erinevaid rütme. 2.Liigub 

vastavalt muusika tempo 

kiirenemisel e ja  

aeglustumisele. 3.Liigub 

iseseisvalt, vabalt muusika 

järgi.  

1.Kohandab oma  

liigutusi etteantud 

rütmiga.  

2.Kasutab lihtsaid 

tantsusamme üksi 

ja rühmas tantsi-

des.  

1.Sooritab rütmiliikumisi 

üheaegselt kaaslasega.  

2.Liigub vastavalt enda teki-

tatud rütmile, vahelduva tem-

poga kiirelt aeglasele.  

3.Väljendab liikumise kaudu 

emotsioone. 4.Kasutab liiku-

misel loovalt vahendeid (lin-

did, rätikud). 

Liiku-

mis- 

män-

gud  

  

1.Mängib kollektiivseid 

võistlusmänge.  

2.Osaleb jõukohastes tea-

tevõistlustes (nt  

joonejooksud).  

3. Tunnustab nii enda kui 

vastasmeeskonna edu.  

Käsitseb mängu- 

ja spordivahen-

deid  

loovmängudes. 

1.Võistleb kombineeritud 

teatevõistlustes (nt takistus-

riba läbimine).  

2.Mängib sportlike elementi-

dega mänge2 (korvi visked, 

jalgpall jne). 3.Organiseerib 

ise liikumismänge. 4.Kasutab 

ausa mängu põhimõtteid, 

peab kinni kokkulepitud 

mängureeglitest.  
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Talvea-

lad  

  

1.Veab üksi, kahekesi, 

kolmekesi kelgul kaaslast. 

2.Kelgutab mäest alla, täi-

tes eriülesandeid (nt ese-

mete haaramine). 3.Suusa-

tamisel kasutab libisemist.  

1.Suusatab vahel-

duva libiseva sam-

muga.  

2.Käsitseb suusa-

varustust õpetaja 

abiga. 

3.Oskab hoida 

uiskudel tasa-

kaalu. 

4.Oskab uiskudel 

edasi liikuda va-

helduva sam-

muga. 

1.Osaleb  

kelguvõistlustel (kaugemale, 

täpsemalt).  

2.Sõidab nõlvakust alla põ-

hiasendis. 3.Suusatab koor-

dineeritud liikumisega. 

4.Käsitseb suusavarustust 

iseseisvalt. 

5.Uisutab jääl koordineeri-

tud liikumisega. 

6.Oskab leida endale sobiva 

numbriga uisud. 

Uju-

mine  

1.Mängib veemänge  

ilma vett kartmata.  

2.Järgib basseini kasuta-

mise hügieeni ja õpetaja  

juhendamisel ka ohutus-

reegleid.  

1.Hingab vette. 

2.Kasutab abiva-

hendeid uju-

misoskuse harju-

tamise eesmärgil.  

1.Ujub abivahendiga.  

2.Järgib basseini kasutamise 

ohutusreegleid.  

Vaba 

aeg ja  

loodus-

liiku-

mine  

  

1.Kasutab spordi- ja män-

guvälja kute vahendeid si-

hipäraselt. 2.Sooritab rän-

nakuid ja orienteerub koos 

õpetajaga.  

1.Sõidab tõuke-

rattaga ja suusa-

tab.  

2.Sõidab kaherat-

talise rattaga.  

1.Tegutseb iseseisvalt ko-

duümbruse mängu- ja spordi-

väljakul. 2.Mängib lihtsa-

maid maastikumänge.  

Võim-

lemine 

1.Vahenditega harjutusi 

(pall, hüpits) sooritab ea-

kohaselt tehniliselt õi-

gesti. 2.Valitseb oma lii-

gutusi koordinatsi ooni 

ja tasakaalu nõudvate 

harjutuste täitmisel.  

3.Sooritab tasakaalu, 

painduvust  

1.Valitseb oma lii-

gutusi ja keha-

hoidu harjutuste 

sooritamisel.  

2.Säilitab tasa-

kaalu dünaamilis-

tes harjutustes.  

1.Valitseb oma liigutusi nii 

ruumis, maastikul kui ka tä-

naval.  

2.Orienteerub mänguvälja-

kul, sooritab kujundliikumisi, 

olles kolonnis esimene.  

3.Sooritab painduvust, kii-

rust, vastupidavust ja jõudu 

arendavaid tegevusi.  

 

6.8. Valdkond Digipädevused 

Digipädevuste arendamise peamiseks eesmärgiks on: 

1) luua lastele arendav ja kaasaegne õppe- ja mängukeskkond; 

2) laste digipädevuse alusoskuste kujundamine: info/teabe haldamine, suhtlemine digi-

keskkondades, digitaalne sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:  

1) tutvub läbi mängu lihtsate programmeerimisvõtetega;  
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2) tunneb rõõmu robotitega tegutsemisest; 

3) teeb kaaslastega koostööd ja arvestab nendega;  

4) saab aru põhjus-tagajärg seostest, oskab oma tegevust kavandada, saab aru lihtsatest 

mehhaanika põhimõtetest; 

5) areneb lapse loovus, tähelepanelikkus, täpsus, püsivus.  

  

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldami-

sel:  

1)  tegevused on lõimitud teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega;  

2) lapsed tutvuvad lihtsate programmeerimise võimaluste ja – keskkondadega mänguliste 

vahendite abil; 

3) digivahendite kasutamine arendab tähelepanu, püsivust, koostööoskusi ja toetab lapse  

üldist arengut.  

 

Digiharidusalased tegevused:  

1) robotite tööpõhimõtete õppimine;  

2) robotite seadistamine;  

3) programmeerimistarkvara eakohane kasutamine, jooniste ja juhendite koostamine ja lu-

gemine;  

4) robotite liikumisradade loomine, täiendamine, kasutamine; 

5) robotite kasutamine mängurõõmu kogemiseks;  

6) erinevate ehituste, sildade, elukeskkondade jm konstrueerimine mudelite ehitamine 

LEGO klotsidest juhendi ja lapse fantaasia abil; 

7) tegevused viiakse läbi individuaalselt ja rühmiti; 

8) võimaldab läbi viia individuaalset tööd erivajadustega lastega või andekate lastega li-

saõppetegevuses; 

9) digivahendite kasutamine on õpetajate poolt eesmärgistatud ja juhendatud; 

10) õpetajad osalevad erinevatel digipädevusi toetavatel koolitustel.  

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 7 aastane laps: 

1) oskab arvestada kaaslastega ja tegutseda meeskonnas; 

2) oskab algtasemel programmeerida;  

3) kasutab loogilist ja loovat mõtlemist, probleemilahendamise oskusi; 

4) loob lihtsaid mudeleid ja süsteeme;  

5) oskab luua lihtsaid liikumisradu ja näha ette roboti käitumist; 

6) oskab ennast arusaadavalt väljendada- rääkida erinevaid lugusid etteantud vahendite 

abil, jagada oma kogemusi ja avastusi teistega; 

7) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;  

8) oskab korrastada töökohta ja sorteerida töövahendeid.  

7. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korraldus. 

7.1.  Eesmärgid: 

7.1.1. aitab mõista lapse eripära ning määratleb tema arengulised saavutused ja võimalikud 

erivajadused; 

7.1.2. aitab kaasa lapse positiivse enesehinnangu ja arengu toetamisele; 

7.1.3. võimaldab lapsel ise enda arengut ja edasiminekut näha; 

7.1.4. toetab õppe-kasvatustegevuse kavandamist koostöös lapsevanematega. 
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7.2. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondade tulemused. 

7.3. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades 

lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. Hindamisse kaasavad rühmaõpe-

tajad võimalikult palju lapsega seotud isikuid (tervishoiutöötaja, muusika- ja liikumisõpetaja, 

õpetaja abi, vajadusel logopeed-eripedagoog) ning kogu hindamisprotsessi viiakse läbi   regu-

laarselt; 

7.4. Hindamise tulemused dokumenteerivad rühmaõpetajad arengu hindamise tabelis kohe 

lapse käitumises ilmnenud muutuste korral koos ajalise märke ja käitumise iseloomustamisega. 

7.5. Lapse arengu hindamise tabelid kirjeldavad lapse arengu tulemusi pikemas ajavahemikus:    

                                           1,5 – 3 a  / lisa / 

                                             3 – 5 a  / lisa / 

                                             5 – 7 a  / lisa  / 

7.6. Üks kord aastas teevad õpetajad kokkuvõtte (arengukirjelduse), kus tuuakse välja nii lapse 

tugevad kui ka tugevdamist vajavad küljed. Samas kavandatakse  tegevused, mis lapse tugevad 

küljed esile tooksid ning ka tegevused, mis tugevdamist vajavaid külgi toetaksid; 

7.7. Lapse arengu hindamise meetodid: 

7.7.1. laste jälgimine tegevuses esemetega ja suhetes eakaaslastega mängu ajal (osalusvaatlus); 

7.7.2. vestlus lapsega, lapse jutustuse kuulamine; 

7.7.3. intervjuu   

7.7.4. testid (koolieelikud), E.Kulderknup „Lapsest saab koolilaps” (1998) 

7.7.5. laste tööde analüüs. 

7.8. Lapse arengu hindamise meetodeid, põhimõtteid ja korraldust tutvustab õpetaja õppeaasta 

algul lapsevanematele. 

7.9. Vähemalt üks kord õppeaastas viivad rühmaõpetajad lapse arengu hindamiseks ja toeta-

miseks lapsevanematega läbi arenguvestluse, mis   annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise 

tulemustest ning  selgitab lapsevanemate seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. 

7.10. Arendusrühmas toimuvad arenguvestlused kaks korda õppeaastal: sügisel ja kevadel, 

sõime- ja tasandusrühmades ning uute lastega peredega võimalusel samuti kaks korda aastas. 

Vanemate soovil võib arenguvestlus toimuda lapse kodus. 

7.11. Logopeedilist abi vajavate laste vanematega toimuvad logopeedi arenguvestlused vasta-

valt vajadusele. 

7.12. Lapse arengu hindamise tabelid, kokkuvõtted, lapse tööd, arenguvestluste tulemused ja 

muud arengut iseloomustavad materjalid kogutakse lapse arengumappi, mida hoitakse 

„Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel. 

7.13. Lapse arengumapiga tutvuvad lapsevanemad arenguvestluseks ettevalmistamisel. Mapi 

sisu üle arutlemine on üks arenguvestluse osa. 

 

8. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus. 

8.1. Erivajadusega laps käesoleva õppekava tähenduses on laps, kelle võimetest, terviseseisun-

dist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toe-

tamiseks ja suunamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas või 

rühma tegevuskavas. Samuti kuuluvad siia eriandekusega lapsed ja teisest kultuuri-ja keele-

keskkonnast pärit lapsed ning ka erinevatel põhjustel koolipikendust saavad lapsed.  

8.2. Erivajaduste väljaselgitamise aluseks on õpetajate tähelepanekud, logopeedi, eripedagoogi 

ja teiste tugispetsialistide uuring, lapse arengu hindamise tabelid, arenguvestlused peredega. 

Vajaduse korral kavandatakse õppe- ja kasvatustegevus lapse erivajaduse järgi.  

8.3. Tasandusrühmas käivad igapäevast logopeedilist abi vajavad ja spetsiifiliste arenguhäire-

tega lapsed asutusevälise nõustamiskomisjoni otsuse alusel. 
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8.4. Tasandusrühmas kavandatakse õppe- ja kasvatustegevusi nädalakavade alusel. Vajadusel 

koostatakse lapsele individuaalne arenduskava. 

8.5. Arendusrühmas käivad vaimse puudega lapsed asutusevälise nõustamiskomisjoni otsuse 

alusel. Vastavalt vajadusele liidetakse arendusrühma juurde liitpuuetega või pervasiivsete aren-

guhäiretega lapsed vähendades rühmas laste arvu neljani. 

8.6. Arendusrühma lastele koostavad õpetajad koos logopeed-eripedagoogiga individuaalsed 

arenduskavad alates oktoobrist kestvusega neli kuud, mille järel lapse arengu analüüsi tulemu-

sena tema arenduskava täiendatakse või muudetakse. 

8.7. Arendusrühma lastega töötab liikumisõpetaja, kes koos tervishoiutöötajaga kavandavad 

laste individuaalse arenduskava. 

8.8. Tasandus- ja arendusrühma lastega töötab logopeed-eripedagoog, kes kavandab oma töö 

nii individuaalselt kui väikeste rühmade kaupa vastavalt individuaalsele arenduskavale. Tule-

mused dokumenteeritakse laste kõnekaartidel. 

8.9. Sobitusrühm moodustatakse lasteaias vastavalt vajadusele, kuhu kuuluvad erivajadustega 

lapsed koos teiste lastega. Lasteaia direktor lähtub sobitusrühma moodustamisel lasteaiaväli-

sest nõustamiskomisjoni soovitusest.  

8.10. Erirühmade lapsed on kaasatud kõikidesse lasteaia ühistegemistesse. Mäng õues toimub 

koos tavarühmade lastega. Võimalusel kaasatakse erirühmade õppetegevustesse tavarühmade 

lapsi. 

9. Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus. 

9.1. Rühma meeskond teeb lapsevanematega lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb 

dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

9.2. Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kas-

vatustegevuse korraldusest: 

9.2.1. lasteaia kodulehekülg; 

9.2.2. rühma päevakava, nädalaplaan, muusika- ja liikumistegevuste plaan,  nädala menüü ja 

muu päevakajaline info on rühma stendidel ja e-keskkonnas; 

9.2.3. avatud tegevuste päevad rühmades; 

9.2.4. arenguvestlused vähemalt üks kord aastas; 

9.2.5. kohtumised, metoodilised üritused, arutelud, peod, vestlused, matkad, sporditegevus, 

väljasõidud jmt; 

9.2.6. laste arengumapi (ankeedid, arengukirjeldused, laste tööd, fotod jne) koostamine koos 

vanematega. 

9.3. Õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes: 

9.3.1. vajadusel nõustamine logopeed-eripedagoogi, pedagoogi või tervishoiutöötaja poolt. 

9.4. Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatustegevuse kavandamises ja läbivii-

mises ning anda tagasisidet lasteasutuse ja oma lapse rühma tegevusele: 

9.4.1. lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi; 

9.4.2. lastevanemate rahulolu väljaselgitamine; 

9.4.3. lastevanematel on võimalus koos lapsega tutvuda lasteaiaga ning tema keskkonnaga enne 

lasteaeda tulemist. 

10.  Õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

10.1. Õppekava kuulub läbivaatamisele igal õppeaastal hiljemalt augustikuu jooksul. 

10.2. Ettepanekud õppekava täiustamiseks arutatakse läbi õppenõukogus ja hoolekogus. 

10.3. Õppekava muudatused kinnitab direktor hiljemalt augustikuus enne uue õppeaasta algust. 


