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Lepatriinurühma aastaplaan 2018/2019 õ.a.
Aasta teema TERVIS TARVILINE VARA
I LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE PÕHISUUNDADEKS ON:
 lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 lapse loovuse toetamine;
 mängu kaudu õppimine;
 sõprussuhete väärtustamine;
 lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine;
 lapsele turvatunde, eduelamuse tagamine;
 õppe- ja kasvatustöös erinevate valdkondade omavaheline lõimumine;
 kodu ja lasteasutuse koostöö.
II RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID NING PÕHIMÕTTED
EESMÄRKIDE ELLUVIIMISEKS
EESMÄRGID:
 laps saab teadmisi ja õpib läbi mänguliste tegevuste;
 laps avastab, uurib ja kogeb kodukoha looduslikku keskkonda;
 laps on suuteline kuulama ja end kõnes arusaadavalt väljendama;
 laps tuleb toime eakohase eneseteenindamisega ning püüab kehtestatud korrast kinni pidada;
 laps on teotahteline ja algatusvõimeline;
 tihendada ja tõhustada kodu ja lasteaia vahelist koostööd.
PÕHIMÕTTED ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE ELLUVIIMISEKS
 õppe- ja kasvatusprotsess lähtub lapse isiksusest ja arengutasemest;
 õppe-ja kasvatustegevuste osaline seostamine rahvakalendri tähtpäevadega;
 õpitu ja kogetu praktiseerimine vabas mängus;
 integratsioon erinevate ainevaldkondade vahel;
 tihedat koostööd lastevanematega, sh ELIIS-i keskkonnas.
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III ÜLEVAADE MEESKONNAST
Lepatriinu rühma meeskonna moodustavad
rühmaõpetaja Eveli Allik;
õpetaja-abi Riina Mikk;
muusikaõpetaja Liia Aun;
logopeed-eripedagoog Virve Kutsar.
IV RÜHMA ERIPÄRA
Esku- Kamari Kooli lasteaia Lepatriinu rühmas on 2018/2019 õppeaastal 1. septembri seisuga 5
last, sh 2 poissi ja 3 tüdrukut.
Laste vanuseline koosseis:
alla 2 a
- 2 last
2–3a
- 2 last
3–4a
- 1 laps
Õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise põhivormiks on mäng. Õppe-ja kasvatustegevuse teemad
on jaotatud nädalateemadeks. Töö toimub nädalaplaanide alusel. Suuremat tähelepanu on sel
õppeaastal laste koosmängimise-ja eneseväljendusoskuse süvendamisele ning elementaarsete
korraharjumuste omandamisele.
Planeeritud õppetegevused toimuvad valdavalt hommikupoolsel ajal alates kella 9.00-st.
Suveperioodil muutub rühma pikeneb laste viibimise aeg õues, toimub omandatu kordamine ja
kinnistamine.
Õppe- ja kasvatusprotsess toimub kogu päeva jooksul kinnitatud päevakava ja planeeritud tegevuste
plaani alusel.
V ÕPPE – JA KASVATUSTEGEVUSE AASTAPLAAN
SÜGIS:
Kuu

SEPTEMBER

OKTOOBER
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Nädalateema

Kalendri tähtpäevad

1. Tere tulemast lasteaeda!
2. Turvalisus tänaval (ülekäigurada,
valgusfoor, helkur)
3. Emal korvis õunake (õun, ploom, pirn
jne)
4. Patsi – patsi leivapätsi (leiva teekond
lauale).

1.09. Teadmistepäev

1.Mida aed annab? (aedviljad)
2. Sügis (vaher, tamm, kask,leht,
metsaannid, sügisesed ilmad)
3.Teele-teele kurekesed (rändlinnud, linnu
kehaosad)
4.Magu, magus talveuni (loomad
valmistuvad talveks: karu, siil, uss, orav

5.10 Õpetajate päev

09.09. Vanavanemate päev
23.09. Sügise algus (kell
4.54)
29.09. Mihklipäev

14.10 Kolletamispäev

NOVEMBER

1. Hingelinnu rõõm ja kurbus (emotsioonid
- rõõm,kurbus)
2. Minu issi on kõige vahvam (peresuhted).
3. Tööd ja toimetused (erinevad elukutsed)
4. Sulistajad- mulistajad (enese eest
hoolitsemine, pesemisvahendid, hammaste
hooldus)
5. Kadritrall ja sussi sahin (sussid, sokid,
päkapikud)

2.11. Hingedepäev

Nädalateema

Kalendri tähtpäevad

1. Päkapikuralli (laps tutvub
päkapikkudega, nende välimuse ja eluoluga
ning mõistab nende tähtsust (Suur
Päkapikuraamat)
2. Ettevalmistused jõuluks
(jõulukaunistuste meisterdamine, päkapikud,
kuused)
3. Jõulumuinasjutt (päkapiku tegevused)
4. Talvemuinasjutt (laps kuulab muinasjutte
talvest, jõuludest)

2.12. I advent
9.12. II advent
16.12. III advent
22.12. Talve algus (kl
0.23)
23.12. IV advent
24.12. Jõululaupäev
25.12. Esimene jõulupüha
26.12. Teine jõulupüha
31.12. Aasta viimane päev

10.11. Mardipäev
11.11. Isadepäev
25.11. Kadripäev

TALV:
Kuu

DETSEMBER

JAANUAR

VEEBRUAR

1. Mängude ja mängimisenädal
1.01. Uusaasta
2. Lumeeide muinasjutt (talvine loodus,
metsloomad talvel)
6.01. Kolmekuningapäev
3. Linnud talvel (tihane, leevike)
4. Talvelõbud (terves kehas terve vaim,
14.01. Taliharjapäev
kelgutamine, värske õhk on tervisele kasulik,
riietumine vastavalt ilmale)
5. Reis Aafrikasse ja Antarktikasse (lõunaja põhjamaa loomad)
1.Ettevaatus on tarkuse ema (112tutvumine politsei, kiirabi, tuletõrjega)
2. Sõbra jaoks on valla, mu uksed ja mu
hing (sõprus, sallivus, heatahtlikkus,
3. Mu koduke on tilluke (Eesti Vabariigi
sümboolika – lipp, suitsupääsuke, president)
4. Kes seal laudas elavad (koduloomad)

14.02. Sõbrapäev

Nädalateema

Kalendri tähtpäevad

24.02. Eesti Vabariigi
aastapäev, madisepäev

KEVAD:
Kuu
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1. Tüdrukute nädal (naiselikud tegemised)
2. Emakeelepäev/nädal (Eesti
lastekirjanduse lugemine)
3. Tujukas märts (saabub kevad, esimesed
tunnused, kevadkuud, kevadlilled)
4. See tore laps olen mina (mina ise:
välimus, keha osad, poisi ja tüdruku
eristamine)

MÄRTS

5.03. Vastlapäev
8.03. Naistepäev
14.03. Emakeelepäev
20.03. Kevade algus (kell
23.58)
25.03. Paastumaarjapäev

1. Linnurahva kevad (kevadekuulutajad:
19.04. Suur reede
lõoke, kuldnokk, künnivares)
21.04. Ülestõusmispüha
2. Loomad kevadel (kevadel ärkavad
23.04. Jüripäev
talveunest siil, karu, ussid)
3. Ülestõusmispühad ehk lihavõtted (kukk,
kana, tibud, jänes –välimus, liigutused)
4.Kalake ujub vees (kalad ja veekogud)

APRILL

1. Tööd ja tegemised kevadel (mõisted
1.05. Kevadpüha,
aiamaa, peenar, aiatöö vahendid,
volbripäev
põllutöömasinad). Nõiad öös
12.05. Emadepäev
2. Emme, oled kallis mulle (emadepäev on
pidupäev kogu perele)
3. Mets ja aas (erinevad lilled, lehtede
ilmumine, putukad)
4. Loodushoid (prügi tekkimine- viskamine,
taaskasutus)
5. Suveootus (laps teab, et lasteaia-aasta on
selleks aastaks läbi saamas ja suvepuhkuste
aeg ukse ees) Kevadpidu

MAI

SUVI:
KUU

Nädalateema

Kalendri tähtpäevad

1.Mängudenädal (lapsed toovad kodust
kaasa oma kõige armsamaid mänguasju ja
tutvustavad neid ka teistele)
2. Mängud õues

1.06. Lastekaitsepäev
4.06. Eesti lipu päev
23.06. Võidupüha
24.06. Jaanipäev

Uute laste vastvõtmine ja harjutamine
lasteaiaga.

20.08.
Taasiseseisvumispäev

JUUNI

AUGUST
VI LAPSE ARENGU HINDAMINE
Meetodid: vaatlus, vestlus ja tööde analüüs
Rühma õpetaja, logopeed ja muusikaõpetaja jälgivad lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset, esteetilist
ja kõlbelist arengut.
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Lapse arengu hindamisel on aluseks eeldatavad tulemused vastavalt vanuserühmale. Need
esitatakse vaimse, füüsilise, eneseteenindamise ja sotsiaalsete oskustena.
Kehalise arengu hindamisel vaadeldakse eelkõige lapse üld- ja peenmotoorikat.
Vaimse arengu hindamisel vaadeldakse psüühiliste protsesside ja kujutluste ning õppimise
alusoskuste arengut. Siia kuulub ka kõne ja mõistmise hindamine.
Sotsiaalse arengu hindamisel vaadeldakse lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste ja
täiskasvanutega; lapse tegevuste eelkõige mängu arengut, emotsioonide kontrolli, iseseisvust ja
toimetulekut.
Kevadel toimub arenguvestlus lapsevanemaga, mil lapsevanemaga jagatakse hindamise tulemusi,
selgitatakse omapoolseid plaane lapse edasiseks arendamiseks ja seda, mida lapsevanemad saaksid
kodus oma lapse toetamiseks teha.
Arenguvestlus on vormikohaselt kirjalikult fikseeritud
Arengumapp
Arengumapi koostamine algab lapse lasteaeda tulles. Arengumapp valmib koostöös lapse, õpetaja ja
lapsevanemaga.
Arengumapi sisu:
 lapse käejälg;
 ankeet lapsevanemale –1x lasteaeda tulles;
 arengutabelid;
 arenguvestluste kokkuvõtted
 laste joonistused;
VII ARENGUVESTLUSTE PLAAN
Aeg
Märts
Aprill

Lapsevanemad
Kolme lapse vanemaga
Kahe lapse vanemaga + uued aasta jooksul tulnud

VIII LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE AJAD JA KÄSITLETAVAD TEEMAD
Aeg
September
Jaanuar

TEEMAD
Aastaplaani tutvustus, jooksvad küsimused, ettepanekud
Lapse kõne areng ja arendamine

IX KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA
Aeg
Oktoober
November
Detsember
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
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Tegevus
Igapäevased vestlused, lapsevanem riietab lapse kolletamispäeval
kollasesse riietusse.
Isadepäeva üritus
Jõulupidu koos vanematega
Lapsevanem riietab lapse sõbrapäeval punasesse riietusse
Tüdrukutele pühendatud kuu
Värvitud munade näitus
Emadepäevale pühendatud üritus, kevadpidu

