Tartu Lasteaed Ploomike
KINNITATUD
direktori 1.10.2020. a
käskkirjaga nr 52

AASTARÜTM 2020–2021 õppeaastal
Kuu
Teemad
Pühad/peod

September Mihklikuu
Mina ja lasteaed, liiklus, sügis aias, sport on terviseks (sügisene ilm), mihklipäev,
leib
Teadmistepäev (1.09)
vanavanemate päev (13.09)
sügise algus (22.09)
mihklipäev, südamepäev (29.09)

Tegevused:
 õunte korjamine, lõikumine (küpsetamiseks, kuivatamiseks, moosiks),
 teraviljade töötlemine (toksimine, puhastamine, jahvatamine, leivaküpsetamine),
 sügistööd aias (kaevamine, riisumine jm), lillesibulate mahapanek,
 loodusest mänguks ja meisterdamiseks kastanimunade, tammetõrude, pihlakate jmt
korjamine,
 leiva küpsetamine.
Soovituslikud muinasjutud:
 Täheke õuna sees
 Naeris
 Kolm põrsakest
 Püha Jüri võitlus lohega – Miikaeli muinasjutt
 Päkapikk Juureke ja lohe
 Haldjad ja kingsepp
 Taevatäht ja õunake
 Seene all vihmavarjus
 Memme musi
 Ploomikese lugu
 Karu ja tütarlaps
 Kuidas kõverik kõndima õppis
 Kakuke
 Väike kõrvitsa Möntškin
Aastaaegade laud: päevalilled, vili, kirjud lehed, sügisannid.
Värv: küps kollane, oranž.
Meeleolu: tänulikkus, headus, tublidus.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Oktoober Sügiskuu
Sügis metsas, mina ja minu perekond, metsloomad, laternate aeg
Lasteaia sünnipäev, õpetajate päev (5.10)
naeratamise päev (6.10)
kätepesupäev (15.10)

Tegevused:
 lasteaia sünnipäeva tähistamisega seotud tegemised,
 eeltööd laternate valmistamiseks (maalimine, õlitamine, kuivatamine raskuse all),
 laternapeo ettevalmistamine (laternate materjali otsustab rühm).
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Soovituslikud muinasjutud:
 Lugu pruunist linnust
 Sügisetaat
 Karuisanda seened
 Jussikese seitse sõpra
 Printsess ja lohe
 Kolm karu
 Kolm põrsakest
 Kolm lehmakest
Aastaaegade laud: sügisannid.
Värv: punased toonid.
Meeleolu: julgus, vaprus.
Miikael on julguse hingejõu esindaja. Inimese ülesanne on tuua esile julgus, astuda vastu valele
ja ületada mugavus.
Looduse hääbumisele (suremisprotsessidele) ja pimedusele tuleb inimesel seada vastukaaluks
sisemine valgus ja ärksus. Tuleb kanda hingetuld läbi selle aastaaja.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

November Hingekuu
Isa, mardipäev, linnud, ilmastik, kodu- ja lemmikloomad, kadripäev
Hingedepäev (2.11)
isadepäev (8.11)
mardipäev (10. 11)
kadripäev (25.11)

Tegevused:
 laternate valmistamine,
 kõrvitsale küünla sisse panemine,
 puuhobustega kappamine (vajadusel valmistamine),
 küünla kaunistamine,
 ettevalmistus jõuludeks – suurpuhastus, mänguasjade (sh nukuriiete, mööbli) pesemine,
ruumikujundus,
 ettevalmistused advendiringiks (kuuseoksad, punased õunad, küünlad, tähed jm).
Soovituslikud muinasjutud:
 Tüdruk laternaga
 Tähetaalrid
 Päkapikk Juureke ja Puuvaim /Sülfid/ Talvemaailma jumalagajätt
Aastaaegade laud: juurikad, sammal, laternad, (kääbused).
Värv: lillad, pruunikad toonid.
Meeleolu:
Abivajaja eest hoolitsemine (Püha Martini legend).
Sisemise tule kandmine pimedusse (laternate süütamine).
Loodus sätib end unele (väljast sisse liikumine – õuest tuppa, tubased tegevused. Maa
sissehingamine, kõik toimub maa sees varjatult, et kevadel taas ärgata. Välisele pimedusele ja
vaikusele saab oluliseks inimese sisemine aktiivsus.
Sümbolid: päike, tähed, kuu.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Detsember Jõulukuu
Advendiaeg, päkapikud, kuusk, jõulud, aastavahetus, uue aasta algus
Rühmade advendiringid
toomapäev (21.12)
jõulupeod
talve algus (22.12)
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Tegevused:
 metsas käik – loomadele toidu viimine, lindude toitmine.
Ettevalmistused jõuludeks:
 jõuluehete, pärgade valmistamine (looduslikust materjalist),
 piparkookide küpsetamine,
 kuuse kaunistamine,
 kingituste meisterdamine.
Soovituslik muinasjutt:
 Jõululegendid (Jõulumängu lood)
Aastaaegade laud:
Maastiku kujundamine, kus hakkab toimuma jõululugu – kivid, (kuuse)oksad, teel rändavad
Joosep ja Maarja. Teel on 24 tähte, igal päeval liiguvad Joosep ja Maarja ühe tähe võrra edasi,
vastav täht pannakse taevasse. Taeva kohal on ingel. Iga päev muutub laud rikkalikumaks.
Lisanduvad karjased, lambad jm. Lõpuks on pilt sõimest (tallis).
Värv: sinine, lilla.
Meeleolu: Ootus, ootama õppimine, hardus.
Saladuste/imede aeg: on veel üks nähtamatu maailm, kust tulevad kingid.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Jaanuar
Uue aasta algus, ehitised, tehismaailm, hammaste tervis, põhja- ja lõunamaa
loomad, ametid
Uus aasta (1.01)
kolmekuningapäev (6.01)
kallistamise päev (21.01)

Tegevused:
 lumerookimine,
 lumeskulptuurid,
 kelgutamine,
 tööd villaga, käsitöö.
Soovituslikud muinasjutud:
 Kolme kuninga muinasjutt
 Kolm hommikumaa tarka
 Kaksteist kuud
 Tomte Tummetot
 Päkapikk Juureke ja Kesktalv
Aastaaegade laud:
kolme kuninga temaatika, Maarjal laps süles (valge ja kuldsega majas), talvetaat.
Värvid: valge, helesinine.
Meeleolu: Ülesande nimel teeleasumine hoolimata raskustest (kolm kuningat). Loodus magab.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Veebruar
Kodu ja kodukoht, sõprus, erinevad inimesed, vastlapäev ja talvelõbud, minu
kodumaa ja meie naabermaad
Küünlapäev (2.02)
112 päev (11.02)
sõbrapäev (14.02)
vastlapäev (16.02)
Eesti Vabariigi aastapäev (24.02)

Tegevused:
 küünalde meisterdamine mesilasvahaplaadist,
 tööd villaga, käsitöö,
 tegevused lumel ja lumega, liulaskmine,
 vastlapäeva mängud, meisterdused.
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Soovituslikud muinasjutud:
 Lumeeit
 Kaalikas
 Vastlalood
 Loomamuinasjutt
Aastaaegade laud: talvetaat, lumeeit.
Värvid: valge, helesinine.
Meeleolu: rõõmus, lõbus (karnevaliks -sõbrapäevaks- valmistumine), ülev.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Märts
Aeg, raamat, teater, kevad, taimed, veekogud, kevadpühad, linnurahvas
Emakeelepäev (14.03)
õnnepäev, kevade algus (20.03)
veepäev (22.03)

Tegevused:
 õueala korrastamine,
 külvamine (muru, vili),
 suurpuhastus,
 ruumide kaunistamine
 munade värvimine sibulakoortega.
Soovituslikud muinasjutud:
 Päike ja lumikelluke
 Emake Loodus
Aastaaegade laud: Varakevadised värvid. Taimeriik hakkab ärkama: pungadega oks,
lisanduvad esimesed kevadlilled.
Värvid: (valge) lume alt välja paistev (pruun) maa.
Meeleolu: Looduse tärkamine, ootus.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Aprill
Loodushoid, maavarad, tervislikud eluviisid, inimkeha, putukad, lilled
suur reede (2.04)
Südamekuu

Tegevused:
 taimede ettekasvatamine,
 istutamine, külvamine,
 riisumine,
 peenarde korrastamine,
 õueala hooldamine.
Soovituslikud muinasjutud:
 Kuidas jänkupoeg pühi ootas
 Okasroosike
 Konn-kuningapoeg
Aastaaegade laud: Kevadtemaatika, lisanduvad kevadlilled. Lihavõttepärg, -puu, -oksakimp
(munadega kaunistatud). Muna sümboliseerib elu algust.
Värvid: heleroheline.
Meeleolu: Suurel nädalal vaikne, rahulik. Ülestõusmispühadest alates rõõmus, elev, liikuv.
Tärkamine, kasvamine, õitsemine, avastamisrõõm.
Kuu
Teemad

Mai
Ema, ohud meie ümber, minu sõber läheb kooli, suvi, liiklus.
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Pühad/peod

Kevadpüha (1.05)
emadepäev (9.05)
rühmade kevadpeod
koolieelikute lõpupidu

Tegevused:
 aiatööd (peenarde kujundamine, hooldamine, istutamine),
 ettevalmistused kevadpidudeks ja lõpupeoks.
Soovituslikud muinasjutud:
 Piibeleheneitsi
 Tuhkatriinu
Aastaaegade laud: Kevad, lilled, putukad, liblikad.
Värvid: heleroheline, helekollane.
Meeleolu: rõõmus, helge.
Kuu
Teemad
Pühad/peod

Juuni
Lastekaitsepäev (1.06)
suvepüha/jaanipäeva tähistamine

Tegevused:
 lillede jm looduse eest hoolitsemine (kastmine, rohimine),
 vee- ja liivamängud (vastavalt ilmale),
 jaanilõke,
 valgete lindude meisterdamine,
 pesu pesemine,
 mänguasjade kokkupanemine.
Soovituslikud muinasjutud:
 Jaanitulelised
 Lillemuinasjutud
 Eesti rahva muinasjutud
Aastaaegade laud: Varasuvine temaatika, suvelilled.
Värvid: tumenev roheline, kollane.
Meeleolu: rõõmus ühtsus (vaimus). andumine soojusele ja valgusele.
Kuu
August
Teemad
Pühad/peod
Tegevused:
 teraviljade, aiasaaduste kogumine,
 loodusliku materjali kogumine,
 riisumine,
 lillepeenarde hooldamine ja korrastamine,
 mänguasjade lahtipakkimine,
 suurpuhastus,
 teraviljade töötlemine - toksimine, puhastamine,
 meisterdamine looduslikust materjalist.
Soovituslik muinasjutt:
 Magus puder
Aastaaegade laud: Suvelõputemaatika (päevalilled, vili).
Värvid: küps kollane.
Meeleolu: tänulikkus.
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