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1.

Rühma lühitutvustus

Rühmas käivad lapsed vanuses 3-7a. Kokku 18 last, kellest 6 tüdrukut ja 12 poissi.
3a – 5 last
4a – 4 last
5a – 8 last
6a – 1 laps
Vanused 1. oktoobri seisuga.
Lastega tegelevad õpetajad Anu Loide ja Paula Otsa, õpetaja abi Margit Malleus, tugiisik
Merle Kübarsepp, logopeed Marje Poll, liikumisõpetaja Heli Põder ja muusikaõpetaja MerleLinda Kangur.
Rühma telefon on 58 86 41 56, e-post naerukillud@gmail.com

2.

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted:

Aasta teema: Ploomikesed oleme, mängides me õpime.
Aasta eesmärk:
Läbi mängu õpib laps suhtlema, kogeb tundeid ja oskab neid juhtida, õpib mõistma maailma
ja eri olukordi, omandab uut teavet ja oskusi, areneb kujutlusvõime, loovus ja iseseisvus.
Tegevused:

Igapäevane eeskuju (õppimine matkimise teel, vaba mäng);

Mänguks sobiva keskkonna loomine (ruumi kujundamine, vestlused, jutud, etendused,
õppekäigud, mänguvahendite valmistamine ja täiendamine);

Loomingulised õppetegevused nii toas kui õues;

Lihtsad, looduslikud vahendid kujutlusvõime arendajatena;

Mänguõpetus (koosmäng, mänguasjadega läbimäng, rollimäng, lavastusmäng,
ehitusmäng, liikumismäng, õuemäng, õppemäng, lauamäng);

Iga kuu keskmes on üks mäng, mida rühmas õpetatakse ja mängitakse. Lastel peaks
saama mäng nii selgeks, et nad on võimelised seda mängima omal algatusel, ilma
täiskasvanupoolse sekkumiseta;

Rühmad teevad õuemängude osas omavahel koostööd ja kutsuvad mängu mängima
lapsi erinevatest rühmadest. Näiteks eraldi õpetatakse mõnda mängu 5-7a lastele ja teist 2-4a
lastele;

Iga õpetaja poolt kutsutakse kolleege kord kvartalis rühma mänguõpetust vaatama;

Pedagoogilistes infotundides toimub mängude metoodika jagamine, läbimängimine.

Rühma eesmärgid:
Laps tunneb mängust rõõmu.
3-4a Arvestab mängu reegleid, täidab erinevaid rolle, kasutab erinevaid vahendeid ja arendab
loovalt mängu.
4-5a Algatab erinevaid mänge, arendab mängu sisu. Suudab mängu käigus probleeme
lahendada ja jõuda mängukaaslastega kokkuleppele.
5-6a Tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus.
6-7a Suudab keskenduda mängule pikaks ajaks, talub kaotust, suudab kompromisse
saavutada.
Rühma töö põhimõtted:

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia tegevus- ja õppekava ning rühma
tegevuskava. Kavandamise aluseks on nädalakava.

Tegevusi viiakse läbi kasutades waldorfpedagoogika elemente, arvestatakse TEL
meeskonna kavaga ja projekti „Kiusamisest vaba lasteaed” metoodikaga.

Õpetamine toimub läbi mängu, arvestades vanust ja arengut soodustavat keskkonda.

Toimub usalduslik koostöö lapsevanematega.

3.

Lapse arengu hindamine

Õpetajad jälgivad lapsi nii suunatud tegevustes, igapäevatoimingutes kui ka vabamängus.
Info saamine ja tagasiside andmine lapse arengu kohta toimub igapäevase suhtlemise või
eelnevalt kokkulepitud individuaalsete vestluste kaudu.
Kahe vanema vanusegrupi (5-6; 6-7) puhul kasutatakse „Arengu jälgimise mängu“.
Kasutusel on arengumapp, mis sisaldab lapse loomingut ning planeerituid töölehti- tööleht
“Mina” (september), joonistus “Minu sõber” (veebruar), joonistus “Maja” (märts), intervjuu
„Mina ise“ (aprill).

Kuu

September

Tegevus
- koolieeliku arengu ja koolivalmiduse
hindamine ning tulemuste
dokumenteerimine vaatluslehtedel;
- „Arengu jälgimise mängu“
läbiviimine 5-6 ja 6-7a lastel;
- lapse arengumappi tööleht “Mina”

Oktoober

- ümarlaud lasteaia logopeediga,
kaardistamaks rühma enam tähelepanu
vajavaid lapsi;
- arenguvestlused valitud peredega.

November

- 2–5-aastaste laste arengu hindamine
ja tulemuste dokumenteerimine
vaatluslehtedel;

Detsember

- ettevalmistus rühma jõulupeoks;

Täitmise kuupäev/vastutaja
Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

4.

- 2–5-aastaste laste arengu hindamine
ja lapse arengu kirjelduste koostamine
- Lapse arengumappi joonistus “Minu
sõber”
- 2–5-aastaste laste arengu hindamine
ja lapse arengu kirjelduste koostamine
- arenguvestluste läbiviimine
- lapse arengumappi joonistus “Maja”
- koolieeliku arengu ja koolivalmiduse
hindamine
- intervjuu „Mina ise“
- koolivalmiduskaartide koostamine
- arenguvestluste läbiviimine

Õpetajad

-Ettevalmistus lõpu- ja kevadpeoks

Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

Koostöö lapsevanematega

Lapsevanemate nõustamine toimub vastavalt vajadusele. Alates veebruarist toimuvad
lastevanematega arenguvestlused, mille käigus annavad õpetajad ülevaate lapse arengu
edenemisest lasteaias.
Kaasame lapsevanemaid erinevate ürituste läbiviimisel ning palume vajadusel abi: nt
ühisüritustel tervisliku suupistelaua katmisel, pabersalvrätikutega varustamisel, päkapikusussi
täitmisel, õppekäikudel saatmisel.
Üldise info edastamine toimub suulisel teel, lasteaia stendi ja meililisti kaudu.
Koosolekud toimuvad 3x aastas:
Sügisel. Rühma tegevuskava, eesmärkide, kodukorra, töökorralduse tutvustus.
Hoolekogu liikme valimine.
Talvel. Advendiringi traditsiooni tutvustamine. Jõulukingituse meisterdamine.
Tagasivaade sügisele. Ürituste planeerimine. Arenguvestluste tutvustamine.
Kevadel. Kokkuvõte aastast. Info jagamine. Laste mappidele pildi maalimine.

5.

Rühma tegevused

Sel õppeaastal jätkame laste koosolekutega koos karudega. Uued lapsed saavad endale oma
sõbra- väikese karu, lapsevanemate abiga saavad karud endale riided. Koosolekud toimuvad u
2 korda kuus, põhirõhku pöörame igapäevaelus tekkinud aktuaalsetele teemadele, kasutame
teemakaarte, jutukesi. Laste koosoleku tähtsaks osaks on massaaž.
Jätkame mänguasjapäeva traditsiooni: 1 kord nädalas, esmaspäeval, tohib laps kaasa võtta 1
väikesemõõdulise helitu mänguasja.
September

Oktoober

Rühma koosolek
Jalutuskäik lasteaia ümbruses
Õppekäik loodusesse
Teatrikülastus

November

Detsember

Jalutuskäik lasteaia ümbruses
Nukuetenduse õppimine ja esitamine lasteaiale
Isadepäeva tähistamine
Laternapidu
Lastevanemate jõulueelne õhtu
Jõulupidu

Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill

Mai

Juuni

Kallistusepäev
Vastlapäeva tähistamine
Seemnete külvamine
Emakeelepäeva tähistamine
Rühma koosolek
Munapühade tähistamine
Jalutuskäik lasteaia ümbruses
Emadepäeva tähistamine
Kevadpidu
Koolieelikute lõpupidu

