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EESSÕNA 

 

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppekava lähtub Eesti Vabariigi seadustest (koolieelse lasteasutuse 

riiklikust õppekavast, haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest jt). 

 

Eesti Vabariigi Haridusseaduses on öeldud, et alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle 

eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetab ja täiendab 

lasteaed.1 
 

Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja 

vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse 

omandamisel. 

 

Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:2 
1. luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt 

tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav; 

2. hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, 

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 

 

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll: 

 

Missioon: Oleme professionaalse personaliga kvaliteetset alusharidust pakkuv lasteaed, kes toetab 

perekonda lapse igakülgsel arendamisel. 

 

Visioon: Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll on terved, rõõmsameelsed ja sotsiaalselt toimetulevad 

lapsed, rahulolevad lapsevanemad ning teotahteline ja edumeelne personal. 

 

 

                                                           
1 Eesti Vabariigi haridusseadus, paragrahv 24 
2 Koolieelse lasteasutuse seadus, paragrahv 3 



  

 

1 Üldsätted 

1.1 Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll (edaspidi lasteaed Krõll) õppekava on õppe- ja 

kasvatustegevuse alusdokument, mis on koostatud riikliku õppekava alusel. Lasteaia 

õppekava on aluseks õpetajatele rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel ning perede nõustamisel 

õppe ja kasvatusküsimustes.  

1.2 Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest  

lähtuvalt.  

1.3 Lasteaed Krõll õppekava koostamisest ja arendamisest võtsid osa lasteasutuse pedagoogid, 

kaasates vanemaid. 

1.4 Lasteaed Krõll õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi. 

1.5 Lasteaed Krõll liitus e-lasteaia programmiga ELIIS sügis 2015. 

 



  

2 Lasteasutuse liik ja eripära 

2.1 Lasteaed Krõll on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele. 

2.2 Lasteaias Krõll on direktor moodustanud sõime- ja lasteaiarühmad ning liitrühma. 

Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed, nooremas rühmas on kolme- kuni viieaastased, 

keskmises rühmas on viie- kuni kuueaastased, vanemas rühmas on kuue- kuni 

seitsmeaastased ning liitrühmas kolme- kuni seitsmeaastased lapsed. Igal rühmal on oma nimi. 

2.3 Rühma registreeritud laste arv lasteasutuses on järgmine:3 

1) sõimerühmas kuni 14 last; 

2) lasteaiarühmas kuni 20 last; 

3) liitrühmas kuni 18 last; 

2.4 Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste 

olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas 

kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. 

2.5 Lasteaias Krõll toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. Rühmas, kus õppe- ja 

kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe käesoleva õppekava alusel. 

2.6 Kilingi-Nõmme lasteaia eripära, sh traditsioonid on välja toodud ajaloona: 

2.7 01.06.1979. aastal avati 140-kohalise majanditevahelise lastepäevakoduna Kilingi-Nõmme 

lasteaed Krõll. Nime sai konkursi korras ja esimese Krõlli kinkis lasteaiale lastekirjanik 

Ellen Niit, kellest sai lasteaia ristiema. Traditsiooniks on, et iga lasteaia lõpetaja saab 

lasteaiast lahkudes kaasa omavalmistatud Krõlli. 

2.8 Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll avati 01. septembril 1993 a. uus rühm, mis tegutses algul 

mängurühma nime all ja pakkus kodustele lastele koostegutsemise võimalusi. Rühma 

populaarsus kasvas ja peagi sai ka sellest rühmast täispika tööpäevaga liitrühm, kus oli teistest 

rühmadest paindlikum päevareziim. 

2.9 1997. aastast on esimesed märkmed nõidade show kohta. Traditsioon. Samast aastast on ka 

esimesed märkmed traditsiooniliste tervisehommikute kohta (novembrist). Sel ajal toimusid 

tervisehommikud ~3xaastas. Hetkel on traditsiooniks, et tervisehommikud toimuvad iga kuu 

viimasel reedel ja korraldamine jaotatakse aasta algul rühmade vahel, teemaks valitakse 

rühmades olev aktuaalne teema. 

2.10 1999. a. maikuust on esimesed märkmed maakondlikel laulu- ja tantsuvõistlustel osalemisest 

(Sindis). See on saanud traditsiooniks. 

2.11 2001. a. on esimesed märkmed öödisko kohta. Traditsioon. 

2.12  

2.13 2006. a. detsembrist kuulub Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll Tervist Edendavate lasteaedade 

(TEL) võrgustikku, esimese lasteaiana Pärnumaal. Lasteaia tervisemeeskond tegeleb 
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järjepidevalt tervise edendamisega. Traditsiooniliseks ülemajaliseks ürituseks on iga kuu 

viimase reede tervisehommikud. 

2.14 Tervist edendava lasteaia ülesanne on sõnastatud missioonina, mis peab olema iga Tervist 

Edendava Lasteaia lõppeesmärk ja peegeldama lasteasutuse väärtushinnangut: 

2.15 Liita kõigi koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate 

täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt  mõjustavatele 

tegevustele ning nende tegevuste kaudu tagada laste parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne 

tervis. 

2.16 Missiooni täitmine on võimalik järgides tervist edendava lasteaia mudelit. Mudelis on 

esitatud 18 valdkonda, mis on jaotatud 3 suureks grupiks, millest esimene on keskendunud 

koostööle, teine keskkonnale ja kolmas tervisliku eluviisi kujundamisele.  

2.17 Olulisemad on : 

2.18 - partnerlus (lasteaia, kodu, kooli, kohaliku OV, paikkonna vaheline ametlik ja mitteametlik 

koostöö) 

2.19 - lasteaia sisepoliitika (juhtimine, meeskonnatöö, päevakava, reeglid, tervisedenduse 

strateegia väljatöötamine ja elluviimine) 

2.20 - personali pidev koolitamine ja arendamine 

2.21 - tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna arendamine erinevates valdkondades  

- tervishoiuteenuse kaasajastamine 

2.22 - tervisekasvatuse integreerimine lasteaia õppekavasse läbi mängu. 

2.23 2007 aasta suvel-sügisel kaardistati vanuseti looduse õpperada, kus käiakse igal aastaajal 

loodust uurimas. Kilingi-Nõmme on tuntud ilusa looduse poolest, kus asub palju männimetsi. 

Ühtlasi on kaunis loodus ka lasteaia ümbruses. 

2.24 Ühtlasi tegutsevad lasteaias järjepidevalt: lauluringid; tantsuringid; robootika; mängukool 

(üks kord nädalas); jalgpallitrenn ning iluvõimlemine. Koostöös kohaliku kogukonnaga 

toimuvad vallarahvale Krõlli laste esinemised. 

2.25 Lasteaial on oma laul, mida laulavad lõpurühma lapsed lõpupeol. Laulu kirjutas ja viisistas 

Helgi Smirnova. 

KRÕLL TULE KOOLI! 

 

KRÕLL TULE LÄHME KOOLI- 

LÕPEB LASTEAIA AEG. 

TÄHED, NUMBRID MINUL SELGED, 

SINUL TEMBUD JA NAER. 

 

“KRÕLLI KAASA VÕTAME 

ME KOOLITEELE, 

KES MUIDU TULETAKS 

VALLATUSI MEELDE” 



  

 

ANNA MULLE MÄNGULUSTI, 

MINA TARGAKS SIND TEEN. 

KAHEKESI ON MEIL KERGEM 

KÄIA KOOLITEED. 

 

3 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise 

põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi 

pikkus), sealhulgas suveperioodil 

3.1 Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril 

ning kestab 31. augustini, mil viiakse läbi õpetaja poolt kavandatud õppetegevusi. Aktiivõppe 

periood on lasteaias 01. septembrist kuni 31. maini. Kusjuures september on planeeritud laste 

kohanemiseks rühmas ja õpitu kordamiseks, suvekuud aga omandatud teadmiste - oskuste 

kinnistamiseks, mil toimub põhiliselt õuesõpe. Haridusministri poolt kinnitatud riiklikel 

koolivaheaegadel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. 

3.2 Õppe- ja kasvatustegevus tugineb direktori käskkirjaga kinnitatud rühma päevakavale, mis 

määrab vastavalt laste eale: 

1) -päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, 

2) -laste mänguaja, 

3) -vabategevused 

4) -pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. 

 

3.3 Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll päevakava: 

07.00  avatakse lasteaed 

07.00  laste vastuvõtt 

individuaalne töö lastega 

õppe- ja loovmängud 

vabategevus 

info lastevanematega 

08.30  hommikusöök 

09.10 planeeritud õppe- ja kasvatustegevused 

õues viibimine 

(mängud, vaatlused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus) 

12.30 lõunasöök 

13.00-    päevane puhkeaeg 

15.00  

15.15 huvitegevus 

individuaalne töö lastega 

õppe- ja loovmängud 

vabategevus 

16.00  õhtuoode 

16.30  vabad mängud toas või õues 

individuaalne töö lastega 

info lastevanematega 



  

laste koju saatmine 

18. 00     suletakse lasteaed 

3.4 Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakava koosneb tegevustest, mis soodustavad 

sisseelamist kooliellu. 

3.5 Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö aruande tulemuste põhjal kinnitab pedagoogiline 

nõukogu järgmise õppeaasta õppe- ja kasvatustöö prioriteedid ning ürituste plaani, mis 

kajastuvad lasteaia aasta tegevuskavas (vt. Dokument „Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll aasta 

tegevuskava”). 

3.6 Rühmaõpetajad kavandavad ning koostavad õppe- ja kasvatustegevuse kava oma rühmale, 

kaasates muusika- ja liikumisõpetajaid. Lühimaks kavandatavaks perioodiks on üks nädal. 

Soovituslikult paneb rühmaõpetaja plaani nädala algul infotahvlile lastevanematele 

tutvumiseks. 

 

3.7 Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust, sugu 

ning lapse huve. Lapse kasvades ja arenedes lähtutakse õppesisu valikul üldjuhul põhimõttest 

– lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, kergemalt raskemale. 

3.8 Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu) 

eesmärgid, temaatika, õppesisu ja –tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse 

kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. Tegevusi 

planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid – see õpetab last iseseisvalt 

tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuste tulemuste eest vastutama. 

3.9 Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja 

ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha 

inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus 

keskkonnas. 

3.10 Vähemalt üks kord nädalas viiakse õppe- ja kasvatustegevus läbi õues. 

3.11 Tegevuskoha valikul arvestatakse: 

1) • üldisi ja valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, 

2) • eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, 

3) • tegevusteks vajalikke vahendeid, 

4) • pedagoogide ja personali kaasamist. 

 



  

4 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse 

arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

4.1 Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse 

mitmekülgne areng kodu ja lasteasutuse koostöös. 

4.2 Lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja 

emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel: 

1) Terviklik ja positiivne minapilt; 

2) Ümbritseva keskkonna mõistmine; 

3) Eetiline käitumine; 

4) Algatusvõime; 

5) Esmased tööharjumused; 

6) Kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest; 

7) Arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused. 

4.3 Antud punktide edukaks täitmiseks on Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll loodud arengut 

soodustav keskkond, tagatud turvatunne, eduelamused ning toetatakse lapse loomulikku huvi 

hankida teadmisi ning saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta. 

4.4 Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll toetab ja abistab lapsevanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste 

lahendamisel ning vajadusel nõustab neid. 

4.5 Õppe- ja kasvatustegevuse prioriteedid seatakse õppeaastate lõikes. 

4.6 Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev 

temaatika – MINA JA KESKKOND. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja -tegevuste 

lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel 

ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja 

kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, 

muusika- ja kunstitegevused. 

1) KUULAMINE JA KÕNELEMINE 

2) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

lastekirjanduse ettelugemine jutustamine, lavastamine, luuletuste õppimine, laste 

jutustamine, mängud kirjanduspalade ainetel, sõna- ja häälikumängude mängimine, 

vestlemine, situatsioonimängude mängimine jt. 

3) LUGEMINE JA KIRJUTAMINE 

4) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

hääldamine ja häälimine, hääliku kuulmine, hääliku määramine, tähtede tundmine, 

lugemine, kirja eelharjutused (peenmotoorika: nööpimine, nöörimine, 

toppimine,lükkimine, ladumine, kruvimine, punumine, koorimine, sidumine), 

kirjutamine (kriidiga, pliiatsiga, pulgaga jm), jt. 

 

5) VAATLEMINE JA UURIMINE 

6) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

Vaatlused, õppekäigud, õpperada metsas, niidul, pargis, arutlemine-vestelmine, katsete 

tegemine, uurimused, mudelite ja plaanide tegemine, teatmeteoste kasutamine, mängud, 

õppemängud, jt. 

 



  

7) VÕRDLEMINE JA ARVUTAMINE (matemaatika, matemaatiline õppemäng) 

8) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

esemete, nähtuste, omaduste võrdlemine, hulkade ja suuruste võrdlemine, sorteerimine, 

järjestamine, mõõtmine, liitmine, lahutamine, võrdlemine, matemaatiliste mõistete 

koostamine, täringumängude, loto-, doomino- ja mosaiikmängude mängimine jt. 

 

9) LIIKUMISTEGEVUSED: (võimlemine, rütmika, ujumine, spordiüritus) 

10) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

matkiv, süžeeline ja fantaasiavõimlemine, põhiliikumiste õpetamine, pallimängimine, 

liikumismängude mängimine, sportmängude elementidega mängude õpetamine, 

matkamine, suusatamine, uisutamine, kelgutamine, ujumine, jalgrattaga sõitmine jt. 

 

11) MUUSIKATEGEVUSED (peod, muusikahommik, muusikaline meelelahutus) 

12) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

laulmine, muusika- ja loodushäälte kuulamine, muusikaliste- ja laulumängude 

mängimine, fantaasialiikumine, rütmiline liikumine, tantsimine, muusika kujutamine 

joonistustes, rütmi-ja viisipillidel mängimine, laulude saateks liigutuste tegemine, 

mängitamismängude mängimine, jt. 

 

13) KUNSTITEGEVUSED (joonistamine, voolimine, meisterdamine, käsitöö, kleepetöö) 

14) Tegevustes kasutatavad meetodid: 

joonistamine erinevate vahenditega, maalimine erinevate värviliikidega, voolimine 

mitmesugusest materjalist, meisterdamine erinevatest materjalidest, käsitöö 

(heegeldamine, kudumine, põimimine), mitmesugune trükkimine, lõikamine, liimimine, 

mustrite kujundamine, muusikaliste muljete visuaalne kujundamine, jt. 

4.7 Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine, läbiviimine, hindamine 

1) Kõik õppe- ja kasvatustegevused on omavahel seotud nädala eesmärkide, nädala teemaga, 

on valdkondade vaheliselt integreeritud (Mina ja keskkond, Keel ja kõne, Matemaatika, 

Kunst, Muusika, Liikumine), kus lähtutakse valdkonnast MINA JA KESKKOND ning läbi 

viidud lapsest lähtuvas, mängulises keskkonnas, mis annab võimaluse lapsel teha valikuid. 

See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest 

vastutama. 

 

2) Tegevuste ajaline pikkus sõltub laste suutlikkusest ja vanusest. Õpetajatel on õigus tegevuste 

pikkust ning tegevuste läbiviimist  reguleerida vastavalt laste soovidele, vajadustele ja 

võimetele. 

 

3) Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimise üle teostavad sisekontrolli direktor ja 

õppealajuhataja. Õpetajal on võimalus valida, kas ta soovib sisekontrollina tegevuse vaatlust 

direktori või õppealajuhataja poolt, kus kindlasti on juures ka teine antud rühma õpetaja; 

lahtist tegevust, kus tema tegevust tulevad vaatama, hindama kolleegid (kuni 5 inimest) või 

videovaatelist analüüsi (õpetaja tegevus salvestatakse videol, vaadatakse koos kolleegidega 

ning analüüsitakse). Õppe- kasvatustegevuste läbiviimise sisekontrolliks on välja töötatud 

dokument „Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll Arenguvestlused pedagoogilise personaliga” (vt. 

LISA 6. Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll Arenguvestlused pedagoogilise personaliga). 

 



  

4) Läbiviidud sisekontrolli auditid asuvad direktori kabinetis sisehindamise kaustas nr 1 – 5. 

 

5) Planeeritavate õppe- ja kasvatustegevuste arv vanuseti: 

Õppe- ja 

kasvatustegevuse 

valdkonnad 

Lasteasutuse õpetaja 

kavandatud 

õppe- ja 

kasvatustegevused 

 

- 3.a 

 

3-4.a 

 

4-5.a 

 

5-6.a 

 

6-7a. 

 

MINA JA 

KESKKOND 

 

Keel ja kõne 

Matemaatika 

Kunstitegevused 

Muusikategevuse

d 

Liikumistegevus

ed 

Kuulamine ja kõnelemine 2 3 3      3 3 

Lugemine ja kirjutamine - 1 1 1 2 

Vaatlemine ja uurimine 1 2 2 2 2 

Võrdlemine ja arvutamine 1 1 1 1 2 

Liikumistegevused 

Rütmika 

2 2 2 3 

1 

3 

1 

Muusikategevused 2 2 2 2 2 

Kunstitegevused 

Joonistamine 

Voolimine, Kleepetöö, 

Meisterdamine 

2 

1 

1/1 

2 

1 

1/1 

2 

1 

1/1 

3 

1 

1/1 

3 

1 

1/1/1 

6) Nädala plaanis toimub planeerimine ja tegelik tehtud töö analüüs tuuakse välja selleks ettenähtud 

tabelis Eliisis. 

 

7) Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse täitmise üle Eliisis teostavad sisekontrolli 

lasteasutuse direktor ja õppealajuhataja. 

 

8) Õppe- kasvatustegevus arhiveeritakse Eliisi süsteemis. 

 

4.8 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused 

õppekava läbimisel vanuseti esitatakse seitsmes valdkonnas4 (edaspidi valdkond): 

1) mina ja keskkond; 

2) keel ja kõne; 

3) eesti keel kui teine keel; 

4) matemaatika; 

5) kunst; 

6) muusika; 

7) liikumine. 

 

 

 

 

                                                           
4 Kättesaadav: Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse käsiraamat „Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad”. Tallinn 

2009. 



  

5 Valdkond Mina ja keskkond 

5.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas; 

3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone; 

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. 

7) kasutab digivahendeid koos õpetajaga (fotoaparaat, videokaamera, diktofon, nutitelefon, 

arvuti, tahvelarvuti, bee-bot, interaktiivne tahvel, robootika vahendid). 

5.2 Valdkonna Mina ja keskkond sisu: 

1) sotsiaalne keskkond: mina, perekond ja sugulased, kodu, lasteaed, kool, ametid, kodumaa, 

eesti rahva tähtpäevad, kombed, teised rahvused Eestis, lapsed mujal maailmas, 

üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid; tervise väärtustamine, tervislik 

toitumine, inimkeha; ohuallikad ning ohutu käitumine; 

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

loodusele; 

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

liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond (lapsed loovad koos õpetajaga digitaalset sisu, 

väljendavad end loominguliselt kasutades IKT võimalusi. Pildid, tekstid, multimeediumide 

loomine). 

 

5.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

1) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

2) valitakse valdkonna temaatika lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, mis 

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

liikluskasvatust; 

3) suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja 

igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning 

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

4) lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, vestlemist, 

ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust; 

5) suunatakse last mängudes, ümbritsevas looduses, liikluses, oma terviseseisundis jm märgatu 

kohta küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma (oletama ja 

oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema; 

6) suunatakse last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult 

käituma. 

7) suunatakse last kriitiliselt mõtlema (mis IKT vahendeid ja mille jaoks kasutatakse, mida 

need võimaldavad teha). Harjutada probleemilahendamise oskusi, mis kaasnevad 

tehnoloogia kasutamisega. 

5.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) tutvustab ja kirjeldab iseennast, enda omadusi, huvisid jms; 

2) kirjeldab oma kodu, perekonda ja peretraditsioone; 



  

3) nimetab ja kirjeldab erinevaid ameteid; 

4) nimetab Eesti riiklikke sümboleid ja rahvatraditsioone; 

5) mõistab, et inimesed on erinevad ning neil on erinevad vajadused; 

6) oskab eristada igapäevaelus tervisele kasulikku ja kahjulikku; 

7) julgeb keelduda (ühis)tegevus(t)est, kui osalemine on ennast ja teisi kahjustav või ohtlik; 

8) kirjeldab, kuidas ümbritsev keskkond ja inimeste käitumine võib mõjutada tervist; 

9) järgib isikliku hügieeni nõudeid, sealhulgas hammaste hoidmist ja hooldamist; 

10) suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt; 

11) kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi; 

12) kirjeldab loodust ja inimeste tegevusi erinevates ajatsüklites: ööpäev, nädal, aastaring; 

13) selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja 

inimestele tähtsad; 

14) selgitab ilmastikunähtuste sõltuvust aastaaegadest, öö ja päeva vaheldumisest; 

15) mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale; 

16) kirjeldab võimalikke ohte kodus, veekogul, liikluses jm; 

17) teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita; 

18) kasutab asjakohaseid digivahendeid (oskab kriitiliselt mõelda, planeerida oma tegevust, teha 

teadlikke otsuseid). 

 

 

 

5.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

Sisu- 

plokid 

2-3aastane 3-4aastane 

(eelmisest 

õppekavast) 

4-5aastane 5-6aastane (eelmisest 

õppekavast) 

6-7aastane 
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1. Laps räägib oma 

perest. 

1. Tunneb erinevate 

lippude hulgast ära 

Eesti lipu. 

2. Osaleb koos 

vanemate lastega 

pidulikul aktusel, 

kuulab hümni püsti 

seistes. 

3. Laps teab, kes 

elavad peale tema 

veel kodus. 

4. Laps teab, et 

emakeel on eesti keel. 

1. Teab oma rahvust ja 

keelt ning riigi 

tähtsamaid sümboleid. 

2. Oskab nimetada 

erinevaid rahvusi (oma 

rühmas, kodukohas, 

kellega on kokku 

puutunud). 

1.Teab, et erinevatel 

rahvustel on erinev keel 

ja kombed. 

2. Laps teab rahvariiete 

elemente. 

1. Nimetab Eesti riigi sümboleid (lipp, 

hümn, vapp, lind, lill, kivi) 

2. Teab koduvalla, -linna sümboleid. 

3. Oskab eesti kaardil näidata oma 

kodukohta. 

4. Teab Eesti Vabariigi presidendi nime. 

5. Oskab nimetada teisi rahvusi ja keeli 

ning teab nende kombeid ja traditsioone. 

6. Teab ja nimetab Eesti lähinaabreid (Läti, 

Soome, Rootsi, Venemaa). 
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1. Nimetab küsimise 

korral pühadega 

seotud tegevusi (näit. 

Kook, päkapikk, 

jõuluvana). 

1. Laps jutustab 

tähtpäevade 

tähistamisest oma 

kodus (jõulud, 

vastlad, kevadpühad, 

sünnipäev, 

emadepäev, isadepäev 

jm.) 

2. Räägib oma 

sünnipäevast (kuidas 

tähistatakse). 

1. Kirjeldab tähtpäevi 

peres. 

2. Oskab kirjeldada 

tuntumaid rahvakombeid 

(vastlad, kadri, -

mardipäev) ja nendega 

seotud tegevusi. 

1. Oskab seostada 

rahvakalendri tähtpäevi 

aastaaegadega 

(mardipäev – sügis, 

jõulud – talv, jüripäev – 

kevad jne 

 

1. Teab eesti rahva traditsioone ja 

kombeid. 

2. Teab tähtpäevi ja nende sisu (tarkuse 

päev, emakeelepäev, lastekaitsepäev, 

sõbrapäev) 

3. Oskab kirjeldada tähtpäevade 

tähistamist oma lasteaias või kodus 

(kolmekuningapäev, volbripäev, jaanipäev, 

hingedepäev) 

4. Oskab nimetada riiklikke pühi ja 

nendega seotud traditsioone (riigi 

aastapäev, võidupüha). 



  

 

Ü
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1. Teab mõiStete HEA 

ja PAHA tähendust. 

2. Meeldetuletamise 

korral tervitab, jätab 

hüvasti, palub ja 

tänab. 

3. Oskab 

meeldetuletamisel 

lohutada 

mängukaaslast. 

4. Küsimuse korral 

nimetab oma sõprade 

nimesid. 

1. Suhtub 

heatahtlikult 

kaaslastesse. 

2. Tervitab, jätab 

hüvasti, tänab ja 

palub. 

3. Teab oma rühma 

laste nimesid. 

4. Oskab sõbralikult 

mänguasju jagada. 

 

1. Teab mõistete ÕIGE 

ja VALE tähendust. 

2. Teab üldtuntud 

viisakusreegleid. 

3. Tunneb ja järgib 

lauakombeid. 

4. Nimetab küsimise 

korral sõbra positiivseid 

omadusi. 

5. Oskab andeks paluda. 

6. Märkab kaaslast ja 

oskab teistega arvestada. 

7. Oskab sõpra lohutada 

ja abistada. 

1. Laps suudab 

loovutada ja jagada oma 

isiklikke asju. 

2. Laps oskab märgata 

kaaslase kurbust, muret. 

1. Teab mõistete AUS ja VALETAMINE 

tähendust ja oskab vastavalt käituda. 

2. Oskab järgida käitumisreegleid 

erinevates kohtades (kaupluses, teatris, 

kirikus, kalmistul). 

3. Mõistab vastutust oma tegude ja 

käitumise eest. 

4. Oskab luua ja hoida sõprussuhet, teab 

sõpruse tähendust, oskab kirjeldada 

sõbraks olemist ning sõber olla. 

5. Oskab kirjeldada oma emotsioone ja 

tundeid (kirjeldada tundeid, mis tekivad 

tülitsedes ja leppides). 

6. Oskab kaasinimestega tähelepanelikult 

käituda (vanemad, vanavanemad jt.). 
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 1. Mõistab inimeste 

erinevusi (beebi, laps, 

täiskasvanu, vanur) ja 

nende erinevaid 

vajadusi. 

1. Oskab kirjeldada 

inimeste erinevusi 

(keeleline, rassiline, 

vanuseline, tervisest 

tulenev) ja abivahendeid 

(prillid, ratastool, 

vaegnägemine-valge 

kepp, vaegkuulmine-

kuuldeaparaat). 

 1. Oskab arvestada oma arvamustest ja 

huvidest erinevaid huve ja arvamusi. 

2. Teab nimetada erivajadustega inimestele 

vajalikke abivahendeid. 

3. Pakub abi erivajadustega inimestele oma 

võimete ja võimaluste piires. 

 

E
H
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D

 

1. Tunneb ära oma 

kodu ja lasteaia ning 

tuttavad 

teenindusasutused. 

1. Oskab kirjeldada 

oma kodumaja 

(eramu, kortermaja, 

ruumid, värvid jne.) 

2. Tunneb lasteaia 

õuealal oma rühma 

mängukohta. 

1. Kirjeldab kodumaja 

omapära: maja osad ja 

nende otstarve, ruumid 

ja nende sisustus. 

2. Oskab nimetada 

erinevaid ruume 

lasteaias ning teab nende 

otstarvet. 

3. Oskab kirjeldada 

lasteaia õueala ning seal 

kasutatavaid vahendeid. 

 1. Oskab kirjeldada vanaaja kodu ja selle 

sisustust, teab nimetada kõrvalhooneid, 

nende otstarvet. 

2. Oskab nimetada maja ehituseks 

kasutatavaid materjale (puit, kivi jm). 

3.Oskab nimetada teenindusasutusi ja 

nende vajalikkust (kauplus, juuksur, 

polikliinik, apteek jm). 

4. Teab nimetada kodukohale olulisi ehitisi 

(kirik, mõis, veski jm). 
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1. Oskab küsimise 

korral nimetada kodus 

kasutatavaid 

kodumasinaid ja –

elektroonikat (kell, 

külmkapp, pesumasin, 

televiisor, arvuti jm). 

1. Teab lihtsamate 

kodumasinate 

otstarvet ja nendega 

kaasnevaid ohte. 

1. Kirjeldab 

kodumasinaid ja 

koduelektroonikat ning 

teab nende otstarvet ja 

nendega kaasnevaid 

ohte. 

1. Kirjeldab õues 

kasutatavaid masinaid ja 

teab nendega 

kaasnevaid ohte 

(muruniiduk, hekilõikur, 

mootorsaag jm). 

1. Kirjeldab kodumasinaid ja –

elektroonikat ning teab nende otstarvet ja 

nendega seotud ohte (kirjeldused on 

täpsemad, võivad lisanduda 

põllutöömasinad). 
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U
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1. Oskab küsimise 

korral nimetada 

sõidukeid (auto, rong, 

buss, lennuk, jalgratas 

mootorratas). 

2. Teab jalgrattaga 

sõitmise nõudeid 

(kiiver, ei tohi minna 

sõiduteele). 

1. Oskab eristada 

autosid otstarbe järgi. 

2. Täidab jalgrattaga 

sõitmisel 

turvanõudeid. 

1. Kirjeldab erinevaid 

sõidukeid ja teab nende 

otsstarvet. 

2. Oskab ühissõidukis 

käituda (istub kohal, 

pilet). 

3. Oskab sõidukites täita 

turvanõudeid. 

 1. Oskab nimetada ja kirjeldada erineva 

töö tegemiseks vajalikke sõidukeid 

(kraanaauto, prügiauto, teerull, lumesahk 

jm). 
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1. Leiab loodusest 

prahti ja toob selle 

kokkulepitud 

kogumiskohta 

(prügikast, prügikott, 

ämber). 

1. Paneb prügi selleks 

ettenähtud kohta. 

1. Kirjeldab, kuidas tema 

kodus prügi 

sorteeritakse. 

1. Mõistab, miks on 

vaja asjadesse säästvalt 

suhtuda (tekib vähem 

prügi, ei kulu raha uute 

ostmiseks jm). 

1. Teab miks on vaja prügi sorteerida 

(paber, plast, patareid). 

2. Oskab kirjeldada asjade korduva 

kasutamise võimalikkust. 

3. Mõistab asjade säästliku kasutamise 

vajalikkust (tarbetud ostud, raiskamine). 
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1. Oskab täita 

igapäevaseid 

hügieenireegleid (käte 

pesemine ja 

kuivatamine, nina 

nuuskamine) 

täiskasvanu abiga ja 

meeldetuletamisel. 

1. Oskab iseseisvalt 

täita hügieenireegleid. 

1. Nimetab tervist 

hoidvaid tegevusi (nt 

tervislik toitumine, 

piisav kehaline aktiivsus, 

piisav uni ja puhkus, 

mäng, hea tuju, 

meeldivad suhted). 

1. Laps teab, kuidas 

tervist hoida (tervislik 

toitumine, piisav 

kehaline aktiivsus, 

piisav uni ja puhkus, 

mäng, hea tuju, 

meeldivad suhted). 

1. Kirjeldab, mida tähendab tema jaoks 

terve olemine. 

2.Kirjeldab, kuidas hoida enda ja teiste 

tervist (näited tervisliku käitumise ja 

riskikäitumise vältimise kohta) 

3. Teab, mis on haigus. 

4. Teab, milline tegevus või käitumine 

kahjustab tervist (nt suitsetamine, sh 

passiivne, alkoholi tarvitamine, vägivald). 
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 1. Laps selgitab 

hammaste pesemise 

vajalikkust 

(hambaaugud, 

hambavalu) 

2. Laps teab 

hammaste hooldamise 

vahendeid 

(hambapasta, 

hambahari). 

3. Laps peseb 

hambaid täiskasvanu 

abiga. 

1. Peseb hambaid 

täiskasvanu 

juhendamisel. 

2. Nimetab hammaste 

tervise jaoks vajalikke 

tegevusi (hammaste 

pesemine, tervislik 

toitumine, hambaarsti 

juures käimine). 

1. Laps nimetab 

hammaste sõbralikke 

toiduaineid (aed-, puu- 

ja juurviljad). 

1. Selgitab, miks tekib hambakaaries 

(hambaaugud). 

2. Järgib hammaste hooldamise ja 

hoidmise põhimõtteid igapäevaelus. 
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1. Laps nimetab 

tervislikke toiduaineid 

(puu- ja juurviljad. 

1. Laps teab, milline 

toit ja toiduained on 

tervislikud (salatid, 

puder, puu- ja 

juurviljad). 

1. Laps teab, milline toit 

ja toiduained on 

tervislikud (salatid, 

puder, puu- ja juurviljad) 

ja millised 

ebatervislikud toidud 

(hamburger jm.). 

1. Laps teeb vahet 

tervislikul ja 

ebatervislikul toidul ja 

oskab seda põhjendada. 

1. Oskab nimetada, milliseid toiduaineid 

on vaja iga päev süüa rohkem ja milliseid 

vähem, et olla terve. 
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1. Osutab küsimise 

korral peale, kätele, 

jalgadele, silmadele, 

ninale, suule ja 

kõrvadele. 

1. Oskab nimetada ja 

näidata oma kehaosi. 

1. Oskab nimetada 

kehaosi ja teab nende 

vajalikkust. 

1. Oskab nimetada 

tegevusi, mis 

kahjustavad inimkeha 

(kukkumine, müra jm) 

1. Selgitab, mis on südame ja kopsude 

kõige olulisem ülesanne, ning teab, 

millised tegevused aitavad neid hoida 

tervena. 

2. Teab tüdruku ja poisi erinevusi. 
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1. Nimetab esemeid, 

mis võivad olla 

ohtlikud (nuga, käärid, 

elektripistikud, tuli, 

kuum vesi). 

 1.Nimetab kohti, 

esemeid ja aineid, mis 

võivad olla ohtlikud (nt 

trepid, rõdu, aknad, 

kuum toit/vedelik, 

lahtine tuli, ravimid, 

terariistad, kemikaalid, 

elekter, veekogud, 

ehitised). 

2. Nimetab tegevusi, mis 

võivad olla ohtlikud 

(jääle minek; mängimine 

ohtlikes kohtades nt 

tänaval, liivakarjääris, 

ehitisel; ujumine 

täiskasvanu järelvalveta; 

rattasõit kiivrita) 

3. Selgitab, et õnnetuse 

korral tuleb pöörduda 

täiskasvanu poole. 

4. Selgitab, miks ei tohi 

võõrastega kaasa minna. 

 1. Teab ja tunnetab ümbritsevaid ohte 

(olukordadest, inimestest, keskonnast, 

loomadest, käitumisest põhjustatud ohud). 

2. Teab, millised on turvalise käitumise 

reeglid erinevates situatsioonides ja 

keskkondades. 

3. Nimetab hädaabinumbri 112 ja oskab 

seda kasutada. 

4. Teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda 

ohuolukordades (vette kukkumine, läbi jää 

vajumine, tulekahju, põletus, teadvusetu 

või raskelt vigastatud kaaslane). 

5. Selgitab, kuidas käituda eksinuna linnas, 

maal või metsas. 

K
O

D
U

K
O

H
A

  
L

O
O

D
U

S
: 

V
E

E
K

O
G

U
D

, 
M

E
T

S
- 

J
A

 

K
O

D
U

L
O

O
M

A
D

, 
T

A
IM

E
D

, 

S
E

E
N

E
D

 

J
A

 P
U

T
U

K
A

D
 

1. Tunneb rõõmu 

looduses (õues 

viibimisest). 

2. Oskab osutamise 

korral nimetada metsa, 

muru, lille, puud. 

1. Iseloomustab 

metsa, muru, lille, 

puud (metsas on palju 

puid, muru on 

roheline jm). 

1. Oskab nimetada oma 

kodukoha olulisemat 

veekogu (meri, järv, 

jõgi). 

2. Oskab nimetada 

tuntumaid seeni ja 

kirjeldada neid. 

 

 

1. Nimetab kodu- ja 

metsloomi;  putukaid, 

linde, kalu oma 

kodukohast. 

  

1. Oskab kirjeldada kodukoha loodust 

(mere ääres, park, mets, suur puu jne), 

nimetada ning iseloomustada metsloomi, 

koduloomi, linde ja putukaid. 

2. Oskab nimetada teravilju, mida 

kasutatakse söögiks. 
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1. Oskab küsimise 

korral nimetada 

tuttavat looma ja tema 

kehaosi. 

2. Oskab küsimise 

korral nimetada 

tuttavat lindu. 

3. Teab, et mõned 

loomad elavad metsas, 

mõned inimeste juures 

(kodus). 

1. Nimetab 

koduloomi. 

2. Nimetab 

metsloomi. 

3. Nimetab linde ja 

putukaid. 

1. Oskab nimetada 

tuttavaid loomi, linde, 

putukaid; oskab 

kirjeldada nende 

välimust ja oskab öelda, 

kus nad elavad. 

 1. Nimetab tuntumaid erineva elupaiga ja –

viisiga loomi ning kirjeldab nende 

välimust. 

2. Teab loomade käitumise erinevusi eri 

aegadel (rändlinnud, kalad, pesaehitus, 

poegade toitmine, talveuni) 
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1. Oskab nimetada 

tuttavaid putukaid 

(lepatriinu, sipelgas, 

mesilane, liblikas). 

 1. Teab putukate 

elupaiku: mesilane ja 

mesitaru, sipelgas ja 

sipelgapesa. 

 1. Oskab kirjeldada tuttavate putukate 

välimust ja nende elupaiku. 
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1. Eristab tuntumaid 

puu- ja aedvilju 

välimuse ning 

nimetuse järgi. 

2. Oskab osutamise 

korral nimetada 

tuttavaid lilli. 

 1. oskab nimetada ning 

kirjeldada tuttavaid puid, 

lilli, puu- ja köögivilju. 

 1. Oskab nimetada ning kirjeldada aias ja   

metsas kasvavaid taimi (marjad: mustikas, 

maasikas, pohl, sõstar, tikker; puud: 

õunapuu, pirnipuu, kirsipuu, toomingas, 

pihlakas jm). 
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1. Oskab küsimise 

korral iseloomustada 

ööd (on pime) ja 

päeva (on valge) 

 1. Eristab ning nimetab 

päeva ja ööd (päeva ja 

öö vaheldumise 

iseloomustamine ning 

seostamine taimede ja 

loomade tegevusega). 

 1. Kirjeldab oma sõnadega loodust ja 

inimesi erinevates tsüklites: ööpäev, nädal, 

aastaring. 
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1. Oskab nimetada 

talve ja suve 

iseloomulikke nähtusi 

(talvel sajab lund, on 

külm; suvel saab 

ujuda, on soe). 

1. Oskab rääkida 

tegevustest suvel ja 

talvel. 

1. Oskab nimetada kõiki 

aastaaegu ja neid 

iseloomustada. 

 1. Seostab muutusi looduses aastaaegade 

vaheldumisega ning oskab neid kirjeldada. 

2. Oskab nimetada inimeste iseloomulikke 

tegevusi olenevalt aastaajast (seemnete 

külvamine, taimede istutamine, 

suusatamine jne.) 

3. Oskab nimetada loomade iseloomulikke 

tegevusi olenevalt aastaajast (ehitavad 

pesa, toidavad poegi, talveuni, rändamine 

lõunasse). 
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1. Oskab nimetada 

erinevaid 

ilmastikunähtusi 

(sajab lund, vihma, 

päike paistab). 

 1. Nimetab 

ilmastikunähtusi ja 

kirjeldab neid. 

2. Teab õhu vajalikkust 

ja kasutamist. 

 1. Selgitab ilmastikunähtuste seost 

aastaaegadega. 
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1. Teab, et prügi 

visatakse selleks 

ettenähtud kohta. 

1. Mõistab, et lilli 

nopitakse vaasi 

panekuks. 

2. Laps teab, et oksi 

ei tohi murda 

ilmaasjata, oma 

lõbuks. 

1. Teab, et inimene saab 

talvel loomi aidata. 

2. Mõistab, et on vaja 

istutada puid ja taimi. 

3. Oskab hoida enda 

ümber puhtust looduses, 

kodu ümber. 

1. Laps teab, et vett on 

vaja kokku hoida 

(hambapesul, kätepesul 

jne.). 

1. Kirjeldab, millised on inimtegevuse 

positiivsed ja negatiivsed mõjud loodusele. 

3. Laps teab, et kõik elusolendid on 

looduses omal kohal ja vajalikud 

(vihmaussid, putukad, teod jne.) 

4. Teab, kuidas loomi talvel aidata ja oskab 

eakohaselt seda teha. 

5. Teab prügi sorteerimise vajalikkust ning 

oskab sortida lihtsamat prügi (pudelid, 

paber, olmeprügi). 
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1. Teab, et taimed ja 

loomad vajavad 

kasvamiseks vett ja 

toitu. 

 1. Teab, et taimed ja 

loomad vajavad 

kasvamiseks vett, 

valgust ja õhku. 

2. Oskab kirjeldada 

erineva temperatuuri 

mõju taimedele, 

loomadele ja inimesele. 

 1. Selgitab valguse, temperatuuri, 

toitainete ning õhu tähtsust taimedele, 

loomadele ja inimesele. 

O
H

U
T

U
 L

II
K

L
E

M
IN

E
 

1. Teab mõisteid 

sõidutee ja kõnnitee. 

2. Teab liiklusmärkide 

tähtsust (aitavad 

ohutult liigelda). 

3. Teab, mis on helkur. 

1. Teab valgusfoori ja 

selle tulede tähendust. 

2. Teab helkuri 

kasutamise 

vajalikkust. 

1. Teab valgusfoori 

tulede süttimise 

järjekorda ning nende 

tähendust. 

2. Teab, kuidas 

sõiduteed ületada 

(sebra). 

3. Teab liiklusmärkide 

tähendusi (ülekäigurada, 

jalgtee). 

4. Teab turvavöö ja 

turvatooli vajalikkust 

sõidukis. 

5. Oskab kirjeldada 

liiklemise ohtusid 

erinevates 

ilmastikuoludes. 

6. Oskab selgitada, kus 

ja kuidas helkurit kanda. 

1. Teab, kuidas liigelda 

asulas (jalgtee, 

ülekäigurada, 

valgusfoor, sõidutee) ja 

maanteel (vasakul pool 

tee ääres liiklemine). 

2. Teab, et tänaval ei 

mängita, vaid selleks on 

ettenähtud kohad 

(õueala, mänguväljak). 

3. Teab, kuidas 

jalgrattaga ohutult 

liigelda (kiiver, sõidutee 

paremal pool). 

4. Teab, kuidas ja kus 

helkurit kanda. 

1. Oskab kirjeldada oma teekonda kodust 

lasteaeda. 

2. Teab, kuidas ületada sõiduteed 

(reguleerimata ülekäigurada, väljumine 

sõidukist). 

3. Teab liiklemise erinevusi maal ja linnas. 

4. Oskab kasutada hädaabi numbrit 112. 

5. Teab, kuidas käituda ühissõidukist 

väljudes. 

7. Teab rulluiskude ja rulaga sõitmise 

nõudeid (kiiver, põlve- ja 

küünarnukikaitsmed, ohutud paigad) 

1. Teab, kuhu kinnitada helkur (paremale 

poole, põlve kõrgusele). 



  

6 Valdkond Keel ja kõne 

6.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

1) tuleb toime igapäevases suhtlemises; 

2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust; 

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

esmased oskused. 

6.2 Valdkonna Keel ja kõne sisu: 

1) keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika; 

2) suhtlemine, jutustamine ja kuulamine; 

3) lugemine ja kirjutamine, lastekirjandus. 

6.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) lähtutakse põhimõttest, et kõnearendus on lapse kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine, kus last 

õpetatakse eelkõige keelevahendeid (uusi sõnu, sõnavorme ja lausemalle) kasutama suhtlemisel, 

teadmiste omandamisel, oma tegevuse kavandamisel; 

2) peetakse oluliseks, et lapse kõne arengut toetatakse kõikides tegevustes (mängimine, käelised 

tegevused, liikumis- ja muusikategevused ning igapäevatoimingud); lapsele luuakse kõnekeskkond, 

kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes 

suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga; 

3) suunatakse lapsi ettelugemise, dramatiseerimise, ümberjutustamise, joonistamise, oma raamatute 

koostamise jm tegevuste kaudu kirjandust mõistma ja hindama; ettelugemiseks valitakse žanriliselt 

mitmekesiseid raamatuid, et toetada lugemishuvi, lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemist; 

 

4) õpetatakse lugemise ja kirjutamise esmaseid oskusi (häälikupikkuse eristamine, sõnade häälimine 

jmt) mänguliselt ja igapäevategevustega seostatult; 

5) mitmekesistatakse kirjutamise harjutusi, kasutades erinevaid vahendeid, värvusi jmt. 

6.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suhtlemisel; arvestab kaassuhtleja ja suhtlemise 

paigaga; 

2) saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida; 

3) suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda; 

4) jutustab pildi, kuuldud teksti või oma kogemuse alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid, 

vahendab ka oma tundeid; 

5) kasutab kõnes aktiivselt liitlauseid; 

6) kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses; 

7) valdab suhtlemiseks piisavat sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada; 

8) hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel õigesti kõiki emakeele häälikuid; 

9) tunneb tähti ja veerib kokku 1–2-silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad; 

10) kirjutab joonistähtedega 1–2-silbilisi sõnu õigesti järjestatud ühekordsete tähtedega; 

11) teab peast emakeelseid luuletusi ja laule. 

 

6.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti: 

 2aastane 3aastane 4aastane 5aastane 6aastane 7aastane 
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1. suhtleb 

täiskasvanuga 

esemetega 

tegutsemise ajal. 

2. Eelistab 

suhtluspartnerina 

peamiselt 

tuttavat 

täiskasvanut. 

3. Kasutab 

suheldes 

mitteverbaalseid 

vahendeid 

(osutamist) koos 

üksikute 

sõnadega. 

4. Vastab 

täiskasvanu 

küsimustele ja 

korraldustele 

tuttvas 

situatsioonis 

mingi tegevuse, 

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 

hääletugevust sõltuvalt 

suhtluseesmärgist 

(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 1-2realist 

luuletust. 

1. Algatab ise 

aktiivselt suhtlust. 

2. Suhtleb meelsasti 

ja aktiivselt 

eakaaslastega 

koostegevuses. 

3. Küsib 

täiskasvanult palju 

küsimusi teda 

ümbritsevate asjade 

kohta. 

4. Kommenteerib 

enda ja kaaslase 

tegevust (räägib, 

mida tehti) 2-3 

lausungiga. 

5. Räägib 2-3 

lausungiga mõnest 

hiljuti kogetud 

emotsionaalsest 

kogemusest. 

6. Jutustab 

pildiseeria järgi, 

öeldes iga pildi kohta 

ühe lausungi. 

1. Algatab ja jätkab 

täiskasvanuga dialoogi ka 

väljaspool tegevussituatsiooni, 

nt vahetab vesteldes muljeid 

oma kogemuste põhjal, esitab 

tunnetusliku sisuga küsimusi 

(nt Miks ta nii tegi? Kuidas 

teha?). 

2. Kasutab rollimängus 

erinevat intonatsiooni ja 

hääletugevust. 

3. Kasutab õigesti mõningaid 

viisakusväljendeid. 

4. Kirjeldab täiskasvanu abiga 

olupilti ja annab edasi 

pildiseerial kujutatud 

sündmust. 

5. Annab kuuldud teksti sisu 

edasi täiskasvanu suunavate 

küsimuste 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. 

1. Räägib iseendast ja 

esitab küsimusi 

täiskasvanu kohta (nt 

Kus ja kellega ta elab? 

Kas tal on lapsi?). 

2.Kasutab ja mõistab 

suhtlemisel nalja, 

narritamist. 

3. Püsib teemas, 

vajaduse korral läheb 

kaasa teiste algatatud 

teemamuutusega. 

4. Annab edasi kuuldud 

teksti (nt muinasjutu) 

sündmuste järgnevust, 

põhjusi ning tegelaste 

käitumist täiskasvanu 

suunavate 

küsimuste/korralduste 

abil. 

5. Jutustab pildi või 

kogemuse põhjal 

seotud lausungitega. 

6. Jutustades seob 

lausungeid peamiselt 

sõnadega ja siis, siis, 

ja. 
7. Suunab kõnega 

kaaslaste tegevust ja 

annab  sellele 

hinnanguid. 

1. Kasutab dialoogis erinevaid 

suhtlusstrateegiaid (nt veenmine, 

ähvardamine) sõltuvalt 

suhtluseesmärkidest. 

2. Valib intonatsiooni ja sõnu 

olenevalt kaassuhtlejast (laps, 

täiskasvanu) ja/või suhtlusolukorrast 

(kodu, võõras koht). 

3. Mõistab kaudseid ütlusi (nt 

Ruumis on aken lahti. Otsene ütlus: 

Pane aken kinni! Kaudne ütlus: Mul 

on jahe! 
4. Jutustab olu- ja tegevuspiltide 

järgi, kirjeldab tuttavaid esemeid ja 

nähtusi, andes edasi põhisisu ning 

olulised detailid. 

5. Tuletab mõttelüngaga* tekstis 

iseseisvalt puuduva info. 

6. Räägib sellest, mida hakkab 

tegema (plaanib välikõnes tuttavaid 

tegevusi). 

7. Laiendab jutustades täiskasvanu 

suunamisel teksti (tuletab eelnevat 

ja järgnevat tegevust, sündmust). 

8.Jutustamise ajal parandab ja 

täpsustab oma teksti. 
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1. Kasutab 

tuttavas 

situatsioonis ja 

tegevuses 

grammatiliselt 

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, 

osastav, tegusõna 

3.pööre). 

3. Kasutab sõnu 

enamasti ühes, 

üksikuid sõnu 

juhuslikult 2-3 

vormis. 

4. Väljendab 

kõnes mõnda 

järgmistest 

suhetest: eitus (ei 

taha), kuuluvust 

(tädi lusikas), 

asukoht (emme 

siia), omadus 

(auto katki), 

subjekti-objekti 

suhe ( issi anna 

pall). 

1. Mõistab ning 

kasutab tuttavas 

tegevuses ja 

situatsioonis 3-

5sõnalisi lihtlauseid. 

2. Kasutab kõnes 

õigesti enamikku 

käändevorme. 

3. Kasutab kõnes 

õigesti tegusõna 

käskivat kõneviisi (nt 

Joonista! Istu!). 

4. Kasutab kõnes 

õigesti tegusõna ma- ja 

da- tegevusnime (nt 

hakkame mängima, ei 

taha mängida). 

1. Kasutab kõnes eri 

tüüpi lihtlauseid, sh 

koondlauseid. 

2. Kasutab kõnes 

lihtsamaid suhteid 

väljendavaid 

rindlauseid 

(sidesõnad ja, aga). 

3. Kasutab kõnes 

õigesti tegusõna 

lihtmineviku vorme 

(nt sõitis, laulsid). 

1. Kasutab kõnes lihtsamaid 

põimlauseid. 

2. Kasutab kõnes nud- ja tud- 

kesksõnu (nt söödud – 

söönud). 

3. Kasutab kõnes omadussõna 

võrdlusastmeid (suur-suurem – 

kõige suurem). 

4. Kasutab tingivat kõneviisi 

(mängisin, mängiksin). 

5. Ühildab sõna arvus (karud 

söövad) ja käändes (ilusale 

lillele; punase  palliga). 
6. Kasutab kõnes õigesti 

enamikku nimisõna 

käändevorme mitmuses 

(ilusatel lilledel). 

1. Kasutab kõnes 

õigesti saava ja rajava 

käände vorme (saab 

lauljaks, jookseb 

kivini). 
2. Märkab 

grammatikavigu 

täiskasvanu kõnes (nt 

lugeb p.o loeb ; mõmmi 

maga p.o mõmmi 

magab ;lillene p.o 

lilleline; seen kasvab 

all kuuse p.o seen 

kasvab kuuse all) ning 

osutab neile. 
3. Kasutab kõnes 

enamasti õigesti 

umbisikulist tegumoodi 

(loetakse, pesti). 

1. Kasutab kõnes kõiki 

käändevorme ainsuses ja mitmuses, 

sh harva esinevaid (nt olev kääne: 

arstina). 
2. Kasutab kõnes käändevorme 

harva  esinevates funktsioonides (nt 

kohakäänded ajasuhete 

väljendamiseks: hommikust õhtuni). 

3. Kasutab kõnes õigesti osastava ja 

sisseütleva käände erinevaid 

lõpuvariante (nt palju linde, konni, 

autosid). 

4. Kasutab kõnes enamasti õigesti 

laadivahelduslikke sõnu (poeb – 

pugema; siga – sead). 
5.Kasutab õigesti põimlauseid , mis 

väljendavad põhjust (…, 

sest…),tingimust (kui…, siis), 

eesmärki (…, et…). 
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1. Kasutab oma 

kogemustega 

seostuvaid 

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 

(rohkem kui 50) 

ühes kindlas 

tähenduses 

tuttavas 

olukorras. 

1. Kasutab nimisõnu, 

mis väljendavad 

tajutavaid objekte, 

nähtusi. 

2. Kasutab tegusõnu, 

mis väljendavad 

tegevusi, millega ta ise 

on kokku puutunud. 

3. Kasutab kõnes 

värvust, suurust jt hästi 

tajutavaid tunnuseid 

tähistavaid 

omadussõnu. 

4. Kasutab kõnes 

mõningaid üldnimetusi 

(nt lapsed, riided). 

5. Kasutab tagasõnu 

(all, peal, sees, ees, 

taga) ruumisuhete 

tähistamiseks. 

1Mõistab 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, 

kelgumägi,) ja 

tuletisi (täpiline, 

laulja). 

 

1. Kasutab kõnes mõningaid 

vastandsõnu (nt  lühike – pikk, 

must – puhas). 

2. Kasutab kõnes mõningaid 

iseloomuomadusi ja hinnangut 

väljendavaid omadussõnu (nt 

arg, kaval, igav). 

3. Kasutab kõnes aega 

väljendavaid nimisõnu 

hommik, päev, õhtu, öö. 

4. Moodustab vajaduse korral 

sõnu uudsete  või võõraste 

objektide, nähtuste või 

tegevuste tähistamiseks (nt 

tikkudest maja – tikumaja; 

nuga õuna koorimiseks – 

õunanuga). 

1. Kasutab kõnes 

õigesti aega 

väljendavaid määrsõnu 

eile, täna, homme. 

2. Kasutab kõnes 

mõningaid 

samatähenduslikke 

sõnu (nt jookseb, 

lippab, sibab). 

3. Mõistab 

samatüveliste sõnade 

tähenduste erinevusi 

(joonistaja, joonistus, 

jooneline). 

4. Kasutab õigesti 

sihilisi ja sihituid 

tegusõnu (nt veereb – 

veeretab; sõidab – 

sõidutab). 

5. Nimetab ühe õpitud 

kategooria piires 

vähemalt 2 sõna (nt 

lilled: tulp, roos). 

1. Selgitab kuuldud kujundlike 

väljendite (tuul ulub, kevad koputab 

aknale) tähendust oma sõnadega 

ja/või toob enda kogemusega seotud 

näiteid. 

2. Kasutab kõnes mõningaid 

abstraktse (s.o mittekogetava 

vastega) tähendusega sõnu (nt 

tundeid, vaimset tegevust 

tähistavaid sõnu mõtlen, arvan, 

julge, lahke). 

3. Kasutab kõnes inimesi ja inimese 

tegevust iseloomustavaid sõnu. 

4. Liidab ja tuletab analoogia alusel 

tuttavas kontekstis keelenormi 

järgides sõnu. 

5. Kasutab õigesti aja- ja 

ruumisuhteid väljendavaid sõnu (nt 

vahel, kohal, otsas, varem, hiljem, 

enne, pärast). 

6. Mõistab abstraktseid üldnimetusi 

õpitud valdkondades (nt sõidukid, 

elusolendid, tähtpäevad, kehaosad). 

H
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1. Hääldab 

õigesti mõnda 

üksikut lühikest 

sõna. 

2. Hääldab 

sõnades õigesti 

häälduslikult 

lihtsamaid 

häälikuid, nt a, e, 

i, o, u, p, m, t, l. 

1. Kasutab oma kõnes 

tuttavaid 1-2 silbilisi 

sõnu õiges vältes ja 

silbistruktuuris. 

2. Hääldab õigesti 

enamikku häälikuid 

(erandid võivad olla r, 

s, k, õ, ü). 

 

1. . Kasutab oma 

kõnes tuttavaid 2-3 

silbilisi sõnu õiges 

vältes ja 

silbistruktuuris. 

2. Hääldab sõnades 

õigesti lihtsamatest 

häälikutest 

koosnevaid 

konsonantühendeid 

(nt –nt, -lt, -mp jne) 

1. Hääldab õigesti kõiki 

emakeele häälikuid. 

2. Hääldab õigesti 3-4silbilisi 

tuttava tähendusega sõnu. 

3. Hääldab õigesti kõiki 

häälikuühendeid 1-2silbilistes 

tuttava tähendusega sõnades. 

4.Hääldab õigesti sageli 

kasutatavaid võõrsõnu (nt 

taburet, banaan, diivan). 

Kordab järele ja 

hääldab ise õigesti 

kõiki emakeele 

häälikuid ja tuttava 

tähendusega sõnu. 

1. Kordab õigesti järele tähenduselt 

võõraid sõnu. 

2. Hääldab õigesti võõrhäälikuid (f, 

š) tuttavates sõnades (nt Fanta, 

šokolaad). 
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Vaatab koos 

täiskasvanuga 

pildiraamatuid, 

täiendab 

täiskasvanu juttu 

osutamisega 

pildile või 

üksiku sõna 

ütlemisega pildi 

kohta. 

1. Vaatab üksi ja koos 

täiskasvanuga 

pildiraamatuid: keerab 

lehte, osutab pildile 

ning kommenteerib 

pilte. 

2. Kuulab sisult ja 

keelelt jõukohaseid 

etteloetuid tekste. 

3. Eristab kuulmise 

järgi tuttavaid 

häälikuliselt sarnaseid 

sõnu üksteisest (nt tass 

– kass, pall – sall, tuba 

– tuppa), osutades 

pildile või objektile. 

1. Tunneb 

täiskasvanu 

häälimise või 

rõhutatud hääldamise 

järgi kuulmise teel 

ära hääliku häälikute 

reas. 

2. Tunneb ära ja 

nimetab üksikuid 

tähti. 

3. Matkib lugemist ja 

kirjutamist, 

kritseldades  kriidi 

või pliiatsiga. 

1. Tunneb kuulates iseseisvalt 

ära hääliku häälikute reas ja 

sõnades (v.a häälikuühendites). 

2. Kuulab ettelugemist, olles 

seejuures aktiivne (osutab 

piltidele, küsib, parandab 

ettelugejat tuttava teksti 

puhul). 

3. Kirjutab õigesti üksikuid 

sõnu trükitähtedega (nt oma 

nime). 

1. Häälib täiskasvanu 

abiga (järele korrates, 

abivahendeid 

kasutades) 1-2silbilisi 

sulghäälikuta ja 

häälikuühendita sõnu. 

2. Määrab hääliku 

asukoha (alguses, 

lõpus, keskel) 

häälikuühendita sõnas. 

3. Kordab täiskasvanu 

eeskujul eri vältes 

kahest sõnast 

koosnevaid ridu (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 tänavanimed, 

sildid). 

1. Nimetab ja kirjutab enamikku 

tähti. 

2. Veerib 1-2silbilisi sõnu kokku, 

pikemaid sõnu loeb aimamisi 

(järgneva kontrollita) ja eksib sageli. 

3. Häälib õigesti 1-2silbilisi ka 

sulghäälikuid sisaldavaid 

häälikuühenditeta sõnu. 

4. Kirjutades märgib õigesti 1-

2silbiliste häälikuühenditeta sõnade 

häälikstruktuuri (nt lähen koli). 

5. Eristab häälikuühendita sõnas 

kuulmise järgi teistest pikemat 

häälikut. 

6. Jagab kuuldud lause sõnadeks, 

kasutab sõnade arvu märkimiseks 

abivahendeid. 

7. Muudab täiskasvanu eeskujul 

sõna vältestruktuuri (nt koll – kool; 

linna (III v) – lina; tibu – tippu). 

8. Tunneb ära luuletuse ja 

muinasjutu kui kirjandusžanri. 

 

 



  

7 Valdkond Eesti keel kui teine keel 

7.1 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 täiskasvanutega; 

3)  tunneb ära ja saab aru eestikeelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest; 

4)  kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtlemises. 

7.2 Valdkonna Eesti keel kui teine keel sisu: 

1)  kuulamine; 

2)  kõnelemine; 

3)  Eesti kultuuri tutvustamine. 

7.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist 

suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt); 

2) pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele: kasutatakse miimikat, 

kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid näitlikke vahendeid; 

3) suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi 

huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus, õppekäik jm); 

4) korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse teiste 

tegevustega – liikumine, laulmine, käeline tegevus, vaatlemine jm; 

5) vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest rühmas või 

kodus (emakeeles); 

6) valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ettelugemiseks ja ühiseks 

lugemiseks; 

7) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, sõna või fraasi 

korrektsena korrates. 

 



  

7.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) mõistab lihtsamat argiteemalist eestikeelset kõnet; 

2) tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid ning kasutab neid oma kõnes; 

3) saab aru korraldusest ja toimib vastavalt; 

4) saab aru lihtsast küsimusest ning vastab sellele õpitud sõnavara piires; 

5) kasutab kõnes sobivaid viisakusväljendeid; 

6) teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule; 

7) oskab nimetada mõningaid Eesti kohanimesid, tuntud inimesi. 

7.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused vanuseti on kätte saadavad  Riiklik Eksami- ja 

kvalifikatsioonikeskuse käsiraamatus „Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad” lk 52-64. 

Tallinn 2009. 

8 Valdkond Matemaatika 

8.1 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 igapäevategevusi; 

4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; 

5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid; 

6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid; 

7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes. 

8.2 Valdkonna Matemaatika sisu: 

1) hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine; 

2) suurused ja mõõtmine; 

3) geomeetrilised kujundid. 

8.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) suunatakse 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 loendada; 

2) harjutatakse last määrama enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteeruma ajas ja kasutama 

vastavaid mõisteid oma tegevuse kirjeldamiseks; 

3) seostatakse mäng, vaatlused, vestlused ja igapäevatoimingud matemaatikaga, suunates sealjuures last 

kasutama erinevaid aistinguid: kuulmis-, nägemis-, haistmis- ning kompimisaistingut; 

4) suunatakse last ümbritsevat keskkonda matemaatiliselt kirjeldama (arvud, mõõtühikud, kujundite 

nimetused jm); 

5) toetatakse üldistuseni jõudmist ja mõistete kujundamist – erinevates objektides sarnaste ning 

erinevate tunnuste ja omaduste vaatlemise, võrdlemise, kirjeldamise ja sõnastamise kaudu. 

8.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) määrab esemete hulga ühiseid tunnuseid ja jaotab esemeid kahe erineva tunnuse järgi; 

2) võrdleb hulki, kasutades mõisteid rohkem, vähem, võrdselt; 

3) teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1–12 järjestust ja tunneb 

numbrimärke ning oskab neid kirjutada; 

4) liidab ja lahutab 5 piires ning tunneb märke + , –, =; 

5) koostab kahe esemete hulga järgi matemaatilisi jutukesi; 



  

6) järjestab kuni viit eset suuruse järgi (pikkus, laius, kõrgus jm); 

7) rühmitab esemeid asendi ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi; 

8) kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja paberil; 

9) oskab öelda kellaaega täistundides; 

10) nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu, teab oma sünnikuud ja -päeva; 

11) mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõduühikuga (samm, pulk, nöör vms); 

12) eristab enamkasutatavaid raha- ning mõõtühikuid (kroon, sent, meeter, liiter, kilogramm) ja teab, 

kuidas ning kus neid ühikuid kasutatakse; 

13) leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja kuubi, kirjeldab 

neid kujundeid. 

 

8.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

 2-3aastased 3-4aastased 4-5aastased 5-6aastased 6-7aastased 
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1.Rühmitab 

esemeid ühe 

sarnase tunnuse 

(värvus, kuju, 

suurus vms) järgi 

hulgaks. 

2. Leiab erinevate 

esemete hulgast 

palju ja üks. 
3. Loendab asju 

kolme piires ning 

vastab küsimusele 

mitu on? 

1. Otsustab, kas nimetatud 

ese kuulub (ei kuulu) 

moodustatud hulka. 

2. Paaride 

moodustamisega 

(üksühesesse vastavusse 

seadmisega) saab teada, et 

esemeid on võrreldavates 

hulkades sama palju, 

ühepalju ehk võrdselt. 
3. Loendab 5 piires ja 

tunneb arvude rida 5ni. 

1. Rühmitab esemeid, 

olendeid kahe erineva 

tunnuse alusel (rühma 

lapsed on poisid ja 

tüdrukud). 

2.Võrdleb esemete 

hulki paaridesse 

seades ning otsustab, 

mida on rohkem kui, 

vähem kui. 
3. Tutvub arvudega 

10ni. 

1. Loendab 12 piires, teab 

arvude rida 12ni. 

2. Oskab nimetada antud 

arvule eelnevat/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 lahutab. 

1. Mõtestab arvude 

rida 12ni. 

2. Liidab ja lahutab 5 

piires ning tunneb ja 

kasutab vastavaid 

sümboleid (+,-,=). 

3 Oskab koostada 

matemaatilisi  jutukesi 

kahe etteantud hulga 

järgi. 
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Näeb ja leiab 

esemetes 

erinevusi (suur – 

väike) 

Võrdleb (järjestab) kahte 

eset suuruse  (suurem-

väiksem), pikkuse (pikem-

lühem), laiuse (laiem-

kitsam) järgi ning kasutab 

mõisteid. 

1. Järjestab esemeid 

kõrguse järgi 

(kõrgem-madalam). 
2. Järjestab 3 eset 

suuruse, pikkuse, 

laiuse ja kõrguse järgi. 

1. Järjestab kuni 5 eset 

suurustunnuse järgi. 

2.Leiab vaadeldavast objektist 

silma järgi suurema-

väiksema-sama suure ning 

kontrollib objekte kõrvutades. 
3. Hindab kaugust silma järgi. 

4. Mõõdab pikkust, laiust ja 

kõrgust kokkulepitud 

mõõtevahendiga. 

5. Järjestab raskuse ja paksuse 

järgi. 

1. Teab igapäevaelus 

kasutatavaid 

pikkusmõõte cm, m ja 

km; massimõõtu kg 

ning mahumõõtu 

liiter; rahaühikuid 

kroon ja sent ning 

kasutab neid 

mängutegevustes. 

2. Mõõdab pikkust, 

raskust ja vedelikku 

kokkulepitud 

mõõtevahendiga. 
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1. Leiab 

samasuguse 

kujundi peale-, 

kõrvuti- või 

sisseasetamise 

teel. 

2.Kompimise-

veeretamisega 

eristab ümmargusi 

ja kandilisi 

esemeid, sh ringi 

ja ruutu. 

Eristab kolmnurka ja 

nelinurka ning leiab 

kujunditega sarnaseid 

esemeid rühmatoast, õuest 

ja tänavalt. 

Näeb ja oskab 

kirjeldada ruudu ning 

ristküliku sarnasusi ja 

erinevusi ning leida 

sarnaseid kujundeid 

ümbritsevast. 

1. Koostab mustreid, laob 

pilte kujunditest. 

2. Rühmitab kujundeid vormi, 

suuruse, värvuse vm järgi. 

 

Eristab ruumilisi 

kujundeid (kuup, kera, 

risttahukas, püramiid) 

tasapinnalistest 

kujunditest (ruut, ring, 

ristkülik ja kolmnurk). 
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Vestleb ööle ja 

päevale 

iseloomulikust 

ning matkib 

tegevusi mängus. 

1.Leiab aastaaegadele 

iseloomulikke tunnuseid 

(piltidel, vestluses vms). 
2.Eristab hommikut ja 

õhtut (kirjeldab tegevusi). 

Teab ööpäeva osi 

hommik-päev-õhtu-

öö; kirjeldab tegevusi 

ja sündmusi eile-täna-

homme. 

1. Kirjeldab tegevusi 

erinevatel nädalapäevadel ja 

teab nädalapäevade 

järjestikuseid nimetusi. 

2. Eristab mõisteid kiiresti-

aeglaselt, varsti, hiljem, kohe. 
 

1. Teab kuude 

nimetusi ning enda 

sünnikuud ja –päeva. 

2. Määrab kellaaega 

täistundides ning 

koostab päevakava. 

3. Kasutab kõnes 

õigesti sõnu enne, 

praegu, hiljem-varem, 

noorem-vanem. 
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Orienteerub oma 

kehal ja näitab, 

mis asub ülal – 

all,    kõrval, ees – 

taga. 

Määrab teiste laste ja 

esemete asukohta enda 

suhtes: ülal-all, ees-taga 

(minu ees, minu taga jne). 

1. Määrab enda 

asukohta teiste laste ja 

asjade suhtes (seisan 

Alo taga; olen tahvli 

ees). 
2. Määrab vasakut ja 

paremat poolt. 

1. Määrab eseme asukohta 

teise eseme suhtes: all-peal, 

kohal, keskel, äärel, vasakul-

paremal. 
2. Orienteerub ruumis (õues) 

juhendite järgi. 

Orienteerub tasapinnal 

(paberil). 

 

 



  

9  Valdkond Kunst 

9.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma; 

3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid; 

4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid; 

5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt; 

6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut. 

9.2 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. 

9.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

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

oma maailmanägemist; 

2) suunatakse last vaatlema ning voolides, joonistades, maalides ja meisterdades kasutab laps vaatlustel 

tehtud tähelepanekuid; 

3) kasutatakse teemasse sisseelamiseks mängu, muusikat, lihtsat lavastust, jutu lugemist jne; 

4) arvestatakse, et lapse jaoks on oluline loomiseks ja lahenduste leidmiseks teha katsetusi ning avastusi, 

otsida ja saada vastuseid tekkinud küsimustele, omandatud oskusi rakendada ja loovalt kombineerida; 

5) julgustatakse last kasutama ja katsetama tema enda pakutud lahendusi töö mitmekesistamiseks ning 

ergutatakse lapse kujutlus- ja algatusvõimet, jälgides, et säiliks lapse isikupärane eneseväljendus; 

6) viiakse kunstitegevusi läbi ka õues, samuti kasutatakse kunstitegevust teiste valdkondade õppe- ja 

kasvatustegevuste osana, joonistatakse nii paberile, kivile, puidule, liivale või kombineeritakse 

erinevaid materjale; 

7) suunatakse last tehtut analüüsima, selgitama, miks ta kujutas esemeid, nähtusi just sellisel viisil, 

milliseid materjale ja tehnikaid kasutas ning kuidas tööga rahule jäi. Kaaslaste töödesse tolerantse 

suhtumise kujundamisele aitab kaasa, kui analüüsitakse nii laste töid kui ka kunstiteoseid ning 

põhjendatakse oma hinnangut. 

9.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab 

ümbritsevat vabalt valitud viisil; 

2) väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid; 

3) kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid; 

4) kujutab inimesi neile iseloomulike tunnuste kaudu; 

5) keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö; 

6) loob esemeid erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades ning räägib nende otstarbest; 

7) koostab ise või valib tööst lähtuvalt sobivad motiivid või vahendid eseme kaunistamiseks; 

8) kirjeldab kunstiteoseid, nende värve ja meeleolu. 

 

9.5 Soovitavad õppevahendid 

   



  

Joonistusvahendid: 

 1) harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, akvarellpliiatsid 

 2) kriidid, rasvakriidid, õlipastellid, vahakriidid        

 3) süsi ja söepliiatsid              

 4)viltpliiatsid.                         

    

Värvimisel kasutatavad vahendid:                  

 1) erineva laiusega pintslid                                      

 2) muud vahendid, nt papiribad jms                         

    

Värvid :                       

 1) kattevärvid (guašš,  akrüül, näpuvärvid)              

 2)akvarellvärvid.  

    

Voolimismaterjalid ja vahendid:  

 1) savi  

 2)plastiliin  

 3) voolimisvaha  

 4) omavalmistatud voolimissegud (pabermass, soolatainas) 

 5) erineva kujuga voolimispulgad 

 6) väikesed tainarullid. 

    

Paberid:  

 1) Joonistuspaber maalimiseks, kriitidega joonistamiseks 

 2) akvarellpaber 

 3) papp  

 4) kartong  

 5) siidipaber  

 6) krepp-paber  

 7) majapidamispaber, ajalehepaber, kalka jne 

 8) värviline paber  

 9) värviline kartong.  

    

Meisterdamisvahendid:   

 1) liim (liimipulgad, PVA, tapeediliim, kliister) 

 2) käärid  

 3) naaskel  

 4) väike haamer  

 5) traat  

 6) erineva suurusega karbid  

 7) looduslik materjal (kõrred, oksad, puukoor, käbid jne) 

 8) jääkmaterjal (papptorud, plastpudelid, topsid, jne) 

 9) tekstiil ja tekstiilijäägid  



  

 10) vill, lõng  

 11) paelad, nöörid, teip.  

9.6 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

  
2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

E
es

m
är

g
id

 

Tunneb huvi erinevate 

kujutavate tegevuste liikide 

vastu. 

Omandab esmaseid 

teadmisi kujutavas 

tegevuses kasutavatest 

vahenditest ja materjalidest. 

  

  

  

  

Tunneb huvi lasteraamatute 

illustratsioonide ja teiste piltide 

vastu. 

Omandab elementaarseid 

tehnilisi oskusi kujutavaks 

loominguks. 

Tunneb rõõmu loovast 

eneseväljendusest. 

  

  

  

Saab kunstist elamusi ja 

esteetilist naudingut. 

Tutvub eesti 

kunstipärandiga. 

Väljendab ennast 

kunstitegevustes loovalt ja 

isikupäraselt. 

  

  

  

Tunneb huvi erinevate 

kunstitegevuste vastu. 

Tunneb rõõmu loovast 

eneseväljendusest. 

Vaatleb, kirjeldab ja kujutab 

ümbritsevat. 

Vaatleb kunstiteoseid ja 

kirjeldab nähtut. 

  

  

Tunneb rõõmu loovast 

eneseväljendusest. 

Kujutab isikupäraselt 

ümbritsevaid esemeid, sündmusi 

ja oma kujutlusmaailma. 

Vaatleb, kirjeldab ja kujundab 

ümbritsevat ja tarbeesemeid. 

Kasutab õpitud voolimis-, 

joonistamis- ning 

maalimisvahendeid ja -võtteid. 

Kasutab materjale ja tööriistu 

ohutult ning sihipäraselt. 

Vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab 

nähtut. 

V
o

o
li

m
in

e

 

Rullib plastiliini piklikuks 

kujundiks. 

Venitab ja mudib plastiliini. 

Voolib märjast liivast ja 

savist erinevaid kujundeid. 

Tükeldab ja veeretab 

plastiliini peopesade vahel 

ümarvormiks. 

  

 Voolib piklikku vormi ja 

vastupidi. 

 Keerab piklikku kujundit 

rõngasse ja ühendab otsad. 

Vajutab plastiliini sõrmede ja 

pihkude vahel kettaks. 

Rullib  silindrikujulist tükki 

peopesade või sõrmede vahel 

peenemaks. 

Kaunistab voolinguid vajutades  

auke, triipe jne. 

Omandab oskuse voolida 

loomi. 

Keerab piklikku kujundit 

spiraaliks ja lihtsamaks 

palmikuks. 

Voolib 2-4 osalisi esemeid, 

liidab osad põhivormi külge 

vajutamise teel. 

Kasutab voolimispulka. 

Venitab põhivormi küljest 

välja väiksemaid osi ja 

detaile. 

Voolib sügava õõnsusega 

õõnesvorme ja lisab detaile. 

Voolib lihtsamaid esemeid ja 

annab edasi nende 

iseloomulikke tunnuseid. 

Annab edasi suurusvahekordi, 

kehaosade asendeid ja 

lihtsamat tegevust. 

Kaunistab voolimispinda 

voolimispulgaga. 

Voolib osadest koosnevaid, 

linde loomi ja inimesi. 

Kasutab iseseisvalt tuttavaid 

voolimismaterjale, arvestades 

nende eripära. 

Valmistab uusi voolimissegusid. 

Pöörab tähelepanu osade 

ühendamisele. 

Voolib küpsetamiseks mõeldud 

tainast (piparkook). 

  

Jo
o
n
is

ta
m

in
e 

ja
 m

aa
li

m
in

e

 

Maalib näpuga  triipe ja 

täppe. 

Vajutab pintsli küljega 

jäljendeid. 

Täiendab kasvataja poolt 

joonistatud esemeid või 

nende osi. 

Tõmbab pintsli ja pliiatsiga 

jooni. 

  

  

  

  

Vajutab pintsli küljega 

jäljendeid. 

Tõmbab kaarjaid-, horisontaal- 

ja vertikaaljooni. 

Joonistab ümarvormi. 

Katab piiratud pinna värviga. 

Teeb templitrükki. 

  

  

Ühendab omavahel lihtsaid 

kujundeid. 

Kujutab inimesi, loomi, 

maju jne. 

Kujutab loodusnähtusi. 

Vajutab pintsli küljega 

jäljendeid, saab nii 

horisontaal- ja 

vertikaaljooni. 

Teeb pintsli otsaga ringe ja 

täppe. 

  

  

Segab värve vajaliku 

värvitooni saamiseks. 

Valib värvikombinatsioone 

oma maitse järgi, arvestab 

seejuures ka fooni värvust. 

Koostab mustreid ribale, 

ruudule ja ringile, arvestab 

kompositsiooni algnõudeid. 

Kujutab inimest eest- ja 

tagantvaates ja tegevuses. 

Kujutab eriotstarbelisi 

liiklusvahendeid. 

Ühendab kandilisi kui ka 

ümaraid kujundeid. 

 Tõmbab pintsliga peenemaid 

ja jämedamaid  horisontaal- ja 

vertikaaljooni. 

Loob fantaasia pilte. 

Loob  süzeepilte. 

Värvib oma joonistatud või 

värviraamatu kujundeid. 

Kasutab heledaid ja tumedaid, 

peeni ja jämedaid jooni. 

Segab värve uute toonide 

saamiseks. 

Kasutab töös eri jämedusega 

pintsleid. 

Kujutab inimest ja looma 

liikumises. 

Kasutab pintslit erinevalt (pintsli 

otsa ja külge). 

Joonistab natuuri järgi. 

K
le

ep
et

ö
ö

 j
a 

m
ei

st
er

d
am

in
e

 

Kannab liimi alusele ja 

puistab sinna erinevaid 

materjale. 

Liimib valmis lõigatud 

detaile. 

Rebib pabeririba küljest 

tükke. 

  

  

  

  

Jätkab paberi rebimist. 

Kortsutab pehmet paberit. 

 Laob ja liimib kujundeid vabalt 

oma soovi kohaselt. 

Liimib põhikujunditele 

täiendavaid detailide. 

Liidab looduslikku materjali 

plastiliiniga. 

Kasutab kääre. 

  

Töötleb paberit erineval 

moel (lõikab, rebib, 

kortsutab, liimib). 

Laob ja liimib kujundeid 

vabalt oma soovi kohaselt. 

Liidab erinevaid materjale 

liimi või plastiliiniga. 

Lõikab paberist ribasid. 

  

  

  

Lõikab erinevaid kujundeid. 

Lõikab kokkuvolditud 

paberist sümeetrilisi vorme. 

Liidab erinevaid materjale 

olemasolevaid teadmisi 

kasutades. 

Teab voltimise põhitõdesid. 

 Punub. 

Meisterdab looduslikust 

materjalist. 

Rebib paberist ribasid ja 

ümarvorme. 

Kujundab või täiendab oma 

tööd, kleepides sellele erinevast 

materjalist tükke, jne. 

Valib eri materjalide liitmiseks 

sobivamad. 

Valmistab kollaaze. 

Valmistab lihtsa mänguasja. 

  

  

  

 



  

10 Valdkond Muusika 

10.1 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 pillimängu kaudu; 

4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi. 

5) tutvub Eesti folklooriga ehk oma „juurtega“ 

10.2 Valdkonna Muusika sisu: 

1) laulmine; 

2) muusika kuulamine; 

3) muusikalis-rütmiline liikumine; 

4) pillimäng; 

5) folkloor. 

10.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) on esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus; 

2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilis-sotsiaalset 

aktiivsust ning väärtushinnanguid; 

3) arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele; 

4) kasutatakse 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; 

5) seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, 

mängud ja tantsud; 

 
6) muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood) valikul 

arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega. 

10.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps:  

1) laulab ilmekalt loomuliku häälega ja vaba hingamisega; 

2) laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule nii rühmas/ansamblis kui ka üksi; 

3) suudab laulu või muusikapala tähelepanelikult kuulata ning kuulatud muusikat iseloomustada; 

4) eristab kuulmise järgi laulu ja pillimängu; 

5) eristab tämbri ja kõla järgi õpitud pille; 

6) mängib eakohastel rütmi- ja meloodiapillidel õpitud lauludele ja instrumentaalpaladele lihtsaid 

kaasmänge; 

7) mängib lastepillidel ja oskab mängida ka pilliansamblis; 

8) liigub vastavalt muusika meeleolule; 

9) väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu; 

10) teab mõistet: folkloor; laulab regilaulu, mängib rahvuslikke laulumänge ja tunneb Eesti rahvapille. 

10.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

 2-3aastased 3-4aastased 4-5aastased 5-6aastased 6-7aastased 7aastased 



  

L
au

lm
in

e
 

1.Kuulab ja jälgib 

õpetaja laulu. 

2.Osaleb 

lihtsamate 

laulukeste  

esitamises 

(plaksutab või 

laulab kaasa). 

1.Huvitub 

laululisest 

tegevusest; püüab 

õpetajaga kaasa 

laulda (lauldes 

kaasa nt üksikuid 

silpe, sõnu, 

laululõike). 

2.Osaleb laulude 

esitamises 

(plaksutab või 

laulab kaasa). 

1.Laulab rühmaga 

samas tempos. 

2.Laulab peast 

lihtsamaid õpitud 

rahva- ja 

lastelaule. 

1.Laulab väljahingamisel 

loomuliku häälega. 

2.Esitab laule rühmaga 

samas tempos. 

3.Laulab peast teistega 

koos mõningaid rahva- 

ja lastelaule. 

1.Laulab ilmekalt, lähtudes 

laulu ja teksti karakterist. 

2.Laulab peast õpitud 

rahva- ja lastelaule ning 

esitab neid rühmas. 

1.Laulab ilmekalt 

voolava ja pehme häälega 

eakohaseid rahva- ja 

lastelaule. 

2.Esitab neid laule nii 

rühmas kui ka üksi. 

M
u
u

si
k
al

is
-r

ü
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e 
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u

m
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Sooritab koos 

õpetajaga 

lihtsamaid 

liikumisi vastavalt 

laulu tekstile (nt 

paigaltammumine, 

keerutamine 

üksikult, koosjalu 

hüplemine, 

lehvitamine, käte 

peitmine selja 

taha, viibutamine 

sõrmega, 

kükitamine). 

Liigub koos 

õpetajaga 

vastavalt muusika 

meeleolule, 

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 

tantsuelemente (nt 

põlvetõstekõnd ja 

– jooks, liikumine 

hanereas ja 

ringis). 

3.Osaleb 

laulumängudes. 

1.Muudab liikumist 

muusikaosade ja 

muusikaliste 

väljendusvahendite 

vaheldumise põhjal 

(tempo, dünaamika, 

register), arvestades 

pulssi ja meetrumit (nt 

liigub hanereas ja ringis 

nii üksi kui paaris). 

2.Esitab õpetaja seatud 

tantse, kasutades õpitud 

tantsuelemente. 

1.Liigub ja tantsib 

sünkroonis teistega, 

kasutades näiteks 

hüpaksammu ja 

eesgaloppi. 

2.Kõnnib, jookseb ja 

reageerib muusika tempo 

muutustele rütmiliselt 

täpselt (nt muudab 

liikumissuunda muusika 

dünaamika ja tempo järgi). 

1.Väljendab ennast 

loovalt liikumise kaudu, 

toetudes õpitud 

muusikalistele 

väljendusvahenditele 

(tempo, dünaamika, 

register, muusika 

meeleolu), nt kasutab 

külg- ja eesgaloppi ning 

hüpaksammu. 

2.Sooritab tantsuliigutusi 

sünkroonselt, 

väljendusrikkalt ja õige 

kehahoiuga. 

M
u
u

si
k
a 

k
u
u
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m
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Tuuneb rõõmu 

kuulatavast laulust 

või muusikapalast. 

Reageerib 

emotsionaalselt 

muusika 

iseloomule (nt 

plaksutab, 

kõigutab keha 

vmt). 

1.Kuulab laulu ja 

muusikapala. 

2.Väljendab 

emtsionaalselt 

kuulatud 

muusikas tajutud 

kontrastseid 

meeleolusid 

liigutuste ja 

liikumisega. 

3.Tunneb 

kuulmise järgi ära 

mõningaid õpitud 

laule. 

1.Kuulab laulu ja 

muusikapala huviga. 

2.Väljendab kuulatud 

muusikas tajutud 

meeleolusid erinevate 

muusikaliste tegevuste 

(liikumise, laulmise, 

pillimängu) kaudu, 

näiteks järgib tempot ja 

rütmi kehalise 

liikumisega või, tundes 

ära õpitud laulu (kuuldes 

nii meloodiat kui ka 

sõnu), hakkab kaasa 

laulma. 

1.Tunneb ära lihtsamaid 

žanre (marss, laul, tants). 

2. Väljendab loovalt 

muusika kuulamisest 

saadud elamusi. 

1.Kuulatud muusikat 

iseloomustades kasutab 

eakohast sõnavara. 

2.Näitab tegevuses üles 

loomingulist initsiatiivi, 

toetudes oma kogemusele 

kuuldud palade suhtes 

(nt.jutustab, mida ta 

kuulis muusikas). 

3.Eristab vokaal- ja 

instrumentaalmuusika 

lihtsamaid žanre 

(hällilaul, marss, 

tantsuviis, rahvalaul). 

P
il

li
m

än
g

 

Mängib õpetaja 

ettenäitamisel 

kaasa kuuldud 

muusikale 

kehapillil 

(plaksutab, 

patsutab kaasa 

pulssi või rütmi). 

Mängib muusikat 

kuulates, liikudes 

ja lauldes kaasa 

pulssi või rütmi 

kehapillil, 

kõlapulkadel, 

kuljustel, väikesel 

trummil ja 

marakal. 

1.Mängib 

rütmipille (nt 

kõlakarpi, trummi, 

kuljuseid, 

tamburiini) 

muusika 

kuulamise, 

liikumise ja 

laulmise saateks. 

2.Eristab kuulates 

neid tämbri järgi. 

1.Mängib ja tunneb 

kuulates tämbri järgi ära 

õpitud rütmipille. 

2.Mängib rütmisaateid 

lasteriimidele ja – 

lauludele. 

3.Ansamblimängus 

osaledes alustab ja 

lõpetab koos teistega, 

mängib nendega ühes 

tempos. 

4.Mängib tamburiini, 

kõlatoru, võrutrummi ja 

kastanjette. 

1.Mängib rütmi- ja 

meloodiapillidel (nt taldrik, 

triangel, kõlaplaadid) 

lihtsamaid ostinato 

kaasmänge (lühikest 

korduvat rütmi-, viisi- või 

meloodialõiku). 

2.Mängib pilliansamblis. 

1.Oskab mängida 

eakohastel rütmi- ja 

meloodiapillidel 

kaasmänge õpitud 

lauludele, lasteriimidele 

ja instrumentaalpaladele. 

2.Mängib pilliansamblis. 

3.Mängib järgmisi pille: 

kõlaplaadid, plaatpillid 

(ksülofon, metallofon), 

kellamäng. 



  

F
o
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    1. Mõistab, et regilaul on 

kui jutustus. 

2. Laulab koos õpetajaga 
regilaulu (ees- järellaulja). 

3. Kuulab vana aja 

kõnekeelt ja murdeid ( nt: 
sündünü, pääle, laulemaie 

jne). 

4. Kuulab regilaulu 
tänapäevases töötluses (nt: 

Trad Atakk, Metsatöll jne). 

5. Tunneb Eesti rahvapille: 

kannel, parmupill, roopill, 

lõõts, torupill. 

6. Mängib vanu 

laulumänge, matkides 
ilmekalt erinevaid 

tegelaskujusid (lind, loom, 

peremees jne). 

 

 

 



  

11 Valdkond Liikumine 

11.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

1) 1tahab 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. 

11.2 Valdkonna Liikumine sisu: 

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

2) põhiliikumised; 

3) liikumismängud; 

4) erinevad spordialad; 

5) tants ja rütmika. 

11.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel: 

1) arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, liikumisosavus ja 

teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja arenevad tegevuste 

regulaarsel kordamisel; 

2) rikastatakse lapse liikumis- ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega – jalgrattasõit, 

suusatamine; 

3) peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel tegelemisel 

kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused; 

4) suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma emotsioone 

kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust; 

5) mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoorika 

(täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist. 

11.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

1) keskendub sihipäraseks kehaliseks tegevuseks; 

2) peab liikumisel ja mängimisel kinni üldistest ohutusreeglitest, valides sobivad paigad ja vahendid; 

3) sooritab põhiliikumisi pingevabalt, nii et liigutused on koordineeritud, rütmilised; 

4) sooritab painduvust, kiirust, vastupidavust ja jõudu arendavaid harjutusi; 

5) säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumisel; 

6) kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab domineerivat kätt; 

7) matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel; 

8) sooritab üheaegselt kaaslasega rütmiliikumisi; 

9) liigub vastavalt enda tekitatud rütmile ühtlase ja vahelduva tempoga; 

10) kasutab liikumisel erinevaid vahendeid (lindid, rätikud, rõngad, suusad, kelgud jne); 

11) mängib sportlike elementidega mänge (korvpall, jalgpall jne); 

12) peab kinni kokkulepitud mängureeglitest; 

13) nimetab erinevaid spordialasid ja Eesti tuntumaid sportlasi. 

11.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti5 

 

 

 

2. AASTANE 

 

3. AASTANE 

 

4. AASTANE 

 

5. AASTANE 

 

6. AASTANE 

 

7. AASTANE 

                                                           
5 Heledam tekst on võetud üle eelnevast õppekavast. 
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1. Sooritab 

harjutusi 

aktiivselt ja 

entusiastlikult. 

2. Liigub õpetaja 

juhendamisel 

ohutult. 

1. Valib õpetaja 

korraldusel teiste 

riiete hulgast välja 

võimlemis-riided. 

2. Arvestab 

rühmakaaslasi 

aktiivses tegevuses. 

1. Sooritab harjutusi 

õpetaja 

korralduste ja 

sõnalise seletuse 

järgi. 

2. Järgib 

meeldetuletamise 

korral 

hügieeninõudeid. 

1. Nimetab kodukohas 

harrastatavaid 

spordialasid ja 

peetavaid 

spordivõistlusi. 

2. Teab spordivahendite 

nimetusi ning kasutab 

erinevaid 

spordivahendeid (nt 

topispalli) ohutult, 

sobival viisil ja kohas. 

3. Õpitud tegevustes 

kasutab ohutuid 

liikumisviise. 

1. Osaleb lasteaia 

spordipäeval. 

2. Talub kaotust 

võistlusmängudes. 

3. Teab ja kasutab 

mõisteid õpitud 

terminoloogia piires. 

4. Mõistab 

hügieeninõuete 

olulisust. 

5. Õnnetuse või ohu 

korral teab, kuidas 

kutsuda appi 

täiskasvanu. 

1. Nimetab erinevaid spordialasid ja 

mõne Eesti tuntuma sportlase. 

2. Keskendub sihipärasele kehalisele 

tegevusele. 

3. Liikudes ja mängides peab kinni 

üldistest ohutusreeglitest (valides 

sobivad paigad ja vahendid). 

4. Peseb ennast pärast aktiivset 

kehalist tegevust. 
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1. Ronib ning 

roomab üle ja 

läbi väikeste 

takistuste. 

2. Kõnnib piiratud 

pinnal. 

3. Säilitab 

kõndides ja 

joostes sihi. 

4. Hüpitab käes 

palli ning 

jälgib selle 

suunda. 

1. Sooritab 

põhiliikumisi. 

2. Säilitab liikudes 

tasakaalu nii 

tasakaalu-pingil kui 

ka vähendatud 

pinnal. 

3. Hoiab kõnni- ja 

jooksuharjutusi 

sooritades õiget 

rühti. 

4. Kõnnib ja jookseb 

vabalt, käte ja 

jalgade 

koordineeritud 

tööga. 

1. Sooritab 

põhiliikumisi 

kombinatsioonide

s ja õpitud 

harjutustes. 

2. Teeb 

koordinatsiooni, 

tasakaalu ja 

osavust 

arendavaid 

harjutusi. 

 

1. Kasutab põhiliikumisi 

aktiivses tegevuses ja 

mängudes. 

2. Sooritab staatilist 

tasakaalu nõudvaid 

harjutusi. 

3. Teeb harjutusi 

väikevahenditega 

 

1. Käsitseb 

väikevahendeid 

aktiivses tegevuses. 

2. Ronib varbseinal 

vahelduva sammuga 

ning täidab 

lisaülesandeid. 

1. Sooritab põhiliikumisi pingevabalt, 

nii et liigutused on koordineeritud 

ja rütmilised. 

2. Säilitab paigal olles ja liikudes 

tasakaalu. 

3. Kasutab harjutusi tehes mõlemat 

kätt korraga, täpsust nõudvas 

tegevuses kasutab domineerivat 

kätt. 
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1. Mängib koos 

juhendaja ning 

kaaslastega 

kõnni- ja 

jooksumänge. 

1. Mängib matkiva 

sisuga 1-2 reegliga 

kõnni- ja 

jooksumänge. 

2. Mängib iseseisvalt 

aktiivse liikumisega 

mänge. 

1. Mängib 2-4 

reegliga 

liikumismänge. 

2. Pingutab end 

rühmategevustes 

ühise eesmärgi 

nimel. 

1. Mängib kollektiivseid 

võistlus-mänge. 

2. Osaleb jõukohastes 

teate-võistlustes (nt 

joonejooksud). 

3. Tunnustab nii enda kui 

ka vastasmeeskonna 

edu. 

1. Käsitseb mängu- ja 

spordi-vahendeid 

loovmängudes. 

1. Võistleb kombineeritud 

teatevõistlustes (nt. takistusriba 

läbimine). 

2. Mängib sportlike elementidega 

mänge (korvivisked, jalgpall jne.). 

3. Organiseerib ise liikumismänge. 

4. Kasutab ausa mängu põhimõtteid 

ning peab kinni kokkulepitud 

mängureeglitest. 
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1. Sooritab 

ettenäitamise ja 

juhendamise 

järgi asendeid 

ja liikumisi. 

2. Jookseb 

veereva 

vahendi (palli, 

rõnga) järel. 

 

1. Sooritab 

võimlemisharjutusi 

eri asenditest ja 

erinevate 

vahenditega. 

2. Teeb harjutusi 

ettenäitamise ja 

juhendamise järgi 

ühtses tempos 

õpetaja ning 

kaaslastega. 

3. Teeb painduvust ja 

kiirust arendavaid 

harjutusi. 

 

1. Sooritab 

juhendamisel 

kuni neljast  

harjutusest 

koosnevat 

kombinatsiooni. 

2. Hoiab oma kohta 

erinevates 

rivistustes: 

kolonnis, ringis, 

viirus. 

3. Harjutuste 

sooritamisel 

säilitab nõutavat 

kehahoidu. 

4. Sooritab paigalt 

(hoota) 

kaugushüpet. 

1. Teeb vahenditega 

(palliga, hüpitsaga) 

harjutusi  eakohaselt 

tehniliselt õigesti. 

2. Valitseb oma  liigutusi 

koordinatsiooni ja 

tasakaalu nõudvaid 

harjutusi tehes. 

3. Sooritab tasakaalu, 

painduvust ja osavust 

arendavaid harjutusi. 

4. Jälgib oma rühti ja 

sooritab harjutusi 

nõuetekohaselt. 

1. Valitseb harjutusi 

tehes oma liigutusi 

ja kehahoidu. 

2. Säilitab 

dünaamilistes 

harjutustes 

tasakaalu. 

4. Sooritab harjutusi 

kirjelduse järgi. 

5. Sooritab kaugus- ja 

kõrgushüpet 

hoojooksult. 

 

1. Valitseb oma liigutusi nii ruumis, 

maastikul kui ka tänaval. 

2. Orienteerub mänguväljakul ning 

sooritab kujundliikumisi, olles 

kolonni esimene. 

3. Sooritab painduvust, kiirust, 

vastupidavust ja jõudu arendavaid 

tegevusi. 

4. Sooritab keerukamat 

koordinatsiooni nõudvaid harjutusi. 
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1. Istub kelgul ja 

hoiab tasakaalu 

mäest laskudes. 

1. Veab tühja kelku. 

2. Sõidab kelguga 

iseseisvalt nõlvakust  

alla. 

3. Liigub  suuskadel 

otsesuunas. 

1. Kasutab suuskadel 

liikudes käte abi 

ja keppide tuge. 

1. Veab üksi, kahekesi, 

kolmekesi kelgul 

kaaslast. 

2. Kelgutab mäest alla, 

täites eriülesandeid (nt 

haarab esemeid). 

3. Suusatades kasutab 

libisemist. 

1. Suusatab vahelduva 

libiseva sammuga. 

2. Käsitseb 

suusavarustust 

õpetaja abiga. 

1. Osaleb kelguvõistlustel (kaugusele, 

täpsusele). 

2. Sõidab nõlvakust alla põhiasendis. 

3. Suusatab koordineeritud 

liikumisega. 

4. Käsitseb suusavarustust iseseisvalt. 
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  1. Kasutab 

sihipäraselt 

abivahendeid 

(rõngast, kätiseid, 

nn nuudlit). 

1. Mängib veemänge ega 

karda vett. 

2. Järgib basseini 

kasutamise 

hügieenireegleig ning 

õpetaja juhendamisel 

ka ohutusreegleid. 

1. Hingab vette. 

2. Kasutab 

ujumisoskuse 

harjutamiseks 

abivahendeid. 

1. Ujub abivahendiga. 

2. Järgib basseini kasutamise 

ohutusreegleid. 
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1. Kasutab 

liikudes 

rütmipille ja 

juhendaja abi. 

2. Sobitab 

juhendaja abi 

liikumist 

muusika järgi. 

1. Kõnnib, jookseb, 

hüpleb rütmiliselt 

muusika järgi. 

2. Sooritab õpetaja 

juhendamisel 

liigutusi muusika 

järgi erinevas 

tempos. 

1. Sooritab 

imiteerivaid 

liigutusi muusika 

järgi. 

2. Plaksutab ja liigub 

vastavalt rütmile. 

1. Jäljendab liikumisega 

erinevaid rütme. 

2. Liigub vastavalt 

muusika tempo 

kiirenemisele ja 

aeglustumisele. 

3. Liigub muusika järgi 

iseseisvalt ja vabalt. 

1. Kohandab oma 

liigutusi etteantud 

rütmiga. 

2. Kasutab lihtsaid 

tantsusamme üksi ja 

rühmas tantsides. 

1. Sooritab rütmiliikumisi ühel ajal 

kaaslasega. 

2. Liigub enda tekitatud rütmi järgi 

ning  vahelduva tempoga kiirelt 

aeglasele. 

3. Väljendab liikumise kaudu 

emotsioone. 

4. Kasutab liikudes loovalt vahendeid 

(linte, rätikuid, rõngaid). 
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1. Mängib 

vabamängus 

iseseisvalt. 

1. Matkab õpetajaga 

või vanematega 

looduses. 

2. Teeb kaasa kuni 500 

m pikkuse rännaku 

ja püsib kolonnis. 

1. Algatab iseseisvalt 

mängu. 

2. Tegutseb 

iseseisvalt 

lasteaia õuealal. 

1. Kasutab spordi- ja 

mänguväljakute 

vahendeid sihipäraselt. 

2. Sooritab rännakuid ja 

orienteerub koos 

õpetajaga. 

1. Suudab sõita 

tõukerattaga ja 

kaherattalise rattaga, 

suusatada ning 

liikuda rulluiskudel. 

1. Tegutseb iseseisvalt koduümbruse 

mängu- ja spordiväljakul. 

2. Mängib lihtsamaid maastikumänge. 

 

 



  

12 Hinnatavad üldoskused 

12.1 Mänguoskused 

12.2 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. 

12.3 Mängude liigid 

12.4 Laste mängud jagunevad loovmängudeks (e. vabamängud) ja reeglimängudeks (e. 

valmismängud). 

1) Loovmängud – rolli-, lavastus- ja ehitusmängud. Laps algatab mängu ise, valides mängu teema, 

vahendid ja sisu. 

2)  

3) rollimäng - iga roll sisaldab teatud isiku käitumise ja tegevuse reegleid. Mängija võtab omale nt arsti 

rolli: kuulab haiget, kirjutab retsepti. Rollimängu eriliik on režissöörimäng, kus laps võib käituda kui 

lavastaja ja kui osatäitja. Rolli täitjad on mänguasjad. Mängija muudab rolle ja mängusituatsioone 

pidevalt. 

4) ehitusmäng – ümbritseva elu kajastamine erinevates ehitistes ja nendega seotud tegevustes. Lapsed 

ehitavad sildu, staadione,  raudteid, teatreid, tsirkuseid jms. Rolli- ja ehitusmängud on 

kollektiivsed mängud. 

5) lavastusmängud – sisu, rollide ja tegevuse aluseks on ühe või teise kirjandusteose süžee ja sisu. 

Muinasjutu või jutu süžee järgi esitavad lapsed kindlaid rolle ning taastavad sündmusi kindlas 

järjekorras. Lavastusmäng on lapse teadlik vaba looming, mida suunab tema ettekujutus sündmustest 

ning tegelastest. 

6)  

7) Reeglimängud – kindlate reeglite ja struktuuriga. Mängu lõpus tuleb jõuda saavutuse või tulemuseni. 

Jagunevad: õppe-, laulu-, laua-, liikumis- ja võistlusmängudeks. 

8)  

9) Olulisim on õppemäng – Selles on ühendatud nii õpetuslik kui ka mänguline külg. Õppemängud on 

seotud lapse teadmiste ja oskuste täpsustamise ning kinnistamisega, nt võrreldakse esemeid suuruse 

v värvuse põhjal. Mängudes peab olema üllatust, haaravust ja emotsionaalsust, ainult nii võimaldab 

see lapsel õppida ning kogeda. 

12.5 Õppemäng jaguneb: 

1) - mängud erinevate esemete ja mänguasjadega – eesmärgiks äratada huvi mängimise vastu, arendada 

lapse sensoorseid võimeid ning võimaldada omandada erinevate vahenditega mängimise kogemus. 

Laps õpib esemeid võrdlema, liigitama, üldistama ja kirjeldama. Soovitatav on seostada neid mänge 

liikumise, laulu ja muusikaga. 

2) - lauamängud – aitavad täpsustada ja suurendada teadmisi ümbritsevast maailmast ning arendada 

loogilist mõtlemist. 

3) - sõnalised õppemängud – kõnel tähtsaim roll. Need on mängud - ettepanekud, mille vältel antakse 

lapsele võimalus rääkida sellest, kuidas ta teatud juhtudel toimiks (nt Kes ma tahaksin olla?). Need 

mängud arendavad peale kõne ka mõtlemist ja kujutlusvõimet. 

12.6 Lapse esimesed mängud on seotud ema ja lapse suhtlemise ning ümbritseva maailma esemete 

ja mänguasjadega tutvumisega. Esimesel eluaastal on väikelapse tutvumismängu sisu käte ja 



  

jalgadega vehklemine ning siputamine. Ta õpib esemeid käes hoidma, viskama pigistama jne. 

Esimesel eluaastal võib lapse mängu pidada valmistumiseks tõeliseks mängimiseks. 

 

 

 

12.7 Eeldatavad mänguoskused vanuseti6 

 1a – 2a – 3a 4a – 5a 6a – 7a 
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1.eluaasta lõpuks kujuneb matkimismäng (nt 

nuku söötmine taldrikust).Mängudele on 

omane tegevuste korduvus ja ühelaadsus 

(nukk pannakse korduvalt vanni) 

2.eluaastal tuleb mängudesse uusi tegevusi (nt 

paneb lauale nukunõud ja söödab nukku, 

seejärel karu). Matkib episoode pereelust. 

Tegevused on suunatud mängijale endale. 

Täiskasvanu ergutab last mängima ja 

sooritama  mängudes erinevaid tegevusi. 

3. eluaastal suureneb lapse mängutegevuse 

hulk, oluline on igapäevaolukordade 

matkimine. Soov tegutseda iseseisvalt. 

Enamasti põhineb mäng isiklikul kogemusel. 

Mänguideed tekivad vahetult tajutud ja nähtud 

mänguasjade kaudu. Lapsele kasulik mängida 

erinevate materjalidega. 

Nooremate laste mängud ühekülgsemad, ei 

suuda mängu kulgu ja lõppu ette näha. 

Laps kombineerib eri allikatest saadud 

teadmisi ja muljeid. 4. eluaastal kujuneb 

rollimäng, laps võtab üle täiskasvanu rollid (nt 

ema, autojuhi, müüja-tüüpi rollid). Esialgu ei 

nimeta mängija end veel rollinimetusega vaid 

tegutseb nii nagu vastav isik tegelikkuses 

toimib. Laps eelistab mängida rolle, kus on 

põnevad mänguvahendid. Hakkab järjest 

enam mõistma mängu sümboolset tähendust, 

tajuma rollikäitumist. On iseseisvam. Räägib 

eri rolle mängides erineva hääletooni ja 

ilmekusega. Olulisel kohal on kirjandus, 

mitmekülgne mängumaterjal. Ühendab 

koosmängus oma mänguhuve teiste huvidega. 

Oskavad ühendada eri allikatest saadud 

kogemusi, teadmisi, muljeid. Mängule on 

omane suur iseseisvus. Mängusüžee on 

keerulisem ja  laps oskab selle üle 

arutleda. Kasvab nõudlikkus mängimise 

suhtes. Enne mängu lepivad lapsed kokku 

rollijaotuse, loovad mängukeskkonna, 

valivad vahendid ning ehitavad vajalikud 

ehitised. Mängu ilmub rollisuhtlus. 

Areneb nii koosmänguoskus kui ka 

üksinda mängimise oskus. Kujuneb 

kõneoskus mängus, kasutab 

mitmesuguseid sõnalisi asendusi. Oskab 

konflikte lahendada. Hakkab mängima 

teistega koos, valides mängukaaslasi nii 

sümpaatia alusel kui ka ühisest huvist 

mänguteema vastu. 
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Lapsega tuleb vestelda, talle laulda, lugeda 

luuletusi ja mängida hüpitus- ja näpumänge. 

Aastane laps saab oskused ja teadmised 

mänguvormis tegevusest. On vastuvõtlik 

muusikale ja kunstilisele sõnale. Reageerib 

sellele elavalt ja hakkab kaasa tegema. 

Matkimismängude kaudu omandab laps 

erinevaid liigutus- ja kõnemudeleid. 

Kuulavad meeleldi emotsionaalselt esitatud 

lühikesi lugusid. Huvitavad kordustega tekstid 

jäävad lastele hästi meelde. Imiteerib kuuldud 

tegelaste käitumist ja ütleb üksikuid kergeid 

lauseid. Juhendaja roll on veel täiskasvanu 

kanda. 

Osad lapsed võivad juba lugeda lihtsamaid 

kirjanduspalu teistel ette. Lapsed matkivad 

tegelaste käitumist juba ise ilma 

ettenäitamiseta. Laps tahab mängida 

juhtrolle. Suudavad tuttavaid 

lavastusmänge mängida iseseisvalt ja 

hakkavad huvi tundma selle erinevate 

liikide (näpu-, laua-, varjuteatri) vastu. 
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2. eluaasta alguses ei tegutse laps sihikindlalt 

vaid tutvub mänguasjade omadustega. Tegeleb 

sellega, mis parajasti vaateväljas. Lapsel suur 

liikumisvajadus. Täiskasvanu ülesandeks on 

arendada lapses püsivust. 

Juba on oluliseks mõtestatud süžeeline 

tegevus. Teeb tegevusi loogilises järjekorras. 

Oskus mängida väikeste rühmadena, jagada 

omavahel mänguasju, kooskõlastada tegevusi 

ja saavutada ühist tulemust. Uued teadmised 

avalduvad ehitusmängu kvaliteedis. Ei vaja 

ettenäitamist, plaanib ise mida ja kuidas teha. 

Laps ootab hinnangut ja tunnustust. 4.-

5.eluaastal on lapsele jõukohane 

mitmesuguste esemete meisterdamine 

kasutades nii metallist, puidust kui plastist 

detaile. Püsimatus lapses kasvata ehitusmäng 

järjekindlust ja püsivust. Täiskasvanu huvi ja 

kiitus tekitavad lapses tahte saavutada vajalik 

tulemus. 

Suur tähtsus sõnal. Mängu iseloomustab 

ideede mitmekesisus. Lapsed jagavad 

ehitades kohustused: ühed veavad 

materjali, teised püstitavad seinu, 

kolmandad juhivad tööd. 5-6aasatste laste 

mängule on omane, et nad viivad oma 

mõtte ellu, ülesanded on täpsemalt 

jaotatud ning tekib vastastikune kohustus. 

Tahavad, et ehitis oleks sarnane tõelisega. 

                                                           
6 Kättesaadav: Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse käsiraamat „Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad”. Tallinn 2009. 
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Õppemänge mängides paranevad lapse 

koordinatsioon ja peenmotoorika ning 

keskkonnas orienteerumine. Mängude 

ülesanded nõuavad suurt keskendumisoskust 

ja püsivust, oluline on seostada 

õppeülesandeid aktiivse liikumise ja 

tegutsemisega (nt loomade liikumine ja hääle 

matkimine).Ta õpib esemeid tundma, tajudes 

neid mitme meelega. 

Sõnalistes õppemängudes õhutatakse lapsi 

kõnelema esemetest ning nende 

omadustest/tunnustest. Mänge tuleb korrata, 

sest laste mänguoskusi on vaja kinnistada. 

Tuleb ka täiendada mänge uute tegevuste ja 

õppeülesannetega. 

Õppemängudes kujunevad lapse 

tunnetusprotsessid, areneb vaatlusoskus ja 

oskus täita täpselt mängureeglit. Lapse 

tähelepanu on püsivam ning tähelepanu 

jaotunud mitme tegevuse vahel. 

Mängukogemused on suuremad ning on oskus 

üldistada. Kõneleb põhjalikumalt esemetest. 

Kirjeldab esemeid mälu järgi. Lastele 

tutvustatakse erinevaid esemeid, võrreldakse, 

loendatakse ja järjestatakse neid. Mängudes 

rakendatakse haistmist, kuulmist, nägemist. 

Sobilikud on nuku- ja, kauplusemängud, 

sõnalised ja muusikalised mängud. 

Selles eas last huvitab loodus ja keskkond. 

Neid tutvustades peab saadud teadmisi 

kinnistama õppemängus. Lapsed 

organiseerivad ise mänge ühinedes 2-4 

liikmelistesse rühmadesse ning mängivad 

koos. Seavad ise eesmärke ning lõpetavad 

mängu. Esikohal mängu täpsus ja reeglite 

aus täitmine. Hakkab nägema esemete 

vastastikuseid seoseid, mitmekesisust ning 

oskab teha üldsitusi. 

Sõnalistes mängudes koostavad 

lühijutukesi mänguasjadest ning välja 

mõtlema mänge ja mõistatusi. 

12.8 Tunnetus-, õpi-, enesekohased- ja sotsiaalsed oskused 

1)  

2) Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse – taju, tähelepanu, mälu, 

mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni. 

3) Õpioskuste all mõistetakse lapse suutlikkust hankida teavet, omandada teadmisi ja oskusi ning 

uurida ja katsetada. Õpioskused kujunevad tunnetusoskuste arengu alusel. 

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

partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest. 

 
5) Enesekohaste oskuste all mõistetakse lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma oskusi, võimeid 

ja emotsioone, juhtida oma käitumist. 

12.9 Eeldatavad tunnetus-, õpi-, enesekohased- ja sotsiaalsed oskused vanuseti7 

 Tunnetus- ja õpioskused Sotsiaalsed ja enesekohased oskused 
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1. hangib ümbrusest aktiivselt infot ning loob selle hankimiseks ise uusi võimalusi. Keskkonnast 

tuleva info hulka tasakaalustab, reguleerib ja organiseerib lapse jaoks täiskasvanu. 

2. keskendub lühikeseks ajaks ühele tegevusele, silmatorkavale stiimulile  või omadusele; sõnalise 

juhendamise ja suunamise korral on ta püsivam; 

3. tegutseb teistega kõrvuti ja osaleb ühistegevuses vahelduvas vormis; 

4. mängib teiste lastega lihtsamaid igapäevaseid olukordi ja tegevusi kajastavaid rollivahetusega 

mänge: 

5. loob tegevuse kaudu seoseid kõnega; sõnad ja objektid saavad tema jaoks mõiste tähenduse; 

6. suhtleb valdavalt 1-2sõnaliste lausetega nii mängus kui ka igapäevategevustes peamiselt tuttava 

täiskasvanuga ning kasutab mitteverbaalseid suhtlusvahendeid( osutamine, miimika); 

7. räägib ja saab aru üksnes sellest, mida ta tajub; 

8. tunneb huvi raamatute vastu ning mõistab lihtsaid realistlikke jutukesi, mis seostuvad tema enda 

kogemustega; 

9. tunnetab keskkonna mõju, avastab seoseid oma tegevuse ja selle tagajärje vahel, lihtsamaid 

põhjuse-tagajärje suhteid ning saab aru kuuluvusest ja erisusest; 

10. sobitab erinevaid materjale ja esemeid; 

11. rühmitab ühe nähtava omaduse järgi; 

12. omandab uusi seoseid vahetu, korduva ja aktiivse tegutsemise ning käelise tegevuse kaudu; 

13. kasutab omandatud teadmisi, seoseid ja tegevusi samas situatsioonis ning kontekstis, kannab 

üle lihtsamaid seoseid ning kasutab neid sarnastes ülesannetes ja olukordades; 

1. väljendab lihtsaid emotsioone, mis on tugevad ja vahelduvad 

kiiresti; 

2. teadvustab ennast, kasutab osaliselt minavormi, proovib ennast 

maksma panna ning oskab keelduda ja ei öelda; 

3. üritab aru saada teiste inimeste seisukohtadest, kuid tema tajud on 

enesekesksed; 

4. hindab oma oskusi ja suutlikkust paremaks, kui need tegelikult on; 

5. teab oma ees- ja perekonnanime ja elementaarseid viisakureegleid 

ning kasutab neid, kui seda on talle õpetatud; 

6. sööb, joob ja riietub lahti valdavalt iseseisvalt ning püsib suurema 

osa päevast kuiv ja puhas; 

7. reageerib sõltuvalt situatsioonist ja ümbritsevate inimeste 

käitumisest; 

8. mõistab selgelt väljendatud keeldu „Ei tohi!“, „Ära tee!“ jne; 

9. tunneb huvi teiste laste vastu, jälgib neid ja mängib nendega 

kõrvuti; 

10. toetub võõrastega suheldes ja enesekindluse saavutamiseks 

tuttavale täiskasvanule; 

11. matkib täiskasvanu tegevusi, millele saab tagasisidet; 

 

                                                           
7 Kättesaadav: Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse käsiraamat „Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad”. Tallinn 2009. 
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1. leiab tegutsemisajendi, plaanib ja organiseerib tegevusi täiskasvanu abiga; täiskasvanu suunab 

lapse tegevust kõne kaudu; 

2. plaanib osaliselt oma käitumist ja tegevust iseendale suunatud kõne vahendusel; 

3. keskendub tegevusele lühikeseks ajaks, tema tähelepanu ei ole veel püsiv; 

4. tegutseb vahetult nii konkreetsete asjadega kui ka neid kujutavate sümbolitega; 

5. kordab ja jäljendab varasemaid kogemusi ning mälupilte nii konstruktiivses mängus kui ka 

lihtsas rollimängus; 

6. mängib mõnda aega koos teistega ja järgib lihtsamaid reegleid; 

7. on omandanud sõnavara, mis võimaldab tal ennast väljendada; 

8. osaleb dialoogis; 

9. jälgib lihtsaid lookesi ja eristab kogemusele tuginedes realistlikke sündmusi väljamõeldud 

lugudest; 

10. mõistab osaliselt lihtsamat kõnet ka ilma toetava vihjeta ning saab aru lihtsamatest ülekantud 

tähendustest; 

11. rühmitab asju ja esemeid ühe või mitme tajutava omaduse või nimetuse järgi; 

12. tal on ettekujutus arvumõistest ja värvuste nimetustest; 

13. leiab võrdluse alusel asjades ühiseid ja erinevaid jooni ning nendevahelisi seoseid, kasutab info 

saamiseks keelt; 

14. tema ettekujutus oma teadmistest ja oskustest on ebarealistlik; 

15. omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi korduva kogemuse, aktiivse tegutsemise ning 

mudelite järgi õppimise kaudu; vajab oma tegevusele tagasisidet; 

1. saab aru, et inimestel võivad olla tema omadest erinevad tunded ja 

emotsioonid; 

2. tal on osaliselt kujunenud enesetunnetus ja eneseteadvus; 

3. väljendab tugevaid emotsioone, oma mina; 

4. võib karta tundmatuid ja uusi asju; 

5. tahab igapäevastes olukordades valikute üle ise otsustada ning 

üritab neid ka täide viia; 

6. tema enesekindlus on kõikuv; enesekindluse saavutamiseks vajab 

ta turvalisust, tunnustust , rutiini ja reegleid; 

7. osaleb täiskasvanuga ühistegevuses; teisi lapsi pigem jälgib, 

tegutseb nendega kõrvuti; 

8. jagab mõnikord oma asju ka teistega, valdavalt on ta siiski 

omandihoidja; 

9. loob sõprussuhteid nendega, kellega ta on tihti koos; tegutseb 

kontakti luues ja säilitades sihipäraselt; 

10. algatab vestlust eri partneritega erinevatel teemadel; tajub, mida 

teised teavad ja mis on neile uus; 

11. täidab igapäevaelu rutiini; 

12. järgib lihtsamaid sotsiaalseid reegleid ning eeskujudele toetudes 

jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi; 
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1. oskab osaliselt oma tegevusi paanida ja organiseerida ning tegutseb iseseisvalt otsese 

juhendamiseta, kuid autoriteetide toel; 

2. plaanib minakeskse kõne abil oma tegevust ja lahendab probleeme; 

3. hangib tänu keeleoskusele uut teavet; tema kõne toetub mälule ning sõltub sellest, kellega ja mis 

olukorras ta koos on; 

4. saab aru mõistatustest ja lihtsamatest piltlikest võrdlustest; 

5. järgib lihtsaid reegleid; 

6. huvitub võistlusmängudest ja tahab olla edukas; 

7. osaleb ühistegevuses ning teeb koostööd teiste lastega; konstrueerib, osaleb rolli- ja 

võistlusmängudes ning loovtegevustes; 

8: liigitab lihtsamate üldmõistete või mitme tunnuse järgi; keskendub tegutsedes mitmele nähtavale 

ja eristavale tunnusele ning jaotab oma tähelepanu; 

9. saab aru arvumõistest; huvitub tähtedest; 

10. omandab uusi teadmisi praktiliste olukordade, kogetud emotsioonide, kujutluste ja kõne kaudu; 

1. väljendab verbaalselt lihtsamaid emotsioone, oma soove, tahtmisi 

ja seisukohti ning püüab jõuda kokkuleppele; 

2. tahab olla iseseisev, kuid sageli ei ole tal enda suutlikkusest 

realistlikku ettekujutust; 

3. saab hakkama eneseteenindamisega (riietub, sööb, joob 

iseseisvalt), tal on kujunenud tualetiharjumused; 

4. teab oma nime, vanust ja sugu ning märkab soolisi erinevusi; 

5. seab endale mõningaid eesmärke ja täidab neid; 

6. väärtustab oma saavutusi, ent vajab oma tegevuse tunnustamist ja 

täiskasvanu tähelepanu; 

7. püüab vahel teisi abistada ja lohutada; tal on mõningane 

ettekujutus teiste inimeste tunnetest ja mõtetest; 

8. osaleb lühikest aega ühistegevuses eakaaslastega, kuid eelistab üht 

mängukaaslast rühmale; 

9. arvestab reegleid mängudes ja tegevustes, mida juhib autoriteet; 

10. saab aru lihtsamatest seltskonnas käitumise reeglitest ning järgib 

neid igapäevases suhtluses; püüab täita kodukorra reegleid; 

11. saab aru valetamisest kui taunitavast käitumisest; 

12. huvitub võistlusmängudest ning tahab olla edukas; 
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1. tegutseb lühikest aega iseseisvalt, kuid tegutsemiskindluse saavutamiseks vajab veel täiskasvanu 

abi; 

2. reguleerib oma käitumist ja emotsioone täiskasvanu abiga, hakkab oma tegevust planeerides ja 

korraldades kasutama sisekõnet; 

3. tegutseb koos teistega; teda motiveerivad tegevused eakaaslastega; 

4. tema keeleline areng võimaldab lahendada ülesandeid ja probleeme ning saavutada 

kokkuleppeid; 

5. konstrueerib, katsetab ja uurib erinevaid võimalusi, kasutades nii sümboleid, kujutlusi kui ka 

reaalseid esemeid ja objekte; 

6. osaleb erinevates mänguliikides ja loovtegevustes; 

7. räägib esemetest, mis poel kohal, ja olukordadest, mis toimusid minevikus või leiavad aset 

tulevikus, ning fantaseerib; 

8. keskendub huvipakkuvale tegevusele mõnikümmend minutit; 

9. oskab vaadelda ning märgata detaile, olulisi tunnuseid ja seoseid; 

10. eristab rühmi ja oskab neid võrrelda ning saab aru lihtsamate mõistete kuuluvusest, alluvusest 

ja üldistusastmest; 

11. tal on ettekujutus numbritest, tähtedest ja sümbolitest; 

12. omandab teadmisi kogemuste ja kõne kaudu, tegutseb aktiivselt ning lahendab probleeme; 

13. kasutab teadmiste omandamisel ja kogetu meenutamisel intuitiivselt lihtsamaid meeldejätmise 

viise (mälustrateegiaid); 

1.hakkab mõistma teiste inimeste tundeid ja mõtteid; 

2. väljendab oma emotsioone ja räägib nendest; 

3. suhtleb ja tegutseb enamasti iseseisvalt ning orienteerub oma 

suutlikkuses; 

4.suudab kuigivõrd vastutada oma tegevuse eest; 

5. on tundlik teiste hinnangute suhtes, need mõjutavad tema 

enesehinnangut; 

6. imiteerib täiskasvanu tegevusi ja rolle, kasutades tema sõnavara ja 

maneere; 

7. eelistab sootüübilisi mänge; 

8. naudib rühma kuulumist ja eakaaslaste seltsi ning ühistegevust; 

teeb eesmärgi saavutamiseks koostööd, jagab ja vahetab; 

9. aktseptib reegleid, kogemusi ja muutusi; jälgib reeglite täitmist 

teiste poolt; kõne areng võimaldab arusaamatusi lahendada 

verbaalselt; 

10.oskab avalikus kohas sobivalt käituda ning teab, mida tohib, mida 

mitte; 
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1. plaanib oma igapäevategevusi, seab eesmärke ning üritab alustatud tegevused lõpetada; 

2. suudab keskenduda tegevusele vähemalt 20-30 minutiks; 

3. kasutab kujutlusi luues ja tegevusi planeerides sisekõnet; 

4. kasutab kõnet info saamiseks, tegelikkuse adumiseks ning uute teadmiste omandamiseks; 

5. järgib ühistegevustes reegleid ja suudab neid selgitada; 

6. kasutab sidusat kõnet, tema dialoog on suunatud rohkem iseendale; 

7. osaleb aktiivselt käelistes ja loovtegevustes; 

8. saab aru asjade suhetest ja omadustest ning ajalis-ruumilisest järjestusest; 

9. kasutab teadmisi igapäevastes situatsioonides, nii uudses kui ka sarnases olukorras; 

10. kasutab uute teadmiste omandamisel meeldejätmise strateegiaid juhuslikult, teadvustab 

kordamise vajadust; 

1.tajub ja mõistab teiste inimeste emotsioone ja seisukohti ning 

arvestab neid käitumises ja vestluses; 

2. seab endale eesmärke ja üritab neid ellu viia; 

3. on oma tegevustes orienteeritud tunnustusele, tähelepanule ja 

emotsionaalsele toetusele; 

4. eelistab omasoolisi mängukaaslasi; kujunevad esimesed 

sõprussuhted; 

5. suudab lühikest aega ilma täiskasvanu kontrollita rühmas 

mängida ning teha koostööd omal viisil; 

6.järgib mängudes ja tegevustes reegleid, eriti nende täitmist teiste 

poolt; oskab reegleid teistele selgitada; 

7. järgib sotsiaalset rutiini; 
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1. organiseerib ja plaanib oma igapäevaseid tegevusi ja tuttavat keskkonda, seab eesmärke, üritab 

tegutseda sihipäraselt ning lõpetab alustatud tegevused; 

2. suudab reguleerida oma emotsioonide ja käitumist, kasutades selleks kõnet nii aktiveerivas kui 

ka pidurdavas rollis; 

3. toetub tegutsedes oma tegevusele antavale tagasisidele, eakaaslaste hinnangutele ja võrdlusele 

teistega; 

4. keskendub korraga mitmele tegevusele või stiimulile ning on suuteline kestvamaks 

tahtepingutuseks; 

5. seab uudsetes olukordades täiskasvanu sõnalise juhendamise järgi eesmärke ning valib 

tegutsemisstrateegiad; 

6. katsetab, konstrueerib ja uurib, kasutades oma teadmisi ja varasemaid kogemusi uues vormis 

ning kombinatsioonis; 

7. osaleb erinevates mänguliikides, järgib reegleid; 

8. liigitab ning tajub esemeid ja sündmusi tervikuna, saab aru nendevahelistest seostest ning 

suudab olulist teadvustada täiskasvanu abiga; 

9. loob uusi seoseid eeskuju, seletuste, kuulamise ja nägemise kaudu; 

10. kasutab nii kaemuslik-kujundlikku kui ka verbaalset mõtlemist; 

11. kasutab eakaaslastega suheldes arutlevat dialoogi; 

12. huvitub sotsiaalsetest suhetest, räägib enam iseendast ning tunneb huvi teiste vastu; 

13. teab ja kasutab tähti, numbreid ja sümboleid, kirjutab etteütlemise järgi lihtsamaid 1-2silbilisi 

sõnu ning teeb lihtsamaid matemaatilisi tehteid; 

14. orienteerub oma teadmistes, märkab detaile ja seoseid, kasutab teadmisi uusi ülesandeid 

lahendades nii uudses kui ka sarnases olukorras, kuid vajab juhendamist ja abi seoste loomisel 

eelnevaga; 

15. oskab suunamise ja õpetamise korral kasutada lühikest aega õppimisstrateegiaid; tajub oma 

mälu mahtu ning kordab teadlikult üle meeldejäetavat materjali. 

1. mõistab teiste inimeste tundeid ja nende mitteverbaalseid 

väljendusi; 

2. vastutab rohkem oma tegevuse eest ning räägib oma kavatsustest; 

3. suudab oma emotsioone ja käitumist kontrollida, oskab ka teisi 

arvestada ning suhtub teiste laste tegevusesse sallivamalt; 

4. suudab tegutseda iseseisvalt ning sõltub vähem oma vanematest; 

5. algatab mängu ja tegevusi; 

6. püüab kõigega hakkama saada, on tundlik oma ebaõnnestumiste 

ja teiste hinnangute suhtes; otsib vastastikust mõistmist ja 

kaasaelamist oma tunnetele; 

7. hoolib väiksematest, osutab abi ja küsib seda vajaduse korral ka 

ise; 

8. loob sõprussuhteid; 

9.järgib rühmas reegleid ning arvestab rühma vajadusi; 

10. talub muutusi ja vanematest eemalolekut, siiski on uues 

situatsioonis ebakindel ja võib tõmbuda endasse; 

11. arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle ning vahet hea ja 

halva vahel nii enda kui ka teiste puhul. 

 

13 Info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia (IKT) ja innovatsioon 

 

13.1 Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps: 

 kasutab digivahendeid koos õpetajaga (fotoaparaat, videokaamera, diktofon, nutitelefon, 

arvuti, tahvelarvuti, bee-bot, interaktiivne tahvel, robootika vahendid). 

 

13.2 Valdkonna Mina ja keskkond sisu: 

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

liiklemine, turvavarustus, virtuaalkeskkond (lapsed loovad koos õpetajaga digitaalset sisu, 

väljendavad end loominguliselt kasutades IKT võimalusi. Pildid, tekstid, multimeediumite 

loomine). 

 

13.3 Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted 

 suunatakse last kriitiliselt mõtlema (mis IKT vahendeid ja mille jaoks kasutatakse, mida 

need võimaldavad teha). Harjutada probleemilahendamise oskusi, mis kaasnevad 

tehnoloogia kasutamisega. 

 



  

13.4 Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6-7 aastane laps: 

 kasutab asjakohaseid digivahendeid (oskab kriitiliselt mõelda, planeerida oma tegevust, teha 

teadlikke otsuseid). 

13.5 Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 

Sisu- 

plokid 

2-3aastane 3-4aastane 

 

4-5aastane 5-6aastane 6-7aastane 

L
E

G
O

 

R
O

H
K

E
M

 M
A

T
E

M
A

A
T

IK
A

T
 

1
-2

 

   Laps kinnistab värvide 

tundmist. 

Laps kinnistab 

loendamisoskust. 

Laps kinnistab 

geomeetriliste kujundite 
nimetusi. 

Laps kasutab oma 

loovust erinevaid 

ülesandeid lahendades. 

Laps õpib kuulama 

ülesannet lõpuni. 

Laps oskab kasutada tarkvara: 

Laps täidab töölehe järgi ülesande; 

Laps oskab liita ja lahutada; 

Laps loob koos õpetajaga uusi töölehti. 

B
E

E
-B

O
T

  

Laps tutvub Bee-

botiga. 

Laps loendab koos 

õpetajaga Bee-boti 

samme.  

Laps loendab Bee-

boti teekonna 

sammud ühes suunas 

ning programmeerib 

Bee-boti koos 

õpetajaga. 

 

Laps oskab 

programmeerida (parem-

vasak, edasi-tagasi). 

Laps loob koos 

õpetajaga mängu 

keskkonna aluse. 

 

Laps loendab alusel 
ruutusid punktist A 

punkti B ning 

programmeerib Bee-
boti. 

Laps suudab punktist 

A punkti B liikumisel 
näha erinevaid 

võimalusi ning need 

Bee-boti 
programmeerida. 
 

Laps loob ise mängu keskkonna ja 

programmeerib teekonna. 

Laps suudab teise lapse programmeerimist 

jälgides määrata Bee- boti sihtpunkti. 

E
R

IN
E

V
A

D
 

V
E

E
B

IK
E

S
K

K
O

N
N

A

D
 

Õ
P

P
E

M
Ä

N
G

U
D

 

Laps tutvub 

erinevate 

veebikeskkondadega 

koos õpetajaga. 

Laps tutvub erinevate 

veebikeskkonnas 

olevate 

õppemängudega. 

Laps tutvub arvuti ohutu 

kasutamisega. 

Laps kinnistab oma 

teadmisi erinevaid 

õppemänge mängides 

õpetaja juhendamisel. 

Laps kinnistab oma 
teadmisi erinevaid 

õppemänge mängides 

õpetaja juhendamisel 
kui ka iseseisvalt 

 

Laps on teadlik erinevatest ohtudest 
arvuti kasutamisel. 

Laps oskab iseseisvalt õppemänge 

mängida. 
 

A
R

V
U

T
IG

A
 

J
O

O
N

IS
T

A
M

IN
E

 

Laps joonistab 

interaktiivsel tahvlil, 

koos õpetajaga. 

Laps tutvub erinevate 

joonistusprogrammid

ega 

Laps joonistab 

interaktiivsel tahvlil, 

õpetaja 

juhendamisel. 

Laps arendab silma ja 

käe koostööd, 

kasutades 

joonistamisel arvuti 

hiirt. 
Laps joonistab 

interaktiivsel tahvlil 

iseseisvalt. 

Laps laiendab oma 

silmaringi, arendades 

erinevaid 

joonistamisvõimalusi 

ja tehnikaid. 

Laps oskab kasutada erinevaid 

joonistusprogramme koos õpetajaga. 

Laps oskab arvutis loovalt luua pilti. 

E
R

IN
E

V
A

D
 T

E
H

N
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E

D
 

V
A

H
E

N
D
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Laps tutvub 

erinevate IKT 

vahenditega (arvuti, 

telefon, interaktiivne 

tahvel, fotoaparaat, 

projektor). 

Laps teab erinevaid 

IKT vahendeid 

(arvuti, telefon, 

interaktiivne tahvel, 

fotoaparaat, 

projektor). 

Laps oskab kasutada 

erinevaid IKT vahendeid 

(arvuti, telefon, 

interaktiivne tahvel, 

fotoaparaat, projektor). 

Laps tutvub 
animatsiooni 

tegemisega 

Laps teab milliseid 
vahendeid on vaja 

animatsiooni 

tegemiseks (kaamera-
fotoaparaat, statiiv, 

mikrofon 

dubleerimiseks jne) 
 

Laps mõtleb välja stsenaariumi ja loob 

animatsiooni, kasutades erinevaid IKT 

vahendeid. 

 



  

14 Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, 

sealhulgas korraldus 

14.1 Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste 

väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga. 

14.2 Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad 

vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus 

kui ka pedagoogi suunatud tegevustes. 

14.3 Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkondade tulemused. 

14.4 Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse 

toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. 

14.5 Lapse arengu hindamine ja jälgimine, sh erivajadustega lapse arengu hindamine ja jälgimine 

toimub Haridusministeeriumi poolt välja töötatud ankeedi „Lapse arengu hindamine ja 

jälgimine koolieelses lasteasutuses8” alusel, mis on antud lasteasutuse jaoks kohandatud (vt. 

Dokument  „Arenguvestluste läbiviimise kord lastevanematega. Lapse arengu hindamine ja 

jälgimine”) ning lasteaia direktori käskkirjaga kinnitatud. Antud dokumenti tutvustavad 

pedagoogid lastevanemate koosolekul. 

14.6 Igal lapsel on oma arengumapp (vt. LISA 5. Lapse arengumapi näidis). Arengumapp käib 

lapsega kaasa kogu koolieelse perioodi. 

14.7 Vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks 

lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis: 

1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest; 

2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes. 

14.8 Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse 

seaduses» sätestatud tingimustel. 

15  Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas 

korraldus 

15.1 Erivajadustega lastele on lasteasutuses loodud tingimused kasvamiseks rühmas koos teiste 

lastega. 

15.2 Erivajadustega laps käesoleva õppekava tähenduses on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, 

keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste 

toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja 

õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. 

                                                           
8 Kättesaadav: http://www.hm.ee/index.php?047300 , 10.06.2009 

http://www.hm.ee/index.php?047300


  

15.3 Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö, 

mille toimimise eest vastutab lasteasutuse direktor. 

15.4 Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös tugiteenuse koordinaatoriga, 

logopeedi või eripedagoogi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse 

arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava 

rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

15.5 Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri 

tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel. 

15.6 Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe käesoleva õppekava 

alusel. 

15.7 Rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, omandavad mitte-eesti 

kodukeelega lapsed eesti keele lõimitud tegevuste kaudu, millele võib lisanduda eesti keele 

tugiõpe. 

15.8 Eesti keele õppe eeldatavate tulemuste kavandamisel arvestatakse nii laste arengutaset, vanust 

kui ka eesti keele õppe mahtu ning metoodikat. 

15.9 Erivajadustega lapse arengu hindamine ja jälgimine toimub Haridusministeeriumi poolt välja 

töötatud ankeedi „Lapse arengu hindamine ja jälgimine koolieelses lasteasutuses9” alusel, mis 

on antud lasteasutuse jaoks kohandatud (vt. Dokument  „Arenguvestluste läbiviimise kord 

lastevanematega. Lapse arengu hindamine ja jälgimine”). 

 

16 Lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus 

16.1 Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis 

põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. 

 

                                                           
9 Kättesaadav: http://www.hm.ee/index.php?047300 , 10.06.2009 

http://www.hm.ee/index.php?047300


  

16.2 Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldusest. Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu 

õppe- ja kasvatusküsimustes. 

16.3 Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises 

ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele. 

16.4 Koostöö lastevanematega toimub igapäevaselt: hoolekogu ja lastevanemate koosolekutel, 

ühisüritustel, arenguvestlustel, rahulolu küsitluste kaudu, interneti keskkonnas jt. 

16.5 Erinevaid koostöövorme: 

1) Esimene lasteaia külastamine 

2) Suhtlemine laste toomise ja viimise ajal 

3) Ankeedid ja küsimustikud 

4) Arenguvestluse läbiviimine 

5) Koosolekud 

6) Kirjalikud teated (tahvlid ja stendid) 

7) Ettepanekute kastid 

8) Lektorite kustutamine lasteaeda 

9) Ühisüritused – peod, pereõhtud 

10) Talgud, lastevanemate abi. Perekonnale praktilise võimaluse andmine osalemiseks lasteaia tegevuses. 

11) Hoolekogu tegevused 

12) Lastevanemate nõustamine. Vestlused rühma õpetajatega, muusika- ja liikumisõpetajaga, lapse 

tervisega seotud küsimustes jagab nõuandeid tervishoiutöötaja. Logopeediline nõustamine. 

Erivajadusega laste suunamine nõustamiskomisjonidesse. 

13) Suunav kirjandus (stendil, interneti aadressid, jne.) 

 

17 Õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

17.1 Õppekava kuulub läbivaatamisele igal õppeaastal perioodil mai – augusti. 

17.2 Ettepanekud õppekava täiustamiseks arutatakse läbi pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus. 

17.3 Õppekava muudatused kinnitab direktor. 

 

 


