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Kilingi-Nõmme on Edela-Eestis Pärnumaa lõunaosas asuv väikelinn, mis asub männimetsa 

all, piirkonnas kus on palju rohelust ja puhas loodus. Lasteaia maja läheduses asuvad igale 

vanusele eraldi koostatud õpperajad, lastepark, RMK metsamaja ning järved, mis 

võimaldavad planeerida erinevaid tegevusi. 

Kilingi-Nõmme lasteaed avati 1979 a kevadel. Nime „Krõll“ sai lasteaed konkursi korras ja 

ristiemaks oli lastekirjanik Ellen Niit.  

Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll on 6 rühma: 1 sõimerühm, 4 aiarühma ja 1 liitrühm.  

Igal rühmal on oma nimi ja nägu, mis saadab neid lasteaia lõpetamiseni. 

• Tibupojad (sõim),  

• Sipsikud (liitrühm),  

• Siilikesed (3-4 aastased), 

• Mõmmikud (4-5 aastased),  

• Lepatriinud (5-6 aastased), 

• Mesimummud (6-7 aastased). 

 

Lasteaias on 28 töötajat. 

Lapsi on meie lasteaias 104. 

 

Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse 

määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale. 

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale. Õppetöö planeerimine toimub alates 

2015/2016 õppeaastast infosüsteemis ELIIS. Rühmaõpetajad kavandavad ning koostavad 

õppe- ja kasvatustegevuse kava oma rühmale, kaasates muusika- ja liikumisõpetajaid. 

Lühimaks kavandatavaks perioodiks on üks nädal.  

 

Lasteaia missioon - oleme professionaalse personaliga kvaliteetset alusharidust pakkuv 

lasteaed, kes toetab perekonda lapse igakülgsel arendamisel. 

Lasteaia visioon - Kilingi-Nõmme lasteaias Krõll on terved, rõõmsameelsed ja sotsiaalselt 

toimetulevad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ning teotahteline ja edumeelne personal. 
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Lasteaia  territooriumil ja läheduses on piisavalt looduslikke tingimusi, mis võimaldavad  

õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia õues ja õuealal. 

Lasteaias on loodud võimalused huvitegevusteks. Lastel on võimalus osaleda laulu-, 

folkloori- ja tantsuringis, joogas, harrastada kergejõustikku ja jalgpallimängu, iluvõimlemist 

ning osaleda robootikaringis. Pisikeste koduste laste tarvis tegutseb kord nädalas mängukool. 

Lasteaial on köök, millega teenendatakse kogu maja. See on asutusele suureks lisaväärtuseks, 

kuna köögi personal on paindlik, arvestades lasteaia õppe- ja kasvatustööga (õppekäikude 

tegemisel tehakse vajadusel menüü ümber jms). Samuti toimuvad kooliminejate rühmas 

kokandustunnid, kus lapsed ise aitavad valmistada lõunasööki. 

 

Lasteaial on oma kooliminekulaul, mille autor on endine pikaaegne lasteaia lauluõpetaja 

Helgi Smirnova. Alates 2009.a. koostatakse lasteaia lõpetuseks lennuraamat, millele saavad 

oma näo anda lõpurühma õpetajad ise. 

2006.a. detsembrist liitus lasteaed vabariikliku Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) 

võrgustikuga, esimese lasteaiana Pärnumaal. Lasteaia tervisemeeskond tegeleb kavakindlalt 

tervise edendamisega. Traditsioonilisteks ülemajalisteks üritusteks on igas kuus toimuvad 

tervisehommikud (traditsioon 1997.a.) ning igakevadised terviseteemalised 

orienteerumismängud ja matkad loodusesse. 

2016 aasta seisuga on lasteaias 3 rühma liitunud Kiusamisest vaba metoodikaga, mille 

eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head 

suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes on mudilastel 

olemas pagas, mille abil saada hakkama klassiruumi eriliste sotsiaalsete suhetega. Oleme 

koolist saanud positiivset tagasisidet - lapsed on üksteisega arvestavad, sõbralikud ja toetavad. 

Tagasiside andmine on toimunud kooli- ja lasteaiaõpetajate ümarlauas, kord aastas.  

Pikaajalise traditsiooniga on öödisko ja Krõlli meisterdamine lõpurühmas (alates 1994 

aastast), nõidade pidu, matkad, tervisehommikud, terepidu, vanavanematepidu. Lasteaia 

sünnipäeva tähistatakse kevadel. Öödisko on mõeldud 6-7 aastastele lastele ning toimub 

koostöös peredega. Esimesed märkmed öödisko kohta on aastast 2001. Öödisko on päev, 

mida sügisel kooliminevad lapsed väga ootavad. Hommikul tullakse lasteaeda teadmisega, et 

täna koju ei minda. Pärast seda, kui kõik teised lapsed on lasteaiast läinud, kooliminejatel kõik 

alles algab. Tehakse sporti, toimub aardejaht, süüakse, mängitakse erinevad mänge, peetakse 

sünnipäevasid ning siis toimub disko. Kõige lõpuks otsitakse taskulampidega oma 

meisterdatud Krõlle, kes mingil põhjusel on jalutama läinud. See on õhtu, mida lapsed jäävad 

pikalt mäletama. Nii on ka lasteaia mälestusteraamatusse kirjutanud „Meelde on jäänud 
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öödisko, mida peetakse enne lõpupidu, kui vägev oli öösel mööda maja ringi joosta 

taskulampidega!“ (2005a). 

Alates 2016. aasta sügisest on lasteaed Euroopa vabatahtliku teenistuse vastuvõtvaks 

organisatsiooniks ja teeme koostööd noorteprogrammiga Euroopa Noored. Projekti toetab SA 

Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist. 2017. aastal käivitunud Euroopa 

solidaarsuskorpuse programm jätkab senist Euroopa vabatahtliku teenistuse suunda ning loob 

juurde ka uusi praktika- ja töövõimalusi noortele. Euroopa Solidaarsuskorpus on noore 

võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal 

ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. 

 

Analüüsi fookusteema on väärtusarendus. Eesmärgiks on teada saada hetkeolukord, selgitada 

välja meie tugevused ja parendusvaldkonnad ning seeläbi planeerida tegevused edasiseks, et 

luua laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng. 

Esitatud on olulisemad neli tasandit lasteasutuse töös: õppeasutuse-, personali-, laste- ja 

huvigruppide (sh lapsevanemad) tasandid. Analüüsimisel lähtutakse pideva õppimise, 

parendamise ja arengu põhimõtetest. 

 

 

 

JUHTIMINE  

Lasteaed Krõll on väärtuspõhise juhtimisega õppiv organisatsioon. 

 

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll on väärtuspõhise juhtimisega lasteaed. Meie jaoks tugineb 

väärtuspõhine juhtimine koostööl. Väärtused on need, mis panevad meid tegutsema ning 

mõjutavad meid igapäevatöös. Väärtuspõhine juhtimine on meie jaoks asutuse juhtimine 

ühiste väärtuste alusel, ühiste väärtuste kaudu. Ühiselt kokku lepitud väärtuste eelduseks on, 

et nendest peetakse ka kinni. 

 

Lasteaia väärtused said uuesti üle vaadatud uue arengukava 2017-2020 kirjutamise protsessis. 

Leidsime, et meie väärtused on jäänud samaks, kuid siiski vajasid need pisut täiendamist. 

Lasteaia põhiväärtused said kokkulepitud ja sõnastatud nii, et ära on mainitud kõik osapooled, 

kes on seotud  lasteaia tööga. Meile on väga tähtis, et nii lasteaia töötajate, lapsevanemate kui 

ka koostööpartnerite väärtused oleksid ühised ning toetaksid lapse õppimist ja arenemist meie 

lasteaias. Ühiste väärtusteni oleme jõudnud läbi avatud juhtimise, osaledes pedagoogilises 
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nõukogus, infotunnis, erinevates töögruppides, hoolekogus, lastevanemate koosolekutel ja 

ümarlaua aruteludes. 

 

Tervis - Tervislike eluviiside kujundamine lastel ja personalil. Kujundame tervisliku 

toitumise ja hügieeni harjumusi ning füüsilist aktiivsust väärtustavaid hoiakuid. 

Individuaalsus - Märkame ja arvestame lapse individuaalsusega ja tema 

arengupotentsiaaliga. Personalil on loodud individuaalseks arenguks toetav ja väärtustav 

keskkond. 

Traditsioonid - Lasteaial on omanäolisust kujundavad pikaajalised, sisukad ja pidevalt 

arenevad ning uuenevad traditsioonid. 

Turvalisus - Tagame lastele vaimselt ja füüsiliselt turvalise lapsesõbraliku keskkonna. 

Koostöö - Usaldusel ja vastutusel põhinev tihe suhtlemine lastevanematega, 

üldharidusasutustega, omavalitsusega, efektiivne meeskonnatöö erinevatel tasanditel. 

 

Lasteaias on üksteisega arvestav meeskond, kes on kaasatud asutuse arendustegevusse ning 

otsustusprotsessidesse.  Meie lasteaia juhtimise tugevuseks on järjepidev arendustegevus ja 

töötajate kaasamine juhtimisprotsessidesse (erinevate töögruppide moodustamine ja tööle 

käivitamine). Töögruppide kaudu on asutuse arendustegevusse kaasatud kogu personal. Kõigil 

töötajatel on võimalus teha ettepanekuid tegevuskavadesse ja arenguplaanidesse, mida ka 

tegevuskavade koostamisel arvestatakse. 

Töötajad on teadlikud, et töögrupis välja töötatud dokumentidega, hakkavad nad ise tööle. 

Dokumendid on koostatud töötajate vajadustest lähtuvalt (kodukord, arengukava, töögruppide 

kord, lapse arengumapp, avatud tegevuse läbiviimine jm). Kõikide töögrupi liikmete 

ettepanekuid võetakse arutlustele. Oluline on, et dokumendid oleks üheselt mõistetavad ning 

mugavad kasutada (lihtsustaksid tööd).  

 

Koolituste paremaks valimiseks ja pakkumiseks lähtub juhtkond personali soovidest ja 

vajadustest ning asutuse prioriteetidest. Õpetajate koolitusvajadus ja nende soovid selguvad 

arenguvestlusel kui ka aasta kokkuvõttest. 

Õpetajate professionaalse arengu toetamiseks toimuvad aastast 2017 arenguvestlused kirjaliku 

reflekteeriva analüüsi kaudu, võttes aluseks  õpetaja kutsestandardi. Esialgu võõra ja 

keerulisena tundunud küsimustik on täna väga hästi töösse käivitunud. Õpetajad leiavad, et 

parenenud on eneseanalüüsi oskus.  
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Personali soove arvestades on lasteaias koostatud koolituskava. Õppiva organisatsioonina on 

enesetäiendamise võimalused antud kõikidele personali liikmetele. Võimalus on õppida läbi 

teiste kogemuste (avatud tegevused, koolitada kolleege, õppepäevad kolleegidele maakonnas, 

pidev enesetäiendamine, ühised väljasõidud/koolituspäevad).  

2018 sügisel - said kokku õpetajad, kes hakkasid ühiselt vedama töögruppi nimega Kollegilt-

kolleegile. Töögrupi algne idee tuli välja arenguvestlusest, kus sooviti üksteise tegevusi 

rohkem näha ja teineteiselt õppida. Eesmärk oli ära kaardistada meie endi sisemine ressurss, 

millistel teemadel on meie õpetajad valmis koolitusi läbi viima. Töögrupi esialgne planeering 

oli, et koolitused võiksid toimuda kvartalis korra. Tegelikkuses said koolitused toimuma 

tihedamini, kord kuus. Pidev enesetäiendamine ja kolleegide omavaheline kogemuste 

vahetamine on parendanud meeskonnatööd. 

Hinnang põhineb personali tagasisidel, aasta kokkuvõte 2018/2019.  Läbi on viidud erinevaid 

koolitusi ja üritusi, mis soodustavad meeskonnatööd. Traditsioonilised üritused, nt kogupere 

Jõulupäev, soodustab omavahelist koostööd ja vastutuse võtmist (igal kolleegil on oma 

ülesanne, roll mida täita). Samuti ühised koolituspäeva/väljasõidud, mis on soodustanud ja 

suurendanud kokkukuuluvustunnet. Osalemine töögruppides paneb ennast rohkem panustama 

meeskonnatöösse ning on samas arendav selles osalejale endale. Kolleegilt-kolleegile 

koolitused on andnud olulist informatsiooni, millega arvestada edasises töös (nt õigused, 

iseloomustuse kirjutamine). Avatud tegevused annavad häid ideid edaspidiseks ja arendavad 

analüüsioskust. Väljasõidud on olnud harivad ja soodustavad omavahelist head läbisaamist 

ning suhtlemist töövälises keskkonnas. 

 

Lasteaia 2018/2019 õa eesmärgid olid järgmised: 

„Krõll väärtustab ennetavat käitumiskultuuri: Krõll enne mõtleb ja alles siis ütleb/tegutseb“ 

„Maja täis on trilli-tralli, kõik me õnnitleme Krõlli!“ 

Maja aasta eesmärgist lähtuvalt sai 2018 aasta sügisest kokku töögrupp nimega Lasteaed 

Krõll 40. Liikmeid oli palju, kõik tahtsid olla kaasatud.  Ühiselt pandi pead kokku ja peeti 

mõttetalguid, kuidas lasteaia sünnipäeva-aastat võiks tähistada. Aasta sai väga tegus. Mõtteid 

oli palju ning tegutsemisindu jagus. Lasteaed Krõll 40 raames viidi läbi Krõllijooks 

(moodustati eraldi töögrupp, kes juhtis jooksu läbiviimist), mida kindlasti jätkatakse ka 

järgmisel aastatel. Tagasiside lastelt ja lapsevanematelt oli suurepärane. Krõllijooks toimus 16 

aprill. Krõllijooks oli mõeldud kõikidele Saarde valla koolieast noorematele lastele, et 

propageerida liikumist ning tunda sellest rõõmu. Jooksu toimumise päeval oli lasteaia 

nimekirjas 105 last ning rajal oli neist 96. Krõlli süda oli rõõmu täis. 
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Soojendus enne jooksu 16.04.2019 

 

 
 Krõllijooksu meeskond stardijoonel 16.04.2019  
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Krõll 40 raames toimus meeleolukas kokkusaamine endiste kolleegidega. Toimusid avatud 

digitunnid ja huviringid, Krõlli näitused Kilingi-Nõmme raamatukogus ja Tihemetsa 

spordihoones. Lasteaias on üleval Krõllide näitus, kokku toodi hulgaliselt toredaid krõlle, mis 

on meie vilistlaste endi tehtud. 

 
 

Sünnipäeva finaal oli 17 mai, kus lasteaia õuel toimus suur pidu. Kõik rühmad olid 100% 

kaasatud. Lapsed esinesid näidendite popurriiga, võiksime seda nimetada ka näidendite 

maratoniks. Krõll sai endale sünnipäevaks täiesti oma muinasjutu. 

Lasteaed Krõll 40 töögrupi juht kirjeldab antud protsessi nii: 

„Võtsin vastu väljakutse ja olin Krõll 40 juubeli töögrupi juht. Sellist kogemust mul enne pole 

olnud. Viisin läbi koosolekuid. Õppisin palju juhtkonnalt, kuidas lõpptulemuseni saada, et 

midagi ei jääks selgusetuks ning asjad saaks tehtud. Näiteks oli vaja panna paika tegevustele 

alati kuupäev ning kes vastutab. See oli mulle väga hea ja vajalik kogemus. Kindlasti tegin 

vigu, aga nendest õpitaksegi. Krõlli töögrupi juhtimine näitas mulle, et meie majas on palju 

hakkajaid ja eestvedajaid inimesi! Iga inimene sai omale valida temale meelepärase või 

jõukohase abistamise. Eriti meeldis mulle see, et õpetaja abid ja kokad lõid õpetajatega 

kaasa. Näiteks juhtis üks õpetaja abi Krõlli jooksu. Teine tellis fotoboksi ja märgimasina. 

Abistati näituste ja erinevate ürituste juures. Kokad valmistasid üritustele maitsvaid 

suupisteid. Juhtkond võttis samamoodi omale ülesandeid ning kogu maja osales ühiste 

ürituste kordaminekute nimel. Koos tegutsedes õpime me palju. Õpime üksteist tundma ja 

austama. Õpime ära kasutama endi jaoks kõikide kolleegide tugevaid külgi“. 
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Maja aasta eesmärgist lähtuvalt ja lasteaia väärtusi arvestades on läbiviidud kõik üritused nii 

majasisesed kui ka väljaspool maja. 

Meeleolukas sünnipäevapidu 17.05.2019 

 

Juhtimisel lähtume põhimõtetest, et lasteaia jätkusuutlikkuse aluseks on sihipärane ja 

süsteemne tegutsemine. Järjepidev ja süstemaatiline õppe- ja kasvatustegevus ning oma 

tegevuse analüüs. Tagasiside saamiseks personali rahulolust, koolitusvajadustest ja soovidest 

täidavad töötajad igal kevadel õppeaasta tagasisidevormi, mis on saadetud igale rühmale 

elektrooniliselt. Tagasiside vormis analüüsitakse arengukavas määratletud prioriteetsete 

valdkondadega seotud tegevusi ning kas need on ellu viidud. Antud vorm on väga oluline 

õppeaasta edukaks lõpetamiseks ja uue õppeaasta eesmärkide/tegevuste kavandamiseks. 

Saadakse tagasisidet möödunule ja uusi mõtteid/ettepanekuid järgnevaks õppeaastaks. 

Tagasisidevormist tulevad välja protsentuaalsed tulemused rahulolust, tugevused ning 

parendustegevused. Õppealajuhataja teeb tagasisidest aasta kokkuvõtte ning antud kokkuvõtet 

analüüsitakse pedagoogilises nõukogus.  

 

Protsentuaalsed tulemused näitavad erinevate valdkondadega rahulolu õppeaastate lõikes - kas 

suund paremusele või vastupidi. 

Näiteks personalijuhtimine on 3 aasta jooksul teinud läbi tõusu. 

Eesmärk: Lasteaias töötab kvalifitseeritud, elukestvas õppes osalev ja laste mitmekülgset 

arengut toetav personal. 
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Õppeaasta 2016/2017 

4 rühma 6st (66,7%) olid eesmärgi täitmisega täiesti rahul - väga hea, silmapaistev, suunda 

loov. Jooksva aasta tulemused antud tulemusvaldkonnas on silmapaistvad. Valdkonnaga 

töötatakse põhjalikult ja on toimunud oluline areng, tulemusvaldkonna arengut juhitakse 

teadlikult. 

2 rühma 6st (33,3%) Pigem rahul - hea, trend paremusele või stabiilsus heades tulemustes. 

Tulemused on üldjoontes head. Aastaga on tulemusvaldkonnas toimunud areng või on 

säilitatud varasemat kõrget taset. 

Välja toodud tugevused: 

 Võimaldatakse ja organiseeritakse erinevaid koolitusi ja enesetäiendamisi. Osaletakse 

erinevate projektide kirjutamisel. 

 Soetatakse õppetööd toetavaid vahendeid. 

 Õpetajad täiendavad ennast. Jagavad teadmisi. 

 Õpetajate omavaheline kogemuste jagamine. 

 Kasutatakse reaalselt koolituselt saadud teadmisi õppetöö rikastamiseks. 

 On loodud head võimalused enesetäienduseks ja õppimiseks. Väga meeldib, et toimuvad 

koolitused kogu pedagoogilisele personalile lasteaias. 

 Kogu personal on vastava kvalifikatsiooniga, motiveeritud, osalevad koolitustel. 

 

Praendustegevustena toodi välja: 

 logopeedi leidmine lasteaeda; 

 aktiivsemalt osaleda avatud tegevustes; 

 sisekoolituste osakaalu suurendamine; 

 taas alustada arenguvestlustega, et toetada kogu personali individuaalset arengut. 

 

Õppeaasta 2017/2018  

5 rühma 6st (83,3%) olid eesmärgi täitmisega täiesti. 

1 rühma 6st (16,7%) pigem rahul. 

 

Õppeaasta 2018/2019 6 rühma 6st (100%) olid eesmärgi täitmisega täiesti rahul - väga hea, 

silmapaistev, suunda loov. Jooksva aasta tulemused antud tulemusvaldkonnas on 

silmapaistvad. Valdkonnaga töötatakse põhjalikult ja on toimunud oluline areng, 

tulemusvaldkonna arengut juhitakse teadlikult. 
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Välja toodud tugevused: 

 Personali majasisesed- ja välised koolitused, loengud. Personal on kaasatud kõikidesse 

tegevus- ja otsustusprotsessidesse. On võimaldatud hariduse omandamine. 

 Lasteaias tegeletakse aktiivselt kolleegilt-kolleegile õppega. Peale selle käivad õpetajad 

erinevatel koolitustel, jagavad oma teadmisi. Toimiv elukestevõpe. Õpetajate 

loomepäevast aktiivne osavõtt. Arenguvestlused töötajatega - motiveerimine.  

 Soodustatakse elukestvat õpet, kõrghariduse omandamist. Aktiivne koolitustel osalemine, 

oma töös uute teadmiste kasutamine, koolitusreisid, kolleegilt-kolleegile õpe, ühised 

väljasõidud ja koosviibimised (Krõlli sünnipäev) tekitab ühist meeskonnatunnet. 

Tunnustamised. 

 On antud võimalus käia erinevatel koolitustel, et ennast täiendada. Juhtkond ka lasteaeda 

tellinud erinevaid koolitusi, et võimalikult palju saaks ennast täiendada. 

 Õpetajatel on vastav pedagoogiline haridus. Õpetajad on osalenud täiendkoolitustel ja 

kursustel. Koolitustel käinud õpetajad on läbi viinud majasiseseid koolitusi. On esinenud 

ka tellitud koolitaja. 

Praendustegevustena toodi välja vaid logopeedi leidmine lasteaeda. 

Õppeaastal 2017/2018 töötas lasteaias 0,5 ametikohaga logopeed. Täna on ametikoht täitmata, 

sest eelmine logopeed ei täitnud lasteaia ja lastevanemate ootusi. 

 

Meie veendumus on, et õppeasutuse tulemuslikkus saavutatakse eesmärgistatud planeerimise 

ja personali ning teiste huvipoolte maksimaalse kaasamise kaudu. Samuti on oluline 

motiveerimine ja tunnustamine. Lasteaial on välja töötatud motivatsiooni ja tunnustamise 

kord. Kogu personali motiveerimiseks toimuvad ühised väljasõidud/koolitused, 

jõulukoosviibimine, tööjuubelite tähistamine, kandidaatide esitamine KOV tunnustamiseks 

(pedagoogide tunnustamine lasteaia juhtkonna poolt, arvestades pedagoogi töö panust ja 

aktiivsust). 

 

Heaks tavaks on kujunenud iga aastane personali tunnustamine, valitakse töötajate hulgast 

Aasta Krõll (tulemus selgitatakse kogu kollektiivi elektroonilisel küsitlusel), kõikidel 

töötajatel on personaalne tunnustusleht, mida täiendatakse igal aastal. Kõikidel töötajal on 

võimalus tunnustada oma kolleegi ja lahti kirjutada, miks just tema väärib esiletõstmist. 

Tunnustuse on pälvinud nii pedagoogilisest personalist töötajad kui ka tehniline personal (nt 

2019 aasta Krõll oli lasteaia kokk). Oleme juurutamas veebipõhist tunnustamisvormi ka 
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vanematele, kus nad saavad avaldada kiitust töötajale, kes on silma paistnud oma tööde ja 

tegemistega. 

 

 

LAPSE ARENGULINE VAJADUS 

Lastele on loodud mitmekesised võimalused võimetekohaseks õppeks, arvestades iga 

lapse individuaalsust. 

 

Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse eest vastutab lasteaia pedagoogiline nõukogu, kelle 

ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine, hindamine. Meie 

lasteaial on välja töötatud väärtuspõhine õpetamisstrateegia. Väärtuskasvatust lõimitakse 

õppetöösse ning selle elluviimisesse on kaasatud  lapsevanemad kui ka koostööpartnerid.  

Näiteks on meie lasteaias pikaajalise traditsiooniga folklooriring. Folklooriringi sisu ja olemus 

on aga ajas muutunud. Kahel viimasel aastal on folklooriringi läbi viinud uus muusikaõpetaja.  

Folklooriringi eesmärgid: 

1. Laps tutvub Eesti folklooriga ja seetõttu ka oma „juurtega“. 

2. Laps tutvub mõistetega: folkloor, regilaul; oskab rahvuslikke laulumänge ja tunneb Eesti 

rahvapille. 

3. Laps peab pärimuskultuuri väärtuseks. 

4. Lapsel areneb rütmitaju, musikaalsus, motoorika, loovus, fantaasia, emotsionaalsus ja 

keelest arusaamine. 

Folklooriringi eesmärk on luua lapsele kujutluspilt, kuidas eestlased vanal ajal elasid 

(talumajad, raske töö, ei olnud elektrit, lasteaedu, lapsed käisid karjas jne).  Laulmine ja 

laulumängude mängimine oli üks tähtsamaid eestlaste eksisteerimise/ellujäämise osasid.  

Muusikaõpetaja kasutab tegevustes näitvahendeid:  pilte talumajadest, näitab linaseid-  ja 

rahvariideid, tutvustab erinevaid rahvapille (võimalusel saavad lapsed neid mängida). 

Õpitakse ära regilaulu põhimõttel laulmine (ees- ja järellaulja), mängitakse erinevaid 

laulumänge ning räägitakse ka erinevaid muistendeid ja muinasjutte.  

Igal kevadel toimub majasisene folkloorihommik, kus koolieelikud esitavad folkloorse ja 

õpetliku sisuga näidendi. Tänu folklooriringile on meil olnud kohtumised ka Surju ja Karksi-

Nuia lasteaedadega. Oleme oma näidendiga esinenud Kilingi-Nõmme pärimuspäeval.  

Algselt huviringina tegutsenud folklooriringist osavõtmine oli vabatahtlik. Muusikaõpetaja 

leidis, et selliseid teadmisi oleks vaja aga igal koolieelikul. Lähtudes muusikaõpetaja 
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ettepanekust lisati 2019 lasteaia õppekavva 6-7 aastaste laste folklooriõpe, mille eesmärgid on 

eespool toodud. 

 

Lasteaias toimub õppimine läbi mängu, eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. Õppe- ja 

kasvatustegevuse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis on koostatud kooskõlas riikliku 

õppekavaga. Lasteaia õppe- ja tegevuskava on õpetajatele aluseks rühma õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel ning perede nõustamisel. 

Kõik õppe- ja kasvatustegevused on omavahel seotud nädala eesmärkidega, nädala teemaga ja 

on valdkondade vaheliselt integreeritud. 

Õppetegevustes lähtutakse laste võimetest, individuaalsusest ja nende huvidest, kasutades 

erinevaid meetodeid ning IKT vahendeid. Ka lapsed ise  on kaasatud õppetegevuste 

planeerimisse. Lapsed pakuvad nädalateemasid ja päevasõnu, lastel on valikuvõimalused 

õppe- ja vabategevustes.  

 

Laste kaasatus nädalaplaanide koostamisel võib olla planeeritud kui ka spontaanne. Näiteks: 

Lastele meeldib täiskasvanute rolle võtta. Lapsed istusid hulgakesi laua taga, arutasid ja 

teatasid, et nad on nüüd õpetajad. Õpetajal oli arvutis samal hetkel pooleli nädalaplaani 

koostamine. Õpetaja tegi lastele ettepaneku, mõelgu lapsed teema, millest võiks rääkida, mida 

uurida, arutada jne. Nii jagasid lapsed päevi, et kes millest räägib. Näiteks kerkis teema 

koduloomadest, lapsed rääkisid oma kodus olevatest lemmikutest ja huvitavatest seikadest 

koos nendega. Ka käelistes tegevustes pakkusid lapsed teemasid, mida maalida, kleepida, 

voolida, voltida jne. Õpetajad püüavad igal võimalikul juhul laste ideid rakendada, ka siis kui 

tegevused on planeeritud. Õpetajad on valmis oma tegevused ümber organiseerima ja minema 

loovalt kaasa laste ideede ja mõtetega, väärtustades seejuures laste huvi õppetöö rikastamisel. 

 

Õpetajad lähtuvad õppesisu valikul põhimõttest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale, 

kergemalt raskemale. Õpetajad kavandavad ning koostavad õppe- ja kasvatustegevuse kava 

oma rühmale, kaasates ka muusika- ja liikumisõpetaja.  

Lastele on loodud turvaline ja arengut soodustav keskkond, õppe- ja kasvatustegevus viiakse 

läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas mängulises keskkonnas. 

Teostatakse õuesõpet, korraldatakse erinevaid õppekäike ning toimuvad plaanipäraselt matkad 

ja majaüritused. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. 

Näiteks isade- ja emadepäeva nädalatel tutvustavad vanemad erinevaid ameteid, kus 

arutatakse ametite vajalikkust ja viiakse läbi erialale vastavaid tegevusi (tooli meisterdamine, 
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jumestamine, vallavanema töö, naaberriigi keele tutvustamine jne). Koostööpartnerid 

teostavad sihipäraselt õppepäevi ning rühmad külastavad koostööpartnereid vastavalt 

planeeritud tegevustele ja üritustele (päästeamet, kool, muusikakool, haigla, klubi, 

taarapunkt, poed jne). 

Üks päev nädalas (rühmades erinev) on oma mänguasjade päev, kus vabamängu aeg on 

tavalistest päevadest planeeritult pikem. 

 

Õppe- ja kasvatustöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid, mille erinevad valdkonnad 

on omavahel lõimitud. Aktiivõppe meetodite kasutamine annab lapsele võimaluse olla 

uudishimulik, aktiivne, loominguline, ise mõelda ja tegutseda. Aktiivõppe 

parendustegevusena näeme, et rohkem tuleks rakendada meeskonnatööd. Väiksemates 

gruppides töötamine aitab parendada rühma sisekliimat, laste suhtlemisoskust, 

meeskonnatööd, individuaalset arengut, loomingulisust, iseseisvust jne. Õpetajale annab see 

parema võimaluse lapse individuaalsest arengust lähtuvalt planeerida erinevaid tegevusi. 

 

Positiivset kasutust on õppe-kasvatustöös leidnud ka kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

võimaluste kasutamine. Lasteaed on innovaatiline ja varustatud kaasaaegsete vahenditega. See 

võimaldab õppetegevusi mitmekesistada kõikides rühmades sh ka sõim. IKT vahendeid 

kasutatakse õppetöös, luues õppematerjale, lastega koos animatsioone, videoid jpm 

(meediakasvatus). IKT vahenditest kasutatakse õppetöös kõige enam BeeBot’i ning 

projektorit ja arvutit. BeeBotid on väga toredad, need aitavad tegevusi põnevamaks muuta 

igas eas lastel. Lähtuvalt nädalateemast ja -eesmärkidest on õpetajad loonud BeeBot’le 

erinevaid aluseid. Näiteks leivanädalal leiva teekonnast lauale. 

Arvuti ja projektori kasutamine võimaldab kogu rühmaga vaadata erinevaid õppefilme, 

animatsioone, looduskaameraid jne. Näiteks on lastega vaadatud meie oma õpetajate loodud 

animatsioone muinasjuttudest „Kakuke“ ja „Tuhkatriinu“. Arvutit kasutatakse õppetöös 

PowerPoint esitluste vaatamiseks, erinevate loodushäälte kuulamiseks ja veebikeskkonnas 

(LearningApps.com, muki.loremipsum.ee, Frepy.eu jne) olevate mängude mängimiseks. 

Kõige rohkem kasutatakse LearningApps.com keskkonda, kuna seal on võimalik valida juba 

olemasolevate mängude vahel ning see annab võimaluse ka endal luua uusi ja väga erinevaid 

mänge. Näiteks on koostatud mänge prügi sorteerimiseks, raamatutegelaste teemal jne. 

LearningApps.com keskkonnas lõi uusi mänge ka vabatahtlik Saksamaalt. LearningApps 

keskkonnas olevate mängude mängimiseks kasutatakse ka interaktiivset tahvlit. Interaktiivne 

tahvel annab võimaluse lastel vaadata video- ja piltmaterjali ning tahvlile joonistada ja 
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kirjutada. IKT vahenditest on kasutatud ka fotoaparaate. Näiteks käidi lastega kevadet 

otsimas, kus jagati lapsed kolmeks grupiks ja iga grupp sai omale ühe fotoaparaadi. Hiljem 

vaadati tehtud pilte projektori vahendusel ning toimus arutelu. Samuti on kasutatud 

tahvelarvuteid QR koodi jahi koostamiseks, kus iga QR koodi taha oli peidetud üks täht ning 

Quiver 3D coloring App’i laste motiveerimiseks värvipiltide värvimisel. 

 

Lugemisoskuse arendamiseks kasutatakse nädala- ja päevasõnametoodikat. 

Keskkonnakasvatuse edasiarendamisel rakendatakse õuesõpet, mis toimub planeeritult 1 kord 

nädalas.  

 

Õppekava eesmärkide täitmist analüüsitakse läbi tegevuste analüüsi iga päeva lõpus, laste 

arengumappides, rahulolu uuringutes, lastevanematelt ja koolilt saadud tagasiside kaudu. 

Näiteks: Arenguvestlused lasteaias on tavaliselt toimunud õppeaasta lõpus, kevadel, kus 

õpetajad annavad vanematele tagasisidet lapse arengu kohta. 2018/2019 õ/a alustasime 

arenguvestluste läbiviimist sügisel, et soodustada koostööd peredega. Arenguvestlustel osales 

79% peredest. 

Vanemad, kes arenguvestlusel ei osalenud, saavad õpetajatelt tagasisidet infosüsteem Eliis 

kaudu kui ka igapäevastes vestlustes. Tagasisidena on õpetajad ja lapsevanemad öelnud, et 

arenguvestluse käigus saadi olulist informatsiooni lapse arengu ning edasiste 

arendustegevuste kohta. Lapsevanemad ja õpetajad tegid omavahelised kokkuleppeid, kuidas 

toetada lapse edaspidist arengut, lisaks toimusid eraldi ümarlauad peredega, kelle laste areng 

vajas täiendavat tuge ja abi. 

Arenguvestluse toomine sügisesse on eesmärgiga, et lapsevanem koostöös lasteaiaga hakkaks 

rohkem panustama oma lapse arengusse, mitte ei toimuks õpetajapoolne aruanne 

lapsevanemale, mida laps oskab, mida on tehtud. Oluline on saavutada ühised kokkulepped 

lapsevanema ja lasteaia vahel. 

 

Igale lapsele on koostatud personaalne arengumapp. Arengumapi sisu on ühiselt koostatud ja 

kokkulepitud, lähtudes lasteaia õppekava korraldusest. Lapsele koostatud arengumapp 

sisaldab õpetaja poolt läbi viidud vaatlusi, tähelepanekuid, individuaalsuse kaarti, märkmeid, 

kokkuleppeid lapsevanemaga (arenguvestluste tulemused), koolivalmiduse kaarti (6-7a lastel) 

ja joonistusi koos lapse kommentaaridega. Laps kirjutab arengumappi igal õppeaastal oma 

nime, kaanele kleebitakse lapse käe ja jalgade figuurid (seda tehakse lasteaeda tulles ja 

lasteaia lõpetades). 
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Meie lasteaias toimub lapsevanemale lapse arengust regulaarse tagasiside andmine Eliis 

infosüsteemi kaudu. Lapse arengukaarti täidavad õpetajad Eliis infosüsteemis järjepidevalt, 

tehes märkmeid ja tähelepanekuid lapse arengu osas. Samuti koolivalmiduse hindamine ja 

koolivalmiduskaardi koostamine kooliminevatele lastele. 

Infosüsteem Eliis on leidnud laialdast kasutust lastevanemate hulgas, sest kõik avaldused, 

teated ja sõnumid laekuvad antud keskkonda. Lapsevanemal on võimalus jälgida lasteaias 

toimuvate ürituste kalendrit ja menüüd kui ka tutvuda lasteaia oluliste dokumentidega (nt 

kodukord). Arendusena näeme, et õpetajad lisavad igal nädalal lapse kohta personaalselt 

informatsiooni. 

 

Lasteaias on kolm rühma liitunud Kiusamisest vabaks metoodikaga. Igapäevaselt käsitletakse 

sotsiaalseid käitumismudeleid läbi mängude, kirjanduspalade, rühmatööde, käeliste tegevuste, 

töölehtede jne. Metoodika lapsesõbralikumaks käsitlemiseks on rühmas igal lapsel oma karu, 

kes on koduga koostöös riietatud ning mida kasutatakse erinevate situatsioonide ja 

probleemide lahendamisel.  

 

 

KASVAMIST JA ARENGUT TOETAV KESKKOND 

 

Lasteaial on välja kujunenud kindlad traditsioonilised üritused, mis toetavad lasteaias kokku 

lepitud väärtuste viimist lasteni ja nende peredeni. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikku alates 2006 aastast. Tervisedendus töö korraldamiseks on 

moodustatud tervisemeeskond (TEL). Igakuiselt toimuvad tervisehommikud, tänu millele on 

lapsed teadlikumad tervislikest eluviisidest. 

Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas, mis annab võimaluse palju õues viibida ja teha 

jalutuskäike lasteaia lähedal asuvasse metsa, järve äärde, kelgumäele. Lasteaia igale 

vanuserühmale on koostatud looduse õpperada, mida läbitakse kaks korda aastas (kevadel ja 

sügisel). Lasteasutuses on loodud õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab kõikide laste õpihimu, on 

eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav. Õuealale on kujundatud piknikuplats, kus 

saab läbi viia õuesõpet ja teisi üritusi. Igal nädalal ühel päeval toimuvad õppetegevused õues 

ning see kajastub ka Eliis infosüsteemis. Keskkonnakasvatuse edasiarendamisel rakendatakse 

õuesõpet kui üht meetodit, mida lõimitakse aktiivselt teiste ainevaldkondadega. Täiustatud on 
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õuesõppe võimalusi ja loodusalaseid õpimappe, majaüritusedki toimuvad sageli õues 

(kevadlaat, sügise sünnipäev, liikluspäev, rühmade poolt korraldatavad majaüritused jt). 

 

Näiteks: Tervisehommik „Kuidas parklas õigesti käituda“ 

Lapsed seisavad helkurvestidega parkla juures murul. Õpetajad andsid selgitusi, et tuleb 

jälgida punast autot väga tähelepanelikult. Hiljem analüüsiti, kas autojuht käitus 

nõuetekohaselt. 

● Õpetaja sõidab autoga rallitades parklasse. Tal on kinnitamata turvavöö, ei näita 

suunatuld, pargib auto risti punaste joonte vahele. Ta teeb ukse lahti ja hüüab „Hei 

sõbrad, pole ammu näinud!“ – Järgnes analüüs, mida tegi õpetaja valesti? 

● Õpetaja sõidab autoga rahulikult parklasse. Tal on turvavöö kinnitatud, näitab 

suunatuld, pargib auto joonte vahele, tuleb autost välja ja sulgeb auto ukse. Siis läheb 

võtab auto pakiruumist tõukeratta ja kiivri. Paneb kiivri ratta külge ja läheb keset teed 

rattaga kihutama. – Järgnes analüüs, mida tegi õpetaja õigesti, mida valesti? 

● Õpetaja sõidab autoga rahulikult parklasse. Tal on turvavöö kinnitatud, näitab 

suunatuld, pargib auto punaste joonte vahele, tuleb autost välja ja sulgeb auto ukse. 

Siis läheb võtab auto pakiruumist tõukeratta ja kiivri. Sulgeb pakiruumi ning kõnnib 

tõukeratta ja kiivriga lasteaia hoovi. Paneb kiivri pähe ja läheb rattaga lasteaia hoovi 

sõitma. – Järgnes analüüs, mida tegi õpetaja õigesti, mida valesti? 

Käitumine parklas. 
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Näiteks: Tervisehommik 

Talvele mitteiseloomulikud ilmad on liikvele toonud erinevad viirused. See jätab paratamatult 

oma jälje ka lasteaia igapäevaellu. Kes meist ikka tahab haige olla? Krõllipere kogunes 

lasteaia saali tervisehommikule. Teemaks oli „Kuidas jääda terveks?“. Eesmärgiks lastele 

meelde tuletada igapäevatoiminguid, mis aitavad haigusi eemal hoida. Saalis ootasid ees 

Krõll ja murelik Sipsik. Sipsik oli külmetunud, köhis ja nuuskas. Ta tunnistas Krõllile, et oli 

kord ilma mütsi ja kinnasteta õues mänginud. Mänguhoos läks lumi talle ise suhu. 

Loomulikult sõi ta lume ära. Lapsed selgitasid Sipsikule, mida õue selga panna. Üks julge 

laps näitas, kuidas peab käsi pesema. Koos muusikaõpetajaga lauldi „Riidessepaneku laulu“. 

Üheskoos arutati, kuidas ennast karastada, liikumisõpetajaga tehti tervisesporti. Krõll tõi 

postkastist tervise manifesti, mis sisaldas kokkulepet, kuidas hoida oma tervist. Iga rühm sai 

omale tervise manifesti, mida järgida. Sipsik lubas kõigile, et õue minnes paneb end 

korralikult riidesse, ei söö õues lund ning teeb sporti! 

 

Esimesed märkmed toimunud 

tervisehommikute kohta on aastast 1997 

(november). Sel ajal toimusid tervisehommikud 

kolm korda aastas. Hetkel on traditsiooniks, et 

tervisehommikud toimuvad iga kuu. Teemad 

tekivad vajaduspõhiselt kui ka nädalateemadest 

lähtuvalt. Üldjuhul planeerivad õpetajad juba 

aasta alguses, mis kuus, mis teemal, mis 

eesmärgiga, tervisehommik/majaüritus toimub. 

Kõik üritused toimuvad maja eesmärkidest ja 

väärtustest lähtuvalt. Näiteks „Suhkur sõber või 

vaenlane“, „Krõll kannab helkurit ja saab 

liikluses hakkama“, „Mängul ja päriselt“, Krõlli 

hambad“. Üritused kannavad endas õpetlikku 

sõnumit: tervis, tunded, käitumine, sõprus, turvalisus jne. Väärtuste rakendamise kohta saame 

ennekõike tagasisidet laste käitumistest, hoiakutest. Näiteks: Jalgrattaga sõites kannavad 

lapsed kui ka lapsevanemad kiivrit ja samuti helkurit. 

 

Lastele, kes pole veel lasteaiaealised, tegutseb meie majas Mängukool, mida viib läbi 

muusikaõpetaja. Väikelaste mängukool on mõeldud nendele peredele, kes tahavad oma 
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lapsega koos lasteaiaga kohaneda, et harjumine oleks rahulik ja turvaline. Mängukool pakub 

kvaliteetaega, et olla koos oma lapsega ning suhelda ka teiste peredega.  Mängukooli 

muusikalised tegevused lähtuvad väikesest lapsest. Tegevuste kaudu õpib laps ennast 

tunnetama (pai-, hüpitus- ja silituslaulud), eneseteenindamist (kammin juukseid, söön putru, 

panen riidesse), rütmitunnetust pillimänguga, jagamist ja teistega arvestamist (võtan 

mänguasja, annan ära mänguasja). Samuti õpitakse liikumist ja koordinatsiooni (nii ema süles 

kui juba ise ringi liikudes), imiteerimist (erinevad hääled, liigutused, näoilmed), viisakust ja 

hoolimist (teretuslaulud), ühislaulmist ja koostegutsemist (alus meie laulupeo traditsioonidele) 

jne. Laps tutvub ja harjub lasteaiaga ning uute inimeste lähedusega, mis on suureks toeks 

kohanemisel. 

Koostegutsemise rõõm. 

 

Muusikalistes tegevustes ei õpetata ainult laulmist, vaid igas tegevuses leidub ka 

väärtushinnangute kasvatamist. Näiteks algavad muusikalised tegevused (sh ka mängukoolis) 

„Tere“ lauluga. Terega me näitame, et ma olen sind märganud ja saame soovida ilusat päeva 

ning tervist.  

Iga muusikaline tegevus peab olema lapsele jõukohane ning tekitama rõõmu nii emale kui 

lapsele. See tagab laste eduelamuse ning on soodne pinnas individuaalsele arengule. 

Väikelaste mängukooli lastevanemate tagasiside on olnud positiivne. Noored  lapsevanemad 

märgivad, et kodust välja saamine, tutvumine teiste samaealiste laste vanematega ning 

laulmisel- tantsimisel- mängimisel tekkinud head emotsioonid on need, miks nad mängukooli 
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tulevad. Juba lasteaias käivate laste vanemad, kes on osalenud mängukoolis, väidavad, et 

lapse harjutamine lasteaeda on olnud sujuv ning probleemideta. Laps oli juba tuttav suure 

saaliga, lasteaia majaga ning tuttav keskkond aitas kaasa kiirele harjumisele.  

 

 

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED  

Huvigrupid on kaasatud laste ja lasteaia järjepideva arengu toetamisse. 

 

Lähtume põhimõttest, et koostöö erinevate huvigruppidega toetab lasteaia ja lapse arengut. 

Huvigrupid ja koostööpartnerid on kaasatud lasteaia arendustegevusse. Lasteaed Krõll 

koostöövõrgustik toetab lasteaia visiooni ja missiooni elluviimist. 

Õppeaasta alguses kavandatakse kindel tegevuskava koostööks huvigruppidega ja 

koostööpartneritega. Levinumaks koostöövormiks on koosolek ja ühisüritused.  

 

Lastevanemate koosolekud toimuvad igas rühmas kaks korda aastas – kevadel ja sügisel 

(üldjuhul ka sagedamini). Sügiskoosolekutel antakse ülevaade tegevuskavadest, toimuvatest 

ühisüritustest, tutvustatakse kodukorda, valitakse hoolekogu liige ja lepitakse kokku 

arenguvestluste ajad. Samuti arutletakse edasiste plaanide üle, kus lapsevanemad saavad 

kaasa rääkida ühiste tegevuste planeerimisel. Kevadistel koosolekutel tehakse kokkuvõtteid 

õppeaastast ning kavandatakse uued suunad edaspidiseks. Koolieelse rühma lastevanematel 

on sügisel kohtumine kooliõpetajatega, kus antakse ülevaade kooli ootustest. 

Informatsiooni lasteaiast toimuvast saavad lapsevanemad rühma stendilt, kodulehelt, 

Facebookist (igal rühmal oma grupp), Eliis infosüsteemist, kohalikust ajalehest Saarde 

Sõnumid, koosolekutel räägitust ja vestlusringidest.  

 

Lasteaias on hästi toimiv hoolekogu. Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord 

kvartalis kui ka vajadusel sagedamini. Lapsevanemad on aktiivsed osalejad lasteaia töös, 

ühisüritustel ja rühmapidudel. Hoolekogu aktiivsust näitab huvi lasteaias toimuva vastu. 

Tuntakse huvi, mida saaksid vanemad ise ära teha ning seeläbi lasteaiale kasulikud olla. 

Hoolekogu algatusel on toimunud erinevad talgud. 
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Näiteks: Hoolekogu mõtte ja algatusega maaliti lasteaia 

kõnniteeplaatidele ja asfaldile toredad ja lustakad 

pildid, numbrid ja tähed. Mõtted said vormitud 

kingituseks (Lasteaed Krõll 40), mis oli suurepärane 

üllatus lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele. 

Hoolekogu liikmed otsisid endale koostööpartnerid 

(Sadolini värvikeskus ja Kilingi-Nõmme Coop), kes 

toetasid erinevate vahenditega. Talgud peeti kahes osas 

(tõsteti kõnniteeplaate ja maaliti pilte). Talgud olid 

lustakad ning Krõll on ülimalt õnnelik, et tal selline 

tegus ja loominguline hoolekogu.  

 

Näide: Talgute raames on 

lasteaiale tehtud ka jalgratta 

hoidjad. Ka sel korral 

organiseerisid vanemad ise 

vahendid ja materjalid. 

Jalgratta hoidjad tehti koos 

lastega. Igaüks, kes soovis, 

sai kaasa lüüa. 

 

Uhked jalgrattahoidjad. 
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Vanemate aktiivsust näitab osalemine lasteaia üritustel, olles ise kaasatud peo läbiviimisel. 

Näiteks lapsevanemate üllatusetteaste jõulupeol laste lemmiklauludega. Suur abi on olnud 

vanematest laste kostüümide soetamisel erinevate ürituste korraldamisel. Lapsevanemad on 

mitmel aastal toonud jõulukuused. Vanemad on huvitatud, et lapsed saaksid osaleda ja 

esineda valla üritustel (organiseerinud transpordi). 

 

Koostöös vanematega on  organiseeritud erinevaid väljasõite õppekasvatuse eesmärgil. 

Vanemate poolt on organiseerida lõpureis kooliminevatele lastele. Arvamusi, soove ja ootusi 

saavad lapsevanemad avaldada igapäeva vestluste käigus ja arenguvestlustel. 

Näiteks: 2017 sügisel tõstatas murelik vanem küsimuse lasteaia lahtioleku aja suhtes (lasteaed 

avatud kuni 18.00). Muret arutati hoolekogus. Välja selgitamaks, kui paljudel vanematel on 

vajalik lasteaia lahtioleku aja pikendamist, viidi läbi küsitlus. Küsitluse tulemusel ning vastu 

tulles vanematele, muudeti lasteaia lahtioleku aega (kuni 18.30).  

 

Lasteaia poolt koostatud rahuloluküsitlust vanemate seas ei ole läbi viidud. Alates aastast 

2017 oleme kasutanud võimalust ning viinud läbi Innove poolt korraldatud küsitluse. Kahjuks 

on olnud vanemate tagasiside vähene. Parendustegevusena oleme koostamas lasteaia 

rahuloluküsimustiku veebipõhist vormi, et juurutada kirjalikku tagasisidestamist, sest 

vanemate arvamus on meile oluline. 

 

Rahulolust lasteaias toimuvast annavad vanemad üldjuhul vestluse käigus, lasteaia facebook 

lehel kui ka Eliisis. Positiivset tagasisidet on antud kogupere jõulupäeva, isade- ja 

emadepäeva, vanavanemate peo ja teiste ühisürituste tähistamise kohta. 

 

Näide: Aastast 2015 toimub lasteaias ühine kogupere jõulupäev. Sel päeval on tööl kõik 

lasteaia töötajad. Igal aastal on abis vabatahtlikud õpilased gümnaasiumist. Saalis toimuvad 

korda mööda rühmade jõulupeod. Avatud on kõik rühmaruumid – igas rühmas erinevad 

tegevused. Kõik külalised ja lapsed saavad kaunistada piparkooke, saab ühiselt 

vanematega/õe-vennaga meisterdada jõulukaunistusi, -kaarte. Kolm aastat on erinevad 

vabatahtlikud tutvustanud sel päeval enda jõulukombeid/traditsioone – saksa tuba (kahel 

korral) ja prantsuse tuba (1 kord). Igal aastal on populaarne kohvik. Kohvikusse toovad 

lapsevanemad müügiks erinevaid küpsetisi, võileibu, salateid, mida ühiselt kodus lastega 

valmistatakse. Saadud tulu läheb heategevuseks lapse rühmale.  
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Kohaliku omavalitsusega koostöös toimub lasteaias Tervise Arengu Instituudi 

vanemlusprogramm „Imelised aastad“. Lasteaed pakub koolituse läbiviimiseks ruume, 

tehnikat, toitlustust ning lastehoidu. Selleks, et toetada peresid, kellel on vaja ennetada või 

lahendada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke vanemlikke oskusi. 

Kohaliku omavalitsusega koostöös tähistatakse õpetajate päeva ja organiseeritakse lastele 

jõulupakid. Suhtlemine ja info vahetamine omavalitsusega toimub lasteaia juhtkonna ning  

hoolekogu liikmete kaudu. 

 

Lasteaial on suur koostöövõrgustik, kellega tehakse tihedalt koostööd. Üheks meie väga heaks 

koostööpartneriks on Kilingi-Nõmme Gümnaasium (algklasside õpetajate külastused 

lasteaeda, lastevanematega kohtumised, lasteaialaste tutvumine kooliga, kevadised 

koolikülastused, ühine spordipäev sügisel jne). 

 

Et muuta lastele ja peredele üleminekut lasteaiast kooli sujuvamaks, teeme me tihedat 

koostööd juba varem. Õppeaasta alguses saavad meie lasteaias  kokku  I klassi õpetajad ja 

kooliminevate laste vanemad, et rääkida koolivalmidusest ja vajalikest oskustest. 

Vestlusringis saavad vanemad otsest teavet, millele tähelepanu pöörata ja milliseid oskuski 

oleks vaja arendada. Meile on oluline, et lapsevanemad teeksid nii lasteaia kui ka kooliga 

koostööd ning  laps tunneks tegutsemisest rõõmu ja tal oleks huvi õppimise vastu. 

 

Lasteaiast kooli mineku muudab sujuvamaks ka koolivalmiduskaart, mis annab ülevaate lapse 

individuaalsusest ja arengutasemest. Just sellel põhjusel vaatasime oma koolivalmiduskaardi 

üle koos algklasside õpetajatega kooli-lasteaia ümarlaual. Kooli-lasteaia ümarlaud on pika 

traditsiooniga koostöövorm, mille eesmärgiks on  anda tagasisidet tehtud ettevalmistusest 

kooliks. Kooliõpetajad annavad ülevaate, kuidas on lastel koolis läinud ning antakse edasisi 

soovitusi. 

 

Kooliga koostöös on toimunud õpilastele perekonna- ja karjääriõpe, mis 2019 aasta sügisel 

saab uue alguse. Uus koostööprojekt nimega „Alushariduse praktiline eelkursus“ on mõeldud 

10-12 klassi õpilastele, tutvustamaks lasteaia elu ja tööd. 
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Direktor ja õppealajuhataja tutvustamas uut algavat eelkursust. 

 

2019/2020 õppeaasta fookuses olevad teemad on lasteaed kui haridusasutus (erinevad 

lasteasutuste tüübid), lasteasutuse töökorraldus (struktuur), õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldamine ja läbiviimine, räägitakse kaasaaegsetest õppevahenditest (digivahendid, 

robootika jm) ning võimalustest osaleda erinevates  projektides. Kindlasti sisaldab kursus 

praktilisi töid, kus õpilane saab rakendada omandatud teadmisi. Kursuse raames saavad kasu 

nii lapsed, õppijad kui ka õpetajad. Kõik osapooled saavad uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi, 

töökeskkonna vaheldusrikkust. Juhtkonna poolne nägemus oleks, et õpetajad saavad 

motivatsiooni enesearenduseks ning alustaksid vähemalt kutsestandardi tase 6 analüüsi 

koostamist ja taotlemist. 

 

Juba 3 aastat on elevust pakkunud meie Euroopa vabatahtlikud, kes on kaasatud lasteaia 

igapäevaellu ning on silmapaistnud ka kogukonnas. Lasteaias on edukalt lõpetanud oma 

teenistuse 2 noort inimest, Christina (Saksamaalt) ja Corentin (Prantsusmaalt), Lea Zoe 

(Saksamaalt) teenistuse lõpp on septembris 2019.  

 

Alustasime oma vabatahtliku teekonda aastal 2016. Aastal 2017 käivitus uus Euroopa 

Solidaarsuskorpuse programm, mis jätkab Euroopa vabatahtliku teenistuse suunda, andes 

noorele veelgi juurde uusi praktika- ja töövõimalusi. Teeme koostööd SA Archimedes 
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noorteagentuuriga (SANA), mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu 

toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Projekti toetab SA Archimedes 

Noorteagentuur Erasmus+ programmist. Projekti aitab koordineerida MTÜ Noortevahetuse 

Arengu Ühing EstYes. 

 

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist 

mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja 

kultuuriga. EVT eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, 

arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi. 

Vabatahtlik teenistus on läbi kolme aasta andnud võimaluse pakkuda rohkem uusi ja 

huvitavaid tegevusi, toetades seejuures laste igakülgset arengut. Projektist osavõtmine on 

avardanud nii laste kui täiskasvanute silmaringi. Muutnud meid avatumaks, tolerantsemaks 

uue ja tundmatu suhtes, toonud lasteaeda uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. Vabatahtlik 

teenistus on võimaldanud suurendada rahvusvahelist koostööd, motiveerida töötajaid ning 

rikastanud töökeskkonda. 

 

Väga heaks näiteks on meie esimene vabatahtlik Christina, kes oli väga avatud ja 

ambitsioonikate ideedega. Ta osales aktiivselt rühmatöös, algatas erinevaid tegevusi, aitas ja 

korraldas erinevaid majaüritusi ja läbi selle õppis ära eesti keele.  

Näiteks tähistati meie lasteaias Saint Martini päeva (novembris), täpselt nagu seda tehakse 

Saksamaal. Ettevalmistused tehti meeskonnana, kaasates ka lapsevanemad. Lapsed 

valmistasid laternaid, lasteaia saalis toimus ühisüritus, kus räägiti, kes on püha Martin ning 

lasteaia ümber toimus laternarongkäik (esmakordselt esines Christina siis eesti keeles). 

 

Christina algatusel korraldati vastlakarneval, kus kõik lapsed olid erinevates kostüümides. 

Koos liikumisõpetajaga näidati ette erinevaid saksa tantse ja lapsed tantsisid nende järgi. 

 

Lasteaia kogupere jõulupäeval valmistas Christina ette saksa traditsioonilise jõuluruumi: seal 

oli palju saksa traditsioone käsitlevaid plakateid ja nende põhjal toimus viktoriin. Lapsed said 

meisterdada jõuluehteid, degusteerida saksa jõulukooki ja palju muud.Põnev oli Saksamaa 

teemaline kuu. Lastega tehti Saksamaa kaart, räägiti saksa rahvustoitudest, rahvusriietest, 

tantsudest, muusikast jne. Kuu lõppes sellega, et kõik rühmad käisid Christina kodurühmas 

vaatamas, mida on tehtud (erinevad meisterdused, mängud jne). 
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Christina korraldas koostöös oma juhendajaga saksa 

kultuuriõhtu, kus osalesid kõik lasteaia töötajad. 

Valmistati traditsioonilist saksa toitu ning vaadati 

slaidiesitlust, mis oli Christina kodumaast ja kodulinnast 

(Ulzen). Kilingi-Nõmme kultuurimajas toimus ka saksa 

kultuuriõhtu, mis oli mõeldud kogukonna elanikele. 

 

Christina osales aktiivselt kogukonnategemistes näiteks 

naiskooris, saviringis, linetantsus ja näiteringis. Tutvus 

eesti kultuuri ja traditsioonidega. Christina jättis kogu 

kogukonnale sügava jälje, tema tööd ja tegemised paistsid 

silma ning teda tunnustatid Saarde valla vabatahtlik 

tiitliga. 

 

 

 

KOKKUVÕTTEKS 

 

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll lähtub oma töödes ja tegemistes ühiselt kokku lepitud 

väärtustest. Lasteaia juhtimisel ja arendamisel pööratakse olulist tähelepanu õppe- ja 

kasvatustegevuse kui põhiprotsessi tulemuslikkuse tagamisele. 

Lasteaia arengule on oluliselt kaasa aidanud üksteisega arvestav ning arenguvõimeline 

kollektiiv, kes on väärtustanud lapsest lähtuva õpetamise – kasvatamise põhimõtteid ja 

mängu, kui lapse põhitegevust. Suurimaks tugevuseks peamegi oma lasteaia meeskonda ning 

koostööpartnereid, kes on kaasatud asutuse arendustegevusse. Eesmärk on tagada lapse 

mitmekülgne areng. Lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Õppimine toimub mänguliste ja mitmekesiste tegevuste 

kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt.  
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Analüüsi koostasid: 

Direktor Evi Lapp 

Õppealajuhataja Aliis Paal 

Majandusjuhataja Aire Aldoja 

Muusikaõpetaja Kristiina Välja 

Rühmaõpetaja Annika Aldoja 

Rühmaõpetaja Ene Lauri 

Rühmaõpetaja Helina Pärnpuu 

  

Eneseanalüüsiga kandideerime tunnustusele Hea lasteaia edendaja 

 


