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RUMMU LASTEAED LEPATRIINU TEGEVUSKAVA

2020/2021 ÕPPEAASTA
Õppeaasta teema:TAHAN KÕIKE TEADA! UURIN JA KATSETAN!

ÜLDEESMÄRK: Läbi põnevate mänguliste tegevuste, lapsekeskse metoodika kasutamise ja läbi aktiivse liikumise toetame lapse uurivat ja põnevat
maailma.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:





Laps väärtustab, märkab ja hoiab oma ümbritsevat keskkonda.



Laps tutvub digivõimaluste ja programmeerimise algtõdedega.



Laps on terve, enesekindel, õnnelik ja endaga rahul.

Toetame laste tervislike eluviiside- ja hoiakute kujunemist väärtustades liikumist ja tervislikku toitumist.

Eesmärgid:
 Järgitakse väljakujunenud traditsioone (eestvedamine ja juhtimine).
 Omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitud jagatakse nn kolleegilt-kolleegile õppimise kaudu (personalitöö).
 Õpetatakse säästvalt suhtuma ümbritsevasse keskkonda läbi isikliku eeskuju, hoiakute ja mõtteviisi (ressursside juhtimine).
 Õppe- ja kasvatustegevustes väärtustatakse loovust, tervist, loodust ja keskkonda (õppe- ja kasvatustöö).
 Digipädevuste kujundamine (õppe- ja kasvatustöö).
 Tagasiside kindlustamine huvigruppidelt (koostöö huvigruppidega).
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Juhtkond:
•

Lasteaia ametikohtade optimeerimine, pearahapõhise eelarve tingimustes säästlik majandamine

•

Õppiva organisatsiooni käsitluse teadvustamine, rakendamine. Koolituste organiseerimine.

•

Alustatud: Keelekümblus ja kiusamisest vaba lasteaed projekti

•

Planeerida: Tervist edendav lasteaed ja õuesõppe projekte

Eesmärkide saavutamiseks: rõhk järgnevatele väärtustele- koostöö ja sõbralikkus. Erinevad rühmadevahelised ettevõttmised, kaasata ka
huvialaringe rühma- ja ühisüritustesse.
Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärk
Märkamine, hoolimine ja
kaasamine

Tunneme rõõmu loovast
tegevusest

Tegevused
1. Nädala- ja kuuteemad on seotud üksteisest hoolimisega
2. Ümbritsevaga loovuse toetamine
3.laste kaasamine ühisürituste planeerimisse ja läbi viimisesse

Tähtaeg
pidev
õppeaasta
jooksul

1. Robootikategevuste integreerimine õppekasvatustöösse (vähemalt 2x
kuus). Kaasta digitehnoloogiat õppetöösse.

Pidev

2. Õuesõppetegevused vähemalt 1xnädalas
3. Loodust ja keskkonda puudutavates konkurssidest ja projektidest osa
võtmine vähemalt 1xõppeaastas.
4. Tervisekasvatuse teemade käsitlemine vähemalt 1xkuus

Sügisnäitus
Puu- ja
juurviljade
propageerimine

Vastutaja
Kõik
rühmad
õpetajad
direktor,
vastutav
töögrupp
Haridusteh
noloog
õpetajad
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Ümbritseva looduse ja
keskkonna väärtustamine

1. Õuesõppe läbiviimine (1 tegevus nädala jooksul õues)
2. Õppekäigud loodusesse
3. Loodust ja keskkonda puudutavate konkurssidest ja projektidest osa
võtmine (vähemalt 1 õppeaasta jooksul)

Erivajadustega laste
toetamine.
Lapse arengu hindamine.

1. Andekate laste toetamine (õppekava täiendamine)
2. Uute lastega perevestluste läbiviimine sügisel
3. Lapse arengu hindamine 2x õppeaastas
4. Individuaalse arenduskava koostamine

Tervislike eluviiside
väärtustamine

1. Tervisekasvatuslikke teemasid käsitletakse vähemalt 1x kuus
2. Südametegude tegemine
3. Üks õppetegevus 1x nädalas õues
4. Südamekuu tähistamine (üritused, infopäevad jne)

Koolivalmiduse saavutamine 1. Eelkool Paldiski ja Vasalemma põhikoolis
2. Kooliks ettevalmistus koos lapsevanemaga
3. Koolivalmiduskaardid
4. Lapse arengumapp

pidev
pidev
pidev
õppeaasta
jooksul

Kõik
rühmad
Kõik
rühmad
Kõik
rühmad
Kõik
rühmad
õppeaasta
Õppekava.
jooksul
Eripedago
og,
detsember 2020 logopeed,
sügis 2020/kevad kõik rühma
2021
õpetajad

pidev
pidev
pidev
kevad 2021
Aprill

Oktoober 2020
kevad 2021
maikuu
pidev

Kõik
rühmad,
logopeed,
Kõik
rühmad
Kõik maja
personal
Kõik
rühmad

Kalakesed/
Rukkilill
õpetajad
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Ühisüritused

`kell 9.15

´´ kell 16.00

vastutajad

01.09

Teadmiste päev ´

Muusikaõpetaja

11.09

Vanavanemate päev´

Muusikaõpetaja

20.10

Kaisukarupäev ´

25.09

05.10

“Mihklipäeva tähistamine”
Spordipäev´
LEIVANÄDAL (küpsetused)
Õpetajate päev´

16.10

Sügis lasteaia saalis´

Muusikaõpetaja
Kõik rühmad
Liikumisõpetaja
Kõik rühmad
Kõik rühmad
Muusikaõpetaja
ja õpetajad
Muusikaõpetaja

05.11(eesti)
06.11 (vene)

Mardipäev
Isadepäev

Muusikaõpetaja
õpetajad

16.11

Lasteaia 73 sünnipäev´

25 .11

Kadripäev´

Muusikaõpetaja
õpetajad
Eesti rühma õpetajad

30.11

I advent´

Õpetajad

17.12(eesti)
18.12(vene)
jaanuar

Jõulupidu´´

Muusikaõpetaja

Külalisesinejad lasteaias´

Õpetajad, direktor
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.02

EV sünnipäeva tähistamine´

.02

Sina oled minu sõber´

14.03
.04.
07.05 ja 08.05

Vastlad (vene ja eesti oma)
Vastlakukkel ja pannkook´
Orienteerume eesti keeles´
Ohutu mulle-ohutu sulle´
Ema- kallis ema ´´

28-29.05
01.06
Näitused ja
lasteaia
kujundamine

õpetajad,
Muusikaõpetaja
direktor
Muusikaõpetaja
Muusikaõpetaja
Eesti rühma õpetajad
Õpetajad

Muusikaõpetaja

Hüvasti lasteaed
Rukkilill ja Kalakesed
Lapsed elu õied´
Kõik rühmad
Kõik rühmad
01.10- 30.10 Sügis lasteaia
ruumides
26.10-30.10 Leivanädal
Trepikodade kaunistamine
Kõik rühmad
vastavalt
tähtpäevadele loominguliselt
* Ühisürituste kuupäevades võib ette tulla muudatusi



Koolitused: Võtta osa AHA keskuse poolt pakutavatest koolitustest ja võimalusel ka teistest koolitustest õppeaasta jooksul vastavalt
eelarvele.



Tuleohutuskoolitus ja kogu lasteaia praktiline evakuatsiooni õppus (september), esmaabi koolitus õpetajatele (november), töötervishoiu
täiendõppe koolitus (oktoober, direktor),
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Teemad 2020-2021
Õppekava kuuteemad 2020/21
1.09-6.09 Teadmistepäev. Olen lasteaialaps.
7.09-13.09 Mina ja minu keha,kehaosad.
14.09-20.09 MINA JA MINU ARMAS PERE (nimi, perekonnanimi, vanemate nimed, vanus, sugulased, töökohad, kodused reeglid,
kodused asjad)
Vanavanematepäev.(13 sept)
21.09-27.09 SÜGIS LINNU-JA LOOMARIIGIS (loomade - lindude elu talus, koduloomade ja nende poegade nimetused, vajalikkus,
toitmine,
elukoht, hääled, tunnused)
28.09-04.10 SÜGIS VÄRVIDES JA MUUSIKAS (taimed, marjad, puuviljad, juurviljad jne.)
05.10-11.10 AMETID (erinevad ametid, ametinimetused, töövahendid, vanemate ametid) (5.10 õpetajate päev)
12.10-18.10 SÜGISEL ON SÜNNIPÄEV (muutused looduses, leht ja okaspuud, samblikud, metsasaadused)
Sügisenäitus-ja pidu
19.10-25.10 MINU KODU,KODUDELIIK, PERE JA KODUSED TOIMETUSED.kAISUKARUPÄEV.
26.10-01.11 LEIVA TEEKOND LAUALE (põllutööd, põllutöömasinad, teraviljad, teraviljasaadused)
02.11-08.11 ISAD JA VANAISAD.ISADEPÄEV.
09.11-15.11 METSLOOMAD (Metsloomade valmistumine talveks, välimus, elukoht, jäljed, hääled, tunnused.
Metsloomade - koduloomade võrdlemine)

KINNITATUD
Dir.kk. nr.8/2 31.08.2020.a .

16.11-22.11 MEIE LASTEAED (Lasteaia sünnipäev 15.11, mida tehakse sünnipäeval?)
23.11-29.11 EESTI TALURAHVAS.KADRIPÄEV (rahvakalendri tähtpäevad, tavad, rahvapärimus, rahvariided, elukoht, muistendid)
30.11-06.12 SALLID KAELA JA I .advent (Riietus, riietumine erinevatel aastaaegadel)
07.12-13.12 JÕULUKOMBED JA TRADITSIOONID 2.advent
14.12-20.12 JÕULURÕÕM 3.advent
21.12-27.12 MÄNGUNÄDAL
28.12-03.01 MÄNGUNÄDAL
04.01-10.01 UUS AASTA, UUS KALENDER (vana-aasta meenutamine, kalender, kuud ja aastaajad)
11.01-17.01 UUT RAAMATUT LUGEMAS (raamatu tutvustamine rühmakaaslastele, plakati tegemine „Minu aabits”)
18.01-24.01 VÕÕRAMAA LOOMAD JA LINNUD (linnud ja loomad mujal maailmas, loomaaias)
25.01-31.01 MAAILMA RAHVAD (erinevad rahvused, kombed, keel, lipp
01.02-07.01 TALVELÕBUD (talvised tööd ja töövahendid, talvelõbud, spordialad)
08.02-14.02 SÕBRAD MEIE ÜMBER (minu sõbrad, lemmikloomad)
15.02-21.02 HÄDAABI – 112 (meid ümbritsevad ohud, nende vältimine, abi kutsumine, päästeamet 112, esmaabi). Vastlapäev.
22.02-28.02 MINU KODU - EESTIMAA.
01.03-07.03 VESI. (vee tähtsus, veekogud, turvaline veekogu ääres viibimine, veeloomad, soo, raba)
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08.03-14.03 EMAKEEL (eesti kirjanikud ja raamatud) Maslenitsa.
15.03-21.03 KESKKONNAHOID ( jääkmaterjalid, säästev eluviis, taaskasutus, prügi sorteerimine, looduse hoidmine)
22.03-28.03 KEVADE ALGUS (kevadega saabuvad muutused, puud, põõsad) Kõikjal rohetab!
29.03-04.04 MULLAELU (mullastik, mullaelanikud, seemnest kasvab puu, kivimid, maavarad)
05.04-11.04 KEVAD! LINNUD JA PUTUKAD- KAHEPAIKSED
12.04-18.04 MAAILMARUUM (planeedid, kosmos, inimesed ja tehnika kosmoses)
19.04-25.04 TERVISLIKUD ELUVIISID (südamepäev) (hügieen, toitumine, liikumine, kehaosad)
26.04-02.05 ETTEVAATUST, AUTO! (liiklusreeglid, ohutu liiklemine, turvavarustus, politsei)
03.05-09.05 EMAD JA VANAEMAD (Emadepäev 9. mai)
10.05-16.05 LILLED ( erinevad lilled, taimed, kasvukohad, ravimtaimed, PANEME SEEMNED MULDA)

