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RUMMU LASTEAED LEPATRIINU  
            TEGEVUSKAVA   2022/23 õa. 
 

 

 

Õppeaasta teema: Mina omandan teadmisi nii üksi ja koos teistega ning hea tundega 

Õppeaasta eesmärgid on: 

 Läbi erinevate mängude õpib laps tegema koostööd, saab uusi teadmisi ja oskusi, et 

peegelda oma tundeid ja soove, õpib suhtlema ning omandab uusi kogemusi ja 

kinnistab käitumisreegleid. 

 Arvestame teistega ning suhtume kaaslaste tegevusse sallivalt ning sõbralikult – 

väärtustame sõbralikku koostööd! 

 Tervise edendamine läbi liikumise õues ja saalis. 

 Laps säästab keskkonda, hoolitseb ümbritseva keskkonna eest, hoiab oma tervist ja 

väärtustab kultuuri. 

Eesmärkide saavutamiseks: 

 rõhk järgnevatele väärtustele- koostöö ja sõbralikkus.  

 väärtustame õuesõpet lõimides õues erinevaid valdkondi. 

 aitavad kaasa erinevad rühmadevahelised ettevõttmised. 

 mänguoskuste arendamine, mis hõlmab endas järgmist:  

o laste mängu vaatlus: mänguideed ja suhted mängus, mänguvahendite valmistamine; 

erinevate mänguliikide kasutamine õppetegevuse läbiviimisel, õpetamine läbi mängu 

o  erinevate mängude õpetamine – mängureeglid, ausa mängimise põhimõtete 

järgimine; 

o 4-5 aastaste laste rollimängu oskuste hindamine;  

o 6-aastaste laste mänguoskuste kujundamine – oskus planeerida, kokku leppida, 

konflikte lahendada; 

Eesmärkide saavutamiseks: 

 

o Järgitakse väljakujunenud traditsioone (eestvedamine ja juhtimine). 

o Omandatud kogemusi tutvustatakse ja koolitustel õpitud jagatakse nn kolleegilt-kolleegile 

õppimise kaudu (personalitöö). 
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o Õpetatakse säästvalt suhtuma ümbritsevasse keskkonda läbi isikliku eeskuju, hoiakute ja 

mõtteviisi (ressursside juhtimine). 

o Õppe- ja kasvatustegevustes väärtustatakse loovust, tervist, loodust ja keskkonda (õppe- ja 

kasvatustöö). 

o Digipädevuste kujundamine (õppe- ja kasvatustöö). 

o Tagasiside kindlustamine huvigruppidelt (koostöö huvigruppidega). 

Peod ja 
sündmused     
aeg ´kell 9.15     ´´ kell 16.00 vastutajad 

01.09 Teadmistepäev  

 09.sept rühmades Vanavanemate päev /eraldi õpetajad  

23-30  sept 23.09 Keila terviseradadele bussiga 
28.09 Mihklipäeva spordipäev lasteaias´  

23-30.09 Lapsevanematele challenge (koguda km.) 
liikumisõp.Liina 

  

  05.okt Õpetajate päev ´ 
direktor, õpetajad, 
muusikaõp. 

   10-14.okt Leivanädal lasteaias´ õpetajad 

 27.okt Kaisukarupäev ´ õpetajad 

19.10 ER. 
21 .okt VR. 

Sügispidu lasteaias ´                                      
    kell 9.15 nooremad rühmad                            
   kell 10.00 vanemad rühmad 

 muusikaõpetajad 

11.nov 
14.nov 

Isadepäev v.r ´´                                                             
Isadepäev e.r ´´ õpetajad 

14-18.nov 
Sünnipäeva nädal lasteaias (erinevad tegelused eri 
päevadel! 
Lasteaia sünnipäev  75 (Tähistamine 16.11) 

direktor, 
muusikaõpetajad 

23.nov Kadripäev´ e.r õpetajad, 
muusikaõpetaja 

28.nov I advendi tähistamise hommikud rühmades´ õpetajad 

21.12 E.R 
22.12 VR. 

Jõulupidu lasteaias ´´ õpetajad, 
muusikaõpetaja 

jaanuar külalisesinejad, talve vaatlused   

   .veebr EV sünnipäev ´ pidulik vastuvõtt saalis direktor, õpetajad 

14.veebr  Sina oled minu sõber   

.02 Vastlad (eesti ja vene) Vastlakukkel ja pannkook   

14.märts orienteerume eesti keeles   

.04 Ohutu sulle, ohutu mulle. Vee ja tuleohutus   

04.05 05.05 
Ema, kallis ema...  

  

30.05 31.05 
Hüvasti Lasteaed 

  

 
Rühmadevahelised lõimimistegelused õpetajad 
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* kavas võib esineda muutusi  

Näitused Sügis ja talvenäitused vastavalt ilmale ja ajale. 
Info rühmades  

 


