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Valdkond „KESKKOND JA MINA” 
 

TEEMAD:  

1. terviklik mina 

2. tervislik eluviis 

3. turvalisus 

4. üldinimlikud väärtused 

5. kombed ja traditsioonid 

6. taime- ja loomariik 

7. elukeskkond 

8. inimene ja loodus 

9. tehiskeskkond 

 

EESMÄRGID: 

1. Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma. 

2. Laps saab ettekujutuse oma minast ning enda ja teiste rollidest. 

3. Laps väärtustab Eesti ja teiste rahvuste kultuuritraditsioone. 

4. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ja ohutult.  

5. Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku  mõtteviisi. 

6. Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.   

 

Lapse arengu eeldatavad  tulemused:  

 

Üldteema 3-4 aastased 4-5-aastased 5-6 aastased 6-7 aastased 

TERVIKLIK MINA 

Enesetutvustus  Laps ütleb vastuseks 

küsimusele oma nime, 

reageerib oma 

perekonnanimele.   

Laps ütleb vastuseks 

küsimusele oma vanuse või 

Laps teab ja oskab öelda 

oma ees- ja perekonnanime.  

Laps oskab nimetada 

pereliikmete koduseid 

tegemisi.  

Laps ütleb küsimisel oma 

vanemate eesnimed.  

Laps teab oma 

sünnipäeva 

kuud/aastaaega.  

Laps ütleb küsimisel oma 

Laps oskab ennast tutvustada.  

Laps ütleb küsimisel oma 

koduse aadressi ja pere 

kontakttelefoni.  
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näitab seda sõrmedel.  

Laps oskab loetleda oma 

õdede-vendade nimed.  

Laps vastab õigesti küsimusele, 

kas ta on poiss või tüdruk.  

kodukoha nime.  

Sotsiaalsete rollide 

tajumine, elukutsed, 

ametid, tööd.  

Laps orienteerub lasteaia 

ruumides ja õuealal. Teab oma 

õpetajate ja rühmakaaslaste 

nimesid.  

Laps oskab nimetada oma 

rühma ja lasteaia nime.  

Laps oskab asetada 

töövahendid kokkulepitud 

kohta ja enne uue tegevuse 

alustamist korrastab eelneva 

tegevuse  koha.  

Laps paneb oma riided 

iseseisvalt ettenähtud kohta.  

Laps oskab selgitada, miks 

tuleb märjad riided kuivama 

panna.  

 

Laps orienteerub lasteaias / 

koolis (tuttav tee sööklasse, 

spordisaali, aulasse ja tagasi 

lasteaeda) teab erinevate 

ruumide otstarvet 

(spordisaal, muusikasaal, 

aula, söökla).  

Laps nimetab pereliikmete 

koduseid tegemisi.  

 

Laps orienteerub Püünsi 

Kooli õuealal ja teab, kus 

pool on lasteaed. Laps 

nimetab küsimisel 

erinevaid elukutseid 

nende tegevuse alusel 

(nt. pagar, müüja, ehitaja, 

kokk, arst). 

Laps kasutab ette 

näitamisel lihtsamaid 

töövõtteid (nt. põranda 

pühkimine).  

Laps oskab põhjendada 

mängu- või töökoha 

korrastamise vajadust.  

Laps korrastab oma 

isiklike esemete 

hoiukohta (nt. kapp, riiul, 

nagi).  

Laps kirjeldab Püünsi Kooli 

asukohta – mere ja metsa vahel, 

Püünsi külas, Kooli teel, tänava 

ääres.  

Laps kirjeldab kooli ja lasteaia 

erinevusi.  

Laps selgitab vestluses 

tuntumate ametite vajalikkust 

(arst, politsei, tuletõrjuja, 

õpetaja).  

Laps nimetab küsimisel, kelle 

poole abi vajades pöörduda (nt. 

haige-arst jne).  

Laps selgitab töölkäimise 

vajadust ja 

raha otstarvet.  

Laps viib ettevõetud tööd lõpule.  

TERVISLIK ELUVIIS 

Tervislik eluviis Laps teab, et kasvamiseks on 

vaja olla terve.  

Laps oskab nimetada 

tegevusi,  mis on tervisele 

kasulikud (nt. tervislikud 

toidud, magamine, õues 

käimine jne).  

 

Laps oskab selgitada, 

kuidas hoida tervist.  

Laps teab, et liigne 

magus ja rasvane toit 

ning suitsetamine ja 

alkohol on kahjulikud  

tervisele.  

Laps oskab selgitada, mida 

tähendab terve olemine (rõõmus- 

hea meeleolu, kuskilt ei valuta, 

ei ole väsinud.) 

Laps teab, kuidas ümbritsev 

keskkond ja käitumine 

mõjutavad  tervist (külma ilmaga 

tuleb soojalt riidesse panna, 

pidev tülitsemine võib panna pea 
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valutama jne.) 

Enese eest 

hoolitsemine 

(hügieen) 

Laps oskab nimetada puhtuse 

hoidmiseks vajalikke esemeid 

(seep, vesi, käterätik).  

Laps oskab selgitada, miks 

peab ennast kammima ja 

pesema.  

Laps teab ja oskab selgitada, 

miks peab enne sööki ja 

pärast WC-s käimist käsi 

pesema.  

Laps oskab selgitada, 

miks peavad igal  lapsel 

olema isiklikud 

hügieenitarbed  (kamm, 

hambahari, käterätik jne).  

Laps täidab isiklikku hügieeni 

harjumuslikult ja iseseisvalt.  

Suu hügieen, 

hammaste eest 

hoolitsemine 

(puhtus) 

Laps teab hammaste 

hooldamiseks vajalikke 

vahendeid (hambahari, 

hambapasta).  

Laps oskab nimetada 

hammaste tervise jaoks 

vajalikke tegevusi 

(hammaste pesemine, 

tervislik toit, hambaarsti 

juures käimine).  

 Laps järgib hammaste 

hooldamise ja hoidmise 

põhimõtteid ning oskab 

pesta hambaid iseseisvalt 

ja õigesti. 

Laps teab, miks tekivad 

hambaaugud.  

Laps oskab selgitada, miks 

tulevad ära piimahambad. 

Tervislik toitumine Laps oskab nimetada erinevaid 

toiduaineid, mida ta sööb.  

Laps oskab nimetada 

toiduaineid, mida tuleks 

süüa iga päev.  

Laps oskab selgitada, 

kust pärinevad 

igapäevased toiduained  

( nt juust, leib jne).  

Laps teab tervisliku toitumise 

põhimõtteid (taldrikureegel, 

toidupüramiid). Laps teab 

milliseid toiduaineid ja  miks on 

vaja süüa igapäevaselt rohkem ja 

milliseid vähem.  

 Laps        valmistab           koos          täiskasvanuga lihtsamaid toite. 

Kuidas ma kasvan ja 

arenen. 

Laps oskab nimetada erinevaid 

kehaosi.  

Laps oskab selgitada 

küsimisel, milleks on 

vajalikud silmad 

(nägemiseks), kõrvad 

(kuulmiseks), nina 

(hingamiseks).  

Laps oskab nimetada 

erinevaid meeleelundeid.  

Laps osutab küsimisel 

kehal südame, kopsude ja 

aju asukohale.  

Laps oskab selgitada, millised 

on südame (pumpab verd 

kõikidesse kehaosadesse), aju 

(juhib kogu keha ja 

mõtlemistegevust) ja kopsude 

(õhuvahetus) kõige olulisemad 

ülesanded.  

Laps oskab nimetada tüdrukute 

ja poiste erinevused. (käitumine, 

rollid, välimus) 

Sotsiaalsed 

toimetulekuoskused. 

Laps oskab väljendada oma 

igapäevaseid soove  ja 

vajadusi. Laps oskab eristada 

emotsioone (kurbus, viha, 

rõõm), piltidel ja elus. – 

Laps oskab nimetada oma 

emotsioone ja reageerib 

teiste emotsioonidele (rõõm, 

kurbus, viha, paja tuju, 

hirm, üllatus).  

Märkab ja mõistab enda 

ja teiste emotsioone ka 

piltidel ja fotodel.  

Laps kuulab lühiajaliselt 

kaaslast.  

Laps oskab kirjeldada enda 

positiivseid omadusi.  

Laps oskab toime tulla 

kergemate emotsioonidega, 

oskab abi küsida raskete 
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emotsiooni pildid Laps arvestab eakaaslaste 

ja täiskasvanute 

tunnetega ning oskab 

kirjeldada oma tundeid.  

Laps lahendab konflikte 

sõnaliselt täiskasvanu 

abiga.  

emotsioonidega hakkama 

saamiseks. 

Laps oskab põhjendada oma 

seisukohti.  

Laps püüab lahendada konflikte 

sõnaliselt.  

Laps teab, kuidas käituda 

olukordades, mis võivad olla 

ohtlikud (ei võta võõrastelt vastu  

midagi, ei lähe võõrastega kaasa, 

ära eksides otsib abi, teab, et 

vägivald ei ole lahendus).  

TURVALISUS 

Liiklusohutusnõuete 

tundmine 

Laps teab, et autotee on 

autodele ja kõnnitee inimestele.  

Laps, teab, miks peab autoteed 

ületama ettevaatlikult.  

Laps teab, et jalgrattaga ja 

rulluiskudega sõites peab 

kasutama turvavarustust ja 

kasutab seda.  

Laps oskab selgitada, miks 

sõiduteedel on ülekäigurajad 

ja valgusfoorid.  

Laps oskab põhjendada, 

miks peab kasutama 

jalgrattaga, rulaga ja 

rulluiskudega sõites 

turvavarustust.  

Laps teab, miks autos sõites 

tuleb kinnitada turvavöö.  

Laps oskab selgitada, 

kuidas ületada sõiduteed 

reguleeritud ja 

reguleerimata 

ülekäigurajal.  

Laps oskab kirjeldada 

jalakäija ja jalgratturi 

ohutu liiklemise 

põhimõtteid.  

Laps teab,  kuidas ületada ja 

oskab iseseisvalt  ja ohutult 

ületada sõiduteed.  

Laps järgib liikluseeskirju 

tuttavas keskkonnas.  

Reeglite tundmine Laps järgib täiskasvanu 

meeldetuletusel kokkulepitud 

reegleid (nt räägime vaikse 

häälega).  

Laps oskab selgitada, miks 

on igapäevaste reeglite 

täitmine vajalik.  

Laps mõtleb koos õpetajaga 

välja ja järgib kokkulepitud 

rühmareegleid.  

Laps kirjeldab, millised 

reeglid kehtivad tema 

kodus.  

Laps oskab selgitada, et 

reeglid on vajalikud 

ohutuse tagamiseks.  

Laps järgib kokkulepitud ja 

üldtuntud  reegleid lasteaias, 

kooliosas, teatris, 

ühistranspordis, liikluses jne.  

Ohutusreeglite 

tundmine 

Laps nimetab esemeid, mis 

võivad olla ohtlikud.  

Laps teab helkuri kasutamise 

vajalikkusest.  

Laps nimetab kohti ja 

esemeid, mis võivad olla 

ohtlikud (trepid, aknad, 

kuumad toidud ja asjad 

Laps oskab kasutada 

terariistu (nuga, kahvel, 

käärid, naaskel) ohutult.  

Laps teab hädaabi 

Laps oskab selgitada, kuidas 

tegutseda, kui ta on eksinud 

maal, linnas, metsas.  
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jne.).  

Laps teab, et õnnetuse 

korral tuleb pöörduda 

täiskasvanu  poole.  

Laps oskab selgitada, miks 

võõrastega ei tohi kaasa 

minna.  

numbrit 112.  

Laps oskab selgitada, kus 

ja kuidas kantakse 

helkurit.  

ÜLDINIMLIKUD VÄÄRTUSED 

Viisakas käitumine 

ja suhtlemine 

kaaslaste ja 

eakaaslastega 

Laps ütleb tere, head aega ja 

palub, tänab meelde 

tuletamisel.  

Kasutab iseseisvalt põhilisi 

viisakusreegleid.  

Kasutab viisakaid 

lauakombeid ja teab nende 

vajalikkust. (hoian õigesti 

lusikat, kahvlit, ei räägi 

täissuuga, ei vehi 

söögiriistadega, ei loobi 

/mängi toiduga, ei lebaskle 

lauapeal – küünarnukid; 

tänan peale söömist, 

koristan enda järelt nõud) 

Laps järgib 

viisakusreegleid ja 

põhjendab nende 

vajadust.  

Laps saab aru mõistest 

ausus ja vale.  

Laps kontrollib oma käitumist 

vastavalt üldlevinud 

viisakusreeglitele. 

Laps mõistab vastutust oma 

tegude ja käitumise eest. 

(mänguasjade hoidmine,  

kaaslase hoidmine jms.) 

Laps teab, kuidas käitutakse 

erinevates kohtades ja 

olukordades (kauplus, kirik, 

teater jne).  

 

Sõpruse 

väärtustamine 

Laps oskab selgitada, kes on 

tema sõbrad ja miks.   

Laps loob sõprussuhteid, 

põhjendab, miks peab sõpru 

hoidma ning lohutab 

omaalgatuslikult kaaslast.  

Laps oskab nimetada sõbra 

positiivseid omadusi.  

Laps abistab vajadusel 

kaaslasi.  

Laps oskab põhjendada, 

miks on hea omada 

sõpra/sõpru.  

Laps selgitab, mida tähendab 

sõprus.  

Salliv suhtumine 

erinevustesse 

Laps oskab eristada kuuldud 

muinasjutu/ jutukese põhjal 

„head“ ja „halba“ käitumist. 

Laps oskab selgitada 

kuuldud muinasjutu põhjal 

„hea“ ja „halva“ tähendust.  

Laps oskab kirjeldada, mille 

poolest on inimesed 

erinevad (juukse värv jne).  

Laps teab, mis keeli 

räägivad  rühma 

Laps oskab selgitada 

eluliste olukordadega, 

mis on õige ja, mis on 

vale.  

Laps oskab selgitada 

erinevate abivahendite 

vajalikkust (prillid, 

ratastool jne).   

Laps suhtub sallivalt kõikidesse 

rühmakaaslastesse. 

Laps teab, et inimeste huvid ja 

arvamused võivad erineda ja 

aktsepteerib seda.  

Laps kasutab igapäevases kõnes 

õigesti mõisteid hea, halb, õige, 

vale. 
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muukeelsed lapsed.   

KOMBED JA TRADITSIOONID 

Kodu, perekonna ja 

kodukoha 

väärtustamine.  

Teised maad ja 

rahvad. 

Laps oskab nimetada oma 

perekonna liikmeid ja 

lemmikloomi.  

Laps oskab kirjeldada oma 

kodu ja kodukohta.  

Laps räägib oma 

vanavanematest.  

Laps oskab nimetada teisi 

rahvusi oma rühmas, kui on 

selleks vanema luba. 

Näitab jalutuskäigul ja 

nimetab 

kodukoha/lasteaia 

ümbruse tuntumaid 

asutusi. 

Laps oskab nimetada 

teisi rahvusi, nende 

traditsioone ja kombeid.  

Laps oskab kirjeldada oma 

peretraditsioone.  

Laps teab Eesti Vabariigi 

presidendi nime.  

Laps oskab näidata kaardil Eesti 

asukohta ja oma kodukohta.  

Laps oskab nimetada Eesti 

lähinaabreid (Läti, Soome, 

Rootsi, Venemaa).  

Rahvakultuuri 

tundmine, 

tähtpäevad, pühad ja 

kombed.  

 

Laps tunneb ära Eesti lipu. 

Oskab nimetada eesti lipu 

värvid. 

Laps tutvub rahvakalendri 

tähtpäevadega (jõulud, 

munadepühad, vastlapäev) 

 

Laps teab milline on Eesti 

lipp, oskab nimetada 

lipuvärvid õiges järjekorras. 

Laps oskab rääkida oma 

sünnipäeva tähistamisest. 

Laps teab mardi- ja 

kadripäevakombeid.  

Laps teab Eesti 

rahvuslille, rahvuslindu, 

rahvuskivi. Rahvariided. 

Laps teab 

rahvakalendritähtpäevi 

(jaanipäev jms).  

Laps teab ja tunneb ära Eesti 

vapi.  

Laps teab oma valla ja 

maakonna lippu ja vappi.  

Laps oskab nimetada erinevaid 

tähtpäevi ja nendega seotud 

kombeid.  

Laps teab laulu- ja tantsupidude 

traditsiooni.  

TAIME- JA LOOMARIIK 

 Puud ja lilled.  Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada 1 lehtpuu ja 1 

okaspuu. Erinevate puutüvede 

võrdlus, mõisted sile ja 

krobeline.  

Laps tunneb ja oskab nimetada 

1 lillesorti. 

Laps õpib tundma 2  

puuliiki ja 2 lillesorti (lisaks 

eelmisel aastal õpitule). 

Laps teab mõistet põõsas.  

Laps teab, et viljad 

valmivad sügisel (tõrud, 

kastanid, marjad) ja, et 

loodus puhkab talvel.  

Laps õpib tundma 2  

puuliiki ja 2 lillesorti 

(lisaks eelmisel aastal 

õpitule).  

Laps oskab võrrelda ja 

nimetada puu ja põõsa 

erinevused.  

Laps oskab kirjeldada 

looduse tärkamist 

kevadel.  

Laps tunneb 7 puud  

(nt. kask, kuusk, mänd, vaher, 

tamm, kastan, pihlakas) ja 7 lille  

(nt. võilill, lumikelluke, sinilill, 

ülane, nurmenukk, tulp, 

nartsiss).   

Laps teab mõnda toalille ja teab 

kuidas hoolitsetakse toalillede 

eest.  

Laps teab ja oskab kirjelda puu 

eluringi looduses.  

Laps teab mõistet ravimtaimed.  

Laps teab taimede arengut läbi 

aastaaegade.  

Puuviljad, Laps tunneb ära ja oskab Laps tunneb ära ja oskab Laps teab erinevaid Laps tunneb ära ja oskab 
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juurviljad, aedviljad. 

Teraviljad.  

nimetada 1 aedvilja või 

juurvilja ja 1 puuvilja. 

nimetada 1 aedvilja või 

juurvilja ja 1 puuvilja. 

teravilju ja oskab mõnda 

nimetada.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada 2 aedvilja või 

juurvilja ja 2 puuvilja. 

nimetada  7 aedvilja või 

juurvilja (nt. porgand, kapsas, 

kaalikas, peet,kartul,  kurk, 

tomat ja  7 puuvilja (nt. õun, 

pirn, ploom, kirss, banaan, 

apelsin, sidrun) . 

Metsataimed, 

seened.  

Laps teab mõistet seen ja mari. Oskab nimetada ja tunneb 

ära mõne seene (nt. puravik, 

kukeseen, kärbseseen).Laps 

tunneb metsataimi 

(maasikas, mustikas). 

Laps tunneb metsataimi 

(pohl, jõhvikas, 

jänesekapsas).  

Laps tunneb erinevaid 

seeni, nende 

kasvukeskkonda. 

Laps teab erinevaid söödavaid ja 

mürgiseid marju ja seeni, oskab 

neid nimetada (nt. toomingas, 

lumemarI, piibeleht, pilvik, 

riisikas, puravik, kärbseseen, 

kukeseen) 

Eesti metsloomad.  

Erinevate maade 

loomad.  

Laps teab mõistet metsloom. 

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada – rebast, hunti, 

jänest, karu.  

Laps oskab nimetada looma 

kehaosi. 

 

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada – metskits, põder, 

metssiga.  

Laps tunneb ära pildil ja 

oskab nimetada mõnda 

võõramaa looma.  

Laps teab kuidas loomad 

valmistuvad talveks ja 

teab loomi, kes magavad 

talveund. Loomade 

rahvapärased nimetused.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada – orav, ilves.  

Laps oskab nimetada 

mõnda lõunamaa looma 

ja mõnda põhjamaa 

looma (nt jääkaru, 

elevant, ahv).  

Laps teab ja oskab nimetada 

erinevaid metsloomi, oskab 

kirjeldada nende käitumist, 

elupaika, toitumist ja järglasi.  

Laps oskab kirjeldada erinevaid 

võõramaa loomi ja teab nende 

elupaiku.  

Linnud.  Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada mõne linnu (nt. 

tihane, vares). Laps teab linnu 

eripära – linnud lendavad. 

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada mõne linnu (nt. 

kajakas, leevike, harakas).  

Laps oskab nimetada 

lindudele iseloomulikke 

tunnuseid (suled, tiivad, 

nokk jne).  

Laps teab mõistet 

rändlinnud, oskab 

nimetada mõnda 

rändlindu. 

Laps teab ja oskab kirjeldada 

lindude elupaiku, järglaste 

saamist, toitumist.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada linde (kuldnokk, kurg, 

luik ja kõik eelnevalt õpitud).  

Laps oskab nimetada mõnda 

võõramaa lindu.  

Kalad, kahepaiksed 

ja ussid.  

Laps tunneb ära kala ja teab, et 

kala elab vees.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada vihmaussi.  

Laps tunneb ja oskab 

nimetada konna, tigu. Laps 

oskab nimetada kalale 

iseloomulikke tunnuseid 

Laps teab konna ja tema 

erinevaid arenguetappe 

(kulles).  

Laps teab, mida tähendab 

Laps oskab nimetada ja tunneb 

piltidelt ära rästiku ja nastiku.  

Laps teab, et mõned ussid on 

mürgised.  
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 (uim, soomused, pole jalgu) mõiste kahepaiksed.  

Putukad.  Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada liblikat ja lepatriinut.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada kärbest ja sääske.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada sipelgat, 

mesilast ning teab nende 

elust ja elukeskkonnast.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada ämblikku.  

Laps teab erinevaid putukaid, 

oskab nimetada neile 

iseloomulikke tunnuseid ja 

kirjeldada nende välimust.  

ELUKESKKOND. 

Valguse, soojuse, 

vee, õhu tähtsus. 

Laps teab mõisteid päike, tuul 

ja pilved.  

Laps teab, et taimed ja 

loomad vajavad 

kasvamiseks vett ja toitu. 

Vee kolm olekut.  

Laps teab, et taimed ja 

loomad vajavad eluks 

vett, valgust ja õhku.  

 

 

Laps teab, et elusolenditele on 

vaja õhku, valgust, vett ja 

soojust (katsete tulemus) 

Maavarad 

 

 

 

 

Laps teab ja oskab nimetada 

kivi, vesi, liiv.  

 

Laps teab mõistet muld. 

Leiab ümbrusest kive, vett, 

liiva, mulda. 

 

 

Laps teab,  kuidas 

kasutatakse maavarasid – 

puit, metall, kivid, vesi, 

muld, liiv. 

Laps oskab kirjeldada vee 

ringlust looduses. 

(vihmavesi/lumesulamis vesi 

jõuavad tagasi veekogudesse) 

Elukooslused/ 

veekogud  

Laps teab mõisteid mets, aed, 

meri.  

Laps oskab kirjeldada 

metsa, aeda ja merd.  

Laps teab mõistet põld ja 

oskab seda kirjeldada. 

Laps oskab nimetada 

erinevaid veekogusid 

(jõgi, oja, tiik).  

Laps teab mõistet park ja oskab 

seda kirjeldada.  

Laps oskab nimetada erinevaid 

veekogusid allikas, järv, 

ookean).  

INIMENE JA LOODUS 

Muutumine 

looduses, öö-päeva 

ja aastaaegade 

vaheldumine.  

Ilmastikunähtused.  

Laps teab, kas on öö või päev, 

ja oskab nimetada, mida 

tehakse nendel aegadel. 

Laps teab ja oskab nimetada 

jää, jääpurikas, lumehelbed.  

Laps teab suve ja talve mõistet. 

Laps oskab nimetada 

erinevad päeva osad ja oma 

tegevuse nendel aegadel.  

Laps oskab nimetada hetkel 

olevat aastaaega.  

Laps oskab nimetada 

inimese tegevusi erinevatel 

aastaaegadel  (talvel 

kelgutan, suvel saab meres 

ujuda jne).  

Laps oskab nimetada 

aastaaegadele 

iseloomulikke tunnuseid 

ja iseloomulikke tegevusi 

erinevatel aastaaegadel. 

Laps teab ööpäeva osi ja 

nende järjekorda.  

Laps teab aastaaegade järjekorda 

ja oskab kirjeldada muutusi 

looduses.  

Laps teab kuude ja 

nädalapäevade nimetusi.  

Laps teab mõisteid udu, rahe, 

härmatis, vikerkaar ja nende 

tekkimist. Laps oskab kirjeldada 

inimese eluringi.  

Tööd  looduses. Laps teab, mida anda lindudele Laps teeb täiskasvanu Laps teab erinevatest Laps oskab põhjendada 
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toiduks talvel.  juhendamisel/teab  

lihtsamaid töid ja saab aru 

nende tööde vajadusest 

(lehtede riisumine, lume 

rookimine, seemnete 

külvamine).  

Laps oskab põhjendada, 

miks on lindude ja loomade 

elu talvel raskem ja mida 

saab inimene nende heaks 

teha.  

töödest ja oskab neid 

kirjeldada ( saagi 

koristamine, kündmine, 

külvamine, aiatööd – 

rohimine, heinategu.) 

Laps teab kuidas aidata 

linde ja loomi erinevatel 

aastaaegadel (pesakastid, 

söögimajad).  

erinevaid töid ja tegemisi 

looduses, nende vajadust ja 

kasulikkust inimeste ja looduse 

jaoks (toit, ehitusmaterjalid, 

küte).  

Loodushoid. Laps teab, mis on praht 

looduses ja oskab põhjendada, 

miks peab prügi prügikasti 

viskama. Laps oskab leida 

ruumist ja loodusest prahti ja 

oskab selle tuua kokkulepitud 

kogumiskohta (prügikast, 

prügikott). 

Laps teab, et lilli ja oksi 

niisama murda ei tohi.  

Laps oskab sorteerida prügi 

oma rühmas (paberil eraldi 

prügikast). Laps hoiab 

korras oma õueala, koos 

õpetajaga koristamine ja 

prügi viimine selleks 

ettenähtud kohta.  

Laps oskab seletada, 

kuidas tema saab 

säästlikult kasutada 

loodusvarasid ja 

vahendeid.  

Laps teab, mis on 

taaskasutus ja oskab tuua 

näiteid (lasteaias 

meisterdatakse 

erinevatest 

jääkmaterjalidest).  

Laps teab kust  tekib ja 

kuhu jõuab prügi.  

Laps oskab seletada, kuidas 

inimesed saavad loodust hoida. 

Koristustööd looduses. Laps 

teab mõistet reostus. 

 Laps teab inimese tegevusi ja 

asju, mis mõjuvad loodusele 

halvasti (autode ja korstnate 

toss, mürgised ained maapinnal).  

Tehismaailm, 

sõidukid, 

kodumasinad. 

Ehitised.  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada lennuk, laev, rong. 

Laps tunneb ära oma kodu, 

lasteaia ja teised tuttavad 

ehitised 

Laps oskab nimetada erinevaid 

ehitisi (elumaja, kodu, 

lasteaeda).  

Laps tunneb ära ja oskab 

nimetada  tramm, troll, buss. 

Laps oskab nimetada 

kodumasinaid, mis tal kodus 

on.  

Laps oskab nimetada maja 

erinevaid osi (tuba, köök 

jne) ja teab nende otstarvet. 

Laps oskab kirjeldada 

erinevaid sõidukeid ja 

teab nende otstarvet. 

Laps oskab nimetada 

kodumasinaid ja teab 

nende otstarvet.  

Laps oskab nimetada 

erinevaid ehitisi, teab 

nende otstarvet (kool, 

teater, juuksur, kauplus, 

haigla) 

Laps oskab nimetada ja 

kirjeldada erinevaid töö 

tegemiseks vajalikke masinaid 

(nt. kraana, teerull, prügiauto 

jne).  

Laps oskab nimetada 

kodumasinaid, teab nende 

otstarvet ja ohte seoses nende 

kasutamisega.  

Laps oskab kirjeldada vanaaja 

kodu ja selle sisustust, teab 

nimetada kõrvalhooneid ning 
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nende otstarvet 

Laps teab erinevaid majade 

ehitamise materjale (puit, kivim) 

 

 

Üldoskus „MÄNG” 
 

 

TEEMAD:  

 

1. Mänguoskused 

2. Loovmäng 

3. Lavastusmäng  

4. Ehitusmäng 

5. Liikumismäng 

6. Lauamäng 

7. Õppemäng 

 

 

EESMÄRGID: 

 

1. Laps tunneb mängust rõõmu ja on suuteline mängule keskenduma 

2. Laps rakendab mängudes loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast 

3. Laps algatab erinevaid mänge ja arendab mängude sisu 

4. Laps täidab mängudes erinevaid rolle 

5. Laps järgib mängude reegleid ja oskab tuttavate mängude reegleid teistele selgitada 

6. Laps suudab lahendada mängu käigus tekkinud probleeme ning jõuab mängukaaslasega kokkuleppele 

7. Laps kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid 

 

Lapse arengu eeldatavad  tulemused:  

 

Üldteema 3-4 aastased 4-5-aastased 5-6 aastased 6-7 aastased 

MÄNG     

Mänguoskused Laps oskab vahetada ja jagada Laps oskab iseseisvalt Laps oskab kasutada Laps oskab kaaslastele avaldada 
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sõbraga mänguasja. 

Laps oskab mitte segada 

kaaslasi nende mängudes. 

 Laps oskab mängida koos 1-2 

kaaslastega. 

Laps tutvub erinevate 

mänguliikidega. 

Laps oskab mänguasju enda 

järelt koristada. 

Laps suudab järgida 1-2 lihtsat 

mängureeglit. 

mängida erinevaid mänge. 

Laps oskab valida 

mängukaaslasi ja säilitada 

sõbralikke suhteid. 

Laps oskab kaaslaste 

mänguga ühineda. 

Laps oskab mängida 2-3 

liikmelises mängurühmas. 

Laps oskab mänguasjadesse 

hoidlikult suhtuda. 

Laps tunneb huvi erinevate 

mänguliikide vastu. 

Laps oskab mänguasjade 

koristamisel kaaslastele abi 

pakkuda. 

Laps oskab täita lihtsamaid 

mängureegleid. 

initsiatiivi ja 

algatusvõimet kõikide 

mänguliikide valikul. 

Lapsel on kujunenud 

püsivad mängusuhted. 

Laps oskab kaaslastele 

väljendada mängudes 

heatahtlikult oma 

arvamust. 

Laps aitab mänguasju 

koristada siis, kui tema 

ise nende mängudega ei 

mänginud. 

Laps oskab täita 

erinevaid mängureegleid. 

mängudes oma arvamust ning 

seda vajadusel põhjendada ja 

kaitsta. 

Laps järgib erinevaid 

mängureegleid ja oskab tuttavate 

mängude reegleid teistele 

selgitada.  

Laps suudab lahendada mängu 

käigus tekkinud probleeme ja 

jõuab kaaslastega kokkuleppele. 

Laps oskab mängida verbaalseid 

mänge, millel puuduvad muud 

vahendid. 

Loovmäng Laps suudab ühendada üksikud 

mängulised toimingud (toidu 

valmistamine, nuku söötmine, 

nõude pesemine, magama 

panek) ühtseks mänguliseks 

tegevuseks. 

Laps oskab mängus võtta rolli. 

Laps oskab ise valida 

vahendeid rolli täitmiseks. 

Laps tutvub asendusmänguasja 

kasutamise võimalustega.  

 

 

Laps võtab osa mängudest, 

mis sisaldavad 2- 3 erinevat 

rolli.  

Laps oskab kasutada loovust 

rolli täitmisel ja rolliks 

vajalike vahendite valimisel. 

Laps oskab kasutada loovust 

mänguteemade valikul. 

. 

Laps oskab iseseisvalt 

valida mänge ja arendada 

nende sisu. 

Laps oskab mängudes  

täita erinevaid rolle ja 

tuua välja rollile olulised 

toimingud ja suhted. 

Laps oskab oma tegevust 

kooskõlastada ühise 

eesmärgi saavutamiseks. 

Lapsel süveneb oskus 

kasutada asendus- ja 

mõttelisi mänguasju. 

Laps täidab mängudes erinevaid 

rolle.  

Laps oskab iseseisvalt 

olemasolevate teadmiste 

kasutamiseks uusi 

mänguteemasid välja mõelda, 

eriteemalisi mänge ühendada 

uueks mänguks ja nende sisu 

täiustada.  

Laps oskab vajadusel ise 

valmistada vajalikke mänguasju 

ja neid oma mängus kasutada. 

Laps kasutab mängudes loovalt 

erinevaid vahendeid. 

Lavastusmäng Laps oskab lavastusmängudes 

rollile iseloomulikult tegutseda 

ja rollist kinni pidada. Laps 

oskab kasutada rollile 

iseloomulikke kujundlikke 

Laps oskab iseseisvalt 

valida lavastusmängudes  

mängu teemaks tuttavate 

muinasjuttude / 

kirjanduspalade süžeesid ja 

Lapsel kasvab soov ja 

julgus teistele esineda. 

Laps oskab 

lavastusmängu siduda 

teiste mänguliikidega.  

Laps on võimeline jätma meelde 

pikemaid tekstilõike. Laps on 

võimeline osalema pikemates ja 

keerukamates lavastustes. Laps 

oskab siduda lavastusmänge 
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vahendeid – liikumine, 

häälitsused, kehaosade 

esiletoomine (jänese kõrvad) 

anda neid edasi. Laps oskab 

kasutada lavastusmängudes 

käpiknukke, maske, 

peakatteid, mänguasju jms. 

Laps oskab end rollis olles 

väljendada miimika, žestide, 

pooside, kõnnaku, 

häälitsuste  ja intonatsiooni 

kaudu. 

Laps oskab väljendada 

tegelaste emotsionaalseid 

seisundeid. Laps oskab 

lavastada 

omaloomingulisi süžeid 

ja mängida tuttavate 

kirjanduspalade ja 

muinasjuttude järgi.  

teiste mänguliikidega. Laps 

oskab kasutada rollides 

fantaasiat, aga ka püsida 

etteantud teksti ja rolli piirides. 

Ehitusmäng Laps oskab kasutada erineva 

suurusega ehitusmaterjali ja 

lihtsamaid konstruktoreid.  

Laps oskab kasutada õpitud 

konstrueerimisalaseid oskusi 

iseseisvates ehitusmängudes. 

Laps oskab arvestada ja 

eristada ehitise kõrgust, laiust 

ja pikkust. (Laps oskab 

ehitusmängudes ehitada 

loomakestele või autodele maja 

/ garaaži, kasutades loovalt 

erinevaid ehitusmaterjale) 

Laps oskab ehitada 

iseseisvalt ettenäitamisel, 

fantaasia põhjal või 

etteantud teemal. (maja, 

auto, sild, garaaž vms.) 

Ehitusmängudes oskab laps 

arvestada ehituse otstarvet.  

 

Laps oskab ehitada 

ettenäitamise, fantaasia, 

teatava otstarbe ja 

jooniste põhjal. Laps 

oskab loovalt kasutada 

erinevat ehitusmaterjali. 

Laps oskab 

ehitusmängudes kasutada 

mitmekesist looduslikku 

materjali ja objekte. 

Laps oskab ehitamisel kasutada 

erinevaid materjale ja fantaasiat. 

Laps oskab ehitada keerukaid 

ehitisi ja kirjeldada nende 

otstarvet. Laps oskab ehitusi ette 

planeerida ja kaaslastega 

kooskõlastada. 

Liikumismäng Laps saab aru, peab meeles ja 

täidab lihtsaid mängureegleid. 

Laps oskab orienteeruda 

ruumis ja teatud kindlal maa-

alal. Laps oskab liikuda 

teatavas suunas või kindla 

kohani. Laps oskab liikuda 

teisi segamata. Laps oskab 

liikumismängus teistega koos 

tegutseda.  

Laps võtab osa erinevatest 

mängudest, mis nõuavad 

osavust, 

orienteerimisoskust, kiirust 

ja kaaslastega 

kooskõlastatud tegevust. 

Laps täidab mängureegleid 

ja rolli mängu lõpuni. Laps 

oskab looduses 

liikumismängus kasutada 

olemasolevaid 

loodusobjekte: puud, 

põõsad, kivid, liiv, savi, vesi 

jms. 

Laps algatab iseseisvalt 

liikumismänge. Laps 

järgib mängureegleid.  

Laps oskab mängida 

mängu lõpuni. Laps 

oskab õpetada tuttavaid 

mänge kaaslastele. Laps 

oskab loovalt kasutada 

looduslikke objekte ja 

materjale. 

Laps oskab osade jaotamisel 

kasutada liisusalme. Laps oskab 

mängida liikumismänge, mis on 

mitmekesised, nõuavad osavust, 

tähelepanu ja kiirust. Laps oskab 

mängida võistlusmänge. Laps 

saab hakkama kaotusega. 

Laps oskab ise algatada ja 

juhtida liikumismänge 
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Lauamäng Laps oskab kokku panna 4-5 

osalisi puzzlesid. Laps oskab 

õpetaja abiga mängida 

lihtsamaid lauamänge – lotod, 

paarispildid, doominod  jms. 

Laps oskab kokku panna – 

25 osalisi puzzlesid. Laps 

oskab iseseisvalt mängida 

lihtsamaid lauamänge. Laps 

tutvub koos õpetajaga 

erinevate, vanusele 

vastavate lauamängudega. 

Laps oskab iseseisvalt 

mängida tuttavaid 

lauamänge 3-4 

liikmelistes rühmades. 

(mosaiikmängud, lotod, 

puzzled jms.) 

Laps oskab ise tutvuda uue 

lauamängu reeglitega ja seda 

koos kaaslastega mängida. Laps 

oskab iseseisvalt kokku panna 

50-75 osalisi puzzlesid. 

Õppemäng Laps tutvub õppemänguga. 

Laps tutvub esemete ja nende 

erinevate omadustega läbi 

õppemängu. Laps tutvub 

värvuse, suuruse ja materjali 

omapäraga õppemängu kaudu.  

Laps õpib õppemängude 

kaudu: 

1.võrdlema erinevaid 

esemeid väliste tunnuste 

põhjal, 

2. rühmitama vastavalt 

otstarbele (jalatsid, riided, 

magamistoa /köögimööbel 

jms.) 

3.eristama esemeid 

suurenevas või vähenevas 

järjestuses, 

4.valima välja sarnased 

esemed, 

5. eristama esemeid ja 

nende omadusi nägemise, 

kuulmise, haistmise ja 

kompimise põhjal 

Laps õpib õppemängude 

kaudu: 

1.kirjelduse põhjal ära 

tundma tuttavaid 

esemeid, 

2.esemete rühmitamist 

mitme tunnuse põhjal, 

3.aktiveerub, laieneb ja 

täpsustub sõnavara, 

4.tervikut moodustama 

osadest, 

5. määrama eseme 

asukohta, 

6.märkama väikesi 

erinevusi esemete 

tunnustes 

Laps oskab mängida abstraktsete 

vahenditega – sõnad, häälikud, 

mõtted. Õppemängude kaudu: 

1.areneb tahteline tähelepanu ja 

mõtlemine, 

2.täiustub üldistus, väljendus  ja 

süstematiseerimisoskus, 

3. täiustub vaatlemisoskus, 

võrdlemisoskus ja seoste 

leidmine. 
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Valdkond „KEEL JA KÕNE” 
 
KEEL JA KÕNE ON LAPSE ARENGUS SUHTLEMISE JA ÕPPIMISE ALUSEKS.  

 

Lapse tegevused kõnearendusprotsessis jagunevad kaheks:  

1. Toimingud keele omandamiseks – keelelised oskused 

2. Toimingud keele kasutamiseks – kõnelised oskused 

Igasugune kõne osade eraldamine on tinglik ja seda tehakse ainult õppe- ja õpetamise eesmärgil! 

 

TEEMAD: 

1. Keelelised oskused:  hääldamine, sõnavara, grammatika (vormiõpetus ja lauseõpetus); 

2. Kõnelised oskused: kuulamine (kommunikatiivse ülesande mõistmine ja säilitamine mälus; mõtte mõistmine; teema teadvustamine; info 

järjestamine jms.),  suhtlemine ja jutustamine (sõnavalik, lauseloome, lausete seostamine, jutu alustamine ja lõpetamine, lausete 

lõpetamine, igapäeva suhtluses osalemine, kaasvestlejaks olemine, eneseväljendus, esinemine jms.) 

3. Lastekirjandus: rahvaluule (muistendid, muinasjutud, mõistatused, vanasõnad, luule, ütlused), kunstmuinasjutud, eakohased jutukesed, 

naljajutud, luuletused 
4. Lugemise / kirjutamise alusoskused: kuulamine, häälimine,  

 

KÕNEARENDUSLIKUD MEETODID/ VÕTTED LASTEAIAS: 

1. Näitlikud/ verbaalsed:  

 kaemuslik-kujundilised (nukud, mänguasjad, mulaazid jne.);  

 graafilised (skeemid, tabelid, pildid, pildiseeriad jne.);  

 verbaalsed (suuliselt esitatud näidised, kuulamine, ergutamine, laiendamine, üldistamine, analüüsimine, võrdlemine, rühmitamine, 

küsimuste esitamine, kava koostamine jne.) (Karlep 2003 : 19, 25, 36 – 48) 

2. Mängulised:  

 liigutuste, muusika, joonistamise kaasamine;  

 õppemängud (nukumängud; mängud erinevate esemetega ja leludega; lauamängud; sõnalised õppemängud; mängud reisid); 

 dramatiseeringud (k.a. matkimise ja rollimängud) jm. mängulised võtted (Ugaste 2005 : 158 – 156) 

 

  

ÜLDEESMÄRKIDE SAAVUTAMINE TOIMUB KEELE JA KÕNE  KÕIKIDE TEEMADE OMAVAHELISES LÕIMUMISES.  

ÜLDEESMÄRGID – laps oskab vastavalt vanuseastmele 
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 korrektselt  hääldada, kasutada  sobivaid grammatikavorme, kasutada kõnes mitmekesist  lauseehitust;  

 sõnavara omandada, laiendada  ja kasutada (seostamine, esinemisjulgus, suhtlemisvalmidus nt mängus); 

 kuulata ja mõista;    

 ennast väljendada (eneseväljendusoskus omaealiste ja täiskasvanutega);  

 juhtida silma – ja käe koostööd. 

Kõnearendus lähtuvalt Karlepi  (2003 a) kolmest tasandist:  

1. Keelevahendite valdamine (hääldamine, häälikud, sõnad, laused, sõnavara, lausemallid, kuulamine, kõnelemine). Täiskasvanu 

roll – arendava keskkonna loomine. 

2. Omandatud oskuste rakendamine sõltuvalt suhtlusolukorrale  (kuulajana, kõnelejana, vastaja, küsija, vestluse algataja). 

Täiskasvanu roll – suhtlusolukordade looja, suunaja. 

3. Keele ja kõne kasutamine igapäevases suhtlemises, õppimisel  ja tunnetamisel – teostub eri valdkondade sisu lõimimise kaudu 

(info hankimine, seostamine, võrdlemine, üldistamine, kinnistamine). Täiskasvanu roll – suunata infot leidma, märkama 

seoseid, kavandama jne. 

Hallap, M. Padrik, M (2008). Lapse kõne arendamine. Praktilisi soovitusi kõnelise suhtlemise kujundamisel. TÜ  Kirjastus 

Karlep,  (2003 a). Kõnearendus. Emakeele abiõpe II. TÜ Kirjastus 

Kivi, L. Sarapuu, H.  (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetajate käsiraamat. Tartu: AS Atlex  

 

 

 

 

Keel ja kõne 

3-4 aastased 

Põhieesmärgid: 

1.Laps oskab õigesti hääldada kõiki häälikuid 

2. kasutab aktiivselt kõnes tegu- ja omadussõna 

3. oskab kasutada grammatilisi põhikategooriaid (ainsus – mitmus, olevik-minevik, käänded ja pöörded) 

4. oskab lauseid koostada ja neid küsimuste abil laiendada 

5. saab küsimuste abil hakkama jutukese koostamisega mänguasja, eseme ja pildi toel 

 

4-5 aastased Põhieesmärgid: 

1.Laps kuuleb sõnades häälikuid ja oskab häälida – 3 häälikulist sõna 

2. kasutab kõnes aktiivselt ase- ja määrsõna 

3. oskab leida  vastandsõnu (antonüüme) 

4.kasutab kõnes umbisikulist ja tingivat kõneviisi 
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5. oskab moodustada liidete abil sõnu 

6. laps oskab jutukest lõpetada 

7. oskab kirjeldada pilti, mänguasja, eset täiskasvanu näidise järgi 

8. jutustab oma kogemuste põhjal 

9. oskab kaaslastele küsimusi esitada ja vastata kaaslaste küsimustele püsides teemas 

10. jutustab ümber pildiseeria toel lühema jutu 

Keel ja kõne 

5-6 aastased 

Põhieesmärgid: 

1.Laps oskab õigesti hääldada häälikuühendeid ja välteid 

2.oskab kasutada samatähenduslikke sõnu (sünonüümid) 

3.kasutab aktiivselt kõnes üldmõisteid 

4. oskab kasutada kõnes õigesti kõiki grammatilisi kategooriaid 

5.laps oskab kasutada jutustamisel fantaasiat 

6.oskab koostada kava abil loovjutukest. 

7. oskab jutustada kava, pildiseeria vm. abil ümber muinasjutte 

Keel ja kõne 

6-7 aastased 

Põhieesmärgid: 

1.Oskab kasutada kõnes antonüüme sünonüüme 

2. oskab üldistada ja analüüsida 

3. oskab kasutada õigesti kõiki grammatilisi kategooriaid 

4.oskab vestelda, püsides teemas ja andes asjakohaseid, täpseid vastuseid 

5.oskab esitada küsimusi 

6.oskab täiendada kaaslaste vastuseid 

7.oskab arutleda, avaldada oma arvamust ning kaaslasi veenda 

8.oskab järjestatult ja täpselt koostada kirjeldusi ja jutukeste süžeesid 

9.oskab koostada iseseisvat sidusat jutukest 

Valdkond I kvartal 

september -  november 

II kvartal 

detsember - veebruar 

III kvartal 

märts - mai 

IV kvartal 

juuni – august 

Keelelised oskused 

Hääldamine 

3-4 aastased 

Laps hääldab õigesti häälikuid a, u, 

h, o, e,  m, i ja p (b); laps oskab 

valida rääkimiseks paraja hääletooni 

(mitte liiga vali, ega liiga vaikne); 

õpetaja teeb lastega eelharjutusi 

raskete häälikute hääldamiseks. 

 

Laps hääldab õigesti kaashäälikuid 

j, l, n, m, r, s, v.  Laps oskab 

hääldada 3-4 silbilisi sõnu, 

moodustades häälikuühendeid 

sõnades täpselt.  Laps oskab 

teadlikult kasutada erinevat 

intonatsiooni ja hääletugevust  nt 

rollimängus, lavastusmängus. 

Laps hääldab õigesti häälikuid ä, 

ü,õ, j, h. Laps kasutab oma kõnes 

tuttavaid 2-3 silbilisi sõnu õiges 

vältes ja silbistruktuuris. Laps 

mängib keeleliikuvust parandavaid 

mänge.  

Laps hääldab õigesti 

kõiki häälikuid. 

Hääldamine Laps oskab selgesti ja õigesti Laps oskab kõnes kasutada 2-3 Laps hääldab õigesti sageli Laps oskab mängida 
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4-5 aastased hääldada emakeele kõiki hääikuid; 

kasutab sõnu õiges vältes; hääldab 

õigesti häälikutest koosnevaid 

konsonantühendeid (kont, kampsun). 

Laps oskab kasutada erinevat 

intonatsiooni ja hääletugevust. 

Õpetaja kasutab laste kõnehingamise 

ja diktsiooni parandamiseks 

kiirkõnelauseid, puhumisharjutusi 

jms. Laps õpib riimuvate sõnade 

hääldamist.  

silbilisi tuttavaid sõnu õiges 

silbistruktuuris ja hääldab õigesti 

kõiki häälikuühendeid tuttava 

tähendusega sõnades. Laps oskab 

õpetaja, juhendamisel mängida 

hingamis- ja häälekasutusmänge. 

Sõnavara arendamiseks kasutada 

hääldamise täpsustamise mange (N: 

sõnakasvatamisemäng: orga-porga-

porgand). 

kasutatavaid võõrsõnu (diivan, 

banaan), eksides vaid erandjuhtudel 

(keerukad sõnad).Lapsel on 

arenenud diktsiooni selgus.Laps 

oskab kasutada  sõnamängudes 

nt.vigurlauseid või –

salme(eristamaks häälikute 

eristamise oskust ja 

arendamist).Laps oskab koos 

õpetaja ja kaaslastega mängida 

huulte ja keele liikuvust arendavaid  

mänge (linnupoegade 

häälitsused).Laps oskab ebatäpselt 

öeldud sõna parandada. 

erinevaid 

sõnamänge, 

hääldada õigesti 

kõiki häälikuid. 

Hääldamine 

5-6 aastased 

 

Rõhk on 

häälikuühendi

tel ja väldetel. 

Laps kordab järele ja hääldab õigesti 

kõiki emakeele häälikuid; laps 

hääldab täpselt 3-4 silbilisi sõnu ja 

häälikuühendeid (korstnapühkija). 

Laps hääldab õige rõhuga 

igapäevases elus vajaminevaid 

võõrsõnu (kotlet, banaan, internet ). 

Laps oskab reguleerida haäle 

tugevust ja kõne kiirust ning 

kasutada sobivat intonatsiooni. Laps 

võrdleb hääldamise teel täishäälikute 

erinevaid välteid (kalu-kaalu, kala-

kalla). I ja III väldet 

Laps võrdleb eristab nõrka ja 

tugevat sulghäälikut hääldamise 

teel sõna lõpus (lind-lint, saag-

saak). Laps hääldab ja eristab I-II  

ja seejärel II - III väldet. (kabi- 

kapi; kapi-kappi; kabi-kapi-kappi) 

Laps harjub õigesti hääldama sõnu 

mille vältes eksitakse: II välde 

metsas, ostas, palju, ammu. III 

välde matsa, otsa, korsten, homme, 

jälle, põhjus jne. 

Laps kordab õigesti järele 

tähenduselt võõraid sõnu, vastavalt 

teemale.  Laps hääldab õigesti 

võõrhäälikuid (f, s) tuttavates 

sõnades (fanta, sokolaad). Laps 

oskab võrrelda nõrga ja tugeva 

sulghääliku hääldamist sõna lõpus 

(lind-lint )  

Laps hääldab õigesti 

kõiki emakeele 

häälikuid ja tuttava 

tähendusega sõnu. 

Eksides suudab end 

eeskuju järgi 

parandada ja õigesti 

hääldada. 

Hääldamine 

6-7 aastased 

Laps hääldab selgelt kõiki eesti keele häälikuid; seal hulgas sulghäälikuid ja häälikuühendeid. 

Sõnavara 

3-4 aastased 

Laps kasutab nimisõnu, mis 

väljendavad objekte ja nähtusi 

(perekond, lasteaed; loodusnähtused 

jms.); laps kasutab kõnes värvust, 

suurust jt. hästi tajutavaid  tunnuseid 

tähistavaid omadussõnu 

(põhivärvused; suur/väike; 

Mõistab ja kasutab kõnes nii üld- 

kui ka liignimetusi (nt kuusk, mänd- 

puud; tihane, leevike –linnud) 

Laps õpib kasutama omadussõna 

täiendina ( väike lind) ja tutvub 

vastavalt teemale uute 

tegusõnadega. Laps tutvub aega 

Laps kasutab kõnes mõningaid 

liitsõnu        ( tutimüts, kevadlill). 

Laps kasutab kõnes objektide osade 

nimetusi ( nokk, saba, tiib) 

Lapsel laieneb sõnavara seoses 

teemadega – teater, emakeel, 

lihavõtted, emadepäev. 

Lapsel  laieneb 

sõnavara.  
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pikk/lühike; ümmargune jms,) 

Laps tutvub aega väljendavate 

nimisõnadega (päev/öö) 

väljendavate nimisõnadega hommik 

ja õhtu ning oskab kirjeldada 

vastavatel aegadel sooritatavaid 

tegevusi. 

Sõnavara 

4-5 aastased 

Lapsel areneb sõnamoodustus-oskus: 

moodustab omadussõnu –ne liitega 

(karvane, suleline jms.), 

tegijanimesid ja-liitega (jooksja, 

lendaja, laulja) Laps märkab 

esemete tunnuseid ümbritseva elu ja 

loodusega tutvudes. Laps kasutab 

igapäevakõnes ja mängudes tegu-ja 

omadussõnu ainsuses ja mitmuses.  

Laps tutvub üldmõistetega (kodu-

metsloomad, puu- juurviljad,   linnud 

jms.) Laps õpib kasutama 

loomade/lindude häälitsusi 

märkivaid tegusõnu (näub, haugub, 

säutsub jms.) Laps tutvub uute 

nimisõnadega vastavalt teemale. 

Laps tutvub sõnadega häälik, täht. 

Laps  kasutab kõnes  nii üld- kui ka 

liiginimetusi, oskab kasutada 

kolmeastmelist üldistust (sokid, 

püksid, seelik-riided). Laps oskab 

kasutada mõningaid antonüüme 

(suur/väike). Laps oskab kasutada 

aega väljendavaid nimisõnu 

(hommik, lõuna, õhtu). Laps oskab 

kasutada kõnes mõningaid 

iseloomuomadusi ja hinnangut 

väljendavaid omadussõnu (julge 

tark, osav). Laps tutvub mõistetega 

sõna, lause. Laps kasutab kõnes 

sidesõnu ja; aga. 

 

Laps oskab selgitada sõna või 

väljendi tähendust oma sõnadega, 

oskab tuua oma kogemustega 

seotud näiteid.Laps oskab kasutada 

lihtsamaid sünonüüme (kõnnib, 

longib, astub). Laps oskab 

moodustada vajadusel sõnu uudsete 

või võõraste nähtuste, objektide või 

tegevuste tähistamiseks (hari 

hammaste pesemiseks - 

hambahari). Laps oskab inimeste 

ning raamatutegelaste käitumist ja 

iseloomu analüüsides täpsustada 

vastavate omadussõnade tähendust 

oma arvamuse avaldamisel.  

Laps teab sõnade 

üldmõisteid ja oskab 

neid kasutada.Laps 

oskab õigesti 

kasutada aega 

väljendavaid 

nimisõnu. 

Sõnavara 

5-6  aastased 

Laps teab mõiste sõna tähendust 

laiemalt (sõnaga väljendatakse 

tegijat, tegevust, omadust, hulka 

jms). Kõiki asju nimetatakse sõnaga, 

kuid inimestel, mõnedel loomadel, 

linnadel, jõgedel jms. on nimed). 

Lapse sõnavara laieneb vastavalt 

temaatikale. Kasutab kõnes aega 

väljendavaid nimisõnu (eile, täna, 

homme). Laps nimetab ühe õpitud 

kategooria piires vähemalt kaks sõna 

(N: lind: tihane, varblane). 

Laps teab mõiste lause tähendust. 

Laps teab, et lause koosneb 

sõnadest. Laps kasutab kõnes 

mõningaid iseloomuomadusi ja 

hinnangut väljendavaid 

omadussõnu (arg, igav, kaval). Laps 

moodustab sõnu uudsete või 

võõraste objektide, nähtuste või 

tegevuste tähistamiseks (nt. Tass 

piima joomiseks- piimatass). Laps 

kasutab vastandsõnu (pikk-lühike; 

valge-pime). Laps teeb vahet 

küsisõnadel miks” ja “milleks. 

Laps kasutab kõnes mõningaid 

samatähenduslikke sõnu (nt. 

Jookseb, lippab, sibab). Laps 

kasutab õigesti sihilisi ja sihituid 

tegusõnu (nt. Veereb- veeretab, 

sõidab-sõidutab). Laps teab, et 

kõlalt ühesuguste 

mitmetähenduslike sõnade 

hääldamise “pehmuse” teel võib 

muutuda sõna tähendus (palk, 

kann). 

Laps oskab anda 

oma mõtteid edasi 

loogiliselt, terviklike 

lausetega ja õigesti 

valitud sõnadega. 

Sõnavara 

6-7 aastased 

Laps kasutab kõnes õigesti aega 

väljendavaid määrsõnu üleeile; 

Laps kasutab kõnes inimesi ja 

inimese tegevust iseloomustavaid 

Laps selgitab kuuldud kujundlike 

väljendite (tuul ulub, kevad koputab 

Laps kasutab ühe ja 

sama objekti kohta 
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ülehomme;  aja ja ruumi suhteid 

väljendavaid sõnu (vahel, kohal, 

otsas jt.); kasutab kõnes mõningaid 

abstraktsete (s.o mittekogetava 

vastega) tähendusegs sõnu (tundeid, 

vaimset tegevust tähistavaid sõnu ( 

mõtlen, arvan, aus, julge jt.). 

sõnu. Laps liidab ja tuletab näidise 

järgi tuttavas kontekstis keelenormi 

järgides sõnu. . 

Laps tutvub vastandavate 

sidesõnadega vaid, kuid. (ilm on 

päieseline kuid jahe; ta ei laula 

vaid kiljub) 

aknale) tähendust oma sõnadega ja/ 

või toob enda kogemusega seotud 

näiteid. Laps mõistab abstraktseid 

üldnimetusi õpitud valdkondades 

(N:  Sõidukid, elusolendid, 

tähtpäevad, kehaosad). 

erinevaid sõnu (karu, 

karuke, mesikäpp, 

metsaott, pätajalg). 

Grammatika 

3-4 aastased 

Laps oskab kasutada osastavat 

käänet lõputa osastavaga sõnades 

(ema; isa jms.); laps oskab kasutada 

ainsuse osastavat käänet kõigis 

sõnades (kassi; lindu; autot jms.); 

laps oskab kasutada ainsuse 

omastavat käänet (mao saba; koera 

nina; sebra triibud jms.); laps 

kasutab õigesti ainsust ja mitmust 

(lind lendab – linnud lendavad jms.); 

Laps kasutab kõnes õigesti kindla 

kõneviisi oleviku vorme. Laps oskab 

moodustada kahesõnalist lihtlauset.  

Laps kasutab kõnes käskivat 

kõneviisi ja ainsuse 3 pööret 

(Jookse, Ats! – Ats jookseb). Laps 

oskab kasutada ainsuse ja mitmuse 

osastavat käänet (palli – palle; 

lindu - linde) ja ainsuse ja mitmuse 

omastavat käänet (Kellel on kommi 

– komme; õuna – õunu). Laps 

oskab kasutada kõnes 

võrdlusastmeid (suur, kõige 

suurem) 

Laps õpib kasutama tegusõnu 

olevikus ja minevikus. Laps oskab 

lihtlauset laiendada 

kolmesõnaliseks lauseks. Laps 

oskab omadussõna kasutada 

täiendina (see on väike lind) 

Laps kasutab õigesti tegusõna 

lihtmineviku vorme ( laulis, sõitis). 

Laps kasutab omastavat käänet 

koos kaassõnaga (laua all, tooli 

peal). Laps kasutab kõnes erinevaid 

omadus- ja tegusõnu vastavlt 

teemadele (armas ema, töökas 

vanaema). 

Laps kasutab õigesti 

grammatilisi 

põhikategooriaid. 

Grammatika 

4-5 aastased 

Laps kasutab kõnes lühemaid ja 

pikemaid lauseid ja laiendab neid 

õpetaja abiga. Laps kasutab kõnes 

õigesti tegusõna lihtmineviku 

vorme.. Laps kasutab kõnes enamike 

nimisõnade käändevorme mitmuses. 

Laps oskab kasutada mitmuse 

osastavat käänet (koeri, madusid, 

kasse, lehmi jms.). Laps oskab sõnu 

ühildada arvus ja käändes (väiksele 

linnule – väikestele lindudele) 

Laps oskab moodustada kõnes 

käskiva kõneviisi ainsust ja 

mitmust (lenda, lennake!) Laps 

oskab kasutada õigesti lihtmineviku 

vorme (munes, laulsid). Laps oskab 

kõnes kasutada omadussõna 

võrdlusastmeid (suur, suurem, 

kõige suurem). Laps oskab vabalt 

lauseid kombineerida (nt. teistele 

reegleid selgitada).  

Laps oskab kõnes kasutada 

lihtsamaid põimlauseid(lind lendas 

ära, sest kass hirmutas teda).Laps 

oskab kasutada kõnes nud- ja tud- 

kesksõnu(söönud, söödud).Laps 

oskab kõnes kasutada tingivat 

kõneviisi(laulsin, laulaksin).Laps 

oska lausetes kasutada objektide 

järjestust(ees, järel), 

ajasuhteid(varem, hiljem) ja 

ruumisuhteid(all, üleval, vahel, 

keskel). 

Laps oskab lause 

moodustamisel 

kasutada õigeid 

käände- ja ajavorme. 
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Grammatika 

5-6 aastased 

 

 

Laps oskab kõnes kasutada 

põimlauset (liitlauset) lõpetades 

õpetaja alustatud lause kõrvallausega 

( N:  Ma ei lähe õue, sest … vihma 

sajab vms.). Laps oskab moodustada 

v-kesksõna omadussõnana (lõhnav, 

meeldiv, väsitav) ja infinitive 

(hakkan sööma – tahan süüa) 

Laps kasutab kõnes –nud ja –tud 

kesksõnu (söödud- söönud).Laps 

kasutab kõnes omadussõna 

võrdlusastmeid (suur- suurem- 

kõige suurem) 

Laps oskab kasutada lausetes 

oleviku pöördeid ja lihtminevikku.. 

Laps kasutab tingivat kõneviisi 

(mängin- mängiksin). Laps kasutab 

kõnes enamasti õigesti umbisikulist 

tegumoodi (loetakse, pesti). Laps 

moodustab uusi sõnu liidete –ja või 

–ur abil (laulja, kalur, sõdur). 

Laps kasutab oma 

kõnes õigesti 

sõnalõppe. 

Grammatika 

6-7 aastased 

 

Laps oskab laiendada õpetaja 

alustatud põimlause kõrvallauset (-

ma ei lähe õue, sest vihma sajab… ja 

mul ei ole kummikuid) . Laps kasutab 

kõnes õigesti saava ja rajava käände 

vorme (saab lauljaks, jookseb 

kivini); kasutab kõnes õigesti 

osastava ja sisseütleva käände 

erinevaid lõpuvariante (palju linde, 

autosid, puid, vett) 

Laps oskab kasutada omadussõnade 

omastavat käänet õigesti (sileda 

paberi, nüri noa, kollase kassi). 

Laps oskab kasutada liitlauset 

ajamäärusega (lähme õue siis, kui… 

ei tuiska, … on söödud). 

Laps oskab lausetes kasutada täis- 

ja enneminevikku (Mida Tõnu oli 

teinud, kui isa koju tuli?) 

Laps oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi, käsikivat ja tingivat 

kõneviisi. 

Laps kasutab kõnes kõiki 

käändevorme ainsuses ja mitmuses, 

sh harva esinevaid sõnu (nt. olev 

kääne: arstina).Kasutab õigesti 

käändevorme harva esinevas 

funktsioonides (nt. kohakäänded 

ajasuhete väljendamiseks: 

hommikust õhtuni). Kasutab kõnes 

enamasti õigesti laadivahelduslikke 

sõnu (poeb-pugema; siga-sead). 

Laps valdab 

erinevaid liht- ja 

liitlausemalle. 

Kasutab oma kõnes 

siduvaid sõnu 

(seejärel..., ühel 

päeval …, lõpuks 

…). 

Kõnelised oskused 

Kuulamine 

3-4 aastased 

 

Laps mõistab kaaslaste ja õpetajate kõnet. Kujuneb jutu ühise kuulamise oskus. Läbi häälimisharjutuste areneb harjumus / oskus kuulata 

häälitud sõnu. 

Laps kuulab luuletust  ja saab aru luuletuse sisust 

Kuulamine 

4-5 aastased 

Laps oskab kuulata ja mõista õpetaja ja kaaslaste kõnet. Laps mõistab kuuldud jutukese / luuletuse sisu. Laps suudab jutukest kuulata 

vahele segamata. Laps oskab kuuldu põhjal osutada sobivale objektile, oskab tegutseda kuuldud korralduse järgi. Laps kuulab aktiivselt 

ja parandab ettelugejat tuttava teksti puhul.  

Laps oskab analüüsida kuuldut. 

Kuulamine 

5-6 aastased 

Laps oskab kuulmise kaudu uut teavet vastu võtta ja seda kasutada vestluses. Oskab kuulata õpetajat ja kaaslasi ning oodata vastusega 

oma järjekorda. Laps püsib vesteldes teemas.  Laps oskab vastavalt teemale esitada küsimusi.  Laps oskab kuuldud teksti täiendada uue 

infoga. Laps oskab kuulata eakaaslasi ja täiskasvanut. Oskab kuulata kirjanduspala ning mõistab selle sisu. 

Kuulamine 

6-7 aastased 

Laps oskab kuulata täiskasvanuid ja kaaslasi. Suudab oodata küsimusele vastamisel oma järge. Laps oskab kuulata tööjuhendit ja 

vastavalt tegutseda. Laps kuuleb ja leiab nii eakaaslaste kui õpetaja kõnes semantilisi (tähenduslikke) ja grammatilisi vigu ja oskab neid 

parandada. Laps kuuleb sõnade hääldamisel tehtud vigu ja oskab öelda õige variandi. Laps kuuleb ja eristab pikka ja lühikest häälikut. 

Laps oskab kuulmise järgi kirjutada lihtsamaid sõnu. 

Suhtlemine Laps osaleb vestluses, julgeb Laps suhtleb aktiivselt tegevuse ja Laps õpib kuulama ja jutu sisust aru Lapsel kinnistub 
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3-4 aastased 

 

 

 

 

algatada vestlust kaaslastega; oskab 

kasutada erinevat intonatsiooni ja 

hääletugevust; küsib täiskasvanult 

küsimusi teda ümbritsevate asjade 

kohta; vastab küsimustele sõnaga 

või lihtlausega. 

esemelise mängu käigus. 

Laps vastab dialoogis vajadusel 

rohkem kui ühe lausungiga. 

saama vahele segamata. Lapsel 

areneb tähelepanelik kuulamine – 

erinevad tähelepanu arendavad 

mängud.  

kuulamisoskus. 

Suhtlemine 

4-5 aastased 

Laps arvestab kaaslastega, oskab 

mängida ühismänge ja oodata oma 

järjekorda. Laps algatab aktiivset 

suhtlust ja vestleb täiskasvanuga ka 

väljaspool tegevust. Laps harjub 

osa võtma pikematest vestlustest.  

Laps oskab esitada kaaslastele 

küsimusi. Laps oskab 

kommenteerida enda ja kaaslaste 

tegevust. Laps oskab jutustada 

mõnest hiljuti kogetud 

emotsioonist. Laps oskab õigesti 

kasutada viisakusväljendeid. Laps 

osaleb aktiivselt dialoogis.  

Laps oskab rollimängudes teistega 

suhtlemisel kasutada erinevaid 

emotsioone, hääletooni.Laps 

mõistab teksti, mis pole otseselt 

seotud tema kogemustega. Laps 

mõistab, et kuulaja teadmised 

võivad erineda tema omadest. Laps 

oskab hinnata nii enda, kui teiste 

käitumist ja tegevust. 

Laps oskab oma 

käitumisel arvestada 

kaaslastega, hinnata 

õigeid väärtusi. 

Suhtlemine 

5-6 aastased 

Laps algatab ja jätkab 

täiskasvanuga dialoogi ka 

väljaspool tegevust. Laps räägib 

muljeid oma kogemuste põhjal. 

Laps kasutab õigesti 

viisakusväljendeid: tänan, palun, 

vabandust, tere, head-aega 

Laps püsib teemas, vajaduse korral 

läheb kaasa teiste algatatud 

teemamuutusega ja oskab esitada 

küsimusi. Laps räägib iseendast ja 

tunneb huvi täiskasvanute elu 

vastu. (N: Kus sa elad? jms.) 

 

Laps oskab arutleda eetiliste 

probleemide üle (N: pildiseeriad, 

kus keegi on valesti käitunud – 

kuidas oleks olnud õige käitumine; 

vastavad rollimängud) 

Laps suunab kõnega kaaslaste 

tegevust ja annab sellele hinnagu. 

Laps mõistab suhtlemisel nalja ja 

oskab seda teha ka enda kohta. 

Laps oskab arendada 

vestluse teemat. 

Valib sõltuvalt 

situatsioonile 

väljendusvahendid ja 

suhtlusstrateegia. 

Suhtlemine 

6-7 aastased 

Laps räägib iseendast ja esitab 

küsimusi täiskasvanu kohta. Laps 

mõistab suhtlemisel nalja ja oskab 

seda teha ka enda kohta. Kasutab 

dialoogis erinevaid 

suhtlusstrateegiaid, (suhtluspartneri 

kuulamine, arutlemine); valib 

intonatsiooni ja sõnu olenevalt 

kaassuhtlejast (laps, täiskasvanu) 

ja/või suhtlusolukorrast (kodu, 

lasteaed, kontsert) 

Laps kasutab dialoogis erinevaid 

suhtlusstrateegiaid sõltuvalt suhtlus 

eesmärkidest (vaidlemine, 

veenmine, läbi rääkimine). Laps 

kasutab dialoogilist kõnet täpselt, 

lühidalt ja valitud vastustega, mis 

on kooskõlas küsimustega. 

Laps oskab läbi rollimängu 

kõneleda oma saavutustest, 

tegevustest ja üleelamistest.  

Oskab formuleerida küsimusi 

täpselt, vastavalt teemale ning 

parandada ja täiendada kaaslaste 

vastuseid. Laps oskab üldistada, 

teha järeldusi ning neid välja öelda. 

Lapsel ilmub oskus kindlaks teha ja 

leida mõningaid seoseid, sõltuvusi 

ja seaduspärasusi asjade ja 

ilmingute vahel. 

 

Laps suhtleb ja 

kasutab 

viisakusväljendeid 

nii täiskasvanute kui 

ka eakaaslastega, 

arvestab 

suhtluspartneri 

vanust ning 

suhtlusolukorda. 
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Jutustamine 

3-4 aastased 

 

 

Laps kordab järgi õpetaja poolt 

laiendatud lauseid, pildi, eseme 

vms. kohta. Laps oskab paari 

lihtlausega jutustada oma 

kogemuste põhjal (oma kodust, 

mänguasjast, isast vms.).  

 

Laps oskab küsimuste abil jutustada 

eakohast muinasjuttu pildiseeria 

järgi, öeldes iga pildi kohta ühe 

kuni kaks lausungit. Laps oskab 

öelda pildi, eseme kohta 1-2 

laiendatud lihtlauset ja laiendada 

lauset küsimuste abil. Laps oskab 

1-2 lausungiga rääkida lasteaias 

toimunud sündmustest / üritustest. 

Laps oskab 2-3 lausega jutustada 

meeldivast mänguasjast või 

esemest. Laps annab kuuldud teksti 

sisu edasi täiskasvanu suunavate 

küsimuste abil. 

Laps jutustab 

isiklikest 

kogemustest 

kasutades 

lihtlauseid. Laps 

osaleb julgesti 

dialoogides. 

Jutustamine 

4-5 aastased 

Laps oskab arusaadavalt jutustada 

sellest, mida parajasti tehakse, 

nähakse, laps püsib teemas. Laps 

oskab jutustada arusaadavalt oma 

kogemustest (minu puhkepäev, 

kuidas ma lasteaeda jõudsin vms.) 

Laps oskab jutustada pildi või 

eseme järgi õpetaja näidise alusel. 

Laps oskab ümber jutustada tuttavat 

eakohast pala või muinasjuttu 

küsimuste, pildiseeria toel. Laps 

saab teada, et juttu alustatakse 

sissejuhatusega (elas kord…; 

ükskord oli… vms.).  

Laps oskab õpetaja alustatud jutule 

lisada vähemalt ühe lause. Laps 

oskab jutustamisel kasutada 

täislauseid. Laps oskab jutustada 

enda ja kaaslaste tegevustest. 

Oskab jutustada nähtust, tehtust või 

möödunud sündmustest 3-5 

lausungiga 

Laps oskab pakkuda omapoolseid 

variante õpetaja poolt alustatud jutu 

lõpetamiseks. Laps tutvub 

fantaasiajutukeste välja 

mõtlemisega (Kui mina oleksin 

linnuke… jms.). Laps kasutab 

jutustamisel täislauseid. Laps oskab 

pildiseeria järgi koostada jutu, 

milles räägib mis juhtus enne, mis 

pärast. Laps oskab kasutada lausete 

sidumisel sidendeid ja, siis, ja siis, 

sellepärast ning sünonüüme. Laps 

oskab kasutada jutukese 

koostamisel sissejuhatust.  

Laps oskab 

jutustamisel 

kasutada loogilist 

sündmuste 

järjekorda, oskab 

omalt poolt pakkuda 

ideid ja mõtteid. 

Jutustamine 

5-6 aastased 

Laps jätkab jutustamist õpetaja 

poolt alustatud teemal 1-2 

lausungiga.  Laps jutustab oma 

kogemustest kindlal teemal, algul 

kava järgi 1-3 lausungiga. Laps 

mõistab teksti, mis pole otseselt 

seotud tema kogemustega. Laps 

jutustab täiskasvanu abiga 

tegevuspildi ja pildiseeria järgi, 

õeldes iga pildi kohta 1-3 lausungit. 

Laps kasutab jutukese koostamisel 

sissejuhatust. Laps seob lausungeid 

peamiselt sõnadega ja siis, ja, siis, 

 Laps oskab väljendada oma mõtet 

tervikliku lõpetatud lausega, Laps 

jutustab oma kogemustest kindlal 

teemal iseseisvalt 3-5 lausungiga. 

Laps seob lauseid vastand – ja 

samatähenduslike sõnadega. Laps 

koostab iseseisvalt jutu asja, pildi 

või mõne muu eseme kohta (3-5 

lausungiga). Laps tutvub jutukesele 

kokkuvõtva lause koostamisega. 

Laps oskab fantaseerida õpetaja 

poolt algatatud fantasia jutte (Kui 

ma oleksin võlur…; Krokodill minu 

Laps järjestab seeriapilte loogilise 

mõtlemise arendamiseks ning 

koostab nende põhjal jutustuse, mis 

põhjendaks valitud piltide 

järjekorda. Laps oskab 

lastekirjandusest tuttavaid 

huvitavaid sõnu ja väljendeid 

jutukeses loovalt kasutada. Laps 

oskab jutustamisel edasi anda 

kahekõnet. Laps oskab kasutada 

jutukese koostamisel sissejuhatust 

ja kokkuvõtet.   

Laps oskab koostada 

loovjutukest isiklike 

kogemuste ja piltide 

põhjal. 
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sellepärast, aga. ukse taga…; jm loovjutustamise 

liike) 

Jutustamine 

6-7 aastased 

Laps teab, et jutul peab olema 

sissejuhatus, sündmus ja 

kokkuvõte. Laps oskab õpetaja 

abiga koostada tegevus- ja olupildi 

järgi jutustamiseks kava ja selle 

järgi jutustada. Laiendab jutustades 

täiskasvanu suunamisel teksti. Laps 

õpib koos õpetajaga leidma 

temaatilisi sõnu etteantud teema või 

pildi kohta (N: Kalapüük – õng, 

amber, veekogu, kummikud, ilm, 

kalad vms.). Laps kirjeldab 

tuttavaid esemeid ja nähtusi, andes 

edasi põhisisu ning olulised 

detailid. 

Laps oskab leida etteantud teemale 

või tegevuspildile temaatilisi sõnu, 

mida jutukese koostamisel kasutab. 

Laps oskab koostada iseseisvalt 

kava, mille abil jutustada. 

Ümberjutustamisel oskab laps edasi 

anda autori väljendusi ja tegelaste 

otsest kõnet. 

 

Laps oskab koostada etteantud 

temaatiliset sõnade põhjal 

iseseisvat sidusat jutukest, kui 

temaatilistele sõnadele on lisatud 

uus / ootamatu object või tegelane 

(vanaema, Punamütsike, hunt, 

helicopter vms.) Laps oskab välja 

valida vajalikud teadmised ja leida 

enam-vähem otstarbekad vormid 

enda väljendamiseks sidusas 

jutustuses.  

Laps oskab 

ümberjutustamisel 

kasutada erinevat 

intonatsiooni jutu 

sisu, tegelaste 

jseloomu ja oma 

suhtumise 

väljendamiseks. 

Laps teeb 

kokkuvõtteid 

tegevustest ja 

sündmustest, annab 

hinnanguid oma ja 

teiste tegevusele 

ning sõnastab oma 

tegevuskavu. 

Lastekirjandus 

3-4 aastased 

 

 

 

Laps tunneb huvi lasteraamatute 

vastu; vaatab üksi või koos 

täiskasvanuga pildiraamatuid, 

keerab lehte, osutab pildile ning 

kommenteerib pilte (pildiraamatud 

asjadest, loomadest, autodest vms.) 

 

Laps saab aru  lihtsamatest 

lastekirjanduse palade sisust ja teab 

tuttavaid muinasjutte. Laps teab 

mõistet – kirjanik. Laps õpib 

eristama proosateksti luuletusest. 

Laps teab mõistet – näidend. Laps 

teab, et näidendi kirjutab kirjanik. 

Laps oskab nimetada 1-2 

lastenäidendit. Laps õpib ja 

harjutab lühinäidendi teksti. 

Laps teeb vahet headel ja kurjadel 

tegelaskujudel. 

Lapsel kinnistub 

huvi lastekirjanduse 

vastu. 

Lastekirjandus 

4-5 aastased 

Laps tunneb huvi kirjanduspalade 

ja muinasjuttude vastu. Laps oskab 

illustratsioonide järgi tuttavat 

kirjanduspala ära tunda.  

Laps oskab eristada juttu 

muinasjutust. Tuttava muinasjutu 

dramatiseerimine) Tutvumine 

rahvaluulega (mõistatus, 

kõnekäänd, vanasõna) 

Laps tutvub mõistatuste ja 

kõnekäändudega. Laps mõistab 

juttude sisu (reaalsus, muinasjutt). 

Oskab leida kuuldud palades 

väärtusi kujundavaid tegusid. Laps 

tutvub eesti rahvajuttudega ja 

mõistab nende sisu 

(väärtushinnagute 

tundmaõppimine). Laps oskab 

ümber jutustada tuttavat pala või 

muinasjuttu pildiseeria toel. Laps 

Laps tutvub vanasõnadega ja 

mõistab nende tähendust. Laps 

oskab ise välja mõelda mõne 

lihtsama mõistatuse või jutukese. 

Lapsel kujuneb muinasjuttudes 

korduvate dialoogide ja tegevuste 

kaudu lugemishuvi. 

“Kakuke”, 

“Naeris”,”Kolm 

karu”, “Kolm 

põrsakest”, “Sipsik”, 

“Kuldkalake”, 

“Memme musi”, 

rahvajutud ja 

muistendid(N: 

“Vaenelaps ja 

talutütar”) erinevad 

luuletused 



26 

 

oskab raamatu vaatamisel pidada 

dialoogi täiskasvanuga suhtlemisel 

(lugemine, vaatamine). 

(nt.E.Niit); 

“Lumeeit”; 

“Bremeni linna 

moosekandid” 

3-4, 

4-5 ühiseid 

kirjanduspalu 

„Naeris“ „Kolm karu“ ” Kolm karu ja Kuldkiharake” ;  

„Kakuke”. „Sipsik”;  Eesti 

rahvajutte loomadest. 

“Kuldkalake”; “Memme musi”  

Lastekirjandus 

5-6 aastased 

6-7 aastased 

Lapsele meeldib kuulata 

kirjanduspala, mõistab kuuldu sisu 

ja tunnetab meeleolu (naljakas, 

tõsine, kurb jne.). Laps oskab 

eristada muinasjutu ja luuletuse 

eripära. 

Lapsele meeldib uurida teadusliku 

sisuga laste raamatuid. Laps oskab 

eristada muinasjutu, jutu  ja 

luuletuse eripära. 

Vaeslapse ja vanapagana- 

teemalised  muinasjutud. 

“Jussikese 7 sõpra” 

 

Laps tajub seost illustratsioonide ja 

juttude sisu lahtimõtestamise vahel. 

Lapsel areneb taju seostada 

mõistatusi ja vanasõnu erinevate 

elunähtustega.  

Lapsel kujuneb arusaamine 

muinasjutu tegelaste 

iseloomujoontest- vapper, tugev, 

julge, osav, laisk, valelik jne. Laps 

õpib tajuma palade kujundimaailma 

ning mõistab seost elunähtustega. 

“12 kuud”; “Kalevipoeg” / “Suur 

Tõll”  

Teema raamatu tegemine 

Laps teab milline on tema 

lemmikraamat ja tutvusteb seda ka 

teistele. 

Lapsel süveneb illustratsioonide 

vaatamise ja palade 

lahtimõtestamise oskus. 

 

Luuletused 

3-4 aastased 

 

 

Laps õpib kuulama luuletusi. 

Kordab järgi ja õpib pähe 2 – 4 

realise luuletuse, kasutades 

liigutuste abi.  

Laps oskab luuletust lugeda 

kiirustamata ja sõnu selgesti 

hääldades.  

Laps hääldab luuletuses sõnu 

selgelt ja kuuldavalt. Laps õpib 

esitama iseseisvalt lühikest 

luuletust kiirustamata. Laps püüab 

püsida luuletust üteldes rütmis, 

kasutades kehapilli abi.  

Laps oskab määrata luuletuses 

valitsevat häälikut. 

Lapsele meeldib 

kuulata ja saab aru 

lihtsamatest 

luuletustest. 

Luuletused 

4-5 aastad 

Laps oskab aru saada eakohase 

luuletuse sisust ja seda õpetaja ja 

kaaslastega jagada. Laps jätab 

meelde 4-6 realise luuletuse ja loeb 

seda koos kaaslastega. Laps oskab 

püsida luuletust üteldes rütmis, 

kasutades ka kehapilli abi.  

Laps oskab luuletust lugeda 

ilmekalt, mõista selle sisu. Laps 

oskab lugeda peast liisu- ja 

rütmisalme ja kasutada neid 

mängudes ja tegelustes. Laps 

tutvub riimuvate sõnadega, leiab 

kõla sarnasusi. 

Laps oskab erinevaid luuletusi 

lugeda koos ja üksi, püsides rütmis. 

Laps oskab määrata luuletuses 

valitsevat häälikut.Laps õpib 

pidama pause, kasutama erinevat 

hääletooni ja tugevust.. Laps oskab 

kuulda ja leida riimuvaid sõnu. 

 

Luuletused Laps loeb peast  kuni 6 realisi Laps oskab leida õpetaja alustatud  Laps oskab kasutada 
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5-6 aastased luuletusi ja liisusalme. Laps oskab 

luuletuse esitamisel kasutada 

erinevat intonatsiooni, loogilisi 

rõhke ja pause ning anda edasi 

luuletuse meeleolu.  Laps teab, mis 

eristab luuletust jutust. Laps  püsib 

luuletust öeldes rütmis.  

luulereale riimuva lause. Laps 

oskab väljendada oma suhtumist 

luuletusse. 

  

Lapsel areneb esinemisjulgus ja 

ilmekus – läbi rolli- ja 

lavastusmängude, kus tal on 

võimalus esitada luuletusi või ise 

luuletada. 

liisusalme rollide 

jagamisel. 

Luuletused 

6-7 aastased 

Loeb peast kuni 8 realist luuletust. 

Kasutab iseseisvalt 

liisusalme.mängudes osade 

jagamiseks. 

Eristab rahavaluulet ja luuletust. 

Oskab luuletusi võrdlevalt kuulata 

ja analüüsida. 

Laps püüab koostada õpetaja antud 

teema või pildi järgi lühikest, 2-4 

realist luuletust, olles enne leidnud 

temaatilised sõnad, mida luuletuses 

kasutab. 

Laps kasutab loovalt 

oma mängudes 

tuttavaid luuletusi ja 

liisusalme. Teeb ise 

lihtsamaid riime. 

Ettevalmistus lugemiseks / kirjutamiseks 

 

Ettevalmistav

ad harjutused 

3-5 aastased 

Laps tutvub erinevate liisu- ja rütmisalmide ning harjutustega. Laps tunneb ära helide- hääletekitajad. Laps mängib koos õpetajaga 

näpumänge, puhumismänge ja rütmimänge. 

Töö 

häälikutega 

3-4 aastased 

Laps tutvub täishäälikutega läbi näpumängude ja häälimisharjutuste  

Laps oskab ära arvata õpetaja poolt häälitud lihtsamaid sõnu eseme ja pildi abil ning tunneb ära oma nime, kui õpetaja seda häälib. 

Töö 

häälikutega 

4-5 aastased 

Laps tutvub sõnaga häälik. Laps 

tunneb ära häälitud sõnu ja õpib koos 

õpetajaga häälima 2-4 häälikust 

koosnevaid sõnu. Laps kuuleb ja 

leiab täishääliku sõna alguses. 

Õpetaja viib läbi erinevaid harjutusi 

ja mänge hääliku matkimiseks. 

Laps teab, et sõnad koosnevad 

häälikutest. Laps tunneb ära hääliku 

asukoha sõnas (alguses, lõpus). 

Laps oskab õpetaja juhendamisel 

mängida (foneemikuulmise arengu 

toetamiseks) mänge erinevate 

sõnade eristamise kuulmiseks 

(väike lind kõnnib siba-siba; suur 

lind kõnnib siiba-siiba) 

Laps leiab iseseisvalt ära hääliku 

häälikute reas ja sõnades.Laps 

oskab mängida lihtsate sõnadega nt 

.sõnaketi mängu. Lapsel areneb ühe 

hääliku poolest erinevate sõnade 

eristamiseoskus (pall-sall, kuri-

kuurid, kokk-nokk). 

Laps oskab häälida 

lihtsamaid sõnu, 

tunneb ära hääliku 

asukoha sõna 

alguses, lõpus. 

Töö 

häälikutega 

5-6 aastased 

Laps tunneb mõistet häälik. Laps 

oskab häälida 3-4 häälikulisi 

sulghääliku- ja häälikuühendita sõnu 

, nimetades kuuldud häälikuid sõnas 

esinemise järjekorras. Laps määrab 

häälikuühendita sõnas hääliku 

asukoha (alguses, keskel, lõpus 

Laps oskab häälida 4-5 häälikulisi 

sõnu, nimetades kuuldud häälikuid 

sõnas esinemise järjekorras, mängib 

erinevaid häälikumänge, 

rütmimänge. Laps tutvub 

noopimisega.  

Laps oskab jaotada sõnu 

häälikuteks. Määrab õigesti 

häälikute järjekorda sõnades ning 

seostab häälikuid tähtedega. Laps 

oskab lahendada piltülesandeid. 

Laps seostab 

häälikut 

tähemärgiga. Häälib 

kuuldud sõnu ja 

määrab hääliku 

asukoha sõnas. 
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Töö 

häälikutega 

6-7 aastased 

Laps tunneb huvi sõnade ja häälikute 

ning nendega tegelemise vastu. 

Oskab iseseisvalt teostada häälikulist 

analüüsi - 4  häälikulistes  ) 

häälikuühendita sõnades (mitmes 

häälik). Teab mõistet  täishäälik, 

tutvub mõistega kaashäälik ning 

seda, mille järgi neid eristatakse. 

Tutvub sulghäälikuga   

Tutvub sulghäälikuga  Kordab 

täiskasvanu eeskujul eri vältes 

kahest sõnast koosnevaid ridu (koli-

kolli (III v); koli-kolli(IIv) 

Eristab sõnas pikka ja lühikest 

häälikut. 

Tunneb ja eristab 

häälikuperekondi.Laps oskab 

iseseisvalt häälida 1-2 silbilisi sõnu 

( ka sulghäälikuid sisaldavaid). 

Laps oskab häälimise järgi kirja 

panna 1-2 silbilisi sõnu, mis ei 

sisalda häälikuühendeid. 

Laps tunneb 

erinevaid 

häälikuperekondi ja 

oskab nimetada  

mille järgi neid 

eristatakse. 

Töö 

tähemärkideg

a 

4-5 aastased 

Laps tunneb ära ja nimetab üksikuid 

tähti. Õpetaja tutvustab lastele 

mänguliselt järgmisi tähti:  (siin 

peaks välja tooma, milliseid tähti 

õpitakse esimeses kvartalis tundma) 

Laps oskab tutvutud tähti voolida, 

värvida ja kaunistada. 

Laps tutvub mänguliselt järgmiste 

tähtedega: V, S, N,  R, T, D, Õ, J. 

Laps tunneb ära ja nimetab 

üksikuid tähti (enda või isa, ema 

nimi), sõna algustähti. 

Laps oskab nimetada talle tuttavaid 

tähemärke ja mänguliselt neid 

kasutada,  leida seoseid sõnadega. 

Laps jälgib tähemärke joonistades 

õiget joone suunda. Laps tutvub 

sõnadega nö. ”lahtivõtmise” 

mängudes (mängud 

täheklotsidega). 

Laps tunneb ja 

nimetab tuttavamaid 

tähemärke, teab oma 

nime 

algustähte.Jälgib 

tähemärke 

joonistades õiget 

suunda. 

Töö 

tähemärkideg

a 

5-6 aastased 

Laps tunneb mõistet täht ja seostab 

seda mõistega häälik. Kirjutab 

trükitähtedega õigesti oma nime. 

Oskab iseseisvalt tähti jäljendada. 

Tutvub tähemärkidega (A, I, O, U, E, 

N, M, S, L, R) 

Tunneb kuulates iseseisvalt ära 

hääliku häälikute reas ja sõnades 

Kirjutab õigesti üksikuid sõnu 

trükitähtedega(oma nime). 

Laps oskab laduda  pereliikmeid- 

ema, isa, õde, vend. Jäljendab 

kirjutades ettelaotud lihtsamaid 

sõnu. 

Laps tunneb mõistet 

täht ja seostab tähti 

häälikutega. 

Töö 

tähemärkideg

a 

6-7 aastased 

Laps nimetab ja tunneb enamikku 

tähemärke (A, I, O, U, E, N, M, S, L, 

R) ja seostab neid häälikutega. Õpib 

tähemärke õigesti kirjutama.  Oskab 

laduda tähtedest  kuni 4 tähelisi sõnu 

vasakult paremale. 

Laps nimetab ja tunneb tähemärke 

Õ, Ö,P, B, T, D, K, G, V, H, J ning 

seostab neid häälikutega. Laps 

oskab õigesti kirjutada üksikuid 

sõnu.  Laps tutvub 

kirjavahemärkidega. 

Laps tunneb tähemärke Ä, Ü, F,S  

ning seostab neid häälikutega ja 

oskab kirjutada. Laps oskab laduda 

liikuvasse aabitsasse lihtsamaid 

lauseid. 

Laps oskab kirjutada 

lihtsamaid lauseid. 

Laps teab, et 

sõnadele tuleb vahed 

jätta. 

Lugemine 

4-5 aastased 

Laps tutvub oma nimega kirjapildis. Laps “matkib” lugemist mängides. 

Laps oskab  kasutada tuttavaid 

tegelasi ja süzeesid mängus. 

Õpetaja innustab laps tuttavaid tähti 

otsima nt. pealkirjades. 

Laps tunneb oma 

nime kirjapildis. 

Lugemine 

5-6 aastased 

Laps mõistab, kuidas tehakse 

häälikutest  silpe – ja oskab silpi 

kokku lugeda.  Oskab kokku lugeda 

oma nime. 

Oskab lugeda kokku ühesilbilisi 

sõnu. Laps häälib täiskasvanu abiga 

(järele korrates, kasutades 

abivahendeid) 1-2 silbilisi 

sulghäälikuta ja häälikuühendita 

Laps oskab jagada lauseid sõnadeks 

(kasutades abivahendeid). Laps 

oskab laduda lihtsamaid sõnu 

ladumisalusele või liikuvasse  

aabitsasse. 

Laps loeb kokku 

lihtsamaid sõnu ja 

seostab neid 

piltidega. 
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sõnu. 

Lugemine 

6-7 aastased 

Laps oskab teha silpe sõnadeks ning 

vastupidi. Loeb kokku ühesilbilisi 

sõnu ja oskab neid ühendada pildiga.  

Laps jagab kuuldud lause sõnadeks, 

kasutades sõnade arvu määramiseks 

abivahendeid. 

           Oskab lugeda veerides 

lihtsamaid sõnu. Oskab laduda 

etteõeldud sõnu tahvlile või 

liikuvasse aabitsasse. 

Oskab lugeda sõnas pikki häälikuid 

(kokk - kook, tikk-tiik) 

Laps veerib iseseisvalt töövihikust 

tööjuhendit ja mõistab ülesande 

sisu. 

Laps oskab lugeda 

lihtsamaid lauseid ja 

mõistab nende sisu. 

Kirja 

eelharjutused 

3-4 aastased 

Lapsel on õige pliiatsihoid Laps 

oskab tõmmata vertikaaljoont ning 

horisontaaljoont vasakult – paremale.   

 Laps oskab tõmmata kaldjooni, 

sik-sakjooni ja ümarjooni 

 

Laps matkib kirjutamist 

kritseldades pliiatsiga vm 

kirjutusvahendiga. 

Erinevad kirja 

eelharjutused. 

Kirja 

eelharjutused 

4-5 aastased 

Lapsel on õige pliiatsihoid. Laps 

püsib värvimisel kontuuri sees. Laps 

oskab tõmmata vertikaal ja 

horisontaal joont ning kaldjooni, 

Laps oskab moodustada mustrit – 

kahene rütm. 

Laps õpib jälgima mustri rütmi 

(värv, vorm). Laps õpib tegema sik-

sak joont, lainelist joont. Laps 

mängib peenmotoorikat arendavaid 

mänge, sh.lükkimine, lõikamine. 

Katab pliiatsiga pindu ühtlaselt 

ühtpidi värvides. 

  

Kirja 

eelharjutused 

5-6 aastased 

Lapsel on õige pliiatsihoid. Laps 

orienteerub leheküljel. Laps teeb 

iseseisvalt ette antud kirja 

eelharjutusi (sirgjooned, kaldjooned, 

ringid jms.). laps joonistab järgi tähti 

erinevate kirjutusvahenditega 

erinevatele pidadele (pliiats, kriit, 

pulk, pintsel, sõrm; paber, tahvel, 

liiv, manna) 

Laps joonistab järgi tähti erinevate 

kirjutusvahenditega.  Laps kirjutab 

lihtsamaid sõnu näidise järgi. 

Laps kirjutab õigesti üksikuid sõnu 

trükitähtedega. Kirjutab õigesti 

tähti ja seostab neid häälikuga.  

Lapsel on õige 

pliiatsihoid ja 

kasutab pliiatsit 

liigse surveta. 

Kirjutamine 

6-7 aastased 

Kirjutab õigesti enamikku tähti, laps 

orienteerub paberil õpetaja 

juhendamise järgi. Teostab 

kopeerimisharjutusi ja kirjutab 

ühesilbilisi sõnu näidise järgi. 

Oskab häälimise järgi kirja panna 

1-2 silbilisi sõnu (ka sulghääliuid 

sisaldavaid: siga, nuga). 

Laps oskab kuulmise järgi kirjutada 

sõna kahekordse tähega (kokk- 

kook; tikk-tiik) 

Laps püsib sõnade 

kirjutamisel joonte 

vahel, jätab sõnadele 

vahed ja kasutab 

sõna lõpus kirjavahe 

märki- punkt. 
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IV kvartal – omandatud oskuste kasutamine suvistes mängudes ja tegevustes. Harjutused, mängud õpitu kinnistamiseks. Fantaasiajutukesed, 

muinasjutud, suvised luuletused, jutukesed, lavastusmängud. 

Valdkond „EESTI KEEL KUI TEINE KEEL” 
 

Valdkonna „Eesti keel kui teine keel” õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et laps: 

1) tunneb huvi eesti keele ja kultuuri vastu; 

2) soovib ja julgeb eesti keeles suhelda nii lastega kui ka täiskasvanutega; 

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

4) kasutab lihtsamaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid igapäevases suhtluses; 

Valdkonna  „Eesti keel kui teine keel” sisu on: 

1) kuulamine 

1) kõnelemine 

2) eesti kultuuri tutvustamine 

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades: 

1) oluline on eesti keele kuulamine ja keeleoskuse omandamine tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemes 

jmt); 

2) tähelepanu pööramist erinevate meelte kasutamisele ja näitlikustamisele: miimika, kehakeel, žestid, muusika, intonatsioon, rütm ja mitmesugused 

näitliku vahendid; 

3) ette-ja ühislugemiseks valitakse pildirikkad ja lihtsama keelega raamatud; 

4) suunatakse last õpitavat keelt julgesti kasutama igapäevategevustes ning suheldes, luues selleks huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda 

(kauplus, teater, õppekäik); 

5) pedagoog suunab lapsi õige kõne mudelite kasutamisele ja vigu parendab delikaatselt, korrates sõna või fraasi korrektsena. 

 

 

Põhieesmärgid 

3-5 aastased 

 

Kuulamine: 

 Laps tunneb huvi Eesti keele vastu; 

 tunneb ära ja mõistab õpitud sõnu ja väljendeid tuttavas kontekstis; 

 laps kuulab ja tajub Eesti keele kõla; 

 laps kuulab eestikeelset ettelugemist või jutustamist; 

 laps reageerib adekvaatselt lihtsamatele korraldustele; 

 laps mõistab lihtsamaid õpitud küsimusi. 

Kõnelemine: 

 Laps kasutab õpitud lihtsamaid viisakusväljendeid; 
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 laps tunneb aktiivset huvi asjade nimetuste vastu; 

 laps kordab järele õpitud sõnu ning kasutab neid tuttavate esemete, tegevuste ja omaduste nimetamiseks. 

Lugemise ja kirjutamise alused: 

 Laps tunneb huvi eestikeele alfabeedi vastu, oskab järgi kirjutada õpitavaid tähti; 

 laps oskab kirjutada eesti keelsete trükitähtedega oma nime. 

Eesti kultuur: 

 Laps tunneb ära ja oskab kirjeldada Eesti lippu (värvid, asukoht); 

 laps oskab nimetada mis riigis ta elab; 

 laps tunneb huvi Eestis tähistatavate rahvakalendri tähtpäevade vastu (mardipäev, kadripäev, vastlapäev); 

 laps teab Eesti rahvussümmboolikat (lipp, suitsupääsuke, rukkilill). 

 

Põhieesmärgid 

5-7 aastased 

Kuulamine: 

 Laps reageerib adekvaatselt Eesti keeles  antud korraldustele; 

 laps kuulab eestikeelset ettelugemist või jutustamist ja oskab kuuldut pildidl ära tunda;  

 laps mõistab kõnet, mis on vahtult seotud õpitud suhtlussituatsiooniga; 

 laps mõistab etteloetud või jutustatud eestikeelse teksti põhisisu; 

 laps mõistab etteloetud või jutustatud teksti kohta esitatud küsimusi, tunneb ära õpitud / omandatud sõnu ja väljendeid. 

Kõnelemine: 

 Laps kasutab elementaarseid viisakusväljendeid erinevates suhtlussituatsioonides; 

 laps kasutab õpitud sõnu esemete, tegevuste ja omaduste nimetamiseks; 

 laps kasutab endast rääkides sõna “mina”; 

 laps kõneleb õpitud sõnavara piires suudab algatada ja lõpetada lihtsamat vestlust; 

 laps vastab küsimustele ja oskab ise esitada lihtsamaid küsimusi; 

 laps moodustab isa lihtsamaid fraase ja lihtlauseid; 

 laps räägib õpitud sõnavara piires endast, oma perest ja vestleb õpitud teemadel; 

 laps teab peast mõnda eestikeelset luuletust ja laulu. 

Lugemise ja kirjutamise alused: 

 Laps tunneb huvi eesti keeles lugemise ja kirjutamise vastu; 

 laps tunneb eesti keele häälikuid ja tähti; 

 laps tunneb kirjapildis ära mõned eestikeelsed sõnad; 

 laps hääldab korrektselt lihtsamaid häälikuid; 

 laps oskab kirjutada oma nime ja muid etteantud sõnu. 

Eesti kultuuri tutvustamine: 

 Laps teab ja oskab kirjeldada Eesti rahvussümboolikast Eessti lippu, rahvuslille, rahvuslindu ja nimetab vähemalt kahte Eesti 



32 

 

rahvustoitu; 

 laps oskab nimetada mõningaid Eestis tähistatavaid riiklikke ja rahvuslikke tähtpäevi (Eesti Vabariigi aastapäev; isadepäev, 

emadepäev, jõulud jms.); 

 laps oskab kirjeldada mõnede Eestis tähistatavate tähtpäevadega seotud kombeid, sh oma kogemuste põhjal 

(mardipäev,vastlapäev jms.); 

 laps oskab laulda mõnda tuntud Eesti lastelaulu ja mõnda lihtsamat Eesti rahvalaulu; 

 laps teab mõnda eestikeelset liisusalmi; 

 laps tunneb ära eesti rahvarõivad. 

 

 

 

Eesmärkide täitmiseks kasutatakse lauamänge, lotosid, puzzlesid, cd materjali häälte kuulamiseks, raamatuid, pildimaterjali, vastavaid arvutimänge, mis 

aitavad keelt õppida ja kinnistada. 

Näpumängud: “Sõrmepeitus”, “Loeme sõrmi”, “Üks mul ütles”, “Lahti-kinni”; “Sõuame”, “Minu pere”, dialoog näpu-ja käpiknukkudega, 2Meie kiisul 

kriimud silmad” 

Õppemängud: “Telefonimäng”, “Kajamäng” (sõnakaartidega), “Kes see räägib”,  

Laulumängud: “Üks ussike”, “Armas kiisu olen ma”, “Rändame ringi”, “Maailm on täis hääli”, “Sepapoisid” 

Liisusalmid / rütmimängud: “Suss, suss, vihmauss”, “Kassid läksid kalale”, “Oravake”, “Tamm siin…”, “Kurr-karr kus sa lähed”, “Öökull”, 2Õhupall”, 

“Siilipoiss”, lõputa jutud,  

Pildiseeriad: “Naeris”, “Kakuke”, “Magus puder”, “Loomade talvekorter”, “Tuulepea ja kuldsarvedega hirv”, “Punamütsike” 

 

Ainekavale on lisatud veel harjutuste vihik. 

 

Valdkond „MATEMAATIKA“ 

TEEMAD:  

1.  hulgad, loendamine ja arvud, arvutamine 

2. suurused ja mõõtmine 

3. geomeetrilised kujundid 

4. orienteerumine ajas 

5. orienteerumine ruumis 

 

EESMÄRGID: 

1. laps oskab rühmitada esemaid ühe- ja kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki; 

2. laps oskab järjestada esemeid suuruse ja asenditunnusepõhjal; 
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3. laps tunneb lihtsamaid ajamõisteid ning kirjeldab ja järjestab päevategevusi, nädalapäevi, kuid, aastaaegu; 

4. laps mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas; 

5. laps mõistab mõõtmistegevust ja tunneb olulisemaid mõõtühikuid; 

6. laps suudab kirjeldada ümbritsevat ruumi kujundimõistete abil 

7. laps näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes 

 

3-4 aastaste üldeesmärgid  Lapsel on olemas loendamisoskus 5 piires ja ta tunneb arvude rida 5-ni. 

 Laps oskab järjestada kahte eset suurus-, pikkus- ja laiustunnuse alusel. 

 Laps teab kujundeid ring, kolmnurk ja nelinurk ning leiab kujunditega sarnaseid esemeid rühmatoast, 

õuest ja tänavalt. 

 Laps teab ajamõisteid pave / öö; suvi, sügis, talv, kevad, leiab neile iseloomulikke tunnuseid (piltidelt, 

küsimuste toel) 

 Laps eristab hommikut ja õhtut (kirjeldab tegevusi). 

 Laps oskab määrata teiste laste ja esemete asukohta enda suhtes: ülal-all, ees-taga (minu ees, minu taga jne). 

4-5 aastaste üldeesmärgid  Lapsel on olemas loendamisoskus 8 piires ja ta tunneb arvude rida 8-ni. 

 Laps oskab iseseisvalt rühmitada esemeid kolme tunnuse alusel (värv, suurus, kuju) ning otsustab, kas ese 

kuulub hulka või mitte. 

 Laps oskab järjestada kolme eset pikkus-, laius- ja kõrgustunnuse alusel, osates suurusi hinnata silma- ja 

mõõtmise teel. 

 Laps teab geomeetrilisi kujundeid ring, kolmnurk ja ruut ning eristab ruutu ristkülikust. Laps oskab 

etteantud geomeetrilistest kujunditest laduda pilte.  

 Laps teab ajamõisteid sügis, talv, kevad, suvi / eile, täna homme / ja ööpäeva osasid ning oskab kirjeldada 

vastavale ajale iseloomulikke tegevusi, piltide või õpetaja küsimuste toel. 

 Laps oskab määrata enda asukohta teiste laste ja asjade suhtes ning püüab määrata vasakut ja paremat 

poolt. 

5-6 aastaste üldeesmärgid  Lapsel on olemas loendamisoskus 12 piires ja tunneb arvuderide 12-ni.  

 Laps oskab rühmitada geomeetriliste kujundeid värvuse ja suuruse järgi. 

 Laps oskab geomeetrilistest kujunditest koostada pilti ja mustrit, leiab geomeetrilisi kujundeid 

ümbritsevast keskkonnast.  

 Laps teab ajamõisteid kiiresti, aeglaselt, kohe, hiljem; sügis, talv, kevad, suvi / eile, täna homme / ja ööpäeva 

osasid ning oskab kirjeldada vastavale ajale iseloomulikke tegevusi, piltide või õpetaja küsimuste toel. 

 Laps oskab mängida orienteerumismänge ümbritsevas keskkonnas. 

 

6-7 aastatse üldeesmärgid  Lapsel on olemas loendamisoskus 12 piires ja tunneb arvuderide 12-ni, seostab arvu ja numbrit ning oskab 

kirjutada. 
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 Laps oskab moodustada hulki kasvavas ja kahanevas järjekorras. 

 Laps leiab seoseid ühe, kahe, kolme võrra suurem ja ühe, kahe, kolme võrra väiksem.  

  Laps rühmitab geomeetrilisi kujundeid mitme tunnuse järgi. 

  Laps teab sõnade pluss ja minus tähendust ning kasutab tehtemärke (´+, -, =) 

  Laps oskab koostada matemaatilist jutukest etteantud hulga järgi. 

 Laps oskab mõõta pikkust, laiust, kõrgust kokkulepitud mõõduga. 

 Laps oskab liita ja lahutada 5 piires. 

 Laps oskab orienteeruda ruumis, looduses ja tasapinnal liikumist suunavate käskluste järgi. 

 Laps tunneb kella täistunde.  

Vanus I kvartal 

september -  november 

II kvartal 

detsember - veebruar 

III kvartal 

märts - mai 

IV kvartal 

juuni – august 

 

Hulgad /loendamine / Arvud / arvutamine 
 

3-4 aastased 

 

Laps oskab moodustada 

hulka, oskab leida hulka 

mittekuuluva. Laps teab 

mõisteid üks ja palju, 

kasutab neid ümbruse 

kirjeldamisel.  

Laps loendab 1-3-ni. 

Tunneb arvude rida 3-ni. 

Vastab küsimusele mitu on? 

Laps rühmitab esemeid ühe 

tunnuse alusel (värvus, kuju, 

suurus) järgi hulgaks. 

Laps oskab moodustada 

paare. 

Laps loendab 1-4-ni. 

Tunneb arvude rida 4-ni. 

Vastab küsimusele mitu on 

Laps oskab võrrelda hulki ja 

sõnastada võrdlusi (rohkem 

kui, vähem kui, sama palju). 

Laps loendab 1-5-ni. 

Tunneb arvude rida 5-ni. 

Vastab küsimusele mitu on? 

 

4-5 aastased 

 

Laps suudab rühmitada 

esemeid ühise tunnuse alusel 

(sama kujuga/ sama värvi/ 

sama suured); üldnimetuse 

järgi (puuviljad / juurviljad 

jms.)  

Lapsel on olemas 

loendamisoskus 5 piires. 

Laps oskab sõnastada 

loendamise tulemuse, osates 

vastata küsimusele „Mitu 

on?“ Laps tunneb rumbreid 

Laps oskab rühmitada 

esemeid suurustunnuse 

alusel (sama pikad/ sama 

laiad). Laps oskab 

rühmitada  esemeid kahe 

tunnuse alusel (värvus, kuju) 

Laps oskab rühmitada 

esemeid otstarbe alusel 

(jalanõud, toidunõud, 

mööbel, riided jms.)  

Lapsel on olemas 

loendamisoskus 7 piires. 

Laps oskab rühmitada 

esemeid kolme tunnuse 

alusel (värvus, suurus, kuju). 

Laps oskab iseseisvalt 

märgata esemete ühiseid 

tunnuseid ja neid rühmitada 

hulkadesse. 

 Laps oskab otsustada, 

milline ese ei kuulu hulka ja 

seda põhjendada. 

Lapsel on olemas 

loendamisoskus 8-ni. Laps 
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5-ni. Laps tunneb numbreid 7-ni. tunneb numbreid 8-ni. 

. 

5-6 aastased 

 

 

 

 

 

Laps oskab moodustada 

hulkiühiste tunnuste:  

suurus-, kuju- ja 

värvustunnuse ning otstarbe 

alusel.  

Lapsel on olemas  

loendamisoskus 7- piires, 

laps oskab sõnastada 

loendamise tulemuse, 

vastates küsimusele mitu 

on?   Laps mõisteb, et 

esemete arv ei ole 

sõltuvuses loendamise 

järjekorrast ja esemete 

paigutusest.  

Laps oskab kasutada 

arvukaarte 1-5.  Laps 

seostab numbreid ja arvu 1-

5ni. 

Laps oskab võrrelda hulki 

esemete arvu järgi. (Rohkem 

ja vähem esemeid, võrdselt 

esemeid.) 

Lapsel on olemas 

loendamisoskus 8-piires. 

laps oskab sõnastada 

loendamise tulemuse, 

vastates küsimusele mitu 

on? Laps oskab kasutada 

arvukaarti. 1-8. Laps seostab 

numbreid ja arvu 5-8ni. 

 

 

Laps oskab hulkasid jaotada 

osahulkadeks ning ühendada 

osahulki uuesti 

täishulkadeks. Lapsel on 

olemas loendamisoskus 12-

piires. laps oskab sõnastada 

loendamise tulemuse, 

vastates küsimusele mitu 

on? Laps oskab kasutada 

arvukaarti 1-12. Laps 

seostab numbreid ja arvu 8 -

12ni. 

 

6-7 aastased 

 

 

 

 

 

 

Laps oskab moodustada 

hulki etteantud tunnuse 

alusel. Laps oskab võrrelda 

kahte hulka: rohkem, kui …; 

vähem, kui …; sama palju. 

Laps oskab moodustada 

hulki kasvavas ja kahanevas 

järjekorras. Laps teab 

mõisteid järgnev arv  - ühe 

eseme lisamine; eelnev arv – 

ühe eseme äravõtmine. Laps 

tutvub sümbolitega:  <, >, =. 

Laps oskab matemaatilist 

jutukest koostada, kasutades 

liitmist 5-piires. 

Laps tutvub mõistega 

lahutamine. Laps tutvub 

sümbolitega: +, -, =. 

Laps oskab koostada 

matemaatilist jutukest kahe 

etteantud hulga alusel, 

kasutades ka lahutamist 5 

piires.  

 

Laps oskab koostada kahte 

hulka, kui on öeldud, mitu 

eset on ühes neist rohkem, 

kui teises. Laps oskab 

nimeteda eelneva ja 

järgneva arvu; eelnevad ja 

järgnevad arvud.  

Laps oskab järjestada arve 

1-12ni, vastates küsimusele 

mitmes.  
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Suurused ja mõõtmine 
 

3-4 aastased 

 

Laps kasutab võrdlemisel 

mõisteid suurem-väiksem; 

pikem-lühem. Laps tutvub 

võrdlemisega mõõtmise teel 

– esemete teineteise kõrvale 

või peale paigutamise teel. 

Oskab esemeid järjestada 

suuruse järgi pikem – 

lühem.  Laps tutvub 

suurustunnusega – laiem-

kitsam ning kasutab 

mõisteid võrdlemise 

sõnastamiseks.   

Laps oskab järjestada 

esemeid suurus-; pikkus- ja 

laiustunnuse alusel. Laps 

oskab esemete suurust 

määrata silma järgi ning 

kontrollida esemete suurust 

teineteise kõrvale või peale 

paigutamise teel. 

 

4-5 aastased 

 

Laps suudab määrata kahe 

eseme järjestust neid 

üksteise kõrvale asetades. 

Laps suudab järjestada 

esemeid kõrgustunnuse 

alusel. (kõrgem/ madalam)  

Laps suudab järjestada 3 

eset suuruse järgi. 

Laps saab hakkama 3 eseme 

järjestamisega pikkuse ja 

laiuse järgi. Laps tunneb ja 

kasutab võrdlemisel 

mõisteid kõige pikem/ kõige 

lühem; kõige kitsam; kõige 

laiem. Laps oskab laduda 

värvilistest pulkadest 

mustrit. 

Laps oskab järjestada 

esemeid kõrgus-, pikkus- ja 

laiustunnuse alusel.  

Laps oskab esemete suurust 

määrata silma järgi ning 

kontrollida esemete suurust 

teineteise kõrvale või peale 

paigutamise teel. 

 

5-6 aastased 

 

 

 

 

Laps oskab mõõta esemete 

pikkust, laiust ja kõrgust, 

kasutades kokkuleppelise 

mõõdu abi (nöörijupp, pulk, 

paberriba, samm jms.)  

Laps tutvub anuma mahu 

mõõtmisega, kasutades 

vabalt valitud mõõtu. Laps 

oskab mõõta esemet pikkusi 

värviliste pulkade, klotside 

abil. 

Laps tutvub kaalumisega 

(puisteainete kaalumine- 

pakendi raskus). Laps tutvub 

mõistetega: on kergem kui; 

on raskem kui ja 

üheraskused. 

 

6-7 aastased 

 

 

 

 

Laps mõistab mõõtmise 

olemust: ühikmõõdu 

järjestikune paigutamine 

mõõdetavale esemele; 

mõõtmise, loendamise ja 

arvu seos. Laps tutvub 

Laps mõistab mõõtmise, 

loendamise ja arvu vaheline 

seos. Laps oskab võrrelda 

erinevate mahtudega 

anumaid: „suurema 

mahuga“/ „väiksema 

Laps oskab võrdsustada 

raskusi puisteainete lisamise 

või äravõtmise teel: laps 

oskab võrdsustada 

kaalukausse. Laps kasutab 

mõisteid: „on kergem kui“, 
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pikkusmõõduga meeter. 

Laps hindab kaugust silma 

järgi. 

mahuga“, „mahub 

rohkem“/ „mahub vähem“, 

„võrdse mahuga“. Laps 

tutvub mahumõõduga liiter. 

„on raskem kui“ ja 

„üheraskused“. Laps tutvub 

raskusmõõduga 

„kilogramm“. 

 

Geomeetrilised kujundid 
3-4 aastased 

 

Laps teab mõistet ring. 

Oskab eristada ringi teistest 

kujunditest ja oskab leida 

ringile sarnase kujuga 

esemeid. 

 

 

Laps teab mõisteid 

kolmnurk ja ring. Oskab 

leida kolnurgale ja ringile 

sarnase kujuga esemei. 

Ehitab kuupidega ja 

risttahukatega. 

Eristab kolmnurgast ja 

ringist ruutu (nelinurka). 

Oskab laduda lihtsamat pilti 

erineva suuruse ja värvusega 

ruutudest, kolmnurkadest ja 

ringidest. Tunneb 

kompimise teel ära kera ja 

kuupi  

 

 

 

Laps saab hakkama erineva 

suuruse ja värvusega 

kujunditest piltide ja 

mustrite koostamisega. 

 

Laps oskab loovalt ehitada 

erinevatest 

loodusmaterjalidest (liiv, 

kivid, oksad jms.) 

 

 

 

 

4-5 aastased 

 

Laps tunneb mõistet ring. 

Oskab ringi joonistada, leida 

ja nimetada ümbritsevast 

ringi kujulisi esemeid. Laps 

oskab koos kaaslastega ringi 

moodustada. Laps teab, et 

ring on ümmargune.  

Laps tutvub  mõistega 

kolmnurk. Laps oskab 

võrrelda  ringi ja kolmnurka  

Laps oskab ehitada 

erinevatest 

ehitusmaterjalidest (klotsid, 

legod, karbid  jms.) maja 

vastavalt etteantud suurusele 

(mänguasjale). 

Laps oskab kasutada 

looduslikke materjale 

ehitamiseks – liiv, puuoksad 

Laps tutvub  mõistega ruut. 

Laps oskab võrrelda ring ja 

ruutu; kolmnurka ja ruutu. 

Laps teab kuidas ruudust 

ringi lõigata.  Laps oskab 

laduda mustrit, kasutades 

kahte kujudit(ring/ruut; ring 

komnurk; kolmnur/ruut) 

Laps tutvub mõistetega kera 

ja kuup. 

 

Laps oskab ehitada erinevast 

materjalist ja etteantud 

suurusele (auto, rong vms.) 

sildu.  

Laps oskab kasutada lund 

ehitamiseks. 

Laps näeb ja oskab 

kirjeldada ruudu ja 

ristküliku sarnasusi ja 

erinevusi ning leida 

sarnaseid kujundeid. 

ümbritsevast. Ei pea veel 

teadma ristküliku nimetust. 

Laps oskab erineva suuruse 

ja värvusega kujunditest 

pilte koostada.  

Laps tunneb kompimise teel 

ära ringi, ruudu ja ristküliku 

ja kolmnurga. 

 

Laps oskab kasutada ehitisi 

oma mängudes. Laps oskab 

osaleda ühistes ehitamistes. 

 

5-6 aastased 

 

Laps tunneb tasapinnalisi 

geomeetrilisi kujundeid  

Laps tunneb tasapinnalisi 

geomeetrilisi kujundeid 

Laps oskab koostada 

geomeetrilistest kujunditest 
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ring ja ruut; oskab 

kirjeldada nende kuju 

(ümmargune, kandiline) 

tuues välja erinevuse;  ja 

ruumilist kujundit - kera ja 

oskab leida sarnase kujuga 

esemeid ümbritsevast. Laps 

oskab kujundeid rühmitada 

värvus- ja suurustunnuste 

järgi. 

ring, ruut, ristkülik ja 

kolmnurk.  Laps oskab 

nimetada ruudu ja ristküliku 

erinevused.  Laps tunneb ja 

nimetab ruumilisi 

geomeetrilisi kujundeid kera 

ja kuup; tunneb ära 

kompimise teel ja oskab 

leida sarnase kujuga 

esemeid ümbritsevast 

mustreid ning laduda pilte. 

 

Laps oskab ehitada üht ja 

sama ehitist vastavalt 

konkreetsetele tingimustele 

(arvestades suurusi). 

 

 

 

Laps oskab oma ehitisi 

ühendada kaaslaste omadega 

(loomaaed, tänav, garaaž 

vms.).    

6-7 aastased 

 

 

 

 

Laps tunneb tasapinnalisi 

geomeetrilisi kujundeid: 

ring, 

ruut,ristkülik,kolmnurk. 

Laps oskab laduda 

geomeetrilistest kujunditest 

pilti. Laps oskab vahendite 

(joonlaud; šabloon) abil 

joonistada erinevaid 

kujundeid 

Laps tunneb ruumilisi 

geomeetrilisi kujundeid 

kera, kuup, püramiid. 

tunneb ära kompimise teel ja 

oskab leida sarnase kujuga 

esemeid ümbritsevast. 

Laps oskab ise joonistada 

geomeetrilistest kujunditest 

pilti.  

Laps oskab jaotada kujundi 

osadeks ja moodustada 

osadest kujundit.  

 

Laps oskab joonise järgi  

valida ehitusmaterjali ja 

püstitada ehitist.  

 

 

 

 

Orienteerumine ajas 
 

3-4 aastased 

 

Laps teab mõisteid öö ja 

päev, vestleb ööle ja päevale 

iseloomulikest tunnustest ja 

tuttavatest tegevustest. Laps 

tutvub ajamõistega sügis 

sügis ning leiab õpetaja ja 

kaaslaste abil  aastaajale 

iseloomulikke tunnuseid. 

Laps teab ajamõisteid 

hommik ja õhtu, oskab 

kirjeldada vastavatel aegadel 

sooritatavaid  tegevusi. Laps 

tutvub ajamõistega talv, 

ning leiab õpetaja ja 

kaaslaste abil  aastaajale 

iseloomulikke tunnuseid. 

Laps oskab kirjeldada öö-

päeva, vastavalt tutvutud 

ajamõistetele. Laps tutvub 

ajamõistega kevad, ning 

leiab õpetaja ja kaaslaste 

abil  aastaajale 

iseloomulikke tunnuseid. 

Laps tutvub ajamõistega 

suvi, ning leiab õpetaja ja 

kaaslaste abil  aastaajale 

iseloomulikke tunnuseid. 

4-5 aastased 

 

Laps teab ajamõisteid öö / 

päev lastele tuttavate 

tegevuste kaudu.  

Laps teab mõistet täna.  

Laps teab ajamõisteid 

hommik/ lõuna/ õhtu/ lastele 

tuttavate tegevuste kaudu. 

Laps tutvub ajamõistega 

Laps tunneb ajamõisteid 

eile/täna/homme 

Laps tutvub kevade 

tunnustega ning oskab 

Laps tutvub suve tunnustega 

ning oskab rääkida suvistest 

tegevustest. 
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Laps teab ajamõistet suvi ja 

mäletab suviseid tegevusi. 

Laps tutvub sügise 

tunnustega ning oskab 

rääkida sügistest tegevustest. 

eile/  ja orienteerub 

ajamõistetes eile/ täna.  

Laps tutvub talve tunnustega 

ning oskab rääkida talvistest 

tegevustest.  

rääkida kevadistest 

tegevustest. 

Oskab võrrelda suve ja talve 

5-6 aastased 

 

 

 

 

 Laps tutvub mõistetega 

„varem“, „hiljem“, 

„praegu“, ning seostab neid 

enda poolt sooritavate 

tegevustega. 

Laps tunneb ajamõistet sügis 

ning oskab kirjeldada sügise 

tunnuseid.   

Laps kasutab mõisteid 

„varem“, „hiljem“, 

„praegu“ kõnes. Laps 

tunneb nädalapäevade 

nimetusi. 

Laps tunneb ajamõistet talv 

ning oskab kirjeldada talve 

tunnuseid.   

Laps tunneb ajamõistet 

kevad / suvi  ning oskab 

kirjeldada kevade ja suve 

tunnuseid.  Laps oskab 

erinevaid aastaaegu 

omavahel võrrelda. 

 

6-7 aastased 

 

 

 

 

Laps oskab esemeid ja 

nähtusi järjestada 

ajatunnuste „varem“, 

„hiljem“, „praegu“. järgi. 

Laps tunneb nädalapäevi 

õiges järjekorras ( oskab 

nimetada eelnevat ja 

järgnevat nädalapäeva) ning 

kasutab nädalapäevade 

nimetusi kõnes. 

Laps tunneb kuude nimetusi 

ning teab nende õiget 

järjestust.  Laps oskab 

aastaaegu järjestada, 

nimetada tunnuseid ning 

neid omavahel võrrelda. 

Laps oskab nimetad, mis 

kuud kuuluvad millisesse 

aastaaega. 

Laps oskab määrata 

kellaaega täistundides.  Laps 

oskab koostada päevakava. 

 

 

Orienteerumine ruumis 
 

3-4 aastased 

 

Laps orienteerub oma kehal, 

mis asub kõrval, ees-taga. 

Laps oskab orienteeruda 

oma kehal: mis asub üleval / 

all. 

Laps oskab määrata enda 

asukohta ruumis, kasutades 

mõisteid ees / taga / kõrval / 

üleval / all. 

Laps oskab määrata teiste 

laste ja esemete asukohta 

enda suhtes:  üleval / all; ees 

/ taga; kõrval. 

Laps oskab mängida õues 

lihtsamaid 

orienteerumismänge. 

4-5 aastased 

 

Laps oskab määrata esemete 

asukohti ruumis , kasutades 

Laps oskab määrata esemete 

asukohti ruumis, kasutades 

Laps tutvub mõistetega 

vasakul ja paremal; kiiresti/ 

Laps oskab mängida õues 

orienteerumismänge. Laps 
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mõisteid ees / taga.  mõisteid ees / taga; üleval / 

all / kõrval. Laps oskab 

kirjeldada enda asukohta 

ruumis teiste laste ja 

esemete suhtes. : ees-taga / 

üleval / all; kõrval.  

aeglaselt. Laps oskab 

kirjeldada esemete asukohta 

teiste esemete suhtes. Laps 

oskab mängida 

orieneerimismänge ruumis.  

 

oskab orienteeruda paberil ( 

Joonista auto kõrvale maja; 

joonista auto alla kivi!) 

5-6 aastased 

 

 

 

 

Laps oskab esemeid 

järjestada pikkus-laius- ja 

kõrgustunnuse alusel. Laps 

oskab etteantud 

suurustunnuse alusel 

järjestatud esemete reast 

leida „kõige suurema“, 

„kõige väiksema“, „kõige 

pikema“ ja„kõige lühema“ 

eseme. 

Laps  oskab eseme asukoha 

määrata enda suhtes ja teiste 

suhtes; kasutades mõisteid 

ees, taga, paremal, vasakul, 

üleval, all. Laps oskab 

orienteeruda tasapinnal: 

kirjutada ridade vahele 

suunaga vasakult paremale.  

  

Laps oskab mängida 

erinevaid 

orienteerumismänge nii 

ruumis kui õues.  

 

Laps oskab orienteeruda 

tasapinnal, määrates paberi 

keskpaiga, ülemise, alumise 

ning parema ja vasaku serva 

ja nurga.  Laps oskab 

mängida iseseisvalt 

täringumänge.  

  

Laps oskab mängida 

erinevaid 

orienteerumismänge nii 

ruumis kui õues.  

 

Laps oskab orienteeruda 

ruudulisel paberil, osates 

loendada ruute üles, alla, 

paremale, vasakule.. 

Laps oskab juhtida erinevaid 

orienteerumismänge nii 

ruumis, õues kui tasapinnal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 aastased 
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Valdkond „KUNST“ 
 

TEEMAD:  

1) kujutamine ja väljendamine: mõtete ning tunnete edasiandmine nähtaval kujul; 

2) kujundamine: objektile vormi, kuju ja esteetilise lisaväärtuse andmine; 

3) tehnilised oskused: voolimine, joonistamine, maalimine, meisterdamine; 

4) kunstiteose vaatlemine: vestlused kunstiteosest ja kunstist. 

 

 

EESMÄRGID: 

 

Laps: 

1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest; 

2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid objekte ja sündmusi ning oma kujutlusmaailma: 

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

4) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ning tarbeesemeid; 

5) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut; 

6) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ja sihipäraselt. 

 

 

Üldeesmärgid: 
Kujutamine ja väljendamine 

3-4 aastased  Laps tunneb rõõmu kunstitegevusest, leiab kritselduste hulgast nime(tuse) andmist või loo jutustamist väärivaid 

kujundeid; 

 jutustab oma piltides nii tuttavatest asjadest, kogemustest, kui ka fantaasiatest; 

 leiab ümbritsevas juhendamise toel ja tunneb põhivärve; 

 valib mõtte teostamiseks sobivamana tunduvad vahendid. 

4-5 aastased  Laps kujutab natuurist inspireeritud asju, objekte jne isikupäraste sümbolitega, mis olemuselt täienevad ja muutuvad 

keerukamaks; 

 jutustab oma piltides nii tuttavatest asjadest ja kogetud sündmustest kui ka oma fantaasiatest; 

 kasutab emotsioonide, nähtuste, esemete jne kujutamiseks värvitoone oma seostest ja tunnetest lähtuval; 
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 valib mõtte teostamiseks sobivaimana tunduvad vahendid; 

 võrdleb heledamaid ja tumedamaid värvitoone ning tunneb sinist, kollast, punast, rohelist, valget, musta, pruuni ja 

roosat. 

5-6 aastased  kujutab natuurist inspireeritud asju, objekte jne isikupäraste sümbolitega, mis olemuselt täienevad ja muutuvad 

keerukamaks;  

 jutustab oma piltides nii tuttavatest asjadest ja kogetud sündmustest kui ka oma fantaasiatest;  

 kasutab emotsioonide, nähtuste, esemete jne kujutamiseks värvitoone oma seostest ja tunnetest lähtuval;  

 valib mõtte teostamiseks sobivaimana tunduvad vahendid;  

 võrdleb heledamaid ja tumedamaid värvitoone ning tunneb sinist, kollast, punast, rohelist, valget, musta, pruuni ja 

roosat.  

 

6-7 aastased  kasutab loovalt geomeetrilisi kujundeid ja nende kombinatsioone keerukamate objektide ülesehitamiseks; 

 püsib töös valitud teemas seda isikupäraselt tõlgendades;  

 jutustab temaatilistes töödes tegelaste tegevusest, omavahelistest suhetest ning tegevusajast ja – kohast; 

 rõhutab kõige tähtsamat oma töös värvi, suuruse või asukoha valikuga;  

 tunneb ümbritsevas esinevaid värve ja nimetab erinevaid värvitoone (hallikas, taevasinine jne).  

 

Kujundamine 

3-4 aastased  Laps kaunistab (täppidega, joontega jne) ruumilisi ja tasapinnalisi esemeid; 

 koostab elementidest lihtsa kordumisskeemiga mustririba; 

 kujundab koos õpetajaga tähtpäevakaardi sündmuse meeleoluga sobivate motiividega. 

4-5 aastased  Laps koostab elementidest lihtsa kordumisskeemiga mustririba eseme äärise kaunistamiseks (tass, taskurätt jne); 

 kujundab õpetajaga koos tähtpäevakaardi sündmuse ja meeleoluga sobivate motiividega; 

 valib kaunistusmotiivi ja kannab juhendamisel šablooni või templi abil selle omavalitud kohale esemel (kruusil, 

taldrikul, pluusil jne); 

 koostab mustrit pintslijälgedest, sirgjoontest, siluetsetest ja kontuursetest ringidest; 

 oskab mustrielemente paigutada aluspinna äärtele, keskele ja nurkadesse. 

5-6 aastased  oskab mustrit koostada horisontaal-  ja vertikaaljoontest ning punktidest valgel aluspaberil; 

  tajub värvi- ja vormirütmi, selle omavahelist kooskõla; 

 kujundab õpetajaga koos tähtpäevakaardi sündmuse ja meeleoluga sobivate motiividega;  

 valib kaunistusmotiivi ja kannab juhendamisel šablooni või templi abil selle omavalitud kohale esemel (kruusil, 

taldrikul, pluusil jne).  
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6-7 aastased  oskab sirg- ja lainelistest joontest, kaartest, ringidest ja täppidest koosnevatest motiividest moodustada mustrit, neid 

rütmiliselt aluspinnale paigutades. 

 märkab mustri rütmi ja suudab seda jätkata;  

 kujundab kaunistusmotiivi või mustri, arvestades kaunistatavat eset;  

 selgitab omavalmistatud (voolitud, volditud, meisterdatud) esemete otstarvet ja nimetab koha, kuhu see sobib;  

 aitab kujundada tähtpäevaga seotud peolauda ja ruumi.  

Kunsti vaatlemine, vestlused kunstist 

3-4 aastased  Laps vaatleb pilte, näidistöid ja raamatuillustrtsioone ning vastab küsimustele ja esitab ka ise küsimusi; 

 näitab teistele oma töid, kui kunstiteost ja räägib sellest nii iseseisvalt, kui ka küsimuste toel. 

4-5 aastased  Laps vaatleb omal algatusel raamatuillustratsioone ja kunstitöid ning esitab nende kohta küsimusi ja avaldab arvamust; 

 jutustab küsimuste toel, mida ta on oma töödes kujutanud, ning nimetab, mis materjale ta on oma töös kasutanud; 

 suhtub heasoovlikult kaaslaste töödesse. 

5-6 aastased  vaatleb omal algatusel raamatuillustratsioone ja kunstitöid ning esitab nende kohta küsimusi ja avaldab arvamust;  

 mõistab vaadeldava pildi / skulptuuri vms. kunstiteose sisu, tegelaste iseloomu ja nendevahelisi suhteid; 

 jutustab küsimuste toel, mida ta on oma töödes kujutanud, ning nimetab, mis materjale ta on oma töös kasutanud;  

 suhtub heasoovlikult kaaslaste töödesse.  

6-7 aastased  märkab teoseid või ümbruses leiduvaid objekte vaadeldes ning kirjeldades detaile ja värve ning tajub meeleolu; 

 fantaseerib ja jutustab teose juurde ka loo: mis juhtus enne, mis juhtub pärast; 

 kasutab raamatuillustratsioone, fotosid ja kunstiteoseid (sh skulptuure) oma töö lähtealusena, luues oma vaba ja  

 isikupärase variandi. 

Vanus I kvartal 

september -  november 

II kvartal 

detsember - veebruar 

III kvartal 

märts - mai 

IV kvartal 

juuni – august 

 

Voolimine 
 

3-4 aastased 

 

Laps oskab rullida savitükki ja 

veeretada peopesade vahel piki- ja 

ringiliigutustega. Lapsel areneb 

savipulga ja kera lamedaks 

vajutamise oskus.  

Laps oskab moodustada 

savipulgast rõnga otstest 

kokkuvajutamise teel. 

Lapsel süveneb savi ja plastiliini 

rullimise ja veeretamise oskus. 

Lapsel kinnistub silindri ja kera 

lapikuks vajutamise oskus.  Laps 

moodustab rõnga savipulgast.       

Lapsel kujuneb 2-3 osalise 

kujundite voolimise oskus.  

Laps oskab ühendada osasid 

Laps oskab voolida 2-4 osalisi 

figuure, ühendades osasid 

kokkuvajutamise teel. 

Lapsel kujuneb kujundi 

iseloomulike tunnuste 

edasiandmise oskus. 

Laps oskab piklikku savipulka 

spiraaliks keerata. 

 

 

Laps on 

omandanud loovad 

oskused 

voolimises. 
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kokkuvajutamise teel. 

 Laps oskab vajutada 

voolimispulgaga täpikesi. 

 

 

 

 

Lapsel kinnistuvad 

õpitud 

voolimisvõtted, 

kasutab neid 

iseseisvalt 

voolides. 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevused 

toimuvad lapse 

vabalt valitud 

teemal, 

materjalidest ja 

ajal, kinnistades 

õppeaasta jooksul 

õpitut. 

4-5 aastased 

 

Laps oskab voolimismaterjali 

rullida ja veeretada töötasapinna 

ja peopesa vahel, oskab saadud 

vormid lapikuks vajutada.  

Laps õõnestab ümarvorme, 

süvendit pöidlaga vajutades.   

Laps oskab voolitud eset 

ilmestada täppide ja kriipsudega 

ning näpuga jäljendeid vajutades.  

Laps oskab voolida eset mitmest 

erineva suuruse ja erineva kujuga 

koosnevast osast, osasid ühendada 

kokku vajutades, liitekohti siludes. 

Laps oskab põhivormist välja 

pigistada väikeseid detaile. 

Laps oskab õhukeseks vajutatud 

voolimismaterjali servasid keerata 

ülespoole pöidla ja nimetissõrmega. 

 

Laps oskab siluda ja tasandada 

õõnesvormide servasid 

sõrmedega.   

Laps oskab voolida samalaadseid 

suuruselt erinevaid kujundeid - 

esemete rühmade voolimine. 

Lapsel areneb väiksemate 

detailide väljapigistamise ja 

venitamisoskus põhivormist. 

 

5- 6aastased 

 

Laps oskab pöidlaga vajutades 

õõnestada ümarvormidesse 

süvendit. Laps oskab pigistades ja 

venitades voolimismaterjali kuju 

muuta. Laps kaunistab eseme 

pinda, kasutades voolimispulka.  

Laps oskab ümar- ja piklikke 

vorme töödeldes luua soovitud 

esemeid. Laps oskab Voolitud 

detailide omavahel ühendada, 

niisutades esemete ühenduskohti 

(savi) ja siludes pinda (plastiliin ja 

savi). 

Laps oskab tuttavaid 

voolimismaterjale iseseisvalt 

kasutada ning nende eripära 

arvestada. Laps oskab voolida 

erineva suuruse ja vormiga 

õõnesvorme. 

6- 7 aastased 

 

Laps oskab voolida erineva kuju 

ja suurusega ümar- ja õõnesvorme 

natuuri ning kujutluse järgi. Laps 

oskab voolida inim-  linnu- ja 

loomafiguure plastilisel meetodil. 

Laps oskab kujundada voolingu 

pinda voolimispulga abil (karv-, 

sulgkate, juuksed, muster 

riietusel, nõudel). 

Laps oskab voolimismaterjali 

jaotada voolimispulgaga 2-4 osaks. 

Laps lisab põhikujundile 

pisidetaile: savi töödes - eelnevalt 

niisutatud liitekohale vajutamise 

teel; plastiliini töödes pinna 

silumise teel või detaile välja 

venitades. 

Laps kujundab ehisplaate tutvudes  

selle erinevate võimalustega 

(reljeefid: lillornament, lumehelbed 

jne.). 

Laps oskab inimese ja 

loomafiguure kujutada liikumises 

ning tegevuses. Laps oskab pinda 

siluda ja kujundada 

voolimispulgaga. Laps oskab 

iseseisvalt kujundada  ehisplaate.  
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Joonistamine 

 
3-4 aastased 

 

Lapsel kujuneb suurte ja väikeste 

siluetsete ja kontuursete 

ümarvormide joonistamise oskus. 

 Laps oskab tõmmata pliiatsijooni 

erinevates suundades. 

 Lapsel kinnistub pliiatsi õige 

käsitsemine. 

Laps oskab tõmmata ristuvaid 

horisontaal- ja vertikaaljooni. Laps 

oskab joonistada kandilisi 

kinnisvorme.  

Laps ühendab ümar- ja kandilisi 

vorme erisuunaliste joontega. 

Laps oskab joonistada inimfiguuri 

(pea, nägu, keha), kui ka loomi 

(kass, jänes). Laps oskab 

otstarbekalt ära kasutada 

pildipinda.  

 

Laps joonistab 

vabal valikul ja 

õpetaja 

juhendamisel. 

 

 

 

 

Lapsel kinnistuvad 

õpitud 

joonistamisvõtted, 

kasutab neid oma 

joonistustes 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevused 

toimuvad lapse 

vabalt valitud 

teemal, 

materjalidest ja 

ajal, kinnistades 

õppeaasta jooksul 

õpitut 

4-5 aastased 

 

Lapsel kinnistub õige pliiatsihoid.  

Laps joonistab ümarvorme, 

tõmbab sellest erineva suuna ja 

pikkusega jooni. 

 Laps kujutab paberil ümmarguse, 

ovaalse, kolmnurkse ja nelinurkse 

vormiga esemeid.  

Laps joonistab erinevaid kujundeid 

ja ühendab neid, joonistused 

täienevad ning muutuvad 

raskemaks. 

Laps joonistab lihtsamaid looma ja 

linnu figuure, oskab väljendada 

nende isikupära värvis ja vormis.  

 Laps kasutab joonistusvahendeid 

liigse surveta. 

Laps joonistab inimese figuuri, 

annab pildil edasi tüdruku ja poisi 

erinevused välimuse ja riietuse 

kaudu. Laps paigutab inimese 

joonistamisel nõoosad õigele 

kohale (silmad, nina, suu). Laps 

oskab üksikkujundid ühendada 

ühtseks süžeeliseks tervikuks. 

5-6 aastased Laps oskab joonistusvahendeid 

kasutada liigse surveta. Laps 

oskab mustrit koostada 

horisontaal-  ja vertikaaljoontest 

ning punktidest valgel aluspaberil. 

Laps tajub värvi- ja vormirütmi, 

selle omavahelist kooskõla.  

Laps oskab pindasid katta värvi- ja 

viltpliiatsiga, kriitide- ja söega; 

oskab muuta joonte tihedust. Laps 

oskab loodusobjekte kujutada 

natuurist ja kujutluste põhjal. Laps 

oskab kujutada erinevaid linde ja 

loom. 

Laps oskab joonistada 

sümbolitega, mis täienevad ja 

muutuvad keerukamaks. Lapsel 

kujuneb oskus edasi anda 

kujutatavate objektide eripära 

värvis, vormis ja õigetes 

proportsioonides (suur- väike, 

madal- kõrge, pikem- lühem, 

kitsas- lai). 

6-7 aastased Laps oskab kasutada erinevaid 

joonistusvahendeid nende 

olemusest lähtuvalt. Laps oskab 

sirg- ja lainelistest joontest, 

kaartest, ringidest ja täppidest 

koosnevatest motiividest 

moodustada mustrit, neid 

rütmiliselt aluspinnale paigutades.  

Laps oskab värvida oma joonistatud 

või värvimisraamatu kujundeid, 

varieerides käe liikumise suunda. 

Laps oskab loodusnähtusi, elu 

sündmusi ja kirjanduspalade 

süžeesid loovalt kujutada. Laps 

oskab inimest kujutada eest-, 

tagant- ja külgvaates ning 

Laps oskab pindasid katta 

heledate ja tumedate ning peente 

ja jämedate joontega. Lapsel 

süveneb oskus kasutada ära kogu 

olemasolev aluspind. Lapsel 

kujuneb oskus valida fooniga 

sobivaid värvitoone ning värvide 

valikul edastama meeleolusid. 
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erinevates tegevustes. 

 

Maalimine 

 
3-4 aastased 

 

Laps oskab pintslit õigesti 

käsitseda. Laps oskab esemeid ja 

nähtusi kujutada pintslijälgede ja 

joonte abil. Laps oskab maalida 

suuri ja väikeseid siluetseid ning 

kontuurseid ümarvorme. 

Laps oskab katta vaba paberipinda 

templikujunditega. Laps  tutvub 

näpuvärvidega, trükib 

näpuvärvidega sõrmede ja kogu 

käega. Laps tunneb ja kasutab 

sinist, punast, kollast, pruuni ja 

rohelist värvustooni.  

Laps oskab pintsliga tõmmata 

ristuvaid horisontaal- ja 

vertikaaljooni.   

Laps oskab maalida kandilisi 

kinnisvorme. Laps tunneb ja 

kasutab valget, musta ja roosat 

värvustooni. Laps vajutab 

jäljendeid, kattes templi iseseisvalt 

värviga. 

 

Laps oskab maalimisel kasutada 

väljenduslikke värvustoone. Laps 

oskab maalida vastavalt 

arengutasemele inimest, maalides 

kõik pea osad. Laps oskab 

maalida lihtsamat loomafiguuri 

iseseisvalt.  Laps tutvub 

pintslitrüki tehnikaga.  

 

 

 

Laps maalib vabal 

valikul ja õpetaja 

juhendamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsel kinnistuvad 

õpitud võtted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 aastased 

 

Lapsel kinnistub õige pintslihoid, 

pintsli õige käsitsemine. Laps 

oskab katta ühtlaste 

pintslitõmmetega kogu paberi 

pinda (tausta värvimine). Laps 

maalib ümmarguse, ovaalse, 

kolmnurkse ja nelinurkse vormiga 

esemeid. Laps koostab 

pintslijälgedest mustrit. Laps 

tutvub värvidega sinine, punane, 

kollane, roheline, pruun. Laps 

oskab kasutada näpuvärve. 

Laps maalib looduspilte, õpib 

kujutama loodusvorme vastavalt 

aastaajale (raagus puu, lumine 

maastik jms.). Laps maalib 

erinevaid kujundeid neid ühendades 

(maja, kuusk). Laps tutvub pintsli- 

ja templitrükiga (värvi-ja 

vormirütmiline paigutus). Laps 

eristab heledat ja tumedat tooni 

(helesinine /tumesinine). Laps 

tutvub värvidega valge, must, hall. 

Laps kujutab erineva suurusega 

esemeid, pöörab tähelepanu 

esemete vahelistele seostele ja 

proportsioonidele (nt. laps on 

väiksem kui maja, kuid suurem 

kui lilled lapse käes). Laps maalib 

esemeid ja inimese, looma figuure 

detailsemalt ning väljendab nende 

isikupära värvis ja vormis. Laps 

tutvub värvide segamisega, 

värvustega  oranz, roosa, lilla. 

Laps kasutab pintslitrükki eseme 

kaunistamiseks. 

5-6 aastased  

 

Laps oskab loodusobjekte 

kujutada natuurist ja kujutluste 

põhjal.  Laps oskab sündmusi, 

loomi kujutada lihtsamates 

tegevustes.  Laps  tunneb 

Laps oskab pintslit vabalt ja õigesti 

kasutada. Laps oskab kujutatavate 

objektide eripära edasi anda värvis, 

vormis ja enam- vähem õigetes 

proportsioonides. Laps oskab 

Laps oskab sündmusi, loomija 

inimesi kujutada lihtsamates 

tegevustes.. Laps oskab 

kujundada kirjanduspalade 

lihtsamaid süžeesid. Laps  oskab 
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värvustoone (sinine, punane, 

kollane, roheline, oranz, lilla, 

pruun, valge, must, hall, roosa) ja 

nende pastelseid varjundeid. Laps 

eristab külmi ja sooje 

värvustoone.  

kujutada inimest eest- ja 

tagantvaates.   

 

põhivärvidest segada erinevaid 

värvitoone 

 

 

Tegevused 

toimuvad lapse 

vabalt valitud 

teemal, 

materjalidest ja 

ajal, kinnistades 

õppeaasta jooksul 

õpitut 

6-7 aastased Laps oskab esemeid ja 

loodusobjekte kujutada natuurist 

ja kujutluste põhjal, andes 

detailselt edasi ümbritsevate 

kujundite iseloomulikke 

tunnuseid.  

Laps oskab edasi anda 

kujutatavate objektide eripära 

värvis kasutab külmi ja sooje 

toone. Laps segab värve uute 

toonide saamiseks ja väldib 

värvide määrdumist Laps  oskab 

sündmusi, inimesi ja loomi 

kujutada erinevates tegevustes.  

 

Laps oskab edasi anda kujutavate 

objektide eripära värvis, vormis ja 

õigetes proportsioonides (suur-

väike, madal-kõrge, pikem-lühem, 

kitsas-lai). Laps tunneb ja kasutab 

sinist, punast, kollast, rohelist, 

oranži, lillat, pruuni, valget, musta, 

halli, roosat, helesinist värvustooni.  

Laps oskab kujutada inimest eest-,  

tagant- ja külgvaates ning 

erinevates tegevustes. Laps oskab 

loovalt kujundada kirjanduspalasid 

ja kasutab loovust kujundades 

fantastilisi loomi, linde ja taimi.  

 

Laps oskab  edasi anda 

ümbritsevate kujundite 

iseloomulikke tunnuseid, 

erinevaid loodusnähtusi ning 

kirjanduspalade sisu. Inimeste 

tegevuse kujutamine seoses 

ühiskondlik-poliitilise elu 

sündmusega. Laps oskab värvide 

valikuga edasi anda meeleolusid, 

oskab kasutada kontrastseid ja 

pastelseid värvi-kammasid. 

Kasutab töös eri jämedusega 

pintsleid, vastavalt töö isloomule;  

kasutab töös pintslit erinevalt 

(pintsli otsa ja külge). 

 

Meisterdamine 
3-4  aastased 

 

Laps tutvub kleepimistehnikaga. 

Laps oskab kleepida ja laduda 

ribale ümarvormilisi ja kandilisi 

valmiskujundeid. Laps oskab 2-3 

osalise kujundi ladumist ja 

kleepimist. 

Laps õpib kasutama vahelduvat 

värvirütmi ja oskab säilitada 

väikest vahemaad kujundite vahel. 

Laps oskab katta aluspinda 

liimiga, puistab sellele erinevaid 

objekte ja liimib kujundeid.Laps 

kortsutab iseseisvalt pehmet 

Laps oskab kleepida ja laduda 

ribale ning ruudule ümarvormilisi 

ja kandilisi valmiskujundeid. 

Lapsel kujuneb kujundite erinev 

paigutus üksteise suhtes (tihedalt 

üksteise kõrval, väike vahe 

kujundite vahel). Laps laob lihtsaid 

süžeelisi kompositsioone valmis 

kujunditest ja liimib neid. 

Laps oskab aluspinda otstarbekalt 

ära kasutada ja paigutada kujundeid 

sellele. 

 

Laps oskab laduda ja kleepida 

lihtsat mustrit või süžeelist 

kompositsiooni. Laps oskab 

kleepida põhikujundile täiendavat 

detaili. Laps oskab rebida paberist 

väiksemaid ja suuremaid tükke 

ning kasutada neid oma 

loomingus. Laps tutvub kääride 

kasutamisega. Laps tutvub 

voltimisega – oskab käega 

tõmmates ja vajutades kinnitada 

voltimisjoont.  

 

Laps omandab 

iseseisva 

loomingulise 

oskuse. Laps 

tutvub 

loodusmaterjalist 

meisterdamisega 

vabas tegevuses, 

kasutades 

spontaansust 
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paberit ning rebib paberist 

tükke.Laps tutvub looduslikust 

materjalist meisterdamise 

võimalustega. Laps lükib paelale 

või traadile vms. auguga esemeid. 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsel kinnistuva 

õpitud võtted, 

kasutab neid 

iseseisvalt oma 

töödes. Laps 

kasutab vabalt 

oma töödes 

looduslikku 

materjali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevused 

toimuvad lapse 

vabalt valitud 

teemal, 

materjalidest ja 

ajal, kinnistades 

4-5 aastased Laps tutvub erineva loodusliku 

materjaliga, selle omapäraga. 

Laps valmistab erinevast 

looduslikust materjalist esemeid. 

Laps oskab ühendada erinevat 

looduslikku materjali plastiliiniga. 

Lapsel kinnistub õige 

liimimisvõte, ja oskab katta 

aluspinda liimiga. Lapsel 

kinnistub kääride õige käsitsemise 

oskus. Laps oskab lõigata 3-4 cm 

laiusi paberribasid. Laps oskab 

rebida  väiksemaid tükke 

(väikesed lehekesed või 

lumehelbed). Laps lükib paelale, 

traadile vms. auguga esemeid, 

kasutades lihtsad värvi-vormi 

rütmi. 

Laps oskab lõigates teisendada 

ruutu ringiks nurkade ümardamise 

teel. Laps tutvub voltimisvõtetega, 

laps oskab voltida mööda joont 

(paberi pooleks voltimine). Laps 

kasutab meisterdamisel jätkuvalt 

looduslikke vahendeid, valmistab 

paberist ja looduslikest vahenditest 

lihtsamaid esemeid.   

Laps tutvub kujundite ja erinevate 

detailide kleepimisega, kleebib 

üksikosadest tervikliku eseme 

(maja, auto). Laps  oskab lõigata 

mööda joont. Laps voldib 

lihtsamaid kujundeid/esemeid. 

Laps kaunistab oma töid, ruume, 

erinevaid pindasid kasutades 

looduslikke materjale. Laps õpib 

kasutama taaskasutatavat 

materjali kunstitöödes. 

5-6 aastased Laps oskab looduslikku materjali 

ühendada figuurideks plastiliini, 

tikkude või okste abil; 

oskab käsitseda naasklit.  

Laps oskab kokkuvolditud 

paberist ovaalse ja ümmarguse 

vormiga kujundeid välja lõigata 

nurkade ümardamise teel. 

Laps oskab kokkuvolditud paberist 

sümmeetrilisi vorme lõigata ja 

kleepida.   

Laps oskab rebida mööda kontuuri. 

Laps oskab voltida näidise järgi 

paberist lihtsamaid mänguasju ning 

kleepida täiendavaid üksikosi 

. Laps oskab punuda (paberist 

ribadega, lõnga või paelaga vms.) 

(vaipa, järjehoidjat vms.) Laps 

oskab pakendmaterjalidest 

figuure kujundada täiskasvanu 

juhendamisel. 

6-7 aastased Laps oskab looduslikust 

materjalist (kõrkjad, õled vms.), 

lõngajääkidest valmistada figuure, 

matkides täiskasvanu tegevust 

Laps oskab looduslikust materjalist 

figuure  ja dekoratiivseid mustreid 

kleepida. Laps oskab paberist 

väikeste tükkide, ribade, ja 

Laps oskab vabal teemal 

valmistada pakenditest jm. 

taaskasutusmaterjalidest figuure 

ja esemeid; 
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(nukk, loom vms.). Laps oskab 

looduslikust materjalist kujundada 

dekoratiivseid ja figuraalseid 

kompositsioone. 

suuremate ümmargusi vorme 

rebida. Laps oskab voltimistehnikas 

meisterdada esemeid, matkides 

täiskasvanu tegevust.  

kujundab või täiendab oma tööd, 

kleepides sellele erinevast 

materjalist tükke, objekte jne. 

Laps valib eri materjalide 

liitmiseks ühendusviiside seast 

oma mõtte teostamiseks 

sobivamad või leiab oma võtted.  

 

õppeaasta jooksul 

õpitut 

 

Valdkond „MUUSIKAÕPETUS“ 
 

 

TEEMAD: 

1. Laulmine 

2. Muusika kuulamine 

3. Pillimäng 

 

EESMÄRGID: 
1. Laps tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest; 

2. Laps suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; 

3. Suudab ennast loovalt väljendada laulmise, muusika kuulamise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu; 

4. Laps suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi. 

 

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades ja korraldades: 

1) esikohal on emotsionaalne ja aktiivne muusikaline tegevus - tulemusest olulisem on   protsess; 

2) kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, kultuurilis-sotsiaalset   aktiivsust ja väärtushinnanguid; 

3) õppetöös on tähtis kõigi meelte koostöö, arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning   toetutakse eduelamusele ja tunnustusele; 

4) töö planeerimisel kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja  

           kasvatustegevuste valdkondades; 

5) üksteisega seostatakse muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline   liikumine, mängud ja tantsud; 

6) muusikapalade valikul arvestatakse laste huve ning ea- ja jõukohasust; 

 

Lapsehääle hoidmine, arendamine ja ettevalmistamine: 
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Hääl on lapsele esimene muusikainstrument, mille kaudu areneb ka tema musikaalsus. Õpetajal on suur vastutus õpetada õiget hääle kasutamist ja 

laulmisoskuse arendamist.  

 eriline tähtsus on laulude õigel valikul. 

 lasteaia lauluvara peab sisaldama eakohaseid laule, mis on otseselt või kaudselt seotud lapse  toimingutega, tema huvide ja fantaasiamaailmaga. 

 peab lähtuma lauluviisi ja selle ulatuse sobivusest lapse häälele ning temaatika ja   teksti vastavusest eale. 

 oluline koht on rahvalauludel ja laulumängudel. 

 laulude õpetamisele eelneb sihipärane ettevalmistustöö, mis eeldab õiget lauluõpetamise   metoodikat. 

 laste laulmisoskus on väga erinev, diferentseeritud tegevuse aluseks on iga lapse   laulmisoskuse tundmaõppimine. 

 

 

 

 

Lapse arengu eeldatavad tulemused 
 

Teema 3-4 aastane 4-5 aastane 5-6 aastane 6-7 aastane 

Laulmine Laps huvitub laululistest 

tegevustest. 

Laps püüab õpetajaga 

kaasa laulda. 

Laps osaleb laulude 

esitamises (plaksutab ja 

laulab kaasa).  

 

 

Laulab rühmaga samas 

tempos. 

Laulab peast lihtsamaid 

õpitud rahva- ja lastelaule. 

Laulab loomuliku häälega. 

Esitab laule rühmaga 

samas tempos. 

Laulab peast teistega koos 

mõningaid rahva-ja 

lastelaule. 

Oskab laulda ka üksinda 

mõnda rahva- ja lastelaulu 

(julgemad lapsed). 

Laulab ilmekalt, lähtudes 

laulu tekstist ja karakterist. 

Laulab peast õpitud rahva- 

ja lastelaule ning esitab 

neid koos teistega kui ka 

üksi.  

Repertuaar, mida igal 

aastal õpetada 

„Väike seen“ „Kus on minu koduke“ „Kus on minu koduke“ „Lasteaia hümn“ kevadeks 

Muusika kuulamine Laps reageerib 

emotsionaalselt muusika 

iseloomule (nt plaksutab, 

kõigutab keha jne.) 

Tunneb ära juba õpitud või 

kuuldud laulu või muusika 

ja teeb liigutused kaasa 

vastavalt laulule. 

 Laps kuulab laulu ja 

muusikapala. 

Väljendab emotsionaalselt 

kuulatud muusikas tajutud 

kontrastseid meeleolusid 

liigutuste ja liikumisega. 

Tunneb kuulmise järgi ära 

õpitud laule. 

Laps kuulab laulu ja 

muusikapala huviga. 

Oskab väljendada kuulatud 

muusikapala meelolusid 

erinevate muusikaliste 

tegevustega (liikumine, 

laulmine, pillimäng).  

Tunneb ära õpitud laulu 

(kuuldes nii meloodiat kui 

Laps tunneb ära lihtsamaid 

žanre (marss, laul, tants). 

Väljendab loovalt muusika 

kuulamisest saadud 

elamusi.  

Laps oskab kuulatud 

muusikat iseloomustada 

kasutades eakohast 

sõnavara.  
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ka sõnu) ja hakkab kaasa 

laulma.  

 

Muusikalis-rütmiline 

liikumine 

Laps sooritab koos 

õpetajaga lihtsamaid 

liikumisi , arvestades 

pulssi ja meetrumit. 

Laps õpib rütmilisi 

kaasmänge keha ja 

rütmipillidel.  

Laps teeb kaasa harjutusi 

motoorika arendamiseks ja 

õpib tempo muutuste 

eristamist. 

Laps muudab liikumist 

muusikaosade ja 

muusikaliste 

väljendusvahendite 

vaheldumise põhjal 

(tempo, dünaamika, 

register), arvestades pulssi 

ja meetrumit.  

Liigub ja tantsib 

sünkroonis teistega, 

kasutades nt hüpaksammu 

ja eesgaloppi. 

Laps kõnnib, jookseb 

reageerides tempo 

muutustele rütmiliselt 

täpselt (nt. muudab 

liikumissuunda muusika 

tempo ja dünaamika järgi).  

 Põhitähelepanu kogu lasteaia aja jooksul: pulss / põhirütmid: TA  -TI-TI 

Pillimäng Laps mängib rütmipilli 

kaasa muusikat kuulates ja 

liikudes. 

Lööb kaasa rütmi 

kehapillil, kõlapulkadel, 

rütmimunadel jms.  

Laps mängib rütmipille (nt 

trummi, kuljuseid, 

trianglit, tamburiini, 

kõlapulkasid vms.) 

muusika kuulamise, 

liikumise ja laulmise 

saateks. 

Eristab kuulates neid 

tämbri järgi.  

Laps mängib ja tunneb 

kuulates tämbri järgi ära 

õpitud rütmipille. 

Mängib rütmisaateid 

lauludele. 

Ansamblimängus osaledes 

alustab ja lõpetab koos 

teistega, mängib nendega 

ühes tempos. 

Mängib tamburiini, 

kastanjette jm.  

Laps mängib erinevatel 

rütmipillidel. 

Mängib pilliansamblis. 

Oskab mängida eakohastel 

rütmipillidel kaasmänge 

lauludele ja 

instrumentaalpaladele.  

  Põhitähelepanu kogu lasteaia aja jooksul on kehapillidel. 

 

Eeldatavad võimed ja oskused kooliminekul: 

 

 Lapsel on positiivne häälestus muusikaõpetuseks. 

 Lapsel on võime keskenduda lühiajaliselt muusika vaikseks kuulamiseks. 

 Laps suudab tajuda muusikas erinevaid meeleolusid ja väljendada oma elamusi mitmesugusel viisil. 

 Laps tunnetab oma hääle kõlalisi võimalusi ja kasutab oma häält väljendusrikkalt. 

 Laps teadvustab õigele laulmisele esitatavaid nõudeid ja suudab neid järgida. 

 Laps suudab laulda lihtsamaid lastelaule üheskoos võimalikult intervallipuhtalt ja ilmekalt. 
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 Lapsel on kujunenud laulmisel, liikumisel ja mängimisel rütmiline kindlus. 

 Lapsel on oskus mängida laste rütmipille. 

 Lapsel on valmisolek leiutamiseks ja loomiseks muusikaliste väljendusvahenditega. 

 Laps tunneb ja kasutab muusikalisi väljendeid. 

 

Valdkond “LIIKUMINE“ 
 

Liikumisvaldkonna  õppe ja kasvatustegevuse eesmärgid on, et laps: 

1) tahab liikuda ja tunnetab liikumisest rõõmu; 

2) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas; 

3) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutus nõudeid; 

4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimesel tervisele; 

5) tugevdaks oma tervist: 

6) karastaks ennast;. 

7) saaks positiivse emotsiooni; 

8) huvi äratamine  

9) saaks kehaliselt areneda; 

Õpetaja ülesanne on lapse loomupärast liikumistarvet toetada ja suunata last eale ning individuaalsele arengule sobivate tegevuste juurde. 

 

Liikumise sisu on: 

1) liikumisealased üldteadmised; 

2) põhiliikumised: 

3) liikumismängud; 

4) erinevad spordialad; 

1) tants ja rütmika; 

Kasvamine ja kehaline areng nõuavad: 
 tugi- ja liikumisorganite arenemist; 
 südame-, vereringe- ja hingamiselundite arengut; 

 närvisüsteemi ja lihaste koostööd; 

 keha kasvu ja proportsioonide kujunemist. 

Mida noorem on laps, seda suurem tähtsus on baasmotoorika arengul, mis on tihedas seoses ajutegevuse arenguga, mille baasil kujunevad psüühilised 

protsessid (aistingud, mälu, taju, mõtlemine). 
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Baasmotoorika, so: 

 liikumine; 

 liigutused ja asendid; 

 vahendite käsitsemine; 

Kehalise arengu tagavad: 
 harjutuste mängulisus ja mitmekesisus; 
 lapse huvi ja aktiivsus; 

 pidev kordamine ja täiustamine erinevate  vahendite, võtete ja meetoditega; 

 harjutuste järkjärguline keerustamine; 

 lapse positiivne kogemus; 

 õpetaja oskused ja isiksus; 

 erinevate meetodite kasutamine. 

Meetodid: 
 frontaalmeetod; 
 rühmameetod; 

 ringmeetod; 

 individuaalne meetod; 

 

Liikumise vormid: 

 pallimängud; 

 liikumistegevus; 

 loodusliikumine (viia lapsed loodusesse kõikidel aastaaegadel, laps õpib looduses liikuma ja enesega toime tulema, arvestama meid ümbritsevaga); 

 matkamine; 

 maastiku- ja orienteerumismängud (otsimis-, peitmis- ja hiilimismängud); 

 kelgutamine, suusatamine, liulaskmine; 

 rütmivõimlemine, aeroobika; 

 lastetants; 

 loovharjutused ja fantaasiavõimlemine; 

 vahenditega võimlemine; 

 erinevate spordialade tutvustus. 
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Valdkonna „Liikumine“ õpisisu on: 
 põhiliikumised; 
 põhiliigutused-, asendid; 

 vahendite käsitsemine; 

 sportlik-rakenduslikud liikumisviisid; 

 tasakaalu, reaktsioonivõimet, rütmitunnet, ruumis orienteerumise oskust arendavad liikumised; 

 liikumis- ja liiklemisohutus; 

 liikumismängud; 

 võistlused 

 tants ja rütmika 

 Liikumisõpetus 3- aastastel lastel: 

Kõnni- ja jooksuharjutused: 

 ilusa rühi tutvustamine ja harjutuste käigus tähelepanu juhtimine; 

 aeglane ja kiire kõnd; 

 kõnd eri tasapindadel; 

 kõnd kaldpingil; 

 kõnd üle takistuste; 

 kõnd ja jooks läbisegi; 

 kõnd ja jooks päkkadel; 

 käpulijooks; 

 jooks tagurpidi (3 sammu); 

 teatejooks. 

Hüplemine ja hüpped: 

 sulghüplemine paigal; 

 harkis hüplemine; 

 harki-kokku hüplemise tutvustus; 

 hüplemine pall jalgade vahel; 

 hüplemine ühel jalal – tutvustus; 

 sügavushüpped 20 cm kõrguselt; 

 kaugushüpe paigalt ja hoojooksult; 

 hüpe 20 cm kõrgusele (maandudes jalgadele). 

Visked ja püüdmine: 

 palli veeretamine; 

 palli vise üles ja järgnev püüdmine; 
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 palli vise põrandale ja järgnev püüdmine; 

 palli viskamine ja püüdmine täiskasvanuga; 

 palli erinevad visked vastu seina; 

 palli vise läbi horisontaalse ja vertikaalse rõnga. 

Roomamine ja ronimine: 

 roomamine kõhuli; 

 kõnd toengpõlvituses; 

 kõnd uppis; 

 roomamine pingil, takistuste alt läbi; 

 ronimine varbseinal üles (alla täiskasvanu abiga); 

 ronimine kaldpingil; 

 kõnd kaldpingil. 

Tasakaaluharjutused: 

 kõnd pingil, poomil, kaldpingil; 

 harjutused pingil seistes; 

 seis põrandal ühel jalal, teine jalg ees (taga); 

 keerlemine paaris, kätest kinni hoides; 

 seis kikivarvul; 

 tasakaaluraja läbimine. 

Riviharjutused: 

 ringi moodustamine (kätest kinni võttes); 

 rivi moodustamine orientiiri järgi (joon, pink); 

 viiru moodustamine orientiiri järgi (seina, pingi ees); 

 õpetada vahede hoidmist rivis. 

Akrobaatika: 

 akrobaatikaelementide tutvustus ja juurdeviivad harjutused (sild, “käru”, tirel, pea peal seis). 

 

Liikumisõpetus 4- aastastel  lastel: 
Kõnni- ja jooksuharjutused: 

 ilusa rühi õpetamine; 

 rühi jälgimine kõnnil; 

 kõnd mööda joont, nööri; 

 kõnd üle takistuste; 

 läbisegi kõnd ja jooks; 
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 jooks ringis; 

 kõnd ja jooks päkkadel; 

 jooks orientiiri järgi; 

 jooks paarides; 

 käpuli jooks; 

 jooks tagurpidi; 

 kiirjooks; 

 teatejooks. 

Hüplemine ja hüpped 

 sulghüplemine paigal ja pööretega; 

 hüplemine üle takistuste; 

 hüplemine harkis; 

 hüplemine pall põlvede vahel; 

 harki-kokku hüplemine; 

 käärihüplemine; 

 hüplemine ühel jalal (paigal, liikumiselt, pööretega); 

 sügavushüpped; 

 kaugushüpe; 

 kõrgushüpe; 

 hoojooksult hüpe batuudile ja sealt matile. 

Visked ja püüdmine: 

 palli veeretamine; 

 palli viskamine eri stiilides; 

 palli vise üles ja järgnev püüdmine; 

 palli vise põrandale ja järgnev püüdmine; 

 palli põrgatamine (3X); 

 palli vise läbi horisontaalse ja vertikaalse rõnga; 

 rõnga veeretamine; 

 rõnga keerutamine; 

 rõngaga tiirutamise tutvustus. 

Roomamine ja ronimine: 

 roomamine põrandal ja pingil; 

 kõnd toengpõlvituses; 

 kõnd uppis; 
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 takistuste alt läbi pugemine; 

 ronimine varbseinal üles, alla ja külgsuunas; 

 ripe kangil: 

Tasakaaluharjutused: 

 kõnd ja jooks pingil ja poomil; 

 kõnd pingil üle takistuste; 

 kõnd vetruval, kõikuval pinnal; 

 harjutused pingil seistes; 

 seis ja hüplemine ühel jalal; 

 keerutamine kaaslasega. 

Riviharjutused: 

 ringi, rivi, viiru moodustamine, harvenemine. 

Akrobaatika: 

 akrobaatika elementide õppimine ja ettevalmistavad harjutused: turiseis, sild, tirel, lendtirel, “käru”, poolsalto, pea peal seis, tirel kangil. 

 

 

Liikumisõpetus 5-aastastel lastel: 

Kõnni- ja jooksuharjutused: 

 korrektse rühi nõudmine; 

 aeglane ja kiire kõnd; 

 aeglustav ja kiirenev kõnd; 

 aeglustuv ja kiirenev jooks; 

 kõnd ja jooks üle takistuste; 

 kõnd ja jooks päkkadel; 

 kõnd juurdevõtusammuga; 

 kõnd ja jooks paaris; 

 kõnd ja jooks orientiiri järgi; 

 käpulijooks; 

 põlvetõstejooks; 

 sääretõstejooks; 

 jooks tagurpidi; 

 kiirjooks; 

 sörkjooks; 

 teatejooks. 
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Hüplemine ja hüpped: 

 sulghüplemine (paigal, liikudes, pööretega); 

 hüplemine üle esemete; 

 harki-kokku hüplemine koos käte liikumisega kõrvale-alla; 

 harkis hüplemine liikumisel; 

 kääri hüplemine; 

 galopp hüplemine; 

 hüplemine pall põlvede vahel; 

 hüplemine ühel jalal; 

 hüpaksammu tutvustus; 

 hüpitsaga hüplemise tutvustus; 

 sügavushüpe; 

 kõrgushüpe; 

 kaugushüpe; 

 hoojooksult hüpe batuudile ja edasi matile (ka koos poolsaltoga). 

Visked ja püüdmine: 

 palli veeretamine; 

 palli viskamise erinevad stiilid; 

 palli vise üles, käteplaks ja järgnev püüdmine; 

 palli vise põrandale ja järgnev püüdmine; 

 vise ja püüdmine kaaslasega; 

 palli põrgatamine; 

 palli vise läbi rõnga; 

 rõnga veeretamine; 

 rõnga keerutamine; 

 rõnga tiirutamine. 

Roomamine ja ronimine: 

 roomamine pingil ja põrandal; 

 kõnd toengpõlvituses; 

 roomamine takistuste alt läbi; 

 ronimine varbseinal üles, alla, küljele; 

 ripe kangil, hooglemine; 

 rippes kangil liikumine küljele. 

Tasakaaluharjutused: 
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 kõnd ja jooks pingil, poomil; 

 kõnd pingil üle takistuste, käpuli, kükkis; 

 kõnd vetruval või kõikuval pinnal; 

 kõnd ja jooks kaldpingil; 

 seis ühel jalal; 

 keerutamine kaaslasega; 

 harjutused pingil seistes; 

 harjutused tasakaalulaual; 

Riviharjutused: 

 ringi moodustamine; 

 rivi moodustamine; 

 viiru moodustamine; 

 kolonn 2 kaupa; 

 harvenemine; 

 koondumine. 

Akrobaatika: 

 turiseis; 

 sild; 

 ”käru”; 

 tirel; 

 ”hundiratas” – tutvustada. 

 

Liikumisõpetus 6-7-aastastele lastele: 

Kõnni- ja jooksuharjutused: 

 õige rühi jälgimine harjutuste ajal ;  

 aeglane ja kiire jooks ja kõnd; 

 aeglustuv ja kiirenev kõnd ja jooks; 

 kõnd ja jooks päkkadel; 

 kõnd ja jooks tagurpidi; 

 kõnd ja jooks suunamuutusega; 

 kägarkõnd; 

 kõnnilt erinevad käte liigutused; 

 kõnd ristsammudega; 

 jooks seisakutega; 
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 jooks üle takistuste ja vahendite vahel; 

 käpulijooks; 

 põlvetõstejooks; 

 sääretõstejooks; 

 kiirjooks (lühimaa 30m); 

 kestvusjooks (400m); 

 jooks erinevatest lähteasenditest; 

 teatejooks. 

Hüplemine ja hüpped: 

 sulghüplemine (erinevad vormid, kombineeritult muu liikumisega); 

 hüplemine üle esemete; 

 harki-kokku hüplemine koos käte liikumisega; 

 harki-risti hüplemine; 

 kääri hüplemine; 

 harkis hüplemine; 

 hüpaksamm; 

 hüplemine jalalt jalale; 

 hüpitsaga hüppamine (min. 3X); 

 hüppamine läbi rõnga; 

 sügavushüpped; 

 täpsushüpped; 

 kaugushüpe; 

 kõrgushüpe; 

 hoojooksult hüpe batuudile ja sealt matile (koos poolsalto või saltoga). 

Visked ja püüdmine: 

 palli veeretamine; 

 erinevad visked ja püüded kaaslasega; 

 pallivise üles, käteplaks, püüdmine; 

 pallivise põrandale, püüdmine; 

 visked seina vastu; 

 täpsusvisked; 

 palli põrgatamine paigal ja liikumiselt. 

Ronimine ja roomamine: 

 roomamine põrandal ja pingil; 
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 roomamine takistuste alt läbi; 

 liikumine toenglamangus; 

 käpuli kõnd; 

 ronimine varbseinal üles, alla, küljele; 

 erinevad ripped kangil, hooglemine, riplemine; 

 ronimine köiel. 

Tasakaaluharjutused: 

 kõnd ja jooks pingil ja poomil; 

 kõnd üle topispallide; 

 kõnd pingil jalatõstega; 

 harjutused pingil seistes. 

Riviharjutused: 

 iseseisev ja kiire rivistumine ringi, viirgu, kolonni, kolonni kahe kaupa; 

 joondumine; 

 harvenemine; 

 tutvustada: avarivi pikkuse järjekorras, paariks lugemine, kahte viirgu rivistumine. 

Akrobaatika: 

 turiseis; 

 sild; 

 ”käru”; 

 tirel; 

 lendtirel; 

 poolsalto; 

 salto; 

 pea peal seis; 

 tirel kangil; 

 tutvustada: “hundiratas” 
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