
 Jõõpre Lasteaed Jõmmu tegevuskava 2019/20 õa 
 

 

LASTEAIA ÜLDANDMED 

 

Jõõpre Kooli Jõõpre Lasteaed Jõmmu asub Pärnu linnas, Audru osavallas. Lasteaial on koos Jõõpre 

Kooliga oma eelarve, mille kinnitab Pärnu linn. Jõõpre Lasteaed Jõmmu juhindub koolieelse 

lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest. Jõõpre Lasteaias Jõmmu on kaks rühma 

Mõmmikud (1,5-5 a.) ja Mürakarud (4-7 a.). Personal koosneb 10-st inimesest- direktor, õppejuht-

eripedagoog, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, 4 rühmaõpetajat ja 3 õpetajaabi. 

  

 

2019/20 ÕA ÜLDEESMÄRK  Olla lapse toetajad tema arengus, et laps saaks areneda talle omases 

tempos ja suunas. Et me aasta oleks LAHE. 

2019/20  ÕA TEEMA  Mängides läbi nelja aastaaja. 

 

ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Eesmärgid: 

• Õppekava arendustöö. 

• Ainekavade täiustamine. 

• Rühmade tegevuskavade väljatöötamine õppeaastaks. 

• Vanemas rühmas- kuulamis- ja jutustamisoskuse arendamine. 

• Vanemas rühmas avastusõppe rakendamine- avasta meeled. 

• Nooremas rühmas- enesekohaste oskuste, mänguoskuse ja koostegutsemisoskuse arendamine. 

Eriline tähelepanu on kõne arendamisel ja kuulamisoskusel. 

• Väärtuskasvatus- märkan, tunnen ja väärtustan teisi, olen sõbralik, aus ja hooliv. 

• Turvalise ja last arendava keskkonna kindlustamine. 

• Heal tasemel koostöö saavutamine kolmel tasandil: laps-lapsevanem-lasteaed. 

 



Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus 

 

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

kestab 31. augustini. 

Jõõpre Lasteaed Jõmmu õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Jõõpre Lasteaed Jõmmu õppekava, 

mis on koostatud lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.  Rühmade aasta 

tegevuskava koostatakse üheks õppeaastaks vastavalt  lasteasutuse õppekavale, -aasta 

tegevuskavale, -arengukavale ja eelmise õppeaasta rühma õppe- ja kasvatustöö kokkuvõtetele. 

Õppetöö planeeritakse detailsemalt  aasta tegevuskava alusel kas nädala- (vanem rühm) või 

kuuplaanina (noorem rühm)  ning see on lapsevanematele nähtav rühma stendidel. 

Õpetajal on õigus vastavalt vajadusele teha muudatusi oma rühma kavandatud õppetegevuste 

plaanis. Rühmades on üldine õppe- ja kasvatustegevuste algusaeg 9.30, kuid õppetegevused ei pea 

toimuma kindlatel aegadel (v.a muusika- ja liikumistegevused) vaid õpetajal on õigus otsustada, 

millal on kõige sobivam hetke plaanitud õppetegevuste läbiviimiseks, lähtudes laste huvist ja 

valmisolekust ning lõimides erinevaid tegevusi ja valdkondi omavahel. Õppetegevust võib läbi viia 

ka õues, metsas, rannas vm. Lapsed viibivad õues iga päev, vastavalt ilmale ja aastaajale 1-2 korda 

päevas. 

Läbiviidud õppetegevuste kohta teevad kõik õpetajad analüüsi rühma õppe- ja 

kasvatustegevusepäevikusse. 

Õppe- ja kasvatustegevuste ajaline kestus: 

1,5-3-aastased 15 minutit; 

3-6-aastased 15-25 minutit; 

6-7-aastased 35 minutit. 

Õppe- ja kasvatustegevuste kordade arv nädalas: 

Õppe- ja kasvatustegevuse 

valdkonnad 
Mõmmikud Mürakarud 

Mina ja keskkond 1 2-3 

Keel ja kõne 3 3-4 

Matemaatika 1 3 

Kunst 3 2 

Muusika 2 2 

Liikumine 2 2 

Tegevuskordade arv päevas 2 3-4 

 

 



Õppetegevuse korraldus suvel ja jõulude ajal. 

Vastavalt pedagoogilise nõukogu koosoleku protokollile (24.08.2016) ei toimu lasteaias aktiivset 

õppetöö planeerimist (ei koostata õppeplaane) suveperioodil (juuni-august) ja jõulude ajal, kuna siis 

on lasteaias vähem lapsi. Nendel perioodidel pööratakse rohkem tähelepanu mängule ja 

individuaalsele tööle lastega, õpitu kordamisele ning viibimisele õues.  



TEGEVUSED VASTUTAJA KAASATUD OSAPOOLED 

1. Rühmade 

tegevuskavade 

koostamine. 

Direktor, õppejuht Rühmaõpetajad 

2. Lastevanematega 

tehtava  koostöö 

planeerimine. 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

3. Rühma ainekavade 

analüüs ja 

täiendamine. 

Direktor, õppejuht Rühmade õpetajad 

6. Lasteaia aasta 

tegevuskava 

koostamine. 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

7.Laste 

arengukeskkonna 

arendamine, 

tegelusnurkade 

loomine rühmades. 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

8.Koolivalmiduse 

toetamine ja 

hindamine. 

Direktor, õppejuht Vanema rühma õpetajad 

9.Lapse arengu 

jälgimine, 

dokumenteerimine, 

analüüs. 

Direktor, õppejuht Rühmaõpetajad 

10.Arengulise ja 

haridusliku 

erivajaduse 

märkamine ja 

toetamine, 

tugisüsteemide 

rakendamine. 

Direktor, õppejuht Rühmaõpetajad. 

Õppejuht 

Tugiisik 

Sotsiaalpedagoog 

Psühholoog 

11.Lapsest lähtuva 

õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

läbiviimine. 

 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

12.Lapse rahulolu 

väljasegitamine. 

Õppejuht, õpetajad Kogu personal 

13. Lapsevanematega 

ühiste 

kasvatusväärtuste 

väljaselgitamine. 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

14.Lapsevanemate 

toetamine, 

Direktor, õppejuht Kogu personal 



nõustamine õppe- ja 

kasvatusküsimustes. 

15.Lasteaia 

õppekavasse on 

integreeritud 

väärtuskasvatus 

(kombed, loodushoid, 

omakultuur) 

Direktor, õppejuht Kogu personal 

16. Avastusõppe 

rakendamine 

Õppejuht, vanema 

rühma õpetajad 

Kogu personal 

17.Digiõpe lasteaeda- 

tahvlid, Bee-Botid 

Õppejuht, õpetajad Kogu personal 

 

 

 

SISEHINDAMINE 

Sisehindamise eesmärgid: 

1. Kuidas on ellu viidud õppeaasta kavandatud eesmärgid. 

2. Mängu vaatlus. 

3. Rühmasisesed suhted laste vahel. 

4. ELIISI ja dokumentatsiooni täitmine. 

5. Uute laste kohandumine lasteaias. 

6. Kooliks ettevalmistamine. 

7. Infotehnoloogia vahendite kasutamine lapse arendamisel. 

 

AEG TEGEVUS VASTUTAJA KAASATUD OSAPOOLED 

Sept- juuni Töökorralduse reeglite 

rakendamine  ja järgimine 

 õppejuht, 

direktor 

 

Igal reedel Nädalakavade kontroll õppejuht rühmaõpetajad 

Pidev Päevikute kontroll 

ELIISIS 

õppejuht rühmaõpetajad 

okt-apr Rühmade õkt vaatlemine- 

õpetamine ja kasvatamine 

läbi mängu, käelise 

tegevuse. Laste 

individuaalne arendamine. 

Sõbralikud lapsed! 

direktor,õppejuht Rühma personal 

sept-mai Tugisüsteemide 

tulemuslikkuse 

rakendumine. 

Direktor, 

õppejuht-

eripedagoog 

Rühmaõpetajad 

Tugispetsialistid 

 

mai Lapse koolivalmiduse 

hindamine. 

õppejuht-

eripedagoog 

Rühmaõpetajad 

1. kl õpetaja 



Koolivalmiduskaardi 

täitmine. 

Arengumäng. 

õa jooksul 

vastavalt 

vajadusele 

Arenguvestluste 

läbiviimine 

õppejuht rühmaõpetajad 

apr-mai Rahuloluküsitlused 

lastevanematele. 

õppejuht rühmaõpetajad 

mai Õpetajate eneseanalüüsid. õppejuht rühmaõpetajad 

juuni Õppeaasta õkt analüüsi 

koostamine, uue õa 

eesmärgid. 

õppejuht rühmaõpetajad 

juuni Sisehindamise tulemuste 

kokkuvõte. 

Direktor,õppejuht  

august Õppeaasta analüüsi 

koostamine, uue õa 

eesmärgid. 

Direktor,õppejuht rühmaõpetajad 

 

PERSONALITÖÖ JA KOOLITUS 

 

Eesmärgid: 

1. Personali süstemaatiline koolitus. 

2. Meeskonnatöö oskuste arendamine. 

3. Ühisürituste planeerimine ja korraldamine. 

 

TEGEVUS        VASTUTAJA 

1. Enesetäiendussüsteemi        

    väljatöötamine ja raken- 

    damine. 

õppejuht 

2. Pedagoogide koolitus-        

    nõuetele vastav 

    kursustest osavõtt. 

Direktor, õppejuht 

3.Õpetaja-abide koolitused. Direktor 

4.Korraldatavate ürituste   

läbiarutamine kord kvartalis, 

vastutava õpetaja määramine 

augustis. 

  

 Õppejuht, vastutav õpetaja, muusikaõpetaja 

 

 

 

Koolituskava: Koolitused valime vastavalt rahale, võimalustele, valikutele. Eelistatud on  

väärtuskasvatuse, käeliste tegevuste, kõne arendamise, kooliks ette valmistamise  koolitused. 

 

 



 



 

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärgid: 

 

1. Süvendada koostööd Jõõpre Kooliga. 

2. Tihendada suhteid teiste lasteaedadega, eriti Aruvälja ja Lavassaare lasteaiaga. 

3. Valida  hästitoimiv hoolekogu. 

4.  Kaasata lastevanemaid õppe-ja kasvatustegevusse, läbi viia ühiseid üritusi. 

TEGEVUS VASTUTAJA 

1. Lasteaiaõpetajate ja algklassiõpetaja 

kohtumine kevadel. 

Direktor,õppejuht 

2. Koolieelse rühma kooli-    

    poolne külastus kevadel. 

Direktor,õppejuht 

3. Lasteaia ja kooli ühisürituste        

    korraldamine 2 korda aastas (kadri- ja 

mardipäev). 

Direktor, õppejuht 

4. Valla lasteaedade üritustest osavõtt. Õppejuht 

5. Pärnu linna lasteaedade           

    ühistel teabepäevadel osalemine. 

 

õppejuht 

6. Koosöö Aruvälja ja Lavassaare 

lasteaiaga. 

Õppejuht 

7. Koostöö Pärnu linnavalitsusega, 

haridusosakonnaga. 

Direktor, õppejuht 

8.Perede kaasamine lasteaiaellu. Kogu personal 

9. Tutvustada lasteaeda ja selle 

kodukorda  uutele tulijatele. 

Noorema rühma personal 

ja õppejuht 

10. Pärnu linn kui õpikeskkond. Vanema rühma õpetajad. 

 

                                                                                     

                                                   

 

 

Koostas: 

Keiu Pruul 

Jõõpre Kool, Jõõpre lasteaed Jõmmu õppejuht, eripedagoog 
 

 


