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Kolkja Lasteaed- Põhikooli 

lasteaia liitrühma “ Päikesejänkud ,, aastaplaan 2020/2021 õ/a 

Õppeaasta eesmärgid:  

1. Ettevalmistus kooliks ja ka terveks eluks. 

2. Kaks keelt, kolm kultuuri - kultuuritraditsioonide tutvustamine, 

väärtustamine. 

3. Minu kodukoha loodus. 

4. Laste digipädevuste alusoskuste kujundamise jätkamine. 

 

KUUD NÄDALAKAVADE TEEMAD EESMÄRGID 

 

 

SEPTEMBER 

 

Mina ja 

lasteaed. 

Tere lasteaed Laps tutvub ja kohaneb 

lasteaiaga. 

Minu rühm Laps tutvub 

päevakavaga, teab 

rühma reegleid ja rühma 

nimi. 

Mina ja tänav Laps tutvub käitumisega 

liikluses. 

Liiklusohutus Laps teab ohtudest 

liikluses. 

 

 

OKTOOBER 

Sügis minu 

ümber. 

Sügis aias-puuviljad Laps tunneb ja oskab 

nimetada meie aedades 

kasvavaid puuvilju. 

Sügis aias-aedviljad Laps tunneb ja oskab 

nimetada meie aedades 

kasvavaid aedvilju. 

Sügis metsas. Puud Laps loob seoseid ja 

teeb järeldusi vaatluste 

põhjal, teab puude 

nimetusi ja tunneb neid 

ära, teab  mis on mets. 

Sügis metsas. Seened. Loomad Laps teab 2-4 seene 

nimetusi ja tunneb neid 



ära, teab, et on mürgised 

ja söögiseened. 

Ilm sügisel Laps jälgib õues ilma 

selle muutumist ja loob 

seosed aastaegade vahel, 

oskab valida riietust 

vastavalt ilmale. 

 

 

NOVEMBER 

Minu 

perekond ja 

kodu. 

Minu pere Laps oskab jutustada 

oma perest, nimetab 

liikmeid ja nende 

tegemisi. 

Isadepäev 

Mardipäev 

Laps teab nimetada 

traditsioonilisi isade 

töid, teab ja jutustab 

oma isast. 

Teab marditraditsioone. 

Minu kodu 

Kadripäev 

Laps oskab kirjeldada 

oma kodu; aadress, 

teekond lasteaeda, 

majaosade nimetused. 

Teab kadripäeva 

traditsioone. 

Minu kodu ruumid ja esemed Laps teab ruume oma 

kodus, jutustab 

esemetest nendes 

ruumides. Kodutehnika 

kasutamine ja ohutus, 

 

 

DETSEMBER 

Jõulukuu 

Päkapikud piiluvad Laps teab, et alanud on 

advendiaeg, algavad 

ettevalmistused 

jõuludeks. 

Jõulupuud otsimas Laps teab 

jõulutraditsioone, oskab 

neist rääkida. 

Jõulumuinasjutt Laps tahab ja oskab 

osaleda jõulu 

ettevalmistustes; 

piparkookide 

küpsetamine, ruumide 

kaunistamine. 



Jõuluvana oodates Laps osaleb aktiivselt 

jõulupeo 

ettevalmistustes. 

 

 

JAANUAR 

Talv. Jõulud. 

Talvelõbud. Jõulud. Laps omab teadmisi uue 

aasta saabumisest-uus 

aasta uus kuu. Teab 

õigeusu 

jõulutraditsioone. 

Linnud talvel. Laps oskab nimetada 

meie talviseid 

paigalinde, tunneb neid 

välimuse järgi, teab, et 

linnud vajavad talvel 

inimeste abi. 

Metsloomad talvel. Laps oskab 

iseloomustada meie 

metsade 

loomi;toitumine, 

tegevused. 

Lõuna- ja põhjamaa loomad. Laps teab põhja ja lõuna 

erinevusi, nimetab 2-3 

põhjas ja sama  palju 

lõunas elavaid loomi 

 

 

VEEBRUAR 

Tähtpäevad 

Sünnipäev. Laps teab sünnipäeva 

tähtsust , oskab rääkida 

oma pere 

traditsioonidest. 

Minu sõber ja sõbrapäev. Laps teab sõpruse 

tähtsusest ja 

vajalikkusest. 

Kodumaa sünnipäev. Laps on tuttav riigi 

sümboolikaga, oskab 

neid nimetada ja 

kirjeldada. 

 Minu kodukoht- Peipsiveer ja 

sibulatee.  

Laps oskab väärtustada 

kultuuri traditsioone. 

 

 

MÄRTS 

Märtsikuu-kevadkuu. Laps teab aastaringi 

looduses ja inimeste 

elus. 



Kevadkuu. 

Teatrikuu. 

Raamatunädal. Laps teab, et raamatud 

on väärtus, mida tuleb 

hoida ja hinnata. 

Sipsik lendab kosmosesse. Laps tutvub eesti 

lastekirjandusega . 

Loomad rahvajuttudes. Laps teab loomade 

nimetusi ja nende 

iseloomuomadusi 

 

 

APRILL 

Tervisekuu. 

Tervislik toitumine ja hügieen. Laps teab tervisliku 

toitumise põhitõdesid. 

Minu tervis ja liikumine. Laps teab tervise ja 

liikumise vahelisi 

seoseid, oskab ja tahab 

osaleda füüsilistes 

tegevustes. 

Looduskaitse. Meie järve elanikud. Laps oskab väärtustada 

loodust, oskab looduses 

viibides käituda õigesti. 

Kevadpühad. Laps väärtustab 

kultuuritraditsioone. 

 

MAI 

Kevad meie 

ümber. 

 

 

 

Kevad põllul ja aasal. Laps oskab märgata 

muudatusi looduses, 

oskab rääkida 

kevadtöödest. 

Kevad järves ja tiigis. Laps teab  tiigielanikke 

Kevad metsas. Aastaring looduses. 

Putukad. Laps teab putukate elust  

ja nende kasulikkusest 

meie looduses. 

 

 

 

JUUNI 

Tere suvi! 

Suvised õuemängud. 

Suvi Peipsi rannas. 

Mesilased töötavad. 

Õpime lastelt. 

 

 

 


