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31.08.2021. a  

Narva l/a Sipsik direktor 

                                                                                                                                                                                                                                                               Tatiana Tserenkova 

    

 

NARVA LASTEAIA SIPSIK TEGEVUSKAVA 

2021-2022. ÕA 

Lasteaia missioon: 

Narva lasteaed Sipsik on tervislikku eluviisi väärtustav lapsekeskne lasteaed. Lasteaed Sipsik toetab koos lastevanematega lapse õpihuvi ja 

tegutsemisrõõmu ning lapse mitmekülgset arengut, õppetöös kaasaegset digitehnoloogiat kasutades. 

Lasteaia visioon: 

Lasteaia õpikeskkond on kaasaegne, turvaline ning suunatud lapse mitmekülgsele arengule, kus iga laps on terve, loov, rõõmsameelne. Visiooni toetavad 

tööle innustunud personal ja rahulolevad lapsevanemad. 

Lasteaia põhiväärtused 

• Tervis – laste tervise hoidmine ja tugevdamine, nende emotsionaalse , kõlbelise, sotsiaalse, vaimse ja kehalise arengut soodustamine  

• Kvaliteet – kõrge kvaliteediga õppe- ja kasvatustöö tagamine  

• Avatus ja koostöö – valmisolek koostööks ja uuendusteks, ühiste eesmärkide nimel tegutsemine 

• Individuaalsus – laste arengurütmi arvestamine ning kujuneva eneseteadmise toetamine, mis sõltub laste vanusest, isiksust ning võimeist  

• Hoolitsus ja arendus – laste, personali ja kogu lasteaia hoolitsus ning austamine, nende arengu väärtustamine ja toetamine  

• Turvalisus – füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt turvalise keskkonna tagamine nii töötajate kui ka laste jaoks  

• Traditsioonide järjepidevus – eesti ja teiste rahvuste kultuuride  ja traditsioonide hoidmine, kandmine ja jälgimine 

 

I. Juhtimine ja eestvedamine 

Eesmärgid: 

Personali aktiivsem kaasamine lasteaia ellu. 

Rühmad on toetatud. 

Koostööprojektide algatamine uute partnerite kaasamise eesmärgil.  

 

Tegevus Täitmise tähtaeg: Vastutav isik: 

Pedagoogide sisekontrolli korraldamine ja täitmine 

 

aasta jooksul plaani järgi direktor, õppealajuhataja   

Tehnilise personali sisekontrolli korraldamine ja täitmine september/ 

märts  

majandusjuhataja, 

tervishoiutöötaja 



Rühmade aasta õppekavade  kinnitamine september  direktor 

Temaatiline üldkoosolek „Tulemused 2020-2021 õppeaasta eest“. 

Personali küsitluse tulemused „Lasteaia juhtkonna töö 2020-2021 õa“. 

september direktor,  

õppealajuhataja,  

majandusjuhataja 

Hoolekogu liikmete kinnitamine.  september  rühmade õpetajad, 

direktor  

Hoolekogu koosoleku korraldamine ja läbiviimine teemal „Hoolekogu 

liikmete õigused ja kohustused. Hoolekogu tööplaan 2021-2022 õa“ 

september direktor, 

hoolekogu liikmed 

Riskianalüüsi plaani koostamine 2021-2022 

 

23.09.2021ks direktor, 

tervisemeeskond  

Lasteaia riskianalüüsi täitmise kokkuvõtted 2020-2021 

Kultuurioskonda aruande esitamine . 

30.09.2021 direktor  

Töörühmade tegevusplaanide kinnitamine 2021- 2022 õa september direktor  

Töörühmade koosolekud oktoober, 

aasta jooksul 

töörühmade juhid 

Hoolekogu koosolekud plaani järgi  hoolekogu direktor  

Lasteaia  arengukava 2021 aruande koostamine ja kultuuriosakonda 

esitamine  

31.01.2022 

 

direktor 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

Tuleohutuse aruande koostamine. Päästeametisse aruande esitamine märts 2022 direktor,  

majandusjuhataja 

Eelarve jaotus veebruar 2022 direktor 

Arenguvestlusteks dokumentatsiooni täitmine (analüüs ja töötajate 

enesehindamine) 

mai−juuni  õppealajuhataja 

kõik töötajad 

Töörühmade tegevuse hindamine 

 

september  töörühmad 

direktor  

Sisehindamise aruande koostamine 2019−2022 perioodi kohta september- detsember direktor  

õppealajuhataja 

Tegevuskava  2022–2023 õa  koostamine august direktor õppealajuhataja 

majandusjuhataja õpetajad 

2022−2023 õa tegevuskava kinnitamine 

 

august 2022 direktor  

õppealajuhataja 

 

II. Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

Personali tunnustamine ja toetamine, nende professionaalse arengu edendamine, toetamine ja motiveerimine lasteaia vajadustest ja hindamistulemustest 

lähtuvalt. 

Personalile on võimaldatud sissekoolitusi ja seminare vastavalt eesmärkidele ja vajadustele.  

Personal on ettevalmistatud osutama vajaduspõhiseid tugiteenuseid. 



 

Tegevus 

 

Täitmise tähtaeg: Vastutav isik: 

Ametijuhendite instruktaažide läbiviimine aasta alguses, vajadusel (uue 

töötaja tööle asumisel) 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

  

Uute spetsialistide lasteaia vakantsetele kohtadele värbamine 

(konkursi alusel). 

vajadusel   direktor 

konkursikomisjon  

Personali rahulolu uurimine. Hindamise ja enesehindamise oskuste 

areng 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

töörühmad 

Pedagoogide töö ELIISis kontrollimine ja koostöö tegemine september-august direktor  

õppealajuhataja 

tervishoiutöötaja 

Pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas" rühmade tegevuse kontrollimine (Pääsuke, Kureke, Sõbralik 

pere, Päikene, Sipelgad) 

aasta jooksul direktor  

õppealajuhataja 

Lasteaia personali koolitusplaani koostamine september direktor 

õppealajuhataja  

Aasta 2021–2022 õa pedagoogide enesetäiendamise tundide 

kinnitamine. EHISse andmete sisestamine 

september õppealajuhataja  

Personali koolitamine vajadusel ja plaani järgi direktor  

Töörühmade aastaplaani teostamine aasta jooksul töörühmade juhid 

Mentori/ juhendaja  kaasamine uute pedagoogide/ 

assistentide/praktikantide toetamiseks 

vajadusel  õpetajad-mentorid/ juhendajad 

Uute pedagoogide toetamine, kaasamine  töörühmade töösse, lasteaia 

ürituste korraldamisse 

aasta jooksul direktor 

õpetajad-juhendajad 

Personali puhkusegraafiku koostamine Veebruar-märts direktor  

2021–2022 õa personali enesehindamine mai−juuni personal  

Töötajatega arenguvestluste läbiviimine, 

individuaalse arenguplaani koostamine 

mai−juuni direktor 

õppealajuhataja 

majandusjuhataja 

tervishoiutöötaja    

Töötajatega tehtud arenguvestluste analüüs ja kokkuvõte juuli−august direktor 

Personalijuhtimise valdkonna tegevuse kokkuvõte (töötajate 

enesehindamise alusel) 

juuli−august  direktor 

Kandidatuuri   valimine riigikonkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ aprill  direktor  

Kandidatuuri  valimine linnakonkursile „Aasta õpetaja“ mai  direktor  



 

Ш. Koostöö huvigruppidega 

  Eesmärgid: 

Partnerite kaasamine ja koostöö arendamine lasteaia personali ja laste toetamiseks. 

Lasteaia töö on nähtav ja avatud lastevanemate jaoks. 

Koostöö lastevanematega 

  

nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

3.1.1 Lastevanemate anketeerimine 

 

1 Viia läbi lastevanemate küsitlused teemadel: 

 “Minu laps - milline ta on? “  

  „Lastevanemate prioriteedid. Laste huvid.“ 

 

 

 

September-

oktoober 

 

 

 

rühmade №9,10,11,3,7 

lastevanemad 

 

 

 

 

rühmade № 9,10,11,3,7,4 

õpetajad 

 

 

 

2  Õppimine projekti raames 

  

November 

 

rühmade №3,7 lastevanemad 

 

 

3  Raamatute roll teie kodus 

 

märts rühma №4 lastevanemad 

 

 

4  Milline koht on kehakultuuril teie peres" 

 

 rühma №11 lastevanemad 

 

 

5  “Lastevanemate rahulolu lasteaia tööga“. 

 

 

aprill-mai rühmade №1,2,4,5,6,8,9,10,11 

lastevanemad 

 

rühmade № №1,2, 4,5,6, 

8,9,10,11 õpetajad 

6  “Hinnang laste kooliks ettevalmistustööle”  

 

aprill-mai rühmade № 1.2  

lastevanemad 

 

rühmade № 1.2  õpetajad 

 

3.1.2 Lastevanemate koosolekute läbiviimine 

 

1 

 

Koosolekud teemadel „Rühma põhisuunad ja õppe-kasvatustöö ning 

tervendava töö tegevusplaan 2021.-2022. õppeaastaks. Proektides 

osalemine.“ 

 

 

 

September- 

oktoober  

õues 

 

 

rühmade №1-11 

lastevanemad 

 

 

 

direktor  

rühmade õpetajad 

 

 

 

 



2 Koosolekud teemadel „Aasta kokkuvõtted. Kuivõrd suureks kasvasid 

ja mida selgeks õppisid lapsed“.  

 

aprill-mai 

õues 

 

  rühmade №1-11 

 lastevanemad 

direktor: T. Tserenkova  

rühmade № 1-11 

õpetajad 

3.1.3 Lastevanematele konsultatsioonide läbiviimine 

 

1 Konsultatsioonid lastevanematele vastavalt rühma tööplaanile.  

(plaan „Töö lastevanematega“). 

 

aasta jooksul 

 

 

Rühmad №1-11 rühmade õpetajad №1-

11 

2 Haridusministeeriumi projekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja 

vene õppekeelega rühmas” eesmärkide ja tingimuste tutvustamine 

lastevanematele. 

 

     

  

September 

õues 

lastevanemad 

 rühmad №3,7 

direktor  

õppealajuhataja 

eesti keele rühmade 

õpetajad №3,7 

3 Konsultatsioon teemal „ Laste lugema õpetamise  metoodikaga 

tutvumine“. 

 

Oktoober 

 

Infomaterjalid 

Eliis 

lastevanemad 

rühmad №4.8 

 

Rühmade õpetajad №4,8 

 

4 Lastevanemate konsulteerimine alghariduse küsimustes 

 

aasta jooksul lastevanemad rühmade № 1-11 

õpetajad 

õpetajad-spetsialistid 

direktor  

õppealajuhataja  

3.1.4 Lastevanemate arenguvestlused läbiviimine. 

                                                                                             

1. Lastevanemate arenguvestlused läbiviimine. 

 

aasta jooksul 

 

rühmad № 1-11  rühmade №1-11 

õpetajad 

 

3.1.5 Infomaterjalide kujundamine lapsevanematele 

 

1 Infomaterjalide koostamine vastavalt rühma tööplaanile 2021.-2022. 

õppeaastaks. 

 

 

aasta jooksul 

 

rühmad №1-11 

 

rühmade № 1-11 

õpetajad 

2 Lapsevanemate tutvustamine lastega õppekasvatustöö korraldusega 

elektroonilises süsteemis Еliis. Fotoreportaažid. 

 

aasta jooksul 

Eliis 

keskkonnas 

 

rühmad №1-11 

 

rühmade № 1-11 

õpetajad 

3.1.6                                                                                        Ühisnäituste korraldamine lastevanematega. 

 



1. Sipsiku projekti raames ühisnäituste korraldamine 

 

aasta jooksul 

 

rühmad №1-11 rühmade № 1-11 

õpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Koostöö kooligа. 

  

nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

3.2.1. Lastevanemate kohtumised üldhariduskoolide õpetajatega. 

 

22.september rühmade 1.2  

lastevanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade  № 1.2. õpetajad 

3.2.2. Ühislasteürituste läbiviimine koostöö. 

 

1 Õppetunnid lastele “Tulevaste koolilaste koolis”. 

 

september 

 

rühmade 1, 2 lapsed rühmade 3, 7 lastevanemad 

 Puudub, et GOVID-i haigusest tingitud organisatsioonilised 

piirangud riigis. 

 

   

 

3.3. Koostöö  haridus-, kultuuri ja spordiasutustega 

 



nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

3.3.1. Linna kultuuriasutuste korraldatud õppetundide külastamine. 

 

1 Loovtunnid kunstiliikidega tutvumiseks Narva Muuseumi 

Kunstigaleriis.  

 

september-

aprill 

kuu 1, 3 nädal 

   rühmade № 1.2 lapsed 

 

rühmade 1.2  õpetajad 

2  Loovtunnid linna ajaloo ja rahvakalendi pühadega tutvumiseks 

Narva Muuseumis. 

 

 

september-

aprill 

kuu 2,4 nädal 

rühmade № 1.2 lapsed 

 

rühmade 1.2. õpetajad 

3 Kirjanduslikud tunnid Linna- ja Kreenholmi raamatukogus.  

 

aasta jooksul 

 

rühmade № 1,2, 4.8.lapsed õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1,2,4,8 õpetajad 

3.3.2 Muinasjuttude näitamine teatrikollektiivide poolt. 

 

1 Nukuteatri etendused teatrikollektiivide esituses: 

Ilmarine (Narva), Tuuleveski (Jõhvi), Lepatriinu(Kohtla-Järve ).  

 

aasta jooksul 

õues 

 

03.09.2021 

10.09.21 

11.00 

 

 

rühmade № 1,2,4, 8,5 lapsed 

 

rühmade № 1,2, 5,7,4.8 lapsed 

õppealajuhataja 

rühmade 1,2,3,7,4,8 õpetajad 

 

 

     

3.4. Ida-Virumaa Päästeametiga koostöö korraldamine. 
        

nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

1 Infoõppetund  „Tuleohutuse aabits“. 
 

oktoober rühmade № 1,2, lapsed õppealajuhataja 

rühmade 1,2, õpetajad 

Narva pääistekomando 

2 Infoõppetund  „Liiklusohutuse aabits“. 

 

 кеvad rühmade №1,2  lapsed Politsei-ja Piirivalveamet Ida    

prefektuur, noorsoopolitseinikud 

õppealajuhataja  

rühmade 1,2 õpetajad 

 

 3.5. TÜ Narva kolledžiga koostöö korraldamine         



nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

1 Täiendusõppe kursused, õppeseminarid lasteaia õpetajatele .  

 

aasta jooksul 

 

lasteaia pedagoogid Direktor  

õppealajuhataja 

lasteaia pedagoogid 

 

  3.6. Koostöö korraldamine täiskasvanuõppe keskusega. 

        

nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

1 Täiendusõppe kursused lasteaia õpetajatele. 

 

aasta jooksul 

 

 

lasteaia pedagoogid 

 

 

direktor  

õppealajuhataja 

 

 

IV. Õppe- ja kasvatustegevus 

LASTEAIA PRIORITEETSED TÖÖSUUNAD 2021/2022. õa 

I. Tervist edendava töö korraldamine. 

II.  Laste eesti keele oskuse arendamine erinevate tegevuste ja projektide kaudu. 

III.   Laste õpetamine projektitegevustes. 

Eesmärgid: 

Laste füüsilise ja vaimse tervise säilitamine ja tugevdamine, liikumisaktiivsuse tagamine ja ohutu käitumise kujundamine.   

Eesti keele teise keelena õpetamine kasutades Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega 

rühmas“ raames ning osalist keelekümblust. 

Laste mitmekülgse arengu toetamine arvestades laste eripärasid ja erivajadusi. 

 

I. PЕDAGOOGIDEGA TÖÖ KORRALDAMINE  

   
nr                  Tegevus Teostamise aeg Osalejad Vastutavad 

1.1                                                                                     Pedagoogilised nõukogud. 

                                                                            

1 Lasteaia töö eesmärgid ja suunad 2021.-2022. õppeaastaks. 

 

august Lasteaia pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor  

õppealajuhataja  

2 2021. aasta arengukava täitmine.  

 

veebruar Lasteaia pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor  

3 2021.-2022. õppeaasta õppe-kasvatustöö kokkuvõte ja hinnangu 

andmine. 

mai Lasteaia pedagoogiline 

kollektiiv 

õppealajuhataja  



 

1.2.                                                                                       Nõupidamised. Infotunnid. 

                                                                               

1 Õppe-kasvatustöö tegevuskava 2019.-2020. õppeaastaks 

 

august Rühmade №1-11 õpetajad õppealajuhataja  

Rühmade №1-11 

õpetajad 

2 Vestlused õpetajatega järgmiste teemade põhjal: 

1. Õppe-kasvatustöö dokumentatsiooni vormistamine lasteaias Sipsik. 

2. Õppekoormus. Õppetegevuse tunniplaan nädala lõikes. 

3. Rühmade päevakava, muudatused (vitamiini hommikusöögi 

päevakava sissearvamine) 

4. Arendav-esemelise keskkonna kujundamine rühmas. 

   5. Laste diagnostika ja nende õpetamisstrateegia määratlemine. 

6. Õppe-kasvatusprotsessi metoodiline varustamine. 

7. Rühma õppeaasta tegevuskava. 

8. Lastevanematega koostöö plaan õppeaastaks. 

 

september Rühmade 

 №1-11 õpetajad  

õppealajuhataja  

Rühmade №1-11 

õpetajad 

3 Vestlused õpetajatega teemal: 

1. Uute laste kohanemine lasteaiaga. 

 

oktoober rühmade № 1-11 õpetajad õppealajuhataja  

4 Nõupidamine teemal „Erivajadustega laps“ 

1. Lapse kasvu ja arengu diagnostika tulemused. 

2. Individuaalse õppeplaani väljatöötamine. 

 

oktoober-

november 

 

Lasteaia õpetajad  

 

Direktor  

õppealajuhataja  

rühmade õpetajad 

logopeed 

5 Nõupidamised teemadel: 

1. Projektitegevuse raames ürituste läbiviimine. 

2. Lastepidude ja meelelahutuslike ürituste läbiviimine (kava 

väljatöötamine, stsenaariumide arutlemine, saali kujunduse ja seadmete 

ettevalmistamine). 

 

õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia õpetajad õppealajuhataja  

Lasteaia õpetajad 

6 Individuaalsed vestlused pedagoogidega . 

 

aasta jooksul Lasteaia õpetajad  direktor  

õppealajuhataja  

1.3.                                                                      Seminarid (töö lasteaia pedagoogilises töökojas) 

 

1 Тäienduskursuste korraldamine lasteaiaõpetajatele. 

 

õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia õpetajad direktor  

õppealajuhataja 

 

1.4.  Konsultatstioonid (töö lasteaia pedagoogilises töökojas) 

 

1 Konsultatsioonid õpetajatele ja spetsialistidele 

Eesmärk: Metoodilise abi osutamine, kogemuste vahetamine avatud 

tundide ettevalmistamisel  

 

õppeaasta 

jooksul 

Lasteaia õpetajad õppealajuhataja 

 Konsultatsioon "Projektiõppe tehnoloogia"            september Lasteaia õpetajad õppealajuhataja 



 Toimub 

 e-keskonnas 

2 Konsultatsioonid õpetajatele  

Eesmärk: Metoodilise abi osutamine lõppkontrolltundide läbiviimisel, 

lapse koolivalmiduskaardi vormistamisel. 

aprill-mai 

 

 

Rühmade № 1,2 õpetajad õppealajuhataja 

1.5.                                                            Avatud tunnid pedagoogilise kogemuse vahetamisel                                                          

1 Integreeritud tegevus „Meie muusikaline sügis“ 

( Eesti keel, Muusika) Laste vanus: 4-5 aastat 

 

sügis 

 

Lasteaia õpetajad 1-8 Rühma „Sõbralik pere“ 

eesti keele õpetaja   

Muusikaõpetaja  

 

2 Integreeritud tegevus- KVEST mäng muinasjutul "Kuidas kits 

onni ehitas", joonistamine "Kased" 

(Keel ja kõne, Kunst) Laste vanus: 4-5 aastat.   

sügis 

 

Lasteaia õpetajad 1-8 Rühma „Sõbralik pere“  

õpetaja  

Rühma „Sõbralik pere“ 

eesti keele õpetaja   

3 Integreeritud tegevus  „Jätame Sipsikuga talvega hüvasti." Joonistus 

"Puhkus linna kohal". 

(Mina ja keskkond, Keel ja kõne, Kunst)  

Laste vanus: 4-5 aastat.   

 

talv 

 

Lasteaia õpetajad 1-11 Rühma „Päikese“ 

õpetaja 

 Rühma „Päikese“ eesti 

keele  

õpetaja  

 

4 Narva LAK-õppe 

Integreeritud tegevus  “Seiklusmäng „Sipsik lendab Kuule““ 

(Mina ja keskkond, Keel ja kõne, Muusika, Liikumine) 

Laste vanus: 4-5 aastat.  

  

 

кevad 

 

Lasteaia õpetajad Rühma „Sõbralik 

pere“ eesti keele 

õpetaja   

Rühma „Päikese“ 

eesti keele  

õpetaja  

Muusikaõpetaja  

 Liikumisõpetaja  

Rühma „Päikese“ 

õpetaja 

Rühma „Sõbralik 

pere“  õpetaja  

5 Narva LAK-õppe 

Interaktiivne lavastus eesti keeles «Lepatriinu ja tema sõbrad» 

(Eesti keel, Muusika) 

Laste vanus: 5-6aastased Rühmast «Mesilased»  

 

kevad Lasteaia õpetajad eesti keele õpetaja 

muusikaõpetaja  

rühmaõpetaja. 

Rühma“Mesilsed“ 

õpetaja  

 

 



6 Integreeritud tegevus Põnev mäng (orienteerumine) „Aidake sõpra“ 

(Eesti keel, Mina ja keskkond, Liikumine)  

Laste vanus: 6-7, 3-4 aastat. 

 

kevad Lasteaia õpetajad 1-8 Rühma „Sipsik“ eesti 

keele õpetaja   

Rühma „ Sipelgad“ 

õpetaja   

 

7 Integreeritud tegevus "Liikluse ABC" 

(Mina ja keskkond, Liikumine) Laste vanus: 6-7 a. 

 

kevad Lasteaia õpetajad 1-8 Rühma“Mesilsed“ 

õpetaja  

M. Šubina  

 

 

II. LASTEGA ÕPPE-KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE 

 

nr                  Tegevus Teostamise aeg Osalejad Vastutavad 

2.1                                                                                                 Laste osalemine projektitegevuses. 

 

1 Haridus- ja Teadusministeeriumi  pilootprojekt ”Professionaalne 

eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas.”  

 

2021-2022 

aasta jooksul 

        

Lapsed rühmadest 

 nr 2,3,5,6,7 

rühmade eesti keele 

õpetajad  

№2,3,5,6,7 

 

2 SA Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK)      

“Söödavad ja mürgised taimed“ 

 

08.09.2021 

õues 

Lapsed rühmadest   

nr 1,2 

 

 

direktor 

õppealajuhataja  

rühmade Sipsik ja 

Pääsuke õpetajad  

3 EL tervendav projekt „Spordinädal 2021“  

Eesmärk: tervisliku eluviisi aluste kujundamine, igapäevase 

liikumisaktiivsuse vajaduse kujundamine. 

 

23.09-24.09.2021 

õues 

Lapsed rühmadest   

nr 1,2,4,8 

 

 

 

liikumisõpetaja 

ujumisõpetaja 

eesti keele õpetaja J. 

Skvortsova, 

muusikaõpetaja  

rühmade №1,2,4,8 

õpetajad 

 

 

4 Projekt PÄÄSTEAMET. Õppeprogramm „Tulest targem”  

 

15.10.2021 

õues 

Lapsed rühmadest   

nr 1,2 

 

 

õppealajuhataja  

rühma õpetajad № 1,2  



5 Novucenter OÜ  projekt „SIPSIK“   

 

 

 

2021-2022 

Aasta jooksul 

Партнеры проекта : 

- Novucenter OÜ  , 

-Narva Keskraamatukogu, 

-Narva Krenholmiraamatukogu  

-Narva Vanalinna Narva , 

-Vanalinna Riigikool,  

-Narva Soldino Gümnaasium; 

-Novucenter OÜ. 

 

Narva lastead Sipsik 

Lapsed rühmadest  1-1 

 

rühmade õpetajad 1-11 

eesti keele õpetajad 

1,2,3,5,6,7 

6 Jalgpalliklubi  JK NARVA TRANS projekt tüdrukutele 

 

2021-2022 

Aasta jooksul  

 

Lapsed rühmadest 

 nr 1,2 

liikumisõpetaja 

rühmade õpetajad 1,2 

eesti keele õpetajad 1,2 

7 Mini-projekt lasteaias “Võluja vesi“. 

Eesmärk: lastel vee omadustest ja selle väärtusest ettekujutuse 

kujundamine. 

 

  märts Lapsed rühmadest 

 nr 1,2 

ujumisõpetaja  

rühmade №1,2 õpetajad 

8 Mini-projektid lasteaiarühmades. 

Eesmärk: laste õpetamine projektitegevuste kaudu. 

 

  «Värviline sügis» 

  «Reis Sipsikuga» 

 «Koduloomad ja - linnud» 

 «Linnud» 

 “Suukool võitleb suukoolidega“ 

 «Ole terve, laps» 

 «Targad masinad” 

 «Meie lemmikmuinasjutud» 

 «Meie armas Sipsik» 

 «Võluja Vesi» 

 

Aasta jooksul  

 

 

Lapsed rühmast nr. 5 

Lapsed rühmast nr. 6 

Lapsed rühmast nr.10 

Lapsed rühmast nr. 3 

Lapsed rühmast nr. 2 

Lapsed rühmast nr. 11 

Lapsed rühmast nr. 1 

Lapsed rühmast nr. 4 

Lapsed rühmast nr. 7 

Lapsed rühmast nr. 8 

 

rühmade õpetajad 1-11 

eesti keele õpetajad 1-8 



2.2.                                                                              Laste osalemine linna üritustes.                                                                               

 

1 Tervendav spordiüritus “ Sügis algab“ 

 

oktoober Lapsed vanuses 6-7 a. 

rühmast № 1 

liikumisõpetaja   

rühma õpetaja 

2 Linna spordipidu “võimlemine“ 

 

aprill Lapsed vanuses 6-7 a. 

rühmast № 2 

liikumisõpetaja  O. 

Fuks 

rühma õpetaja 

3 Linna spordipidu „Lapsepõlve vikerkaar“ 

 

juuni rühmade № 4,8 lapsed 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 5-6 aastat 

liikumisõpetaja  

muusikaõpetaja  

 

2.3.                                                                Laste osalemine lasteaia õppe-kasvatustöö üritustes . 

                                                                

 

1 Üritused lastega vastavalt 2020-2021 õa tervendavate ürituste 

tegevuskavale. 

 

õppeaasta 

jooksul 

Lapsed rühmadest 

 Nr1-8  

liikumisõpetaja  

rühmade №1-8 õpetajad 

 

2  Üritused lastega vastavalt 2020-2021 õa tervendavate ürituste 

tegevuskavale basseinis. 

 

õppeaasta 

jooksul 

Lapsed rühmadest 

 Nr1-8  

Ujumisõpetaja   

rühmade №1-8 õpetajad 

 

3  Üritused lastega vastavalt 2020-2021 õa muusikaürituste 

tegevuskavale. 

 

õppeaasta 

jooksul 

Lapsed rühmadest 

 Nr1-11 

muusikaõpetaja   

rühmade №1-11 

õpetajad 

rühmade №1-8 eesti 

keele õpetajad   

 

2.4. Näitused ja konkursid 

 

1 Temaatilise näituse korraldamine lastele 

"Köögiviljad, puuviljad, marjad". 

 

september Laste , lastevanemad,  

Õpetajad rühmade № 1-11 

Õppealajuhataja  

rühmade № 1-11 

õpetajad, 

lapselastevanemad 

2 Laste meisterduste näitus Sügise imed" 

 

oktoober Laste , lastevanemad, õpetajad 

rühmade № 1-8 

rühmade № 1-8 

õpetajad, 

lapselastevanemad 



3 Laste joonistuste, aplikatsioonide näitus looduslikest materjalidest 

teemal  „Sügis“ , “Söödavad ja mürgised seined“. 

 

oktoober rühmade №1-8 lapsed, 

õpetajad 

 

rühmade №1-8 

õpetajad 

 

 

4 Isadepäevale pühendatud laste joonistuste näitus „Minu isa“  

 

november 

 

rühmade №1,2,4,8 lapsed, 

õpetajad 

rühmade № 1,2, 4,8 

õpetajad 

5 Loovtöö tegemine koos vanematega puitpaneel "Sipsiku lasteaed" 

 

november 

 

 rühmade №1,2,4,8 lapsed, 

õpetajad 

 

rühmade № 1,2, 4,8 

õpetajad 

lapselastevanemad 

6  Temaatilise näituse korraldamine lastele 

"Sipsiku nukk kui Eesti kaubamärk" 

 

november 

 

 

 rühmade №1-11 

lapsed, õpetajad, lastevanemad 

 

Õppealajuhataja  

rühmade № 1-11 

õpetajad, 

lapselastevanemad 

7 Laste joonistuste ühisnäituse korraldamine koos vanematega E. Raua 

kirjandusteose "Sipsik" sisust. 

  

november 

 

rühma №2 lapsed rühma № 2 õpetajad 

lapselastevanemad 

8 Osalemine lastekirjanduse konkursil Fanfiktsioon "Sipsiku lood" 

 
november- 

detsember 

 

rühmade №1,2,4,8 lapsed, 

õpetajad 

 

rühmade № 1,2, 4,8 

õpetajad 

lapselastevanemad 

9 Laste parimale sõbrale - Sipsikule pühendatud kirjanduslikud 

lugemised. (Luuletusi Sipsikust lastele ja täiskasvanutele) 

videosalvestus 

 

detsember 

 

rühmade №1-8 

lapsed, õpetajad 

 

rühmade № 1-8 õpetajad 

lapselastevanemad 

10 Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemadel»  „Uus aasta 

pidu“. 

 

detsember 

 

 

rühmade №1-8 lapsed, 

õpetajad 

 

õppealajuhataja  

rühamde № 1-8 õpetajad 

 

11 Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemadel „Talvised 

meelelahutused“, „Lõunamaade metsikute loomade elu“  

 

jaanuar 

 

 

 

 

rühmade №1-8 õpetajad ja 

lapsed 

 

 

õppealajuhataja  

rühmade № 1-8 õpetajad 

 

12 Lastevanematega ühisnäituse korraldamine laste loovtöödest teemal 

"Sipsiku nukk", " Meie lemmik Sipsik“ 

 

 

veebruar rühmade № 1-11 lapsed, 

õpetajad, lapselastevanemad 

Õppealajuhataja  

rühamde № 1-11 

õpetajad 



13 Vanemate poolt lasteülikonna "Sipsik" valmistamine 

 erinevatest materjalidest. 

 

14.veebruar rühmade № 1-11 õpetajad, 

lapselastevanemad 

Õppealajuhataja  

rühamde № 1-11 

õpetajad 

lapselastevanemad 

14 Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemal „Aastaaeg kevad“ , 

„Linnud kevadel.“. 

 

märts 

 

rühmade №1-8 õpetajad ja 

lapsed 

 

 

Õppealajuhataja  

rühmade № 1-8 

õpetajad 

 

 

15 Osalemine Sipsiku projekti interaktiivsel lõppnäitusel 

linnaraamatukogus. 

 

23. aprill  lasteaialapsed 

 

Õppealajuhataja  

rühmade № 1-8 

õpetajad 

 

 

16 1. Emadepäevale pühendatud laste joonistuste ja aplikatsioonide 

näitus „Minu ema“, „Lilled kallile emale“ (rühmades).  

2. Lasteaia vilistlaste joonistuste ja aplikatsioonide näitus „Sipsikule 

mälestuseks“, fotonäitus „Olime koolieelikud, nüüd oleme 

vilistlased“ (lasteaia fuajees, muusikasaalis) 

 

mai 

 

mai 

 

rühmade № 1-8 õpetajad ja 

lapsed 

rühmade 1,2  õpetajad ja 

lapsed 

Õppealajuhataja   

rühmade № 1-8 

õpetajad 

rühmade № 1, 2 

õpetajad 

 

17 Laste joonistuste, aplikatsioonide näitus   „Pildid suvest“. „Putukad“ 

 

juuni-august rühmade №1-8 õpetajad ja 

lapsed 

 

Õppealajuhataja  

rühmade № 1-8 

õpetajad 

2.5 Ekskursioonid lastega. 

 

1 - ekskursioonid parki, 

- Oru tiigi äärde,  

- Kadastiku karjääri äärde. 

- ekskursioon Kreenholmi linnaossa. 

-Kreenholmi raamatukogu 

- Kunstigaleriisse. 

- Narva Linnamuuseumi. 

aasta jooksul 

 õues 

 

Lapsed rühmadest   

nr 4,8,1,2 

 

 

õppealajuhataja  

rühmade 4,8,1,2 

õpetajad 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

IV. LASTEAIA ÕPPEKAVA  
    

nr                  Tegevus Teostamise  

      aeg 

Osalejad Vastutavad 

4.1. Lasteaia õppeprogrammi sisu täitmine ja korrigeerimine. 

 

1 Vajadusel 

 

  Direktor 

õppealajuhataja 

 

Plaanis võib esineda muudatusi. 

 

 

 

 

 
 

 

Koostajad: 

Tatiana Tserenkova 

Larissa Domaškevitš 


