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    LASTEAIA PRIORITEETSED TÖÖSUUNAD 2017.-2018. ÕPPEAASTAKS 

 

I. Võimlemis-tervendav töö lastega 

Eesmärgid: 

1. Tagada tervislik, arendav, psühholoogiliselt mugav keskkond. 

2. Korraldada võimlemis-tervendavate ürituste korraldamine laste füüsilise ja vaimse tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks. 

3. Õpetada lastele tervisthoidvaid tehnikaid: bioloogiliselt aktiivsete piirkondade enesemassaaž, sõrme-, artikulatsiooni- ja hingegümnastika harjutused, 

silmagümnastika, joogaharjutused.  

4. Juurutada lastesse tervisliku eluviisi ja ohutu käitumise reeglite järgimise vajadust. 

 

 

II. Koostöö lastevanematega 

Eesmärgid: 

1. Kujundada lastevanematel huvi lapse elu vastu lasteaias, lapse õpetamis- ja kasvatamisküsimuste vastu perekonnaliikmete lasteaias korraldatud õppe-

kasvatusüritustesse kaasamise kaudu. 

2. Tagada perekonnale pedagoogiline toetus. Viia läbi arenguvestlused lastevanematega lapse kasvu ja arengu seire teemal, õppe-kasvatusprotsessi 

tulemuslikkusel. Töötada välja ühised õppe-kasvatushoiakud lapse suhtes. 

3.  Suurendada lastevanemate pädevust laste kasvatamise ja õpetamise küsimustes, infonurkades pedagoogilise materjali levitamise kaudu; laste tegevuste 

ettenäitamisega treeningute ja konsultatsioonide läbiviimise kaudu lastevanemate jaoks. 

4. Korraldada tervisliku eluviisi progareerimine lastevanemate seas, kujundada lastevanemate ja laste vahelised partnerlussuhted klubis “Tervis” ühiste 

spordiürituste läbiviimise kaudu tehnoloogia „Teineteisele vastu“ abil. 

  

 

III. Laste tunnetuslik areng 

Eesmärgid: 

1. Uurida välja laste huvid, arendada tunnetuslikku motivatsiooni, ergutada teadmishimu. 

2. Kujundada lastel eneseteadlikkust, teadlikkust teistest lastest ja inimestest, teadmised täiskasvanute tegevustest ja elukutsetest, ümbritsevast keskkonnast, 

loodusilmingutest, erinevate esemete omadustest, oma Kodumaast, kultuurilistest väärtustest, rahvapühadest, eesti ja vene rahvaste tavadest ja kommetest.  

3. Arendada lastel kujutlusvõimet ja loomeaktiivsust.  
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1. Pedagoogidega töö korraldamine 

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

                                                                  1.1. Pedagoogilised nõukogud 

 

september 1. Lasteaia töö eesmärgid ja suunad 2017.-2018. õppeaastaks 

 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui Alami  

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 

veebruar 2. 2017. aasta arengukava täitmine 

 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

mai 3. 2017.-2018. õppeaasta õppe-kasvatustöö kokkuvõte ja hinnang. 

 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

õpetajad-spetsialistid 

august 

 

4. Lasteaia sisehindamise tulemused 2017.-2018. õppeaasta eest Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

                                                                    1.2.  Seminarid (töö lasteaia pedagoogilises töökojas) 

 

оoktoober Lasteaia sümboli „Sipsik“ valmistamise töötuba 
Eesmärk: pedagoogide loomepotentsiaali arendamine 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

sekretär: J. Allikas 

 

november Seminar-praktikum toimeka mängu vormis  „Ökoreis rongiga“ 

Eesmärk: suurendada pedagoogide professionaalsust, nende 

kompetentsust ökoloogia valdkonnas 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

 

jaanuar-

veebruar 

Seminar-praktikum „Eelkoolilaste kõneareng“ 

Eesmärk: suurendada pedagoogide professionaalsed oskused õpetajate 

enesetäiendamise teemadega tutvumise kaudu. Eelkoolilaste 

kirjanduslik kasvatus, sõrmemängud varases eelkoolieas laste kõne 

arendamise vahendina, muinasjutu kasutamine õppeprotsessis. Eesti 

keeles luuletuste päheõppimine. Didaktilised mängud. 

Lasteaia 

pedagoogiline 

kollektiiv  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

Osalevad õpetajad: 

N. Vohta, J. Kadatskaja, M. Šubina, J. 

Skvortsova, J. Mihhailova 
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                                                                   1.3. Vestlused. Infotunnid. 
 

august-september 

 

Ümarlaud „Õppe-kasvatustöö plaani kava 2017.-2018. õppeaastaks“ Rühmade 

 №1-11 õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

september Vestlused õpetajatega järgmistes küsimustes: 

1. Õppe-kasvatustöö dokumentatsiooni vormistamine lasteaias Sipsik. 

2. Õppekoormus. Laste õppetegevuse tunniplaan nädala jooksul. 

3. Rühmade päevakava, muudatused (vitamiini hommikusöögi 

sissearvamine) 

4. Arendav-esemelise keskkonna kujundamine rühmas. 

   5. Laste diagnostika ja nende õpetamisstrateegia määratlemine. 

6. Õppe-kasvatusprotsessi metoodiline varustamine. 

7. Rühma õppeaasta tegevusplaan. 

8. Lastevanematega koostöö plaan õppeaastaks. 

Rühmade 

 №1-11 õpetajad  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

oktoober Vestlus õpetajatega küsimuses: 

1. Lasteaeda vastu võetud uute laste adapteerumise tulemused. 

rühmade № 

9,10,11,7,3 õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

 

oktoober 

 

Töökoosolek teemal „Erivajadustega laps“ 

1. Lapse kasvu ja arengu diagnostika tulemused. 

2. Individuaalse õppeplaani kava väljatöötamine. 

 

Laste andmete 

olemasolu puhul 

lasteaias 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 

rühmade õpetajad 

aasta jooksul Töökoosolek teemadel: 

1. Projektinädala raames ürituste läbiviimine. 

2. Laste pidude ja meelelahutuste läbiviimine (projektinädala ürituste 

kava väljatöötamine, stsenaariumide arutlemine, saali kujundamine ja 

seadmete ettevalmistamine). 

 

Lasteaia õpetajad õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui Alami  

 

aasta jooksul Individuaalsed vestlused pedagoogidega enesetäiendamise teema 

väljatöötamisel 

 

 

 

Lasteaia õpetajad  õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1-11 õpetajad 

õpetajad-spetsialistid 
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                                                                   1.4. Konsultatstioonid  

september 

07/09 

Konsultatsioonid õpetajatele 

«Lasteaia rühmadokumendid» 

Eesmärk: EV seadustega ja Haridusministeeriumi soovitustega 

tutvumine lasteaia dokumentide vormistamise küsimustes 

 

Lasteaia õpetajad  

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultatsioonid varases eas rühmade õpetajatele 

«Varases eas laste kõneoskuste kujundamine» 

1. Rahvaluule lühivormidel põhinevate sõrmemängude kasutamine 

varases eas laste kõneoskuste kujundamiseks. 

2. Kõneoskuste kujundamine ebatraditsiooniliste sõrmemängude abil.  

Eesmärk: Surendada pedagoogide professionaalseid oskusi, õpetajate 

enesetäiendamise materjaliga tutvumine 

Varases eas 

rühmade õpetajad 

 

 

 

 

 

 

õpetaja N. Mežanova 

õpetaja G. Vinokurova 

 

 

 

 

 

 

 

 

november-

detsember 

Konsultatsioon õpetajatele 

 «Arvutitehnoloogiad töös lastega» 

Eesmärk: Surendada pedagoogide professionaalseid oskusi, õpetajate 

enesetäiendamise materjaliga tutvumine 

Lasteaia õpetajad õpetaja A. Julle 

aasta jooksul Õpetajate, õpetajate-spetsialistide konsulteerimine 

Eesmärk: Metoodilise abi osutamine kogemuse vahetamise avatud 

tundide läbiviimise ettevalmistamisel, lasteaia Avatud uste päeva  

läbiviimisel lasteaias. 

 

Lasteaia õpetajad õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

aprill-mai Õpetajate konsulteerimine 

Eesmärk: Metoodilise abi osutamine lõppkontrolltundide läbiviimisel, 

lapse koolivalmiduskaardi vormistamisel. 

Rühmade  

 №1-11 õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

aasta jooksul,  

temaatika 

muutmine 

igakuiselt 

Materjalide kujundamine õpetajate jaoks infotahvlil rubriigis 

„Pedagoogi hoiukarpi“ 

Eesmärk: Koolieelse hariduse küsimustes informatsiooni mitteametlik 

vahendamine õpetajatele. 

Lasteaia õpetajad õppealajuhataja: L. Domaškevitš 
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                                                                    1.5. Avatud tunnid pedagoogilise kogemuse vahetamisel õpetajate seas. 

oktoober-

november 

 

Integreeritud tund lastega vanuses 5-6 aastat 

Teema „Kasvatamine muinasjutu kaudu“. 
Eesmärk 1: Vanemas eelkoolieas laste õpetamine muinasjutu kaudu 

 

Lasteaia õpetajad rühma №8 õpetaja O. Šumejeva  

november Integreeritud tund lastega vanuses 4-5 aastat 

Eesmärk 1: Varases eelkoolieas laste kõne arendamine kunstitegevuse 

kaudu. 

Lasteaia õpetajad rühma №5 õpetaja N. Ignatieva 

veebruar Integreeritud tund lastega vanuses 5-6 aastat 

Eesmärk 1: 5.-6.-aastaste laste õpetamine 

2. käte peenmotoorika arendamine looduslike materjalide kasutamise 

kaudu 

Lasteaia õpetajad rühma №4  õpetaja J. Tronina 

märts Integreeritud tund lastega vanuses 4-5 aastat 

Eesmärk 1: Kõne ja kommunikatiivsete oskuste arendamine lastel 

vanuses 3-4 aastat sõrmemängude kasutamise kaudu 

 

Lasteaia õpetajad rühma №6 õpetaja E. Sapunova 

 

 

aprill 

Ujumistunnid lastega vanuses 5-6 aastat 

 „Seiklused merepõhja kuningriigis“ 

Eesmärk 1: Laste vee all ujuma õpetamine 

 

 

Lasteaia õpetajad  ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui Alami  
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1. LASTE ÕPPE-KASVATUSTÖÖ KORRALDAMINE 

      

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

                                                                     2.1. Näitused ja konkurssid 

september 

alates 11/09-

15/09 

  

 

25/09-ks 

1. Sügissaaduste laste ühisnäitus „Sügise maraton“ (köögiviljad, 

puuviljad, marjad, seened ja kõrrelised) muusikasaalis. 

 

2. Laste jooniste, loodusliku materjali kasutamisega kolaažide 

ühisnäitus „Hoiame mälestusi suvest“ lasteaia fuajees. 

rühmade №1-8 

õpetajad, lapsed 

 

 

rühmade №1-11 

õpetajad, lapsed, 

vanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

lasteaia töötajad 

 

 

lasteaia õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

oktoober 

 

1. Foto-esitlus tervendava projekti kokkuvõtte põhjal „Tervise 

nädal“. 

 

2. Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus „Aastaaeg Sügis“ 

(rühmades). 

rühmad №1,2,4,8 

 

 

rühmad №1-8 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1-8 õpetajad 

november 

 

1. Isadepäevale pühendatud laste joonistuste ja käsitöö näitus 

(muusikasaalis ) 

«Minu isa oskab kõike» 

 

rühmade №1,2,4,8 

õpetajad, lapsed, 

vanemad 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1,2,4,8 õpetajad 

 

detsember 1. Laste postkaartide ühisnäitus „Uusaasta postkaart“ (lasteaia 

fuajees). 

 

2. Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemadel „Aastaaeg 

talv“, „Palju õnne, Sipsik“ (rühmades, lasteaia fuajees) 

 

rühmade №1-11 

õpetajad, lapsed, 

vanemad 

 

rühmad №1-8 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühamde № 1-11 õpetajad 

 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1-8 õpetajad 

jaanuar 

 

1. Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemadel lasteaia fuajees 

teemadel „Talvised meelelahutused“, „Linnud söögimajas“ 

(rühmades, lasteaia fuajees) 

 

rühmade №1-8 

õpetajad ja lapsed, 

vanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-8 õpetajad 

veebruar 

24.02.17-ks 

 

Vastlapäeva 

nädala jooksul 

1. EV 100. aastapäevale pühendatud laste joonistuste ja 

aplikatsioonide näitus „Tahame sind õnnitleda“ 

2. Laste koos vanematega tehtud käsitöö, mänguasjade, postkaartide, 

maiustuste heategevuslik laat „Osta meie kaupa“ 

rühmade õpetajate  

1-8 

 

rühmade  

№ 1-11 õpetajad, 

lapsed, vanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-11 õpetajad 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1-11 õpetajad 

 



 8 

märts 

 

 

 1. Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemal „Aastaaeg 

kevad“, „Palju õnne, Sipsik“ (rühmades, lasteaia fuajees) 

rühmade №1-8 

õpetajad ja lapsed, 

lapsed ja vanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-8 õpetajad 

aprill 1.  Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemadel „Linnud on 

saabunud“, „Kevadkuulutajad“ (rühmades, lasteaia fuajees) 

rühmade №1-8 

õpetajad ja lapsed 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-8 õpetajad 

mai 1. Emadepäevale pühendatud laste joonistuste ja aplikatsioonide 

näitus „Lilled kallile emale“ (rühmades, muusikasaalis) 

 

2. Lasteaia vilistlaste laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus 

„Sipsikule mälestuseks“, vilistlaste fotonäitus „Olime koolieelikud, 

nüüd oleme õpilased“ (lasteaia fuajees, muusikasaalis) 

rühmade № 1-8 

õpetajad ja lapsed 

 

rühmade 1,2 õpetajad 

ja lapsed 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-8 õpetajad 

 

rühmade №1,2 õpetajad 

juuni-august 1. Lastekaitsepäevale pühendatud asvaldijoonistuste näitus „Olgu 

jääv meile päike“, „Minu kallis lasteaed“ 

 

2 . Laste joonistuste ja aplikatsioonide näitus teemal „Pildid suvest“ 

(rühmades) 

rühmade №1-8 

õpetajad ja lapsed 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1-8 õpetajad 

 2.2. Ekskursioonid lastega   

aasta jooksul - ekskursioonid parki, Oru tiigi äärde, Kadastiku karjääri äärde 

- ekskursioon Kreenholmi linnaossa 

- Maxima ja Rimi supermaketitesse  

- Kreenholmi staadionile, Jäähalli 

- Kreenholmi gümnaasiumisse 

- Kreenholmi muusikakooli 

- koorikooli Kajakas 

- Kunstigaleriisse 

- Narva Linnamuuseumi 

- Päästeametisse 

- Tollipunkti 

 

 

Rühmad nr 1,2,4,8 

 

 

 

Rühmad nr 1,2 

 

 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1,2,4,8 õpetajad 
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                                     2.3.  Laste õpetamine ühise projektitegevuse korraldamise kaudu lasteaias 

september 

26/09-28/09 

 

1. Euroopa tervendav projekt „Spordinädal“ (õues, lasteaia ujulas) 

Eesmärk: tervisliku eluviisi aluste kujundamine, igapäevase 

liikumisaktiivsuse vajaduse kujundamine. 

Projekti raames: 

„Kui tahad terve olla – käi jooksmas“ –tervendavad jooksud  

erinevatel distantsidel Kreenholmi staadionil; sportlik teatejooks; 

„zooloogilised“ jooksud metsarajal; laste üldjooks mööda liivaranda.  

“Võrkpall vee peal” 

 

Rühmad nr 1,2,4,8 

 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

   rühmade №1,2,4,8 õpetajad 

 

märts 1. Mini-projekt lasteaias  

„Võlur-vesi“ 

Eesmärk: lastel vee omadustest ja selle väärtusest maapeale elu jaoks 

ettekujutuse kujundamine. 

Rühmad nr 1,2,4,8 ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

rühmade №1,2,4,8 õpetajad 

aasta jooksul 

(pikaajalised, 

lühiajalised 

projektid )   

Projektitegevuse läbiviimine  

(temaatika rühma valikul) 
Eesmärk: laste õpetamise korraldamine projektitegevuse kaudu. 

Rühmad nr №1-11 

 

rühmade №1-11 õpetajad 

2.4. Laste osalemine linna üritustes (koostöö teiste lasteaedadega) 

september 

6.09. 

1. Õpetlik ühistund lastele vanuses 6-7 aastat „Ohutuse päev“ 

 (Ida-Virumaa Päästeameti Narva büroos) 

 

Meeskond 10  

inimesest 

rühmast №2 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

oktoober 

11.10 

 

1. Ühisspordiüritus.  

Tervendav kepikõnd Äkkeküla terviserajal.  

rühmade №1,2 lapsed 

l/a Sipsik 

l/a Põngerjas 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade № 1,2 õpetajad 

 

november 

 

 

 1. Ühissspordivõistlused „Lõbusad stardid“ (Energia spordikoolis) Meeskond 10 inimesest 

rühmadest № 1, 2 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

 

rühmade № 1,2 õpetajad 

2. Tervendav üritus „Proovi ennast jäähokis“ 

(Narva Jäähallis) 

 

rühmade №4,8 poisid liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade № 4,8 õpetajad 
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 3. Ühine muusikapidu lastele vanuses 6-7 aastat „Kadripäev“  

(lasteaias Sipsik) 

Rühmade nr 1,2 lapsed 

l/a  Põngerjas 

l/a  Pingviin 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

4. Eesti tantsu festival (Narva Eesti gümnaasiumis) Lapsed vanuses 5-7 

aastat 

Linna lasteaiad 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

jaanuar 1. Ühissspordivõitlused „Talvestardid“ 

(Äkkeküla terviserajal) 

meeskond 10 inimesest 

rühmadest №1,2 

Kreenholmi linnaosa 

lasteaiad 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №1, 2 õpetajad 

veebruar 2. Iseseisvuspäevale pühendatud ühine eestikeelne muusikapidu 

 „Me elame Eestis“ 

 

rühmade 1,2,4,8  

lapsed 

 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

rühmade 1,2,4,8 õpetajad 

aprill 1. Ühisspordiüritus  

Tervendav jalgsimatk mööda mereranda „Kevadmatk 2018“ (Narva-

Jõesuus) 

rühmade №1,2 

õpetajad 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

 

2. Ühine spordipidu 

„Võimlemispäev“ (Rakvere spordikeskuses) 

rühmade №1,2 lapsed 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

 

1. LAK integreeritud õppe nädal linna lasteaedades. lapsed vanuses 6-7 

aastat 

lasteaias Sipsik 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

2. Vene lastelaulu festival. lapsed vanuses 3-7 

aastat 

 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

 

mai 1. Tervendav ühispidu eesti keeles. Orienteerumine. rühmade 4,8 lapsed eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

juuni 

 

1. Ühine spordipidu „Lapsepõlve vikerkaar“ 

 (Kreenholmi staadionil) 

Meeskond 10 

inimesest rühmadest 

№ 4,8 

linna lasteaiad 

lapsed vanuses 6-7 

aastat 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade 4,8 õpetaja 
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3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

  3.1. Koostöö lastevanematega 

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

1. Lastevanemate anketeerimine 

september 

 

aasta jooksul 

 

mai 

Viia läbi lastevanemate küsitlused teemadel: 
 “Minu laps - milline ta on? “ 
 „Lastevanemate prioriteedid. Laste huvid.“ 
 “Kuidas arendada lapsel tunnetuslikku aktiivsust“ 
 “Koostöö lastevanematega“ 
 “Lastevanemate rahulolu lasteaia toga. Lapse rahulolu. “ 
 “Laste kooliks ettevalmistustöö hinnang” 

 

lasteaeda vastu 

võetud lapsed 

rühmad № 1- 11 

rühmad № 1-11 

rühmad № 1-11 

rühmad №1, 2 

 

rühmade № 1-11 õpetajad 

 

 

 

rühmade № 1, 2 õpetajad 

2. Lastevanema jaoks koosolekute läbiviimine  

september 

 

 

 

 

 

 

1. Lasteaia vilistlasrühmade vanemate teavitamine linna 

üldhariduskoolides korraldatavatest tundidest „Tulevaste koolilaste 

kool“ 

rühmad №1.2 

 

    

rühmade  № 1,2 õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

 

2. Koosolekud rühmades teemadel „Rühma põhisuunad ja õppe-

kasvatustöö ning tervendava töö tegevusplaan 2017.-2018. 

õppeaastaks“ 

rühmad №1-11 

 

direktor: T. Tserenkova  

rühmade №1-11 õpetajad 

 

oktoober-

november 

Projekti vestlused lastevanematega „Erivajadustega laps“ 

1. Tutvumine lapse kasvu ja arengu näitajatega, tema erivajadustega. 

2. Tuvtumine individuaalse lasteaias õpetamise kavaga, ühise 

tegevusplaani arutlemine lasteaia õpetajate ja lastevanemate vahel. 

rühmad õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 

rühmaõpetajad 

kevad 3. Koosolek vanuserühmades teemal  

„Aasta kokkuvõtted. Kuivõrd kasvasid üles ja mida õppisid selgeks 

meie lapsed õppeaasta jooksul“ 

rühmad №1-11 

 

direktor: T. Tserenkova  

rühmade № 1-11 õpetajad 

3. Konsultatsioonide läbiviimine lastevanematele 
 

aasta jooksul 

 

1.Konsultatsioonid vastavalt rühma aasta tööplaani temaatikale 
(plaan „Töö lastevanematega“) 
 

rühmad №1-11 

 

rühmade № 1-11 õpetajad 

oktoober 

 

1. Logopeedi töötuba „Õpetame lapsi õigesti rääkima“ rühmad  № 5,6 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 
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2. Konsultatsioon teemal „Õpetame lapsi lugema“ 

Eesmärk: tutvustada lastevanematele laste lugemise 

õpetamismetoodikat, õppeaasta eesmärke ja tunniplaani. 

 

rühmad №4,8 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 4,8 õpetajad 

november 1. Õppetund treeningu elementidega tulevaste koolilaste vanematele 

„Läheme kooli rõõmuga“ 

rühmad № 1,2 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmaõpetajad N. Zaritskaja,  

L. Belikova 

jaanuar  1. Praktikum lastevanematele „Mängime loodusmaterjaliga, 

arendame kõnet“ 

rühma №4 lapsed ja 

vanemad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühma № 4 õpetaja 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 

aasta jooksul 

 

Lastevanemate konsulteerimine koolieelses eas laste kasvatuse ja 

õpetamise küsimustes, lasteaia õppeprotsessi korraldamise küsimustes. 

rühmad №1-11 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade №1-11 õpetajad 

õpetajad-spetsialistid 
 

4. Materjalide kujundamine infonurgas lastevanemate jaoks. 

 

aasta jooksul 

 

1. Infomaterjalide kujundamine vastavalt rühma plaani 

temaatikale tlastevanematega töötamisel 2017.-2018. õppeaastaks. 

 

rühmad №1-11 

 

 

rühmade № 1- 11 õpetajad 

 

5.  Lastevanematega ühiste näituste korraldamine 

onktoober 

 

Joonistuste, loodusliku materjali kasutamisega kollaažide, laste 

koos vanematega valmistatud käsitöö näitus “Salvestame 

meenutusi suvest” 

rühmad №1-11 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-11 õpetajad 

detsember 

10.12.17-ks 

Jõulupostkaartide näitus  

Laste loometöö koos vanematega 

rühmad №1-11 

 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-11 õpetajad 

aprill-mai Lasteaia õpetajate ja lastevanemate praktiline ühistegevus lasteaia 

territooriumi haljastamisel 

rühmad № 1-11 direktor: T. Tserenkova  

rühmade № 1-11 õpetajad 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

majandusjuhataja T. Pesotskaya 

6. Ühised õppe-kasvatusüritused koos lastevanematega 
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jaanuar 

 22.01.-26.01.18 

 

 

Avatud uste päevad kasvandike vanematele  

„Lasteaed – hariduse esimene aste“ 

Eesmärk: luua tihedam kontakt kasvandike peredega ja näidata 

nendele iga lapse kompleksarengu individuaalset trajektoori. 

 

Nädala raames viiakse läbi: 

 õppetunnid õppetegevuse kõikidel suundadel 

 muusikalised üritused peretoas 

 ühised võimlemis-tervendavad üritused klubis „Tervis“ 

 

rühmad № 1-8  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1-8 õpetajad 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

 

 

jaanuar Ühine õppe-liikumistund koos laste ja nende vanematega 
(õppekava suundadel „Liikumine“, „Keel ja kõne“) 

Eesmärk 1: Varasemas eas lastel liikumisoskuste arendamine.  

2. Koostöö kasvandike vanematega. 

 

rühma №9 lapsed ja 

vanemad 

rühma № 9 õpetaja 

O. Tepljakova 

veebruar Ühismäng Välkturniir (lapsed vanuses 6-7 aastat ja vanemad) 

Teema „Iga töö on hinna sees“ 

Eesmärk 1: lastel täiskasvanute elukutsetest elementaarse arusaama 

kujundamine. 

2. koostöö lastevanematega, nende kaasamine õppe-kasvatustöö 

protsessi 

 

rühma №2 lapsed ja 

vanemad 

rühma № 2  

õpetaja I. Kuznetsova 

7. Tervendavate  võimlemisürituste korraldamine laste ja vanematega tehnoloogia „Teineteisele vastu“ abil klubis „Tervis“ 

aasta jooksul 

 

Üritused viiakse läbi vastavalt tervendavate laste ja vanemate 

võimlemisürituste plaanile  klubis „Tervis“ tehnoloogia 

„Teineteisele vastu“ abil 

 

rühmad № 1-8 liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №1-8 õpetajad 

 

oktoober 1. Ühine spordi-muusikapidu  

„Retk imemetsa“ 
 

2. Ühine pikamaajalutuskäik „Külastame imelinna“ 

rühmad № 3,7,5,6  

 

 

rühmad № 4,8 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №3-8 õpetajad 

lastevanemad  

 

 

november 1. Ühine spordipidu „Isa oskab kõike“ 

 

2. Süžee-mänguline meelelahutus muinasjutu „Kakuke“ ainetel 

rühmad № 4,8 

rühmad № 3,7 

 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade № 3-8 õpetajad 

lastevanemad 

detsember Praktikum lastevanematele rühmad № 1,2 liikumisõpetaja: O. Fuks 
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1. Rühmadevahelised spordivõistlused laste vahel  

„Mängime hokit“ – kahe rühma lastevanemate ühismäng  

2. Ühine liikumis-mängutund „Väikesed päkapikud“ 

3. Ühine integreeritud tund „Külas oravakese juures“ (matemaatika, 

liikumine) 

 

 

rühmad № 3,7 

 

rühmad № 4,8,5,6 

 

rühmade № 3-8 õpetajad 

lastevanemad 

 

jaanuar Praktikum lastevanematele 

Süžee-mängulik tund muinasjutu „Kakuke“ ainetel 

rühmad № 3,7,5,6 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №3-8 õpetajad 

lastevanemad 

veebruar 1. Võimlemismeelelahutus vene rahvajutu „Lumevalgeke“ ainetel 

2.  Ühine spordi-muusikapidu  

„Sina ja mina – oleme sõbrad“ 

3. Süžee-mängulik tund stretchingu elementidega 

„Laisk tütarlaps“ 

rühmad № 3,7,5,6 

 

rühmad № 1,2 

 

rühmad № 4,8 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №1-8 õpetajad 

lastevanemad  

märts Praktikum lastevanematele 

1. Hingamis- ja häälikugümnastika 

rühmad № 1,2 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade №1,2 õpetajad 

lastevanemad 

8. Lastevanematega ühiste muusikaürituste korraldamine 

oktoober 
Spordi- ja muusikapidu lastevanematega „Retk muinasjutulisse 

sügismetsa“ 

rühmad № 3,7 

 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

 

november 1. Muusika- ja spordipidu „Minu isa on kõige parem“ 

2. Muusikapidu „Isa kindlates kätes“ 

3. Muusikapidu „Isa-superman“ 

4. Pidu „Mängime koos isaga“ 

 

rühmad № 4,8 

 

rühmad № 5,6 

rühmad № 1,2 

rühmad № 3,7 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühmade 1-8 õpetajad 

detsember 

 

1. Muusikapidu „Kuuseke tuli meile külla“ 

2. Muusikapidu „Astume ringi kena kuusekese kõrval“ 

3. Muusikapidu "Kuuseke, sära"  

rühmad № 1-8 

 

 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

rühmade 1-8 õpetajad 

märts Muusikapeod „Sellised ongi meie emad!“ 

 

rühmad № 3,7,1,2 muusikaõpetaja: M. Skopina 

rühmade 3,7,1,2 õpetajad 
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  mai 1. Emadepäevale pühendatud pidu „Kontsert meie emadele“ 

2. Muusikapidu „Ema on minu päikene“ 

3. Muusikapidu „Vilistlasball“ 

rühmad № 5,6 

rühmad №3,7,9,10,11 

rühmad № 1,2 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja: J. Skvortsova 

rühmade 3,7 õpetajad 

rühmade 1,2,4,5,8 õpetajad 

 

  3.2. Koostöö kooliga 

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

1. Lastevanemate kohtumised üldhariduskoolide õpetajatega 

september 

 

Lasteaia õpetajate kohtumised vilistlasrühmade lastevanematega. 

Õppetunnide korraldamine lastele vanuses 6-7 aastat linna koolides 

„Tulevaste koolilaste kool“ 

Группа № 1.2 

 

 

 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade  № 1,2 

      2. Avatud tundide ja õppetundide külastamine 

september 

 

Ümarlaud. Koostöö plaani arutlemine 

1. Metoodilise töö koostööplaani kooskõlastamine õppeaastaks. 

2. Lastega ühisürituste läbiviimise plaani kooskõlastamine. 
 
 

Kreenholmi 

gümnaasium  

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

Kreenholmi gümnaasiumi direktor I. 

Janovitš, 

Kreenholmi gümnaasiumi 

õppealajuhataja  

oktoober 

 

 

 

 

1. Avatud tundide läbivaatamine Kreenholmi gümnaasiumi 
esimestes klassides 

Ümarlaud kooli ja lasteaia õpetajatele 

rühmade  № 3,7 

õpetajad 

eesti keele õpetaja J. 

Skvortsova 

Kreenholmi 

gümnaasiumi 

õpetajad 

direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

õpetaja-logopeed: S. Aleksejeva  

eesti keele õpetaja J. Skvortsova 

rühmade № 3,7 õpetajad 

 

aprilli 4. nädal 

 

1. Lasteaia koolieelsetes rühmades avatud tundide läbivaatamine 
üldhariduskoolide õpetajate poolt 

rühmade 1,2 lapsed direktor: T. Tserenkova  

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1,2 õpetajad 

3.  Ühiste lasteürituste läbiviimine koostöö „Kool-Lasteaed“ raames 

 

september Tutvumisekskursioon Kreenholmi Gümnaasiumi „Tere, Kool“ rühmade 1,2 lapsed rühmade 1, 2 õpetajad 
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oktoober Osalemine projektis „Varjupäev“ lasteaias. 12. klassi õpilased rühmade õpetajad 

Kreenholmi gümnaasiumi 

õppealajuhataja 

jaanuar Lasteaia Sipsik lastel külas on Kreenhomi Gümnaasium 

„Kontsert koolieelikutele“ (lasteaias) 

Kreenholmi 

gümnaasiumi 

õpilased 

rühmad №1,2,4,8 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

rühmade №1,2,4,8 õpetajad 

Kreenholmi gümnaasiumi 

õppealajuhataja  

jaanuar Ühispidu „Hüvastijatt Aabitsaga“ 

(Kreenholmi gümnaasiumis) 

rühmade 1, 2 lapsed rühmade 1, 2 õpetajad 

Kreenholmi gümnaasiumi õpetajad 

veebruar Praktiline tund „Iseseisvuspäev“ rühmade 1, 2 lapsed rühmade 1, 2 õpetajad 

Kreenholmi gümnaasiumi 

õppealajuhataja 

märts 

 

Ühine õpetlik meelelahutusmäng „Startin“  

(Kreenholmi gümnaasiumis) 

Kreenholmi 

gümnaasiumi 

õpilased 

Põngerjas, Sipsik 

(rühmad 1,2) 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

eesti keele õpetaja J. Skvortsova 

rühmade № 1,2 õpetajad 

aprill Ühisspordivõistlused „Lõbusad stardid“ 

(Kreenholmi gümnaasiumis) 

Kreenholmi 

gümnaasiumi 

õpilased 

Meeskonnad lasteaia 

lastest, rühmadest 1,2 

rühmade 1, 2 õpetajad 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

 

 mai Gümnaasiumi õpilaste loovtööde näituse külastamine 

(Kreenholmi gümnaasiumis) 

rühmad 1, 2 rühmade 1, 2 õpetajad 

 

 3.3.  Koostöö haridus-, kultuuri ja spordiasutustega 

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

                                         1. Linna kultuuriasutuste baasil korraldatud õppetundide külastamine 

september-aprill Loovtunnid kunstiliikidega tutvumiseks Narva Muuseumi 

Kunstigaleriis 

rühmad № 1,2 

kuu 2,3 nädal 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1, 2 õpetajad 

 

september-aprill Loovtunnid linna ajaloo ja rahvakalendi pühadega tutvumiseks 

Narva Muuseumis 

rühmad № 1,2 

kuu 1 ja 4 nädal 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1, 2 õpetajad 
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aasta jooksul 

 

Loovtunnid muusikariistadega tutvumiseks Kreenholmi 

muusikakoolis 

rühmad № 1,2 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1, 2 õpetajad 

aasta jooksul 

 

Kirjanduslikud tunnid lastega Linna- ja Kreenholmi 

raamatukogus 

 

rühmad № 1,2 

1,2,4,8 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1,2,4,8 õpetajad 

     2. Loovkollektiividega ühisürituste läbiviimine  

aasta jooksul Nukuteatri etendused teatrikollektiivide esituses: 

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

rühmad № 1,2,4,8,5,6 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 4,2, 8,1,5,6 õpetajad 

oktoober, mai Narva koorikooli „Kajakas“ õpilaste kontsert 

 

rühmad № 1,2,4,8 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

muusikaõpetaja: M. Skopina 

rühmade № 1,2,4,8  õpetajad 

 

 

                           3. TÜ Narva kolledžiga koostöö korraldamine 

aasta jooksul 

 

Õppeseminarid lasteaia õpetajatele lasteaia pedagoogid lasteaia õpetajad 

aasta jooksul 

 

Tutvumispraktika ja erialapraktika läbimine tudengite poolt erialal 

„lasteaia õpetaja“ 

õpetajad-mentorid 

 

direktor: T. Tserenkova  

õpetajad-mentorid 

 

 

4. Täiskasvanuõppe keskustega koostöö korraldamine („Intellekt“) 

aasta jooksul 

 

Täiendõppe kursused lasteaia pedagoogid direktor: T. Tserenkova  

lasteaia õpetajad 

5. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega koostöö korraldamine 

kevad Töötoa läbiviimine lastele vanuses 5-7 aastat kutsehariduskeskuse 

õpilaste poolt (tutvumine täiskasvanute elukutsetega) 

rühmad № 1,2 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade № 1,2 õpetajad 

6. Ida-Virumaa Päästeametiga koostöö korraldamine 

september 

 

 

1.Päästeameti õppe-mängutund „112 ehk kuidas töötab päästeamet“  

(laste tutvumine käitumisreeglitega tulekahju korral, vee peal, 

liiklusohutuse eeskirjadega) 

 

rühmad № 2 

 

liikumisõpetaja: O. Fuks 

rühma nr 2 õpetajad 

 

november-märts 

 

1. Õpetlik tund noosopolitseinikuga „Liiklusohutuse aabits“, 

„Kodus ohutuse käitumise reeglid“ 

rühmad № 1,2 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade nr 1,2 õpetajad 



 18 

märts 1. Õpetlik tund „Tuleohutuse aabits“ 

 

rühmad № 1.2 õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade nr 1,2 õpetajad 

 

  5. TÖÖ LASTEAIA ÕPPEKAVA TÄIENDAMISEL JA KORRIGEERIMISEL 

Läbiviimise aeg Läbiviivate sündmuste nimekiri Osalejad Vastutavad 

aasta jooksul Õppematerjalide kujundamine: 

1. lastega virgutava unejärgse võimlemise läbiviimise kompleksid 

(vanuse järgi) 

2. temaatilised tundide käsitlused valdkonnas „Tervis“  (vanuste 

järgi vastavalt temaatilisele plaanile) 

3. temaatiline plaan õppeaastaks tutvustamaks lastele 

täiskasvanute töid 

 

 

õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

rühmade 1-11 õpetajad 

aasta jooksul 1. Esitluse „Lasteaed Sipsik“ kujundamine lastele (asutuse 

tegevusega tutvumiseks) 

Lasteaia töötajad õppealajuhataja: L. Domaškevitš 

ujumisõpetaja: H. El-Haddaoui 

Alami  

lasteaia õpetajate initsiatiivrühm  

 

Plaanis võib esineda muudatusi 


