Laagri Lasteaia õppekava täielik versioon on tutvumiseks kättesaadav lasteaia juhtkonna
kabinetis.
Laagri Lasteaia õpetuslikud suunad
1) Keskkonnakasvatus, milles rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid.
Avar õueala, erinevate puude liikidega annab võimalused õuesõppe läbiviimiseks. Omavahel
integreeritakse kõik valdkonnad, tehakse uurimusi, katseid, kunsti tegevusi, käiakse
õppekäikudel, matkadel ja viiakse läbi maastikumänge. Lasteaia territooriumile on loodud
“õuesõppeklass” koos metoodilise materjaliga. Igal rühmal on võimalused taimekasvatuseks.
Lähedal asuv jõgi annab mitmekülgsed võimalused tutvumiseks elukeskkonnaga vees.
2) Lavastusmäng sisaldab lastega lavastatud teatrietendusi jõulude ajal ja kevadel. Toimuvad
luuletunnid ja -võistlused ning muinasjutuhommikud (õhtud) muinasjututoas. Võimalikult
palju viiakse rühmades läbi rolli-, näpu- või lavastusmänge. Lastel on mitmekülgsed
võimalused algatada loovlavastusi. 1x aastas valmib muusikaline lavastus muusikaõpetaja
juhendamisel. Tähistatakse emakeelepäeva, korraldatakse õppekäike ning ühiskülastusi
teatritesse Nukuteater, Rahvusooper Estonia ja ekskursioon Teatri- ja Muusikamuuseumisse.
Näitetrupid külastavad lasteaeda 12-13 korda õppeaasta jooksul.
3) Tervisekasvatussisaldab tervisliku toitumise põhimõtete tutvustamist, ohutu liiklemise
õpetamist ning värskes õhus liikumist. Üheskoos käiakse rabas matkal, jalgrattamatkal ning
liigutakse igapäevaselt palju väljas. Propageeritakse ka koos vanematega sportimist.
LASTE PÄEVAKAVA
7.00

LASTE VASTUVÕTT, MÄNG

8.30 – 9.00

HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 12.30

HOMMIKURING, ÕPETAJATE POOLT LÕIMITUD ÕPPE- JA
KASVATUSTEGEVUSED, MÄNGUD JA ÕUES VIIBIMINE

12.30 – 13.00

LÕUNASÖÖK

13.00 – 15.00

PUHKEAEG

15.00 – 15.45

ÄRKAMINE, RIIETUMINE

15.45 – 16.15

OODE

16.15

TEGEVUSED JA MÄNGUD TOAS ÕUES, HUVIALARINGIDES

19.00

LASTEAIA SULGEMINE

VALDKONNAD

eesti keel kui teine keel

mina ja keskkond
muusika
matemaatika
keel ja kõne
kunst
liikumine

TEEMADE KÄSITLEMISE ULATUS
SEPTEMBER– „SUUR JA VÄIKE VARES KÄSIKÄES“
-

Rühma- ja viisakusreeglite meeldetuletamine

-

Liiklusteema ja transport

-

Sügise sünnipäev ja sügisannid aias, põllul, metsas

-

Muutlikud ilmad

-

MINA ja lasteaed, (uutel lastel kohanemine lasteaiaga)

OKTOOBER – „VARESE SÜGISESED TOIMETUSED“
-

loodus vahetab värve

-

põld, aed ja mets sügisel

-

puulehtede ja –viljade tundmaõppimine

-

üle eestiline ettelugemisepäev (20. oktoober)

-

linnud, loomad sügisel

-

meisterdamine looduslikust materjalist

-

sügisilmad

-

tervislik toit

-

millest on tehtud leivake ja saiake (Leivanädal)

NOVEMBER – „VARES ÕPETAB RAHVAKOMBED“
-

hingedeaeg; peresuhted ja traditsioonid peres; sugupuu

-

tööd, toimetused, ametid, tööriistad/töövahendid

-

tähtpäevad (isadepäev, Mardipäev, Kadripäev) kommete tutvustamine

-

talurahvas (vanad rahvakombed) rahvariided; talu/koduloomad; rahvalaulud ja
liisusalmid

-

loodus ja ilmastik; kuidas riietume

DETSEMBER – „VARES JÕULUIME OOTUSES“
-

tutvustada lastele lähemalt jõulupuud (kuusk, nulg, mänd)

-

advendiaeg

-

jõulukaunistused

-

jõuluaja kombed ja toimetused vanal ajal ja nüüd

-

jõulud, jõulupeod ja vana- aasta

JAANUAR – „VARES JA SÕBRAD“
-

uus aasta

-

tutvustada lähemalt lindu „vares“

-

lasteaia sünnipäev (27. jaanuar); lasteaia legend (lavastused)

-

talvine loodus, mets ja metsloomad

-

paigalinnud

-

põhja- ja lõunamaa loomad, linnud

-

maailmaruum

-

talvetööd ja lõbud

VEEBRUAR – „VARESE RÄNNAK EESTIMAAL“
-

sõprus ja sõprus = rahvuskultuur; teised rahvused ja riigid

-

kuulsad ja kummalised eestlased

-

minu koduvald Saue ja kodukoht Laagri

-

Eesti Vabariigi aastapäev

-

Eesti linnad ja Tallinn

-

Eesti sümboolika; rahvuslikud mustrid

-

peretraditsioonid ja elukutsed

-

Vastlapäev ja kombed

-

talveilmad

MÄRTS – „VARESE KEVADISED HÄÄLEHARJUTUSED“
-

naised ja tüdrukud

-

mis toimub looduses

-

veekogud

-

kevadekuulutajad: kuldnokk, lumi ja märtsikelluke

-

teater; muinasjutt; rahvalooming

-

emakeel ja muukeelsed lapsed

APRILL – „VÄIKE VARES VEAB VAGU“
-

112; ohutus, esmaabi

-

tervis; mina – kes ma olen? tervislikud eluviisid

-

loodushoid – ilmad, loomad, linnud kevadel

-

kevadised aiatööd

-

kevadpühad (liikuvad)

-

õuesõpe

-

volbripäev

MAI – „VARES OTSIB PUTUKAID“
-

emadepäev ja perekond

-

putukad ja mutukad

-

konnapere ja elu vees

-

kevadlilled ja aas, lehepungad

-

soo ja raba

-

õuesõpe

-

lasteaia lõpupidu

JUUNI – „VARES PISTAB VARBAD VETTE“
-

laps ja turvatunne – Lastekaitsepäev

-

päike õhk ja vesi

-

Jaanipäev/võidupüha

AUGUST – „VARES TUTVUB UUTE LASTEGA“

