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2. ÕPPEKAVA ÜLDOSA
MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi lastehoid ( edaspidi lastehoid) alustas 03.10.2015 a. ja on
tegutsenud waldorfpedagoogilise lastehoiuna. Alates 01.09.2017 tegutseb lastehoius 2
liitrühma, lapsed vanuses 2,5 – 7 eluaastat. Ühes rühmas on kohti 18-le lapsele, kahes rühmas
kokku 36 kohta. Tulevikus soovime kasvada 3. rühmaliseks.
Meie töö aluseks on Rudolf Steineri poolt väljatöötatud inimeseõpetusele toetuv
waldorfpedagoogika.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED
2.1 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on luua alus lapse terviklikule arengule, toetades lapse
loomulikku õpihuvi ja aidates kaasa tema individuaalsuse arengule nii, et tal täiskasvanuna oleks
võimalus areneda vabaks, iseseisvaks ja terviklikuks inimeseks.
Sellest lähtuvalt on vajalik:
luua rahulik ja turvaline keskkond, kus on aega tegutseda ja kus valitsevad kindlad rütmid;
arendada lapse mänguoskust ning anda aega ja ruumi lapse vabale mängule, kuna selle kaudu
areneb kujutlusvõime, tahe ja sotsiaalsed oskused. Just vabas mängus kujunevad õpitegevuse
eeldused - süvenemisoskus, soov innustunult tegutseda, mõtlemise liikuvus ja enesekindlus;
luua lapsele igakülgsed võimalused vabaks, spontaanseks füüsiliseks liikumiseks, sest
eelkooliealisel lapsel on kõik arengusse puutuv seotud kehaga. Ka igasugune õppimine toimub
lapsel eelkõige keha kaudu. Motoorne valmisolek omab suurt tähtsust lapse eneseusaldusele,
sotsiaalsetele võimetele ja meelte arengule;
lapse meeleorganeid tuleb kaitsta. Seda arvestame nii ruumikujunduses, lastega suhtlemisel, kui
ka erinevate tegevuste läbiviimisel;
lapsele tuleb pakkuda vaikuse- ja rahuelamusi, sest sageli on laste meeled muljete ja ümbritseva
müraga ülekoormatud;
luua loomulik keskkond, mis võimaldab igapäevaste praktiliste ja vajalike toimingute läbiviimist
koos täiskasvanutega nii toas kui õues, sest väikelapse põhiline õppimismeetod on
jäljendamine.
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2.2

ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED

•

Esimesel seitsmel eluaastal on kasvatuses võtmesõnaks eeskuju ja jäljendamine, seega on
last ümbritsevad täiskasvanud oma inimlike omaduste ja võimetega tähtsaim
kasvatusvahend. Nii on pedagoogilised nõuded suunatud eelkõige kasvatajale.

•

Ainult täiskasvanult õpib laps elu, seepärast teevad kasvatajad kõiki eluks vajalikke
tegevusi rühmas koos lastega. Nii elavad lapsed läbi maailma seaduspärasusi, kogevad
põhjusi ja tagajärgi.

•

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on lapsekeskne, luuakse lapse vajadusi arvestav
keskkond, milles on turvatunnet, hingesoojust ja rõõmsat tegutsemislusti. Lapse vaimse
turvalisuse tagab kasvatajate emotsionaalne soojus ja positiivsus.

•

Kogu lastehoiu tegevus põhineb rütmilisuse printsiibil. Igal päeval, nädalal ja aastal on
siin oma kindel rütm. Korduvad tegevused annavad lapsele võimaluse kogeda
äratundmisrõõmu, kindlust ja rahu, mis on esmane tingimus lapse normaalseks arenguks
ja ümbritseva maailma tundmaõppimiseks. Tegevuste kordamine kujundab tahet.
Kindlustunne ja usaldus tekivad kindla päevarütmi ja järjekindla käitumise kaudu. Igas
päevas vaheldub laste vaba mäng ühiste suunatud tegevustega. Seda võib võrrelda
hingelise sisse- ja väljahingamisega. Kindel põhitegevus igal päeval annab nädalarütmi.
Aastapühad, mis järgivad looduse ringkäiku ja millest lapsed pidude läbi osa saavad,
annavad aastarütmi.

•

Ümbritseme lapsed looduslike materjalidega, sest kokkupuude ehtsa ja puhtaga äratab
lapses loovuse. Nii ruumide sisustamiseks kui mänguvahenditena kasutame palju
naturaalseid materjale nagu puit, vill, puuvill jne. Mänguasjad on väga väheste
detailidega, et anda võimalust lapse fantaasiale ning loovusele ja võimaldada maailma
tundma õppida.

•

Väga oluliseks peame vaba mängu, kus lapsed saavad end tõeliselt välja elada. Mängus
kasutab laps kõike, mida ta oskab ja teab, siin tekib tal vajadus uute teadmiste järele.
Kujuneb välja omaalgatus, tegutsemisjulgus ja keskendumisvõime.

•

Terves kehas on terve vaim, seepärast peab laste toit olema tervislik ja võimalikult puhas
säilitusainetest. Õues käime iga ilmaga ja õuesoleku aeg on võimalikult pikk. Ka
õuevahendid on füüsilist arengut ergutavad.

•

Peame oluliseks, et rühmas oleksid koos erivanuselised lapsed. Nii saavad väiksemad
õppida suurematelt, suuremad aga võivad kogeda tunnet, mida tähendab olla vanem ja
targem.

•

Viimasel lastehoiu-aastal pöörame suuremat tähelepanu kooliküpsusele ja teeme selles
osas koostööd lapsevanematega.
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•

Lapse igakülgset arengut toetab kodu ja lastehoiu hea koostöö. Nõustame vajadusel
vanemaid lapse arengusse puutuvates küsimustes ja oleme oma tegevustega perekonnale
avatud.

•

Lastehoiu igapäevase töö heaks toimimiseks teevad kasvatajad koostööd. Kord nädalas
toimuvad kolleegiumi koosolekud, kus arutatakse igapäevaküsimusi, tehakse ülevaadet
laste vaatlusest, analüüsitakse laste arengut, võetakse ühiselt vastu otsuseid ja tegeldakse
pedagoogilise enesetäiendamisega.

2.3

ÕPIKÄSITUS

Rudolf Steiner on öelnud, et kui inimene saab lapsena piisavalt palju jäljendada mõtestatud
tegevusi, siis võib ta end täiskasvanuna tunda oma tegevustes vaba ja iseseisvana. Seega on
sobivaim viis kuni 7-aastaste laste õpetamiseks luua neile rõõmsameelne, kaasaelamist ja
jäljendamist võimaldav igapäevaelu.
Väikelapse kasvatamisel tuleb silmas pidada, et tulemuslik õppimine toimub peamiselt
alateadlikult, füüsilis-tahtelises plaanis. Teadvus endast ja maailmast areneb järk-järgult. Alles
mõtestatud kõne tekkimine on aluseks mõtlemise arengule.
Mõistete kujunemise ja millegi õppimise protsess kulgeb väikelapsel järgnevalt:
1) laps sooritab ümbrusest saadud eeskuju ja oma alateadliku tahte ajendil teo;
2) tegu kutsub esile tundeid nii lapses kui ümbritsevates inimestes. Laps kordab seda tegevust
mängudes, seostab tekkivad tunded endaga ja õpib neid elus kasutama;
3) huvi ärkamine selle tegevuse vastu, arvamuste ja küsimuste esitamine, kujutluste ja mõistete
tekkimine.
See on teadliku mõtlemise algus.
Inimese esimese seitsme eluaasta jooksul liigub kogu maailma teadvustamise ja õppimise
protsess järgmises suunas: tahe - tunne - mõte. Sellises järjekorras liiguvad ka lapse teod. Seega
tuleb kõik, mida tahame kasvatuse kaudu lapse juures saavutada, tuua mõistete tasandilt
tegevuse ja tunnete tasandile. Kogu õppimismaterjal tuleb anda lapsele sel ajal läbi tegutsemise,
kusjuures tuleb arvestada, et tegutsemine toimuks alati lapse enese initsiatiivist. Õppimisvõime
eelduseks on huvi. Kasvataja ülesanne on äratada lastes huvi võimalikult mitmekesiste
tegevuste vastu ja abistada neid tegutsedes. Huvi tekib lastes aga ainult siis, kui kasvataja ise on
oma tegevusest innustunud ja annab lastele matkimisväärset eeskuju.
Lasteaia tegevus on suures osas suunatud tahtekasvatusele, arvestades koolieelse
arenguperioodi vajadust tegutseda ja jäljendada. Tegutsedes tekivad ja mitmekesistuvad
tunded, mis kutsuvad esile mõtteid ja kui mõtted juba teadvustuvad, siis saab neid
igapäevaelus teadmistena kasutada.

3. ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS
3.1

ÕPPEAASTA

Waldorflastehoiu õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on õppekava. Õppe- ja
kasvatustegevus toimub eesti keeles, 1. septembrist kuni 31.maini. Õppeaasta kestab 1.
septembril ja kestab 31. augustini.
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Suvisel perioodil (va juulis, mil meie lastehoius on puhkus) on õppe- ja kasvatustöö orienteeritud
õuesõppele. Viibime palju looduses, märkame, mis toimub aias, metsas ja aasal. Nendest muljetest
on kantud sellel perioodil valmivad akvarelli-ja kriidimaalid, voolimistööd, samuti hommikuringi
kavad ning muinasjutud ja väikesed nukulavastused.

3.2

RÜHMA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMINE

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel juhindutakse aastaaegade
vaheldumise rütmist, rahvakalendri tähtpäevadest ja kristlikest pühadest. Õppe- ja
kasvatustegevus on korraldatud silmas pidades aasta-, kuu-, nädala- ja päevarütmi.
Aastaaegade vaheldumise, erinevate tähtpäevade ning pühadega haakuvad kuude
peateemad. Sellest lähtuvalt on valitud muinasjutud, liisu- ja rütmisalmid, sõrmemängud,
laulud, tantsud, luuletused, ringmängud jne.
3.2.1 AASTARÜTM
Aastarütm annab kogemuse aastaaegade vaheldumisest looduses ning inimeste tegevusest
erinevatel aastaaegadel. Ühed ja samad teemad korduvad aastast aastasse, laps aga võtab nende
sisu igal vanuseastmel vastu erinevalt. Mitmeid aastaid samas rühmas käinud lapsele tulevad
tuttavad ette kindlad tegevused seoses aastaaegadega. Laps rõõmustab mäletamise üle ja
märkab, et iga kord muutub ta tegutsedes osavamaks. Näiteks laternate tegemine meenutab
Laternapidu ja et sellele järgnevad varsti Jõulud. Laps mäletab ja oskab juba laternat ise teha ning
saab väiksemaid aidata. Kordused loovad olukorra, kus laps ei pea midagi ära õppima "üks kord ja
alatiseks", vaid pisut igal aastal.
Aasta kõrgpunktideks on pühad, valmistumine nendeks ja tähistamine ühise peoga. Peod
annavad erilise teadlikkuse elust, kordub minevik, aga alati luuakse ka midagi uut. Kogedes
pühade ootust ja ilu, kasvatab see lapses võimet tunda neid tundeid ka täiskasvanuna.
Igal peol on kolm faasi: ettevalmistus, pühitsemine ja järelkaja. Ettevalmistustes ja peo
läbiviimisel juhivad täiskasvanud koostööd lastega. Järelkaja eest hoolitsevad lapsed tavaliselt ise.
Kõik, mis ühe peoga seoses on toimunud, on järgmistel päevadel tugevaks inspiratsiooniallikaks
laste tegevusele ja mängudele.

Aastaaegade peod ja pühad tugevdavad lapse elamust ja arusaamist aasta rütmist ning nendest
muutustest, mis looduses toimuvad. Sellega on seotud ka aastaaegade laud, mis markeerib ja
toob esile kvaliteedi, mida erinevad aastaajad esindavad. Siin luuakse väike maastik sellest, mida
loodus meile erinevatel aastaaegadel pakub. See võib olla huvitav puuoks, ajatatud kevadlill,
kalliskivi jms., mis äratab lastes imestust, aukartust, aga ka huvi looduse imede ees. Selline väike
"aastaaegade lava" on ruumis üks rahulik punkt, mis kutsub enda juures peatuma.
Aastapühadeks ettevalmistumine ja nende tähistamine annavad meile aasta pidepunktid.

Aastaaegade peod kui aastaplaan
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Waldorflastehoius tähistatakse järgmisi
pühasid:
mihklipäev ja miikaeliaeg,
lõikustänupüha,
mardipäev ja kadripäev, laternapidu,
esimene advent ja advendispiraal, jõulupidu,
kolmekuningapäev,
vastlapäev,
ülestõusmispüha,
emadepäev, kevadpidu,
kooliminejate pidu.
Aastaaegade pidudega saavad lapsed läbi elada eesti rahvatraditsioone ja ka euroopa
kultuuritraditsioone. See loob aluse enda tundmiseks maailma kuuluvana.
Peod ja nende ettevalmistamine annavad lastele palju sotsiaalseid kogemusi. Ühises töös koos
teistega, mõnusas õhkkonnas ja mängides õpivad lapsed ja täiskasvanud üksteist tundma uutest
külgedest. Lapse usaldus suureneb, laieneb pereringist väljapoole ning nad saavad end tunda kui
tähtsat osa tervikust.
Mihklipäev ja miikaeliaeg
Mihklipäeval oleme tänulikud Emakesele Maale selle eest, mis ta meile on andnud.
Miikaeliaeg on julguse ja tahte kasvatamise aeg. Miikael on valguse ingel. Selle aja teemaks on
võitlus hea ja kurja, valguse ja pimeduse vahel. Seda vahendatakse läbi legendi, kus vapper
rüütel võitleb lohega ja päästab printsessi. Iseloomuomadusteks, millele tähelepanu pööratakse,
on julgus, tahtejõud, rüütellikkus. Miikaeliajal lauldavad laulud ja salmid on jõulisemad,
kajastades neid meeleolusid.
Võib teha väikseid dramatiseeringuid, kus lapsed on rüütli, printsessi rollides. Saab meisterdada
suuremate lastega puust mõõkasid. Kui võimalik, siis külastatakse kooliminejatega Ülenurme
Põllumajandusmuuseumi sepikoda, et rauda sepistada.
Tähtis on see, et lapsed kogevad julgust, jõudu täiskasvanus, ka tema hääles. See on oluline
lapse kasvamisel.
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Lõikustänupüha
Lõikustänupüha peame oktoobris. Eelneb viljalõikus meie õueala põllulapilt, viljapeadest
viljaterade väljatoksimine, terade käsiveskis jahuks jahvatamine ja lõikustänupüha
tähistamisel, sellest leiva küpsetamine. Lastel on oluline mõista, et nad on osalised protsessis.
Vajalik on ettekujutus, kuidas toit saadakse ja kui palju tööd selleks kõigeks teha tuleb.
Meeleoluks on rõõm tööst aias, põllul, mis meile hea saagi kindlustas ja tänutunne toidu eest.
Õpime ka selle pühaga seotud laule, näpu- ja käemänge, ringmänge.
Mardipäev ja kadripäev, laternapidu
Meie lastehoius tähistatakse mardipäeva ja kadripäeva vastavate ringmängude ja lauludega.
Püha Martini päeva tähistatakse Laternapeoga. Selle peo traditsioon tuleb euroopa
kultuuripärandist. Peo aluseks on legend Pühast Martinist, kes pimedal ja külmal sügisõhtul
andis kerjusele poole oma mantlist. Iseloomuomadusteks, mida sel ajal rõhutatakse, on
heasüdamlikkus, abivalmidus ja halastus. Lapsed valmistavad paberist laternad. Sügisõhtul
koos vanematega süüdatakse tuli oma laternas ja südames pimeduse peletuseks. Õues tehakse
jalutuskäik laternavalgel, lauldakse, süüakse päeval küpsetatud päikese-, kuu- ja tähekujulisi
küpsetisi ning juuakse sooja jooki.
Advendiaeg ja advendispiraal
Jõuluaja algust tähistatakse advendispiraaliga. Rühmruumi põrandale on kuuseokstest laotud
spiraal. Peo sihiks on äratada hardust ning tekitada jõuluootust. Lapsed tulevad koos
vanematega ruumi, kus spiraali keskel põleb üks küünal. On väga vaikne. Kõlab vaikne muusika.
Lapsed saavad punase õuna, milles on küünal ja kõnnivad ükshaaval vaikselt spiraali sisse, kus
süütavad suurest küünlast oma esimese jõuluvalguse. Kui kõik on oma küünlad süüdanud, särab
ruum valgusest, lauldakse viimane laul ja kõik lahkuvad vaikuses. Sellest peost jääb südamesse
soe jälg vaikusest, valgusest ja laulust.
Jõulupidu
Peale advendispiraali jätkuvad jõuluettevalmistused. Rõõm ja ootus äratatakse läbi Maria
lugude, mängitakse jõulumänge, lauldakse jõululaule. Aastaaegade lauale seatakse advendiajal
üles jõulumüsteerium. Tehakse kuusekaunistusi, küpsetatakse piparkooke jne.
Jõulupeol on tähtis soojus, armastus ja koosolemine. Käiakse ühiselt metsloomi söötmas,
kaunistatakse kuusk, kaetakse pidulaud. Õhtusel peol etendatakse vanematele jõulumängu,
lauldakse, tantsitakse. Terve perega rõõmustatakse saabuvate jõulupühade üle.
Kolmekuningapäev
Kui lapsed uuel aastal lasteaeda tulevad, on sõime juures kolm Hommikumaa Kuningat.
Kolmekuningapäeval mängitakse kuningaringmängu, saadakse kingiks teed näitav täht.
Lõpeb jõuluaeg. Soojus ja armastus, mis sel ajal sündis, täitku nüüd meie päevi uuel
aastal.
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Vastlapäev
Tore on tähistada vastlapäeva liulaskmise, vurri valmistamise, hernesupi ja omaküpsetatud
vastlakuklite söömisega. Lapsed on täis tegutsemislusti. See ongi meeleolu varakevades, kus
talve selgroog on murtud.
Ülestõusmispühad
Kevadine looduse ärkamine, muutumine ja uue elu tärkamine, kasvamine on meeleolud, mida
saab vilja külvates läbi elada. Suurpuhastus annab värskust lastehoidu, esimesed kevadlilled
rõõmustavad südant, mulda pandud viljaterast kasvab vili - kas see pole ime! Tähelepanu
keskmes on avastamisrõõm. Loomulikult eelneb peole, kus otsitakse üllatust loodusest,
tubade kaunistamine, pidusöökide valmistamine, värviliste munade otsimine ja leidmine, jne.
Laulud, lood ja tantsud on kõik kevadmeeleolust.
Emadepäev
Emadepäeval austame koos perega armsal ja südamlikul peol koos lauldes ja tantsides meie
kalleid emasid. Laste poolt hoolikalt valmistatud kingitused rõõmustavad emade südameid.
Kevadpidu
Vanemateõhtul kaunistab iga lapsevanem oma lapsele aastatööde mapi, mille laps kevadpeol kätte saab.
Etendatakse vanematele Jussikese 7 sõpra, lauldakse, tantsitakse ja koos einestatakse pidulaua ümber.

Kooliminejate pidu
Sellel peol saavad suuremad lapsed tõeliselt esineda ja oma oskusi proovile panna, neile on
pööratud peatähelepanu. Kooliminejad saavad kätte isepõimitud kotid koos tarkusekiviga, pähe
omavalmistatud kuldkroonid, lauale särama isevalmistatud vahaküünla koos omatehtud vahast
küünlaalusega. Veel valmistavad kooliminejad omatehtud tordi.
Tore on süüa, laulda ja mängida koos kõigi sõpradega enne vaheajale minekut.
Tegevused erinevatel aastaaegadel annavad igaks päevaks toimetused, teemad lauludeks ja
lugudeks.
Sügis
•
•
•
•
•
•
•

Aiatööd, saagi koristamine, hoidiste valmistamine
Metsaannid
Viljapeks, jahu jahvatamine
Loodusest mänguks kastanite, tammetõrude jne. korjamine
Sügisesed tööd aias, kaevamine, riisumine
Lillesibulate mahapanemine
Laternapeo ettevalmistused, laternate valmistamine, lavastuse ettevalmistamine
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Talv
•
•
•
•
•
•
•
•

Mänguasjade valmistamine
Villatööd, õmblemine
Loomade, lindude toitmine talvel
Suurpuhastus
Ettevalmistused jõulupeoks, piparkookide ja kuusekaunistuste jms. tegemine
Mesilasvahast küünalde meisterdamine
Puutöö
Kelgutamine

Kevad
•
•
•
•

Suurpuhastus
Ülestõusmispühadeks valmistumine, kaunistused
Vilja külvamine ja kasvatamine
Aiatööd, riisumine

Suvi
•
•
•

Aiatööd, taimede istutamine, lille- ja põllupeenra hooldamine
Mänguasjade kokkupakkimine
Ettevalmistused kooliminejate peoks

Õppe- ja kasvatustöö planeerimine toimub ühe õppeaasta raames. Järgnevalt on välja toodud
aasta plaan.
Õppe- ja kasvatustegevuse kava
August:
Vaheajalt tulles õpime läbi näpu- ja käemängude, laulude, salmide, ring- ja laulumängude, muinasjutu
tundma hilissuve.
September
Algab ettevalmistus mihklipäevaks. Miikaeliajal loeme aiasaadustest luuletusi, mängime vastavateemalisi
ringmänge, laulame ja kuulame/lavastame muinasjuttu.
Lastehoiu rühmade sünnipäevade tähistamine.
Oktoober
Ettevalmistus lõikustänupühaks läbi laulude, salmide, ringmängude ja käemängude ning vastavateemalise
muinasjutu.
November
Selles kuus on mitu tähtpäeva, mida me tähistame – isade-, mardi -, kadripäev ja laternapidu. Loome oma
pildi nendest läbi laulude, salmide, ring – ja laulumängude . Ei puudu ka muinasjutt.
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Detsember
Toimub advendi – ehk ootusaja ettevalmistus läbi laulude. Sellele järgneb jõulupidu, kus toome tuppa
kuuse, valmistame kuuseehted ja kaunistame nendega kuusepuu, etendame jõulumängu, küpsetame
piparkooke, valmistume jõululaadaks.
Jaanuar
Tegeleme kolmekuningapäeva ettevalmistusega – mängime kolmekuninga ringmängu, laulame,
tantsime.
Veebruar
Valmistame küünlapäevaks mesilasvahast küünlaid, sõbrapäevaks õpime laule ja ringmänge, kodumaa
sünnipäevaks on meil samuti kavas vastavateemalised laulud, salmid ja ringmäng.
Märts
,, Tulid vastlad, tulid vastlad, jalas lumehärmas pastlad …`` - vastlalaulud, vurride tegemine nii kondist kui
nööpidest, vastlakuklite küpsetamine. Vastlapäeval vastlaliug, hernesupp ja vastlakukkel.
Aprill
Ülestõusmispühade ettevalmistus – värviliste munade otsimine-leidmine, ülestõusmispühade muinasjutt,
laulud, ringmängud.
Mai
Emadepäevaks laulude tantsude, salmide õppimine.
Kevadpeo ettevalmistus.
Juuni
Kooliminejate peo ettevalmistus salmide, näpumängude, käemängude, ringmängude ja muinasjutu läbi.
Jaanipäeva tutvustus.

3.2.2 NÄDALARÜTM
Igal nädalapäeval on kindel tegevus, sellest kujuneb nädalarütm. Ajaarvamine päevade
kaupa saab võimalikuks, kui neid tegevusi korratakse aasta aega samadel päevadel. Hea on
koostada menüü nii, et igal nädalapäeval on kindel toit. Siis õpivad lapsed ka "kõhuga"
nädalapäevi tundma. Tegevused nädalapäevadel esmaspäev – maalimine; teisipäev –
liikumine; kolmapäev – matkamine; neljapäev – mesilasvahast voolimine; reede küpsetamine

Maalimine aitab lastel välja elada nädalalõpu sündmusi ja sisse elada tuttavasse lastehoiu ellu.
Värvitakse Stockmari vesivärvidega niiskele paberile, kasutatakse kolme põhivärvi - punast,
kollast ja sinist. Lapsed maalivad ilma etteantud teemata, lihtsalt tuntakse rõõmu värvide
liikumisest ja kokkusulamisest, avastatakse uusi toone jne.
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Maalimine puudutab meie hingekeeli, tasakaalustab emotsioone. Tähtis on protsess.
Liikumine sisaldab eurütmilisi elemente.
Matk lastehoiust kaugemale avardab silmaringi, õpetab orienteerumist, arendab võimet
sihipäraselt liikuda. Samuti on vaja retkeks püsivust ja teistega arvestamist.
Voolimine ja meisterdamine on lisaks loovuse ja tegutsemislusti ergutajatena väga head
peenmotoorika arendajad. Lisaks toidavad need tegevused fantaasiat ja annavad loomisrõõmu.
Voolitakse mesilasvahast ning meisterdatakse enamasti looduslikust materjalist vastavalt
aastaaegadele. Samuti saab pidude ettevalmistamisel teha erinevaid papi ja paberitöid
vastavalt vajadusele ja fantaasiale. Meisterdada saab ka lõngast, tekstiilist, villast.
Küpsetamine algab ühiselt taigna valmistamisega. Siis pätsitakse ja küpsetatakse saiakesi, mis
hiljem magustoiduks ära süüakse ja üks kostiks ka koju viiakse.
3.2.3 PÄEVARÜTM
Lasteaia päevarütm järgib laste kogu olemuse avardumise ja kokkutõmbumise rütmilisust,
mida saab võrrelda inimese sisse- ja väljahingamisega. Laste sisemisest aktiivsusest tekkinud
vaba mäng vaheldub kasvataja
poolt algatatud
ühistegevustega
nagu hommikuring, laulumängud, muinasjutu jutustamine, maalimine jne. Ühistegevusi võib
võrdsustada sissehingamisega ning vaba mängu väljahingamisega, kusjuures ühistegevused
on sisutihedad, aga ei ole ajaliselt pikad. Et kujuneks välja kindel rütm, tuleb samu tegevusi
korrata iga päev samas järjekorras. Nii kogeb laps äratundmisrõõmu ja rahu, mis on
esimene tingimus lapse arenguks.
Päevakava
8.00 – 8.50 Avamine, mänguaeg, individuaalne tegevus
8.50 – 9.00 Ettevalmistus hommikuringiks
9.00 – 9.20 Hommikuring
9.20 - 9.30 Ettevalmistus hommikusöögiks
9.30 – 10.00 Hommikusöök
10.00 – 10.10 Ettevalmistus õueajaks
10.10 – 10.30 Riietumine, õue minek
10.30 - 11.40 Õueaeg
11.40 – 12.00 Tuppa tulek, riietumine
12.00 – 12.10 Ettevalmistus muinasjuturingiks
12.10 – 12.20 Muinasjuturing
12.20 – 12.30 Ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 13.10 Ettevalmistus puhkeajaks
13.10 - 15.00 Puhkeaeg
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15.00 – 15.40 Tõusmine, hügieen, vaba mäng, individuaalne tegevus
15.40 – 15.50 Ettevalmistus õhtuooteks
15.50 – 16.20 Õhtuoode
16.20 – 16.30 Hügieen, ettevalmistus õueajaks
16.30 - 16.50 Riietumine, õue minek
16.50 – 17.30 Õueaeg
17.30 – 17.45 Õueala kordaseadmine
17.45 Riietumine kojuminekuks
18.00 Lastehoiu sulgemine
Päevakavas on üleminekul ühelt tegevuselt teisele lühiajalised lapsi koondavad elemendid tavaliselt laul, ringmäng, sõrmemäng - et laste tähelepanu koondada ja üheskoos uut tegevust
alustada. Hommikuringis ja muinasjuturingis on laulude, salmide teemad aastaajale vastavad,
kirjeldavad inimeste ja loomade, lindude tegutsemist. Ühte ja sama muinasjuttu jutustatakse
terve kuu aja jooksul.

3.3

ERIVAJADUSTEGA LAPS

Erivajadustega lapse toetamine on pedagoogide ühine töö. Vajadusel tehakse koostööd
eripedagoogi jt. spetsialistidega ning lapsevanematega. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse
kokkuvõte erivajadusega lapse arengust, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest
vajadustest.

3.4

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPE

Lapsele, kelle kodune keel ei ole eesti keel, tagatakse eesti keele õpe lõimitud tegevuste kaudu.

3.5

KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA

Kodu ja lasteasutuse koostöövormiks on perevestlus, vanemate õhtud, ühised peod ja talgud
ning arenguvestlused vähemalt üks kord aastas, individuaalsed vestlused vajadusel. Oluline on
lastevanemate koolitamine, seda teeme me koostöös Tartu Waldorfpedagoogilise Seminariga.
Lapsevanemate õhtutel teeme lastele sünnipäevakingid, kaunistame mappe ja valmistame
jõulukotti mingi üllatuse, loeme waldorfpedagoogilist kirjandust, tutvustame vanematele
lastehoiu igapäevatööd, arutame ja peame plaani laste elu-olu paremaks muutmise osas.
Lapsevanemal on võimalus kasvatajatega vestelda iga päev ning lastevanemate õhtutel, mis
toimuvad kolm korda aastas . Samuti individuaalsetel vestlustel ehk arenguvestlustel, mis on
eelnevalt kokkulepitud. Tagasisidet koostöö sujumisest lapsevanematega saadakse ühistes
vestlustes.
Peale vastastikku huvipakkuvate vestluste igapäevakogemustest ja vaatluse baasil tehtud
tähelepanekutest, arutatakse lastevanemate õhtutel üldiste teemadena läbi lapse vaimse,
hingelise ja kehalise arengu küsimused ning tutvustatakse õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
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Samuti planeeritakse õueala korrastamist ja väljaehitamist.

3.6

KOOSTÖÖ

Õppe- ja kasvatustöö kavandamine ja korraldamine toimub meeskonnatööna, mille eesmärgiks
on saavutada hea koostöö, töökvaliteedi hoidmine ja tõstmine. Töökvaliteedi tõstmise
võimalused: koolitused, infolevik ja jagamine, turvalisuse tagamine
Oluline on:
Lapsevanemate teadlikkuse tõstmine waldorfpedagoogilistest vaadetest;
Lapsele kodusarnase keskkonna loomine;
Võimaluste pakkumine erivanuseliste laste omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks nii mängus
kui töötegevustes.
Selle eelduseks on lastehoiu töötajate loominguline, arukas, läbimõeldud ja sõbralik koostöö.

3.7

KOOLITUS

Meie töötajate jaoks on oluline pidev erialane enesetäiendamine.
Täiendõppe võimalustena kasutame põhiliselt nii Tartu Ülikooli Täiendõppekeskuse, kui ka
Tartu Waldorfpedagoogilise Seminari poolt korraldatud koolitusi, kus sageli on lektoriteks on ka
välisriigi esindajad.

3.8

MÄNGUOSKUSED

Waldorfpedagoogikas lähtutakse põhimõttest: mida rohkem on lapsel eelkoolieas võimalust
areneda vabades fantaasiarikastes mängudes ja neid toetavates päeva-, nädala- ja
aastarütmides ning kogeda mõtestatud tegevusi, seda tublim on ta edaspidi teadmisi
omandades.
Põhitähelepanu on suunatud mänguoskuse arengule, kuna selle kaudu areneb lapse kujutlusvõime
ja tahe. Need on esmased omadused edukaks toimetulekuks koolis ja edaspidises elus.
Vabas mängus areneb lapse huvi ümbruse vastu, ta muudab seda, proovib läbi erinevaid esemeid,
tegevusi, käitumisi. Seega õpivad lapsed oma ümbruse kogemise kaudu kõige enam.
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Et loov mõtlemine saaks vabalt välja areneda, on vaja palju vaba mängu, kujutavat tegevust ja
käsitööd, võimalust kuulata muinasjutte ja võtta osa praktilistest tegevustest, mis arendavad ka
loogilist mõtlemist. Sellepärast on väga tähtis, et last ümbritsev keskkond, mänguasjad ja
täiskasvanute tegevus innustaksid last tegutsema ja jäljendama talle sobival moel. Nii saab
kujuneda osa kooliküpsusest, milleks on loovus, julge tegutsemine ja mõtlemine.

3.9

TUNNETUS- JA ÕPIOSKUSED

Tunnetusoskused on oskused tahtlikult juhtida oma tunnetusprotsesse - taju, tähelepanu, mälu,
mõtlemist, emotsioone ja motivatsiooni.
Õpioskuste all mõistame lapse huvi õppimise vastu, soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi ning
uurida ja katsetada ümbritseva maailma nähtusi.

3.10 SOTSIAALSED OSKUSED
Sotsiaalsete oskuste all mõistame lapse oskust suhelda teiste laste ja täiskasvanutega,
iseseisvust ja toimetulekuoskusi, lapse kõlbelist ja eetilist arengut.

3.11 ENESEKOHASED OSKUSED
Enesekohaste oskuste all mõistame lapse suutlikkust eristada ja teadvustada oma
oskusi, võimeid ja emotsioone, juhtida oma käitumist.

3.12 LAPSE ARENGU HINDAMINE
Lapse arengu jälgimine, analüüsimine ja hindamine on osa lastehoiu igapäevasest õppe-ja
kasvatusprotsessist. Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus, kui ka
kasvatajate poolt suunatud tegevustes. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad
üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
Rühmade kasvatajad tutvustavad lapsevanematele lapse arengu hindamise põhimõtteid ja
korraldust lastehoius. Annavad tagasisidet lapse arengust. Selgitades välja lapsevanema
seisukohad ja ootused oma lapse arengu suhtes.
Lapse vastuvõtmisel lastehoidu täidab lapsevanem registreerimislehe lapse senise arengu ja
harjumuste kohta.
Lapse arengu hindamisel kasutame kõige enam vaatlusmeetodit. Jälgime lapse kehalist,
vaimset ja sotsiaalset arengut, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut.
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Kehalise arengu hindamisel vaatleme eelkõige lapse üld- ja peenmotoorikat:
koordinatsiooni, kõndi, rühti, tasakaalu, painduvust, täpsust, näo- ja sõrmelihaste
kontrolli oskust ning jõudu ja vastupidavust.
Vaimse arengu hindamisel vaatleme psüühilisi protsesse ja kujutlusvõimet. Suurt
tähelepanu pöörame kõne arengule, jälgides kõne kujunemist, kasutamist,
mõistmist ja sõnavara.
Sotsiaalse arengu hindamisel vaatleme lapse tegutsemist ja suhtlemist teiste laste ja
täiskasvanutega.
Jälgime lapse tegevust, eelkõige mängu arengut , iseseisvust, toimetuleku oskust, samuti
emotsioonide kontrollimise ja väljendamise oskust.
Lisaks vaatlusele kasutame lapse kunstilis-praktiliste tööde analüüsi. Joonistustes ja
maalides väljendub see, kuidas laps teadvustab iseennast ja ennast maailmas.
Üks kord õppeaasta jooksul teeme iga lapse kohta kirjaliku arenguvaatluse, mille esitame
igale perele aprillis toimuval vanemateõhtul. Lapse arengut kirjeldame lapsest lähtuvalt,
väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arengut , positiivseid hoiakuid
ja huvi. Lapse arengule hinnangu andmisel lähtume lapse arengu eeldatavatest tulemustest.
Lapsevanema soovi korral viime läbi lisaks ka suulise arenguvestluse. Arenguvestluse aluseks
on vastav ankeet. Arenguvestluse kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse vestluse
toimumiskoht, osalejad ja olulisemad seisukohad, milleni üheskoos jõuti. Võimalusel
sõnastatakse ka lapse arengu eesmärgid uueks õppeaastaks.

4

LAPSE ARENGU EELDATAVAD TULEMUSED VANUSETI
4.1 Kolmeaastane laps

Motoorika
Jookseb vabalt; hüppab kohapeal; kõnnib kikivarvul; lööb palli jalaga; astub trepist üles
jalgu vahetades; hüppab üle 15cm eseme; viskab palli üle pea.
Peenmotoorika
Ajab 4 suurt helmest nööri otsa; hoiab joonistamisel kriiti pöidla ja sõrmega; kasutab enamikes
tegevustes ühte kätt; imiteerib ringi; joonistab horisontaal- ja vertikaaljooni, peajalgset; venitab,
mudib, taob, veeretab voolimisvaha; haarab ja laseb lahti erinevaid esemeid; laob klotse üksteise
otsa; paneb väikseid asju õnarustesse.
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Suhtlemisoskus ja kõnest arusaamine
Tunneb ära tavaesemeid kui neid nimetatakse ja oskab öelda, milleks neid kasutatakse; saab aru
küsimustest MIS ja KUS; saab aru eitusest EI, MITTE, EI SAA, ja ÄRA; suudab kuulata 10-15 min.
lihtsat muinasjuttu ja soovib seda jälle ja jälle uuesti kuulata; asetab esemeid alla, kõrvale, peale,
sisse; teab, mida tähendavad sõnad jooksmine, söömine, magamine.
Kõnekeel
Ütleb 2-4 sõnalisi lauseid; esitab MIS ja KUS küsimusi; kasutab eitust lausetes; vastab küsimustele
KAS, MIS SEE ON ja MIDA; oskab väljendada oma vajadusi; kasutab mitmust.
Kognitiivsed oskused
Reageerib lihtsatele juhistele ANNA MULLE PALL, - SOKID või VÕTA OMA KINGAD JA SOKID;
tunneb esemeid ja nimetab neid; oskab loendada 1-3 ; tunneb 4. värvi; tunneb huvi mänguasjade
vastu; oskab kirjeldada oma tegevust; matkib täiskasvanute tegevusi; uurib tundmatuid esemeid;
suudab natukeseks ajaks tähelepanu koondada; oskab valida teatud tegevusteks viis vajaliku eset
ja neid õigesti kasutada; tunneb mõisteid SUUR, VÄIKE.
Eneseabi oskused
Oskab kasutada lusikat; joob tassist; oskab seljast ära võtta lihtsamaid kinnituseta riideesemeid;
paneb selga jope või kampsuni, kui teda kinnituste juures aidata; peseb ja kuivatab käsi kõrvalise
abita; käib WC kõrvalise abita; ei märga voodit ja ei lase püksi.
Sotsiaalsed oskused
Jälgib teisi lapsi; liitub mõneks ajaks nende mänguga; oskab vajalike asju välja valida; kaitseb oma
asju; mängib kodu; osaleb lihtsamas rollimängus; teeb Hommikuringis kaasa; eristab sugusid;
tegutseb iseseisvalt; suudab ära oodata oma järjekorra; mängib oma algatusel iseseisvalt 15
minutit; oskab väljendada oma emotsioone.
4.2. Neljaaastane laps
Motoorika
Jookseb ümber takistuse; hoiab ühel jalal tasakaalu; hüppab ühel jalal; lükkab, juhib ja tõmbab
ratastega mänguasja; laseb liumäest alla; püüab temale visatud palli; kõnnib trepist alla jalgu
vahetades; teeb kukerpalli ette.
Peenmotoorika
Ehitab 9.väiksest klotsist torni; joonistab risti, ruutu, äratuntavaid lihtsamaid pilte; veeretab
voolimisvahast erinevaid kujundeid; kasutab kahte kätt korraga.
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Suhtlemisoskus ja kõnest arusaamine
Saab aru, mida tähendavad lauseid sõnadega KUI, SIIS ja SELLEPÄRAST; täidab 2-3 järjestatud
ülesannet, oskab mängida mängult, mitte päriselt.
Kõnekeel
Kasutab teistega suhtlemisel lauseid; räägib etteantud teemal; kasutab endast rääkides MINA ja
MINU; laulab ja loeb luuletusi koos teistega; kõne on võõrastele arusaadav; esitab info saamiseks
MIKS, KES ja MIS küsimusi; vastab KES, MIKS ja KUIDAS küsimustele.
Kognitiivsed oskused
Nimetab 4. värvi; laob esemeid suuruse järjekorras; tunneb ära ja sõnastab probleemi; teeb valmis
2-3 osalise kunstitöö; esitab küsimusi MIKS ja KUIDAS; teab oma vanust; nimetab 6. kehaosa;
sorteerib esemeid kuju ja suuruse järgi; rühmitab esemeid mis kuuluvad kokku; oskab paigutada
esemeid oma kohale; mõistab tulevikku ja olevikku.
Eneseabi oskused
Oskab endale väikesest kannust vett kallata; oskab nööpe kinni panna ja jälle lahti võtta;
hügeeniharjumused on välja kujunenud; koristab enda järelt ise ära, kui midagi maha läheb; sööb
iseseisvalt; kasutab kahvlit ja klaasi; joob iseseisvalt; matkib täiskasvanut.
Sotsiaalsed oskused
Algatab suhtlemist teise lapse või täiskasvanuga; jagab teistega mänguasju; alustab loovmängu;
küsib luba teistelt asjade kasutamiseks; osaleb ühistegevuses; mängib 2-3 lapsega koos vähemalt
15 minutit; ootab või kannatab oma soovidega vähemalt 5 minutit; tunneb ja täidab 3
rühmareeglit.
4.3. Viieaastane laps
Motoorika
Kõnnib tagurpidi; hüppab 10 korda edaspidi ilma kukkumata; viskab palli ja püüab temale visatud
palli.
Peenmotoorika
Joonistab ruutu, kolmnurka ja mustreid; sõrmemängude ajal liigutab iga sõrme eraldi; joonistab
äratuntavaid pilte; kleebib ja liimib korralikult.
Suhtlemisoskus ja kõnest arusaamine
Täidab 3 üksteisega seotud käsku järjekorras; saab aru võrdlusastmetest nagu ILUS, ILUSAM ja
KÕIGE ILUSAM; kasutab mängudes suulisi juhiseid; saab aru sündmuste järjekorrast – kõigepealt
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peame poest jahu ja muid vajalikke aineid osta, siis saame kooki küpsetada ja kui kook on
küpsenud, saame selle ära süüa; saab aru mõistetest ALLPOOL, KOHAL, TIPUS, PÕHJAS.
Kõnekeel
Esitab MILLAL, KUIDAS ja MIKS küsimusi; ühendab lauseid – näiteks ,, mulle meeldivad koogid ja
piim``; räägib põhjustest kasutades sõnu SELLEPÄRAST ja SEEGA; kasutab ebareeglipäraseid tegu –
ja nimisõnu; defineerib tuttavaid nimisõnu; kasutab info saamiseks, kujutluste väljendamiseks,
arvamuse avaldamiseks mitmesugust keelt.
Kognitiivsed oskused
Oskab lõpetada 4. väljendite analoogiat – jää on külm aga tuli on kuum; ennustab sündmusele
reaalse lõpu; nimetab mõningaid tähti ja numbreid; oskab juba rääkida eilsest või eelmisest
nädalast; annab kindla arvu esemeid; jutustab ümber kuuldud loo 3. põhifaktiga.
Eneseabioskused
Teeb ära ühe rühmas vajaliku töö ühe meeldetuletuse peale; saab ise kätte ja paneb tagasi tööks
vajaminevad materjalid.
Sotsiaalsed oskused
Oskab väljendada kaaslaste tunnete põhjusi; sooritab püsivalt eakohaseid ülesandeid iseseisvalt;
kasutab ettevaatlikult teistele kuuluvaid esemeid; lõpetab ebasobiva käitumise ühe
meeldetuletuse peale; oskab tõmblukku ise kinni panna.
4.4. Kuueaastane laps
Motoorika
Kõnnib poomil EDASPIDI, TAGURPIDI ja KÜLG EES; läbib hüpates 2m; hüppab hüppenööriga;
mängib palli.
Peenmotoorika
Joonistab kolmnurka ja erinevaid mustreid ning detailselt inimest; ei värvi üle ääre; käelisus on
väljakujunenud – see tähendab laps on kas vasaku või paremakäeline.
Kõnekeel
Grammatikas on veel mõned erinevused võrreldes täiskasvanuga aga üldiselt on juba välja
kujunenud; oskab vestluses oma korda oodata; suhtleb kenasti nii pereliikmetega kui võõrastega;
vastab korrektselt küsimustele; kujutab ette ja etendab mõne loo.
Kognitiivsed oskused
Jutustab kuuldud loo ümber piisava täpsusega; tunneb numbreid 1-10; tunneb enamiku
tähtedest; loendab hulki; kasutab rühma vahendeid mõtestatult ja eesmärgistatult; esitab
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küsimusi arvude 1-5 liitmise ja lahutamise kohta; tunneb mõisteid MÕNI, ENAMUS, KÕIGILE,
ESIMENE, KESKMINE, VIIMANE; hakkab seostama kellaaega päevakavaga; tähelepanu
keskendamise võime on märgatavalt suurenenud; ajataju on laienenud; oskab öelda mille poolest
esemed sarnanevad või erinevad.
Eneseabi oskused
Paneb end ise täielikult riidesse; seob ise paelu; tänaval on tähelepanelik; hoolitseb ise oma
hügeeni eest ilma, et täiskasvanu tema tähelepanu sellele peaks juhtima; oskab ise pead
kammida.
Sotsiaalsed oskused
Loob iseseisvalt sõprussuhteid; lahendab keerulistes situatsioonides ise probleeme; mängib
võistlusmänge; mängib rühmas koos teistega ühismänge, mis nõuavad rollide võtmist ja ausat
mängu; kiidab, toetab ja aitab hädasolijat; viib iseseisvalt lõpule kõik eakohased tegevused;
tegeleb iseseisva tööga kuni 20 minutit; tunneb ja täidab pidevalt 5. rühmareeglit.

Õppekava täiendamine ja uuendamine toimub üks kord aastas
õppeaasta algul.
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