Eralasteaed „Garant“

Õppeaasta tegevuskava
ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
Õppeaasta teema: AASTAAJAD
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja
lasteasutuse koostöös.
Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja
emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva
keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline
aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja
enesekohased oskused.
Eesmärgid:
•Laps omandab läbi õuesõppe mitmekesiseid teadmisi
•Laps hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda
•Laps on kehaliselt aktiivne ja tal kujuneb arusaam tervise hoidmisest
•Lapsel kujunevaid väärtushinnanguid toetavad rahvaluule väikevormid ja lastekirjandus
Eesmärkide saavutamiseks planeeritav:
•Siduda ürituste läbiviimise teemad eelkõige tervise ja keskkonna teemadega
•Soodustada aktiivset liikumist lasteaia õuealal ja lasteaia läheduses iga ilmaga
•Pöörata suuremat tähelepanu söömiskultuurile, olles ise eeskujuks erinevate toitude maitsmisel
•Kavandada nädalaplaani õuesõppetegevus vähemalt 1x nädalas,

September- Külas hea, kodus veel parem
•Mina, minu pere, 02.09. tarkuse päev, 08.09. vanavanemate päev
•Minu lasteaed ja sõbrad
•Ohutu liiklemine, turvavarustus
•Sügistööd ja sügisannid– 22.09. sügise sünnipäev, 29.09. mihklipäev

Oktoober- Põllu nägu näitab põllumehe tegu

•Aastaajad: nende vaheldumine, öö ja päev: nende vaheldumine, ilmad ja loodus sügisel
•Leib meie laual- leivanädal
•Valguse, soojuse, vee ja õhu tähtsus
•Linnud, loomad sügisel

November- Aus nimi on enam kui raha ja kallim kui kuld
•Tähtpäevad, pühad, kombed, mardipäev, kadripäev- 10.11. mardipäev, 25.11. kadripäev
•Vanemad, vanavanemad, Eesti talurahvas, 10.11. isadepäev
•Inimese eluring
•Eesti rahvakunst- käsitöö, rahvaluule, rahvalaul

Detsember- Head mõtted on pool tervist
•Eesti rahvatraditsioonid jõulude ajal, peretraditsioonid
•Advendiaeg, jõulukombed, jõuluootus
•Loodus ja loomad talvel
•Jõulumuinasjutt

Jaanuar- Kõik mis teed, tee hästi
•Tehismaailm ja looduskeskkond- masinad, seadmed, sõidukid, ehitised
•Jäätmed/ materjali taaskasutus
•Inimese mõju loodusele, loodushoid / prügi sorteerimine, paberi kasutamine
•Erinevad elukutsed ja nende vajalikkus

Veebruar- Mida üks ei või, seda üheksa võivad
•Kodumaa, teised rahvused Eestis
•Inimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid, suhtumine erinevustesse
•Sõprus ja abivalmidus
•Teised maad ja kombed, lähimad naaberriigid, erinevad rassid ja rahvused, lapsed mujal maailmas

Märts- Liiga kiire sõit ajab vankri kraavi

•Mänguasjad enne ja nüüd
•Lemmikloomad kodus
•Loomad ja linnud kevadel
•Ohuallikad ning ohutu käitumine

Aprill- Tühi kõht on kõige parem kokk
•Lasteraamatud
•Inimkeha tundmine, tervise väärtustamine, tervislik toitumine, hammaste tervis, ravimtaimed –
14.-20.04. südamenädal
•Putukate maailm
•Veekogud ja nende elanikud

Mai- Kordamine on tarkuse ema
•Kevadine loodus, kevadhääled
•Kevadtööd
•Emakene hellakene
•Laste mängud, virtuaalkeskkond

Juuni- Söö, mis küps, räägi, mis tõsi

Juuli- Hommik on õhtust targem

August- Kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest

Õppeaasta sündmuste kava (kuupäev, nädalapäev, sündmus)
02.09. tarkusepäev
23.09. sügise sünnipäev/perepäev
30.09. mihklipäev- näitus/rändlindude päev
29.11. andresepäev
07.01. kolmekuningapäev

08.01. Leiutajateküla tähtis päev
14.02. Sõprade laulupäev
04.03. vastlapäeva spordipäev
21.02. Eesti Vabariigi aastapäev
14.03. emakeelepäev
23.04. jüripäeva jooksupäev
30.05. Suve lustipidu

Ühised nädalateemad:
23.-29.SEPTEMBER PIIMANÄDAL
7.-13. OKTOOBER LEIVANÄDAL
10-16. MÄRTS EMAKEELENÄDAL
31. MÄRTS- 6. APRILL LASTERAAMATUNÄDAL
14-20. APRILL SÜDAMENÄDAL

Pööripäevad
22.09. - sügisene pööripäev
21.12. – talvine pööripäev
20.03. - kevadine pööripäev
21.06. - suvine pööripäev

Ühised üritused
23.09. – perepäev
02.12. - jõuluootuse hommik
20.12. – jõulu tänulõuna
28.04.- kevadine heakorrapäev
05.06.- vilistlaste päev

Ekskursioonid
1 . KUMU

2. kauplus
3 . Eesti Vabaõhumuuseum (Jõulud eesti talus)
4 . Keraamikastuudio
5 . Loodusmuuseum

