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Päevakord: 

1. Luunja Lasteaed Midrimaa 2021/2022 õppeaasta tegevuskava 

Parandused:  

 Lasteaed on avatud väikestele ja suurtele „teadlastele“ – pigem avastajatele 

 Õueruum on eesmärgipäraselt kasutusel  - lisada „võimaluste piires“ (selgitused ja 

arutelu)  

 

 

OTSUS: 2021-22 õ-a tegevuskava kiideti heaks.  

 

2. Rühmade eesmärgid, põhimõtted ja töökorraldus 

Lia vaatab kõikide rühmad eesmärgid, põhimõtted ja töökorralduse üle ning annab igale 

rühma personaalselt tagasiside ja kinnitab.   

 

3. Roheline kool 

OTSUS: Otsustati, et jätkatakse Rohelise kooli teemadega. Sellel õppeaastal proovitakse 

taotleda Rohelise kooli lippu.  

 

4. Projektipõhi 

Sellest õppeaastast on uus projektipõhi, kus on olemas ka analüüsi osa. Liikumis- ja 

muusikategevused on teiste nädala tegevuste hulgas, soovitav on kasutada erinevaid värve.  

 

5. Lapse arengu vaatlused ja dokumenteerimine 

Esimesel võimalusel teha ära laste arengu vaatlused. Kaasata liikumis- ja muusikaõpetaja. 

Olemasolevate laste arenguvaatlustega lõpetada septembris, oktoobri esimestel nädalatel 

tegeletakse lisanduvate lastega. 

Suund rühmapõhiselt dokumenteerimiselt lapsepõhisele. Valida hoolikalt, mida on vaja 

dokumenteerida/pildistada.  

Dokumenteerida võiks rohkem lapse mingid oskust, mitte üldist päeva. Eliisis galeriis (Vali 

galerii – Luunja Lasteaed Midrimaa – Lapsed – Rühm) - on rühmal oma kaust, kuhu saab 

igale lapsele tekitada oma kausta ja laadida temast fotod, mis näitavad mingit oskust. Kaust 

on nähtav ainult antud lapse lapsevanematele (õpetaja valib kausta loomisel, kes kausta 

näeb).  

Galeriis kaustad Luunja Lasteaed Midrimaa – kaust Töötajad ja Lapsevanemad jäävad 

tühjaks, neid me ei vaja. Kaust Rühmad – sinna on igal rühmal võimalus lisada oma rühma 

siseste ürituste pilte.  

Kaust Sündmused on lasteaia ühisürituste jaoks.  



Samuti saab Eliisis igale lapsele teha vajadusel tugikava- vajutada lapse nime peale ning 

valida kaardid. Sinna teeb juhtkond koostöös tugispetsialistidega sobiva põhja, mida hakkame 

kasutama.  

 

6. Rühma reeglid 

Tegeleda esimesel võimalusel, rääkida lastega läbi ja kujundada (koos lastega) rühma uksele 

nähtavale kohale.  

 

7. Midrimaa projekt 

Rühmad soovivad sahtelvoodeid. Iga rühm saab mänguruumi (ronila või mängumaja jne).  

 

8. Avaldused toidult maha võtmisel 

Edastada lapsevanematele info, et kui tema laps ei soovi süüa hommiku- või õhtusööki, siis 

tuleb teha avaldus. Majandusjuhi ettepanekul hoiab rühm avaldusi oma kaustas ja märgib 

nende alusel laste söögikorrad.  

 

9. Töögraafik  

Õpetaja abid peavad ka täitma Drives töögraafikut. Kui rühmas on vähe lapsi, 

dokumentatsioon korras, siis pole mõistlik kahel õpetajal olla tööl. Igasuguste lühiajaliste 

erisuste puhul teha eelkõige rühma siseselt kokkulepped (laste heaolu ja turvalisus on seadust 

järgides tagatud, rühm töötab). Juhtkond leiab rühma asendaja haiguslehe või puhkuste puhul. 

Kõik muutused tuleks märkida ka töögraafikusse.  

 

10. Jalgrattapäev 

Jalgrattapäev jääb sellel õppeaastal tingimuste puudumise tõttu ära.  

 

11. Looduse- ja tervisenädal 

Loodusnädala plaani saadab iga rühm lapsevanematele ise. Teeb oma rühma tegemistest 

lähtuvalt parandused ja täiendused.  

 

12. Töögrupid 

2021/2022 õ-a töögrupid on järgmised: tervise töögrupp, looduse töögrupp ja väärtuste 

töögrupp. Arutelu digitöögrupi vajalikkuse ja eestvedaja üle. Otsus: kuna hetkel digitöögrupi 

eestvedajat majas pole, aga koolitusi saab juhtkonnaga koostöös planeerida, siis vastavat 

töögruppi sel aastal ei avata. Registreerimine algab koheselt.  

 

13. Õues olemine 

Ilusa ilmaga võetakse lapsi vastu ja saadetakse koju õuest. Vihmase ilmaga otsustab iga rühm 

ise, kas lähevad õue või mitte. Õuesolemine märja ilmaga on seotud riiete kuivatamise 

probleemiga. Juhtkond tegeleb sellega.  

 

 

Protokollija: Ksenija Helm 

 


