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ÜLDANDMED KADRI TÄNAVA LASTEAIA KOHTA.
Pärnu Kadri Lasteaed asub Pärnu Ülejõe piirkonnas, aadressil Kadri 23, telefon 447 2429, 447
4360, e-post info@kadri.parnu.ee
Rühmade arv lasteaias: 1 sõimerühma, 4 aiarühma ja 1 liitrühm
Laste arv 115, sõimes16 last, liitrühmas 18 ja aiarühmades 81 last, seisuga 1.sept.2016
HETKESEIS.
Hinnang möödunud aastale.

Aasta moto: Lustime koos lastega

1. Lapse loovuse arendamine läbi draamamängude.
Selle eesmärgi edukaks täitmiseks sai kirjutatud SA Innovele projekt „ Õpetaja kompetentside
täiendamine draamaõpetuse kaudu.“ Meie taotlus rahuldati ning sisekoolitus möödus edukalt.
Õpetajad said värskeid ideid etenduste organiseerimisel. Märtsikuuks oli igal rühmal
valminud üks tegevus või etendus vabalt valitud žanris. Lapsed olid loovad, tundsid rõõmu ja
eduelamust. Eriti hästi õnnestus Kastani rühma etendus, kus etenduse autoriks ja ka
lavastajaks oli laps. Lapsed kõik osalesid protsessis ning oli näha, et sõna -sõnaline teksti
õppimine ei ole teatri tegemisel kõige olulisem, tähtsam on protsess, milles lapsed osalevad.
Tänu antud eesmärgile oskavad lapsed ise organiseerida erinevaid etendusi, leiavad selle
jaoks vajaminevaid asju ja julgevad esineda.
2. Laps tunneb Kadri Lasteaia õpperaja puid ja kasutab omandatud teadmisi erinevates
olukordades ja mängudes.
Oma rühma nime-puu projekt kuulub meie eripärade hulka, seetõttu ka tihti tähelepanu
keskpunktis. Sel õppeaastal abistasid meid selle teema sissejuhatamisel Avastaja Põrnikas ja
Kuurorti Elevant, kes organiseerisid õues õppe päeva, kus kõik aiarühma lapsed said oma
lasteaia õues uurida ja avastada puid ning nendega seotud eluvorme. Vanemas rühmas
kasutati StoryLine metoodikat õueala puude tundmiseks ja laste rahuolu uuringust tuli välja ja
et enamus lapsi teab oma rühma puust päris palju rääkida ning oli ka lapsi, kes laulsid mulle
oma rühma laulu ette. Õuna rühm meisterdas oma rühma puu raamatu läbi aastaaegade. Tänu
õues õppele on lastel oluliselt tärganud huvi looduse vastu, on suurenenud loodusteadlikkus ja
säästlikkus.
3. Laps märkab ja teeb head – sallivus, hoolivus, märkamine. KVL
KVL-i koolituse on läbinud 4 rühma töötajad ja vastava metoodikaga tegeldi 3rühmas, sest
Vahtra rühma lapsed olid selle jaoks veel liiga pisikesed. Kahes rühmas tegeldi
väärtuskasvatusega „Väärtuspuu“ ja rühma „Heade tavade“ abil. Laste rahuolu uuring näitas,
et koolirühmas kiusamist ei esinenud. Omavahelisi väikeseid arusaamatusi esines, kuid nende
analüüsimisega said nad hakkama. Sel aastal tehti igasse rühma eralduspesad juhuks kui laps
soovib omaette olla.
4. Täiendada lapse kasvukeskkonda eraldumispesa või mänguga.
Eraldumispesad on 4 rühmades olemas. Sõimerühmas ei olnud sellega veel mõtet tegelda, sest
lapsed pigem vajasid täiskasvanu tuge. Kastani rühm leidis, et see ei ole vajalik. Vajadusel
kasutasid eraldumiseks tugitooli Pihlaka rühma kott-tool valmis koostöös lastevanematega.
Õunarühmas on selleks laud, mille peale on tõmmatud kate ja ka riisi ja kivikeste kast,
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millega mängib laps üksinda ja mida kasutatakse ainult siis kui lapsel on vajadus rahuneda või
üksi olla. Kuuse rühm on eraldusnurga teinud voodis, millele on kardinad ette õmmeldud.
5 Tervist toetav liikumine ja kehahoid igasse päeva.
6. Toitumis ja liikumisharjumuste kujundamine.
Komplekteerimine rühmade kaupa ja rühma personal.
VAHTRA RÜHM: 2-4 aastased lapsed. laste arv 17
Õpetajad: Imbi Siigur
Ene Randla
Õpetaja-abi: Marit Padur
ÕUNA RÜHM: 3-4 aastased lapsed, laste arv 19
Õpetajad: Eve Niman
Tiia Karv
Õpetaja-abi: Jekaterina Pletskina
KUUSE RÜHM: 4-5 aastased lapsed, laste arv 18
Õpetajad: Ülle Odes
Õpetaja-abi: Rita Peerna
Eha Dorbek
PIRNI RÜHM: Liitrühm, laste arv 17
Õpetajad: Marija Kurman
Eve Jürgens
Õpetaja-abi: Tea Siig
PIHLAKA RÜHM: 5-6 aastased lapsed, laste arv 22
Õpetajad: Piret Taal
Ehtele Lääne
Õpetaja-abi: Inge Ernits
KASTANI RÜHM: 6-7 aastased lapsed, laste arv 11
Õpetajad: Ljudmilla Mazur
Kaie Pajula
Õpetaja-abi: Ludmilla Gruzdeva

Laste arv kokku 104


Muu pedagoogiline personal.

Muusika õpetaja: Veera Talson
Liikumisõpetaja: Marika Hiienurm
Logopeed:
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Aasta moto: Mina olen eeskujuks!
EESMÄRGID:
1.Lapse loovuse arendamine läbi draamamängu liikide.
2.Pärnu linna kui õpikeskkonna kasutamine õppetegevustes
3.Robootika vahendite kasutamine õppetegevuste mitmekesistamisel.
4.Üks kord nädalas on lastel õues õppetegevus, mis toetab erinevaid õppevaldkondi(keel
ja kõne, matemaatika, kunst jne.).
5.Mängunurkade esteetilise välimuse parandamine ja isevalmistatud mänguvahenditega
täiendamine.
6. Iga lapse individuaalse, sotsiaalse, füüsilise ja vaimse arengu toetamine
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Eesmärk

Tegevus

Indikaatorid

Vastutajad

Andmete kogumise
sagedus

1.Luua lasteaias võimalus
tegelda varjuteatriga.

3 siinid saalilaes. Kardin.
Prožektorid.

Õppealajuhataja,
majandusjuhataja

1 x aastas

2.Mängunurkade esteetiline
välimus ja vastavalt eale
isevalmistatud
mänguvahenditega
täiendamine.

Vastavalt laste mängu
arengule täienevad
mängunurgad uute
mänguasjade ja ise
valmistatud vahenditega.

Rühma õpetajad

1x aastas

1.Laps julgeb esineda ja
rollile omaseid emotsioone
edasi anda.

Märtsikuuks on igal rühmal
valminud üks etendus vabalt
valitud žanris esitamiseks
oma lasteaia sõpradele.
Lapsed on loovad, tunnevad
rõõmu ja eduelamust
draamamängudest.

Muusikaõpetaja,
liikumisõpetaja, rühmade
õpetajad

1 x aastas

Rühmaõpetajad,

1x aastas

Lapsed vabas mängus
oskavad ise organiseerida
erinevaid etendusi, leiavad
selle jaoks vajaminevaid asju
ja julgevad esineda.

Rühmaõpetajad,

1x aastas

1 Õppe- ja kasvatusprotsess

Lapsesõbralik õpi- ja
kasvukeskkond

Lapse loovuse arendamine
läbi draamakasvatuse.

2.Laps oskab kasutada oma
häält, miimikat ja keha
erinevate karakterite
kujutamisel.
3.Lapsed oskavad mängida
teatrit, tsirkust, kontserti,
tantsuetendust, telesaadet
jmv.

Robootika vahendite
kasutamine õppetegevuste
mitmekesistamisel.

Õues õpe toimub igal
aastaajal.

Haridusliku erivajaduse
toetamine

Laps kasvab turvalises ja
sõbralikus keskkonnas.

1.“Õpime õppima“ klotsi
komplekte kasutades
rakendavad lapsed erinevaid
meeli, teevad koostööd,
areneb kriitilise mõtlemise ja
probleemi lahendamise
oskus.
2.BeeBot põrandarobotite
kasutamisega arendame laste
loogilist mõtlemist ja põhjus
– tagajärg seoseid.
1.Pärnu linna kui
õpikeskkonna kasutamine
õppetegevustes (Pernova
loodusmaja, muuseum,
liikluslinnak, linna
vaatamisväärsused jne.).

Vanema rühma lapsed
läbivad 15 tunnise õppetsükli
aasta jooksul. 4 sisse
elamistunni järel saavad
lapsed ehitustunnistuse.

Rühmaõpetajad

BeeBot-i robotidega teevad
tutvust kõik aiarühma
vanuses lapsed

Rühmaõpetajad

Üks kord nädalas on lastel
õues õppe tegevus.

Rühmaõpetajad

2.Lõimitud õppetegevused
õuealal.
1. Eesti keelt kui teist keelt
kõnelevate laste uurimine
eripedagoogi poolt ja
individuaalne töö nende
lastega.
2. Haridusliku erivajaduse
varajane märkamine ja
suunamine spetsialisti
vastuvõtule
1.Laps liikluses, ohtude
ennetamine.

Kõik ainevaldkonnad on
õuesõppes esindatud.
Nädalaplaanides kajastatus,
õppe-kasvatustöö aruanne

Rühmaõpetajad
Rühmaõpetajad ja logopeed

2 x aastas

Avastatud hariduslike ja
tervislike erivajaduste
osakaal.

Rühmaõpetajad,
tervishoiutöötaja, logopeed,
õppealajuhataja

2 x kvartalis

Planeeritud liikluskasvatuse
tegevused nii liiklusväljakul
kui linnaruumis.

Rühma õpetajad,
liikumisõpetaja,

1 x kvartalis

2.Laps tunneb
elementaarseid
viisakusreegleid.
3. Laste väärtuste
ja eetiliste hoiakute
kujundamine
läbi situatsioonimängude

Laps teab, et viisakus loob
aluse sõbralikule õhkkonnale.
KVL-liitunud rühmad
jätkavad metoodika
rakendamist.
Planeeritud tegevused

Rühmaõpetajad,

1 x kvartalis

Rühmaõpetajad
1 x kvartalis

4.Päästeameti õppepäev
koostöös noorsoopolitseiga
Õppe-kasvatusprotsessi toetavad üritused
ÜRITUS
Sügisene spordipäev , staadionijooks

TOIMUMISAEG
19. september

VASTUTAJAD
Marika, õpetajad

Sügismatkad – Minu kodulinn Pärnu

Sept.-okt.

Kõik rühmad

Leivanädal
Teater „Mina ja mina“
Isadele pühendatud nädal

Oktoober,
9.okt.
6-10. nov.

Kaseke
Sussiteater
Kõik rühmad, Veera

Kadripäeva mänguhommik
Teater „ Võluleib“
Kadripäeva perepäev
Advendihommikud

25.nov.
22.nov.
24. nov.
4.dets.
11.dets
18.dets
18.-22.dets.
5.jaanuar

Pihlaka rühm
Teater „Nipitiri“
Õuna rühm
Pirn
Kuuse
Kastan

Jõulupeod
Kolmekuningapäev - kuuse ärasaatmine ja õues põletamine

Kõik rühmad
Õuna

Piimapäev –
Teater „Kasulik vares“
Lasteaia sünnipäeva
Laste fotode näitus „Eesti vabariik 100“
Vabariigi aastapäev tähistamine
Vastlapäev
Emakeele päev
Teater „Eile, täna, homme“
Kevad pühade etendus
Teater „Tunded udus“
Emadepäeva peod
Perepäev/spordipäev
Kogu asutuse esteetiline välimus

Jaanuar?
15.jaanuar
1.veebr.
15.jaan.
22.veebruar
13.veebruar
14.märts
15.märts
2.aprill
9.aprill
2.-6. mai
Mai
Õppeaasta

tervisemeeskond
Lasteteater Trumm
Marika ja Veera, Milla
Leena, Piret
Pihlaka
tervisemeeskond
Rühmasisene tegevus
L/t „Lepatriinu“
Vahtra rühm
Ivar Lett
Veera, kõik rühmad
Marika
Õuna rühm

Tervisedendus
Aasta moto: Laste ja noorte kultuuriaasta.
Eesmärgid :
1. Tervise edendamine ja turvalisuse tagamine.
2.Õppija arengu toetamine, individuaalsete vajadustega arvestamine.
3.Iga lapse individuaalse, sotsiaalse, füüsilise ja vaimse arengu toetamine
4.Laste rühi jälgimine ja rühiprobleemide ennetamine.
Med. dokumentide vormistamine
September
19sept. Staadionijooks –koolieelikud, Pihlaka ja Pirni rühm
25.-28.sept.Töötajatele``Lõunatunni rattatuur``
Matkad Pärnu linnas
Laste mõõtmised, kaalumised, profülaktiline ülevaatus
Oktoober
Naeratamise päev – 6.okt.
Töötajatele`` Kõik sammud Sinu tervise heaks! `` personalile
Kätepesupäev - 15okt.
Leivanädal.

Aile
Marika
Marika
kõik rühmad
Aile
Kõik rühmad
Marika
Kõik rühmad
Kasekese rühm

November
Detsember
Jaanuar

Veebruar
Märts

Aprill

Mai

24.nov.Kadritrall lastega
Ole nähtav, ohutus meie ümber.
Suhkur meie sõber või vaenlane?
Personali jõulupidu
Laste rühi ja silmade kontroll
Piimapäev
Hammaste tervishoid-toitumine
13.veebr.Vastlapäev-100 liugu

Pihlaka rühm
Kõik rühmad
Marika
Kasekese rühm
Aile
tervisemeeskond

Lasteaia sünnipäev
8. märts Naistepäeva kohvik saalis
Seelikupäev (pikkus enda valida)
Teatripäev-personali etendus
Tantsu-mängupäev 5-6 aastastele (märtsi koolivaheaeg)

Kastani rühm
Kasekese rühm

Südamenädal ühendada oma rühma puu projektiga
100 hüpet hüppenööriga
Koolieelikute spordipäev
Kevadmatkade nädal
„Perepäev „Seikleme ja spordime koos!“
Kosutav jook perepäeval

Kõik rühmad+
tervisemeeskond

Õppeaasta lõpetamine personalile

Kasekese rühm

Marika, Leena

Veera, Marika, Leena
Marika

Kõik rühmad
Marika + kõik rühmad

Personalitöö
Asutuse personal on kaasatud
lasteaia arendustegevusse

1 Tööreeglite täiendamine

Uuendatud tööreeglid

direktor

detsember

2.Parimate töökogemuste jagamine oma
kollektiivis, linna ja vabariigi piires.

Asutusesisesed koolitused,
esitlused pedagoogilisest
kirjandusest

Koolitusel osalenud
õpetajad, direktor

Õppeaasta

Personal väärtustab elukestvat
õpet ja asutus on kujunemas
õppivaks organisatsiooniks

Personalile on tagatud
adekvaatne infovahetus

1.Õppijate toetamine paindliku
töökorraldusega.
2.Koolitustelt saadud teadmiste
jagamine kolleegidega.
3.Sisekoolitused õpetajalt-õpetajale
(aineühenduste kontaktisikud)
1.Juhtkonna nõupidamised iga kuu
viimasel täisnädalal.

Koolitustel osalemine

direktor

õppeaasta

Õpetajate ettekanded.

õppealajuhataja

õppeaasta

Aineühenduste
kontaktisikute infotunnid.

õppealajuhataja

Õppeaasta

direktor

õppeaasta

2.Õpetajate infominutid iga nädala
esmaspäeval.

Tööks vajalik
informatsioon on kätte
saadud
Tööks vajalik
informatsioon on kätte
saadud

õppealajuhataja

õppeaasta

majandusjuhataja

õppeaasta

3.Õpetajaabide kokkusaamised kord
kvartalis.
Ühisüritused toetavad ühtse
meeskonnana tegutsemist.

Järgmise kuu tegevuskava

Õppeaasta algus
Õpetajate päev
Jõulupidu.
Lasteaia sünnipäev
Naistepäev
Südamenädal-töötajate vererõhu ja
suhkru mõõtmine.
Õppeaasta lõpetamine –

Pedagoogiliste nõupidamiste temaatika.
1.Tegevuskava arutelu ja kinnitamine
2.Tervisemeeskonna tegevuskava
3.Õpetajate esindaja valimine hoolekogusse
4.Erasmus projekti uuringus osalemine.
1.Tegevuskava täiendamine ja kinnitamine
2. Õppekava täiendamine robootika osaga.
3. Tagasiside konverentsilt

September

Õppealajuhataja.
Marika
Direktor

november

Õppealajuhataja
Õppealajuhataja
direktor

4.Jooksvad küsimused.
1. Erasmus+ projekti koostöökohtumisest Horvaatias
2.Vahekokkuvõte õppeaasta prioriteeti silmas pidades.
3. E-twinning – mis see on?
3.Tagasiside koolituselt.
1.Alushariduse suundumused Suur-Pärnus.
2. Tagasiside koolitustelt
1.Kokkuvõte möödunud õppeaastast, hinnangu andmine,
2. Eesmärkide seadmine uueks õppeaastaks.
3. Suvine töökorraldus
3 Koostöö huvigruppidega
3.1 Koostöö lastevanematega
Hoolekogu liikmed on
 Hoolekogu koosolekud,
huvitunud lasteaia
otsuste väljapanek
tegevusest
rühmadesse.
 Kaasamine ühisürituste
organiseerimisse.
 Hooviala korrastamine
Lapsevanemad on
Lapsevanemad on kaasatud
aktiivsemalt kaasatud
 Laste õppelasteaia tegevustesse
mängukeskkonna
kujundamisse.
 Ühisürituste ja
rühmasiseste ürituste
korraldamisse
 Eesti keelest erineva
koduse keelega laste
vanematele toetamine
lapse arendamisel

jaanuar

Reeli,
õpetajad

märts

M. Napp ,direktor
õppealajuhataja
õppealajuhataja

Mai

Koosolekute protokollid,
hoolekogu tööplaan

direktor

Ühisüritused

direktor, õpetajad

3xõppeaastas

?
Hooviala korrastamine
Kadrilaat, tähtpäevad,

Rühma õpetajad

Perepäevad, ekskursioonid

Rühma õpetajad

Arenguvestluste
kokkuvõtted, vajadusel
konsultatsioonid
Rajaleidjaga

Rühma õpetajad

õppeaasta
õppeaasta
õppeaasta

Lapsevanem on last
ettevalmistanud lasteaeda
tulekuks.



Lapsevanemad on
ettevalmistatud lapse kooli
minekuks.







Lapsevanematele on tagatud
adekvaatne infovahetus







Konsultatsioon sõime Lastevanemate
kokkusaamine kevadel
tulevate laste
vanematele
Kooliminevate laste
vanemate ja
kooliõpetajate
kokkusaamine.
Kooliminevate laste
arengumäng.
Loengusari „Lapsest
saab koolilaps“

Õpetaja ja lastevanemate
kokkusaamine sügisel

Koolivalmiduse
testid kaks korda
aastas.
Asutuse kodulehel on
nähtav vabade
lasteaia- ja
töökohtade
olemasolu.
Kättesaadavad
vajalikud avalduste
vormid.
Rühma seinalehtedel
kajastuvad nädala
eesmärgid.
Lapsevanemad
saavad ELIIS- kaudu
tagasisidet lasteaias
toimuva üle.

Direktor

Mai
õppeaasta

Õppealajuhataja

september

Joonistamise test,
arengumäng

õppealajuhataja

Jaanuar
aprill

Lasteaial on atraktiivne
koduleht, rühmades on
nähtaval vajalik info ja
silmatorkavalt
eksponeeritud operatiivne
info Seinalehel on nädala
eesmärgid

direktor

Õppeaasta

Lapsevanemad osalevad
mängus vaatlejatena

3.2 Koostöö kooliga
Lapsevanemad on
ettevalmistatud lapse kooli
minekuks.
Kooli ja lasteaia vaheline
koostöö on tihedam ja
sisukam

Kooliminevate laste
vanemate ja kooliõpetajate
kokkusaamine
Õpilaste edasijõudmine
koolis (tagasiside)
Vanema rühma koolikülastus
Kooliõpilaste esinemised
lasteaias

Õpetaja ja lastevanemate
kokkusaamine sügisel.

õppealajuhataja

oktoober

Algklasside
õppealajuhataja ja lasteaia
õppealajuhataja
kokkusaamine
Lasteaia lapsed tutvuvad
kooliruumide ja
koolitundidega
Õpilased esinevad
naistepäeval personalile

õppealajuhataja

jaanuar

Vahtra rühm

aprill

Õppealajuhataja

õppeaasta

Laste tegevusi on
mitmekesistatud
kaasaegsete robootika
vahenditega
Õpetajad kasutavad
tegevuste
mitmekesistamisel
tahvelarvuteid
Asutuses on sõbralik ja
üksteist toetav õhkkond

Eve Niman

Nov.

direktor

Okt-mai

direktor

14.dets.

Oskavad planeerida lapsest
lähtuvaid tegevusi.
Koolitustel osalemine

õppealajuhataja

Jaan-aprill

Õppealajuhataja

1 x aastas

4 Täiendkoolitus
BeeBot-i robotite
kasutamine

Sisekoolitus õpetajatele

Digivahendite kasutamise
koolitus

Sisekoolitus õpetajatele

Koostöö ja väärtused.
V. Einfeldt

Sisekoolitus tervele
personalile

Käelised tegevused lasteaias
Õpetajad on kursis TAI
tööga ja tegelevad aktiivselt
laste tervise edendamisega

Sisekoolitus uutele
töötajatele
TEL võrgustiku
koolitused õpetajatele,
tervishoiutöötajale,

tervisemeeskond

Sisekoolitused aitavad
õppekasvatus protsessi
eesmärkide täitmist.
Majandustegevus
Eesmärk
Lapsed kasvavad turvalises
ja esteetilises keskkonnas.

tervisemeeskonnale.
Koolitustelt saadud
teadmiste jagamine

Koolitustel osalemine

Õppealajuhataja

1x aastas

õppealajuhataja

Tegevus
1.Piirdeaia uuendamine
(Tallinna mnt.)
2.Pihlaka rühma ruumi
remont
3.Liivakastide parandused

Indikaatorid
investeering

Vastutajad
majandusjuhataja

investeering

majandusjuhataja

eelarve

majandusjuhataja

4.Välisuste turvalukud

eelarve

majandusjuhataja

5. Kadri tänava äärse jalgtee
korrastamine

eelarve

majandusjuhataja

Tähtaeg

