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Lasteaia lühikirjeldus ja eripärad
Väätsa Lasteaed Paikäpp on koolieelne
munitsipaallasteasutus, mis asub Türi
vallas, Väätsa alevikus. Lasteaed
paikneb Väätsa Põhikooli ja Väätsa
Tervisekeskuse
kõrval
asuval
haljastatud ja aiaga piiratud alal.
Lasteaed avati 12.01.1987 aastal 9.Mai
kolhoosi lastepäevakoduna. Meie maja
on kahekorruseline. Esimesel korrusel
asub suur saal, kus viiakse läbi
liikumise- ja muusikatunde, üritusi ja
koosolekuid. Esimesel korrusel asub veel köök, kabinetid ja ujula. Teisel korrusel on
rühmaruumid, meil käib 66 last. Avatud on neli rühma - 3 aia- ja 1 sõimerühm. Lasteaias
töötab 8 rühmaõpetajat, 2 erialaõpetajat (muusika, ujumis- ja liikumisõpetaja) ja sellest (20202021) õppeaastast töötab meil eripedagoog, kelle tööülesannete hulka kuulub mänguline
tegevus lastega, töötajaid on kokku 19.
Lasteaia õueala on suur ja avar (1,8 ha). Õuealal kasvavad erinevad puud- ja põõsad (kask,
tamm, kastan, pihlakas, mänd, sarapuu jm). Õueala on jagatud erinevatesse tsoonidesse tarbeaed, iluaed, mänguala-ronimislinnak, looduslik ala, spordiala. Õueala kujundamine on
lasteaia üks väärtustest. Eesmärgiks on pakkuda lastele erinevaid võimalusi mängida, õppida,
liikuda, uurida, kogeda ehedat looduskeskkonda. 2019.aastal rajati lasteaia õue madal
seiklusrada, samuti uuendati paviljon, seda ikka selleks, et anda lastele paremad keskkonnast
tulenevad stimulaatorid.
2020 aastal rajati sõimerühma ala, mis piirati madala aiaga, sõimealale soetati uusi
õuemänguvahendeid. Õueatraktsioonide valik tehti lasteaia õpetajate ja juhtkonna poolt.
Visuaalsel vaatlusel on selgunud, et lapsed on uued mänguvahendid omaks võtnud.
Lasteaia 10-ndaks sünnipäevaks (1997) kinkis eraettevõtja Urmi lasteaiale suure mängukaru.
Karu oli ilma nimeta, seejärel toimus nimekonkurss, millest võtsid osa õpetajad, lapsed ja
lapsevanemad. Nimi valiti välja meeldimise järgi ja selleks sai Paikäpp. Peale nime valikut,
tuli lastevanematelt ettepanek, et lasteaial võiks olla ka oma laul. Lasteaia
laulu sõnad on kirjutatud lastevanemate pool, viisi kirjutas muusikaõpetaja
Heli. (http://lasteaed.vaatsa.ee/index.php/vaatsa-lasteaia-laul/). Lasteaia
laulu laulame koolirühma lõpupeol.
2009 aastal valmis juhataja Aira poolt lasteaia logo, mida kasutame siiani
erinevate dokumentide märgistamisel, meenete kujundamisel, lasteaia
kodulehel jm otstarbeks, kus on vaja, et lasteaed oleks üheselt tuntav.
Näiteks on logo meie personali särkidel, mida töötajad igapäevaselt kannavad.
Asutuse kultuur põhineb meie ühistel väärtushinnangutel (keskkond, tervis, loovus, koostöö),
ühiselt kokkulepitud väärtused annavad kindlustunde ja iga töötaja, läbi oma isikliku eeskuju,
aitab sellega ellu viia lasteaia visiooni ja missiooni täitmist. Lastevanemate
rahuloluküsitlustest (2016-2019) selgub, et lasteaia tugevuseks võib tuua stabiilset ja püsiva
personali, sõbralikke suhteid ja head sisekliimat. Tagasiside saamine lapsevanematelt on
tunnustus kogu personalile. Lasteaia järjepidevuse ja süsteemse toimimise saavutamiseks
annavad lapsevanemad ja personal igal kevadel lasteaiale tagasisidet. Antud tegevus on

oluline õppeaasta lõpetamiseks ja uuele õppeaastale eesmärkide ning tegevuste
kavandamiseks. Tagasiside on üks koostöövorm, kus tulevad välja lasteaia rahulolu, tema
tugevused ning parendustegevused.
Lasteaia visioon on: Väätsa lasteaed on püsivate traditsioonide, hea mainega innovaatiline
organisatsioon, kus lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.


Püsivad traditsioonid - lasteaia traditsioonid on pikaajalised ja kujundavad lasteaia
head mainet. Pedagoogid täiendavad ja viivad sisse muudatused tegevuskavas ja
ürituste kalenderplaanis. Kalenderplaanis kajastuvad tegevused, mis on laste poolt eriti
hästi vastu võetud. Selle hinnangu aluseks on õpetajate poolt lastele läbiviidud
küsitlused, antud vastused on dokumenteeritud ja asuvad laste individuaalses
arengumapis. Nende vastuste põhjal (ürituste ja pidude meeldimine) hoiame au sees
traditsioonilisi üritusi ja pidusid ning
koostööd lasteaia ja lapsevanema
vahel.
Näiteks: septembri teine nädala
"Vanavanemate päev” -Pildil on
vanavanemate päev Mesimummide
rühmas. September neljas nädala

“Spordipäev vanematega”- Pildil lapsevanemad
koos lastega ülesannet täitmas



Innovaatiline organisatsioon - Väätsa lasteaed Paikäpp on sõbraliku ja toetava
juhtimisega lasteaed, mille väärtuseks on koostöö. Juhipoolne eestvedamine on
paindlik, töötajad saavad otsuste tegemisel kaasa rääkida, välja on töötatud
tunnustamissüsteem, mida iga aasta esimesel töötajate koosolekul töötajatele
tutvustatakse. Tunnustamissüsteemi koostamise aluseks on töötajatega läbiviidud igaaastased (2009-2019) arenguvestlused. 2019-2020 aastal essee “Minu unistuste
lasteaed”, maikuus viidi läbi 2019-2020 õpetaja eneseanalüüs ja oma töö
tulemuslikkuse hindamine. Juhi poolt kasutatakse viimast analüüsi, 2020-2021
töötajate arenguvestluse läbiviimisel, lasteaia töö paremaks muutmiseks. Juhi visioon
on täitunud, kui lapsed ja töötajad tunnevad rõõmu igast lasteaiapäevast.

Lasteaia missiooniks on: loome lapse arengut toetava kasvukeskkonna, väärtustades oma
kodukoha loodust, tervislikke eluviise, loovust, hoolivust ja sõbralikkust, toetades koostöös
peredega lapse igakülgset arengut.
Visioon ja missioon on välja töötatud töögruppide poolt (pedagoogiline koosolek, hoolekogu,
tervisemeeskond, abipersonal). Visioonis ja missioonis kajastuvad meie lasteaia väärtused.
2019.aastal töötati välja lasteaia väärtused, ühiselt kokkulepitud väärtused annavad
kindlustunde ja eelduse neid järgida (isiklik eeskuju ja panus kollektiivi). Olulisel kohal on, et

töötajad, lapsevanemad, koostööpartnerid teaksid lasteaia väärtusi ning läbi nende väärtuste
toetaksid lapse õppimist ja arenemist Väätsa lasteaias.
Oma töös lähtume erinevatest riiklikest seadustest ja kordadest, mille põhjal on koostatud
lasteaia erinevad dokumendid (Väätsa lasteaia Paikäpp õppekava, kodukord, arengukava).
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava reguleerib 6-7 aastase lapse eeldatavad tulemused,
õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted, koolieelse lasteasutuse seadus reguleerib
alusharidust üldiselt. Lasteaias on moodustatud töögrupid (lapse arengu meeskond,
arengukava meeskond, pedagoogiline nõukogu, tervisemeeskond). Läbi töögrupi tegevuste on
lasteaia arendustegevusse kaasatud kogu personal. Dokumendid mis on koostatud töögruppide
poolt
on
töö
tegemise
juhendiks
ja
avalikustatud
lasteaia
kodulehel
(http://lasteaed.vaatsa.ee/index.php/full-width-grid-2-cols/ ) ning rühma stendil. Eesmärk on,
et dokumendid mis valmivad on üheselt mõistetavad ja lihtsustavad asutuse tööd. Õppe- ja
kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse
määrusega kinnitatud õppekavale. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale.
Õppetöö planeerimine toimub alates 2015-2016 õppeaastast e-lasteaed Eliisis. Rühmaõpetajad
kavandavad ning koostavad õppe- ja kasvatustegevuse kava oma rühmale, kaasates muusikaja liikumisõpetaja. Lühemaks kavandatud perioodiks on üks nädal, sõimerühma periood on
üks kuu, projektõppe puhul projekti periood.
2009-2017 aastal tegelesid lasteaia neli rühma rühmasiseselt ja nädalaplaani alusel tervise
edendamisega, mõned peod, väljasõidud kuid 2018.aasta pedagoogilisel koosolekul otsustasid
pedagoogid, et lasteaed peaks liituma tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga,
eesmärgiga saavutada lasteaia süsteemne ja jätkusuutlik tervist edendav töö, kuhu on kaasatud
lapsed, lapsevanemad ja personal. 2018.aastal moodustati tervisemeeskond ja valiti selle juht,
seejärel esitati vastavad dokumendid Tervist Edendavate Lasteaedade liidule.
(https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedadetel-vorgustik ) Läbi võrgustiku tegevuste oleme lasteaia terviseedendust suutnud
süstematiseerida. Lasteaia tervisemeeskond tegutseb nende välja töötatud tegevuskava alusel,
kus kajastuvad igakuised tegevused ja ühisüritused. Tervisemeeskonna tegevuse kaudu on
lasteaia arengu tegevusse kaasatud kogu personal. Traditsiooniks on kujunenud igakuised
tervisehommikud lastele ning sügisel ja
kevadel toimuvad terviseteemalised matkad
loodusesse (Väätsa rabamatk, sügisene
jalgrattamatk, talvine metsamatk). Matkast
võtab osa aiarühma (lapsed vanuses 3-7
eluaastat), sõimerühm matkab lasteaia
õuealal või 200 m kaugusel asuvas Väätsa
mõisapargis. Tervise teemalisi tegevusi
jagub kogu personalile (sügisel Paide-Türi
rahvajooks, kevadel Jüriööjooks, personali
ühised väljasõidud, kaks korda kuus
massaaž jm).
Pildil Kaisukarude rühma lapsed Väätsa rabamatkal

2019.aastal alustas lasteaia üks rühm (Päevalilled) projektõppe õppeviisiga. Projektõpe on
rühmale, samuti lasteaiale uus laste õpetamise viis. Päevalillede rühma õpetajad ja juhtkond
(kokku 3 inimest) on alustanud enese koolitamisega, millest tänaseks on läbitud kaks
moodulit, samuti on eesmärgiks võetud külastada 2020. aastal Muraste lasteaeda
Pangapealsed (http://www.pangapealselasteaed.ee/avaleht) ja Tartu eralasteaeda Terake (
https://terake.tartu.ee/ ), külastuse eesmärk on õpetajate koolitamine projektõppe
dokumenteerimise osas ja rühma keskkonnaga tutvumine, et õpetajad saavad uusi teadmisi
tõhusalt oma töös kasutada. Lisaks toetame Väätsa lasteaia missiooni täitmist: loome lapse
arengut toetava keskkonna.
2018. ja 2020. aastal kirjutas lasteaia tervisemeeskond PRIA koolikava haridusmeetmed
projekti “Paikäpa tervislikud sammud toidulauani” ja “Rohkelt rohelist Paikäpa lauale”,
eesmärgiga õpetada lapsi läbi praktiliste tegevuste (seemnete külvamine, taimede istutamine
ja nende eest hoolitsemine, saagi koristamine ja nendest toidu valmistamine), et lastes tekiks
huvi looduse ja taimede vastu ja nad õpiksid väärtustama keskkonda.
2019.aasta kirjutasid liikumisõpetaja Tiiu ja rühmaõpetaja Marina KIK projekti “Elu
mererannas ja selle ümbruses”, see oli neil juba kolmas projekti. Projekti kirjutamine
soodustab koostööd ja toetab lasteaia ühiseid tegemisi, väljasõitudele on kaasatud
lapsevanemad.
Lasteaia päevakavas on reguleeritud õues
viibimise aeg. Kõik lasteaia neli rühma kasutavad
seda aega optimaalselt. Õuealal saavad lapsed
avastada erinevaid objekte (õuemänguvahendid,
liumägi, liivakastid, puud, põõsad, kiiged, madal
seiklusrada, taimekastid), kas siis õpetajate poolt
juhendamise teel või iseseisva uurimistegevuse
põhjal. Kahel viimasel õppeaastal 2018-2019 ja
2019-2020 oleme õueala täiendanud erinevate
õueatraktsioonidega. Juhtkond viis eelnevalt läbi
küsitluse lapsevanemate ja lasteaia personali seas:
“Milliseid õppevahendeid Väätsa lasteaed vajab”,
laekunud vastuste põhjal planeeriti eelarvesse
vajalikud vahendid ja sõlmiti firmadega
kokkulepped. Näiteks 2019 august ehitati 3Park
OÜ poolt lasteaeda madal seiklusrada.

Pildil: Mesimummide rühma lapsed oma järjekorda ootamas.
Erinevatel platvormidel ronides ja mängides arenevad lastel nii tasakaalu kui
koordinatsioonivõime, kuid areneb ka kannatlikkus, kuna populaarsematel lõikudel peab
järjekorras ootama. Pedagoogilisel koosolekul töötasid õpetajad välja ohutusreeglid. Õpetajad
tutvustasid reegleid lastele õuesoleku ajal. Reeglid võeti laste poolt üsna kiiresti omaks.

Laste erinevad vajadused, huvid, anded
Meie lasteaia lapsed on meile kõigile erilised. Meie põhiväärtustest tulenevalt püüame
selgitada välja kõigi laste erinevad vajadused, huvid, tugevused ja arenguvajadused koostöös
lastevanemate, õpetajate ja spetsialistidega. Lasteaias töötab logopeed-eripedagoog, kelle
tööülesannete hulka kuulub töö erivajadusega lastega. Õpetajate väitel on Väätsa lasteaia laps
rõõmsameelne, loov, terve ja liikuv. Ta julgeb ise valikuid teha, omab sisemist motivatsiooni
ja on valmis õppima. Rühma õpetajad on kujundanud rühma keskkonda selliselt, et lastel
oleks võimalik ise valikuid teha, näiteks raamatu lugemisel, lauamängude mängimisel, kunsti
või teadusnurgas uusi asju katsetada. Näiteks Mesimummide rühma lugemisnurgas on
erinevaid raamatuid, mida lapsed saavad uudistada ja lugeda. Õpetajad planeerivad tegevusi
lasteaia õppekava ja nädalaplaani alusel, arvestades lasteaia väärtustega. Üheks lasteaia
väärtuseks on tervis, mis on õpetajate poolt lõimitud rühma tegemistesse. Kaisukarude rühma
õpetajad on öelnud, et “Meie lapsed on aktiivsed liikujad, olgu need siis pikad jalutuskäigud,
matkad, ujumine, rahvatants, suusatamine või ka heakorratööd lasteaia õuealal ja tegeledes
järjepidevalt tervise edendamisega soovime, et lapsed teadlikumad tervislikust toitumisest ja
tervislikest eluviisidest. Õpetajad on
hommikuringis laste käest uurinud ja
lapsed oskavad juba toite hinnata, mis on
tervislik ja mis mitte. Näiteks: Kris-Marti
ütleb: “Jess, täna saab porgandit, eksju
õpetaja porgand on tervislik, see on
kasulik hammastele ja selles on ka palju
vitamiine.”
Lisaks
aktiivsele
liikumisele
on Kaisukarude rühmas kasutuses igapäevaselt õppetöös
IKT- vahendid. IKT vahenditest kasutatakse õppetöös kõige
enam BeeBot’i ning Ozoboti. Tegevuste läbiviimisel
lähtutakse nädalateemast ja -eesmärkidest, Kaisukarude rühma
õpetajad on koos lastega loonud BeeBot’le erinevaid
tegevusaluseid. Näiteks kinnistasid Kaisukarude rühma lapsed
kevade tunnuseid koos Bee Botiga. Lapsed joonistasid ise
mängualuse ja arutlesid koos aastaaeg kui kevad, sel teemal
moodustasid nad lauseid, lahendasid mõistatusi ja lahkasid
probleeme. Laste ülesanne oli programmeerida robot nii, et see
jääks mõistatuse vastuse pildile.
Piltidel on Kaisukarude rühma lapsed, rühma õpetajad on õppetegevustesse lisanud
tegevusi, mis arendavad tehnilist mõtlemist-robootika ja programmeerimine.
Tuginedes lasteaia missiooni täitmisele, väärtustades hoolivust ja sõbralikkust on 2015 aastast
lasteaia kolm rühma (Kaisukarud, Päikesekiired, Mesimummid) liitunud kiusamisest vaba
lasteaed metoodikaga. Rühmade eesmärgiks on, et lapsed suhtuksid üksteisesse sallivalt ja
austavalt. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid jõudma koolikeskkonda,
eesmärgiks on, et lapsed saaksid koolis sotsiaalsete suhetega hakkama. Sotsiaalseid
käitumismudeleid käsitletakse integreeritult läbi mängude, kirjanduspalade, rühmatööde,
käeliste tegevuste, töölehtede jne. Kaisukarude rühma õpetajad on märganud, et tänu
kiusamisest vaba metoodika kasutamisele on lapsed üksteise suhtes hoolivamad, mis

väljendub peamiselt üksteise abistamises (aidatakse mänguasjade kokkukorjamisel,
õppetegevustes), jagamises (lasteaeda kaasa toodud mänguasjade jagamine, maiustuste
jagamine), sõbralikus koosmängus ( kodu või ehitusmängu mängimine ja selle käigus sõbralik
arutlemine üksteisega) ning positiivses füüsilises kontaktis ( nt kaaslaste ja õpetajate
kallistamine koju minemisel, pai tegemine). Näiteks õpetajad uurisid lastelt sõpruse olemuse
kohta: Milline sõber on hea sõber? Lapsed tõid välja, et hea sõber on see kes lohutab,
abistab, mängib sõbralikult, on viisakas, oskab jagada. Lasteaia lapse arengu meeskond on
välja töötanud vormi “Tagasiside koolilt”. 2018-2020 aastatel ei ole me Väätsa koolilt
tagasisidet saanud. Pedagoogid (10) on info koosolekutel (2019-2020 õa) arutanud, kuidas
võiks edaspidi kooliga koostöö toimuda. Pedagoogide üheks ettepanekuks oli, et üks kord
aastas saaks lasteaed ise korraldada kooli- ja lasteaiaõpetajatele ümarlaua, kus küsimuse all on
siis kooli tagasiside koolieelikute kohta ja muud koostöö parendamise küsimused, antud
tegevusega toetame lasteaia ühte põhiväärtust - koostöö.
Lasteaia õpetajad juhinduvad oma töös lasteaia õppekavast, mis tugineb koolieelse
lasteasutuse riiklikule õppekavale (2011). Koolieelne lasteasutuse riiklik õppekava on
koostatud selliselt, et õpetajatele on antud piisavalt palju võimalusi lähtuda lapsest ning
kasutada erinevaid õppe vorme. Päevalillede rühm kasutab sellest õppeaastast (2019-2020)
õppetegevuse läbiviimisel projektipõhist viisi. Projektõpe toetab lapsest lähtuvat õpetust,
selline õppemeetodi keskseks on laps ja tema huvid, õpetaja ülesandeks on olla laste suunaja
ja arengu toetaja. Projektipõhine õppeviis on välja kasvanud Reggio Emilia tegevuskultuurist.
Päevalillede rühma õpetajad on huvitatud, kuidas saaks paremini ennast sellel teemal
koolitada ning 2019 ja 2020 leidsid nad ise koolitusfirma Tartu Ülikool “Projektipõhine
tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine I ja II moodul”. Koolitajateks olid oma
ala profesionaalid Jaana Koger ja Evelin Sarapuu. Saadud teadmisi on nad Päevalillede
rühmas praktiseerinud, muudetud on õppe- ja kasvukeskkonda, soetatud projektor, ilmunud
on põnevad nurgakesed. Uut õppe viisi on õpetajad tutvustanud lastevanemate koosolekul
lastevanematele, mis peaks tugevdama rühma meeskonna ja lastevanemate koostööd.
Juhtkond on märganud, et Päevalillede rühma meeskond toimetab ühiselt, laste poolt valitud
projektõppe teema hoiab lastes õpitava vastu huvi, õppetegevused on integreeritud ja teemale
lähenetakse süvitsi. Näiteks rühma õpetajad on leidnud (juhi vestlus õpetajatega), et
projektõpe on mitmekesine ja annab palju erinevaid võimalusi. Läbi projektõppe on väga hea
ellu viia lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid ja projektõpe kui lapsest lähtuv töömeetod
usub lapse võimetesse. Pikaajalised projektid,
mis põhinevad laste ideedel, integreerivad
erinevaid valdkondi: matemaatika, keel ja
kõne, mina ja keskkond, kunst, muusika,
liikumine.
Õpetajatele
on
uudseks
kogemuseks projektõppe dokumenteerimine ja
see, et projektile toimub järel planeerimine
ning valdkondadega sidumine. Õpetajad
Marina ja Eve on vestluses juhiga öelnud, et
kõige keerulisem ongi järel planeerimine,
dokumenteerimine ja oma töö analüüsimine.
2019 aasta kevadel võttis Päevalillede rühm osa Räpina Aianduskooli tomatisõbrad
projektist. (https://www.youtube.com/watch?v=aTtpR2_tDI8&feature=emb_title) ja oma
tegemised
kajastasid
nad
blogina
(https://vaatsalasteaiapaevalilled.blogspot.com/2019/03/14.html)
Pildil on plakat Päevalillede rühma “Tomatisõbrad” projektist.

Õpetajad on sel õppeaastal (2020-2021) lastevanemate koosolekul projektõppe õppeviisi
lastevanematele tutvustanud. Lapsevanemad on momendil projekt õppesse vähe kaasatud,
kuid rühma meeskonna soov on olukorda muuta. Laste poolt tuli sel õppeaastal projekti teema
“Kodu”, samuti kaardistati laste poolt esitatud küsimused, millele alustati vastuste leidmist.
Õpetajad planeerisid, et saavad läbi “Kodu” projekti kaasata lapsevanemaid, kus
lapsevanemad ja lapsed uurivad ühte laste poolt tõstatatud teemat: aed ümber maja.
Eesmärgiks püstitati, et valmib töö või poster mille laps saab teistele lastele ette kanda.
Väärtustades koostööd ja ühist õppimist leppis juhtkond ja Päevalillede rühma õpetajad, et
poolaasta (jaanuar 2021) lõppedes esitavad Päevalillede õpetajad pedagoogilisel koosolekul
kokkuvõtte projektist “Kodu” ja annavad lasteaia pedagoogidele ülevaate projektõppe
pedagoogilise tähenduse. Päevalillede rühma moto on: “Oleme kõik koos positiivsed, teeme
nalja ja ajame törtsu ka tõsist juttu.
Lasteaia riiklikus õppekavas on
kirjas, et lasteaias toimub õppimine
läbi mängu, õpetajad lähtuvad
õppetegevuste
läbiviimisel
eesmärgistatud kavadest ja nädala
plaanidest, kuid laste poolsed
avastused ehedas looduses tekitavad
õpetajatele
otseseid
küsimusi.
Näiteks “Mesimummi rühma lapsed
leidsid vihmaussi. Lapsed kutsusid
sõbrad ja õpetaja leidu vaatama.
Lastel tekkis palju küsimusi
vihmaussi elu kohta. Peale pikka
arutelu taheti ussike tuppa kaasa
võtta, kuid peale õpetaja selgitust
miks vihmauss ennast kõige
paremini just mullas tunneb, asetati uss uuesti pehmele mullale”. Seekord suutsid
Mesimummide rühma õpetajad koheselt laste küsimustele vastuseid anda, kuid need
küsimused mis jäävad vastuseta uuritakse ühiselt, õpetaja ja lapse poolt rühma keskkonnas.

Väärtusarenduse hetkeseis lasteaias
Väärtusarenduse põhimõtted
2019 aastal esitasime “Väärtuspõhine lasteaed” konkursitöö. Eesmärgiks oli teada saada
lasteaia hetkeolukord, selgitada välja meie tugevused ja parendusvaldkonnad ning seeläbi
planeerida tegevused edaspidiseks, et luua lapse arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse
järjepidev areng. Kõigi nende tegevuste tulemusel valmis ka lasteaiale uus arengukava 20212025. https://www.riigiteataja.ee/akt/415052020011 kus kajastasime lasteaia töötajate poolt
väljatöötatud väärtused.
2019 aastal toimus lasteaia töötajate koosolek, kus alustasime teadlikuma tööga, et välja
selgitada meie lasteaia väärtused. Väärtuste väljaselgitamise protsess kujunes järgnevalt:
1. „Kriitilise sõbra“ külaskäik – nelja põhilise väärtuse välja toomine ja nendele sisu
leidmine.
2. Pedagoogiline koosolek - erinevate võimaluste hindamine ja väärtustele sisu
kirjeldamine, oma tegevuse dokumenteerimine.

3. Arenguvestlused töötajatega, lastevanematega, laste ja lastevanemate rahulolu
uuringud – (küsimused lastevanematele). Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks,
muutis juhtkond 2019 aastal arenguvestluse vormi. Lasteaia õpetajad (10) esitasid
essee “Minu unistuste lasteaed”, kirjutamise stiil oli vaba ja loominguline ning eiras
kõiki õpetaja kutsestandardi tase 6 nõudeid, ette oli antud esee maht, milleks oli A4
lehekülg 12 kirja vormis. Õpetajate tagasiside vaba kirjutamise stiili kohta oli, et andis
omi mõtteid väljendada, unistada suurelt, küsimused ei piiranud tegevust,
loominguline tegevus. Lasteaia juhtkond koondas esseedest tulevad ettepanekud
ühtseks tervikuks, mida arengukava meeskond kasutas lasteaia 2021-2025 arengukava
tegevuskavas. Näiteks: ettepanek -sõimerühma uus ja madal aed ning statsionaarsed
mänguvahendid - auto, kiikuv hobune jne.
4. Kohapealsete ohtude ja võimaluste hindamine lasteaia personali poolt tervisemeeskond hindas lasteaia ohud ja riskid, mille alusel koostati tegutsemisplaan.
Eesmärgiks on, et ohud saavad kaardistatud ja dokumendis (riskianalüüs)
kuupäevaliselt fikseeritud. Riski avastamisel toimub tema astme määramine ja
seejärel vastavalt tegevuskavale ohu likvideerimine. Tervisemeeskonna töö vormiks
on koosolek, millest võtavad osa tervisemeeskonda kuuluvad liikmed.
Tervisemeeskond koosneb lasteaia töötajatest, kuhu kuuluvad igast rühmast üks liige
(4), samuti tervishoiutöötaja (1), direktor (1), koristaja (1), kokk (1) ja liikumisõpetaja
(1), kokku üheksa inimest. Tervisemeeskond jagab personalile koosolekul arutatud
informatsiooni - e-kirjana, e-lasteaed Eliis või paberkandjal, koosolekust jääb järgi
dokumendina registreerimise leht ja protokoll. Personal on saanud antud erinevate
tervist puudutavate teemadel ettepanekuid teha. Tervisemeeskond arutab ettepanekuid
TEL-koosolekutel, näiteks: toidu menüüde muutmine. Rühma personal oli tähele
pannud, et mõningaid sööke lapsed ei söö (leivasupp, tatrasupp piimaga) ja nelja
rühma õpetaja abid andsid sellest tervisemeeskonna juhile teada. Tervisemeeskond
arutas koosolekul toidu teemat: eesmärgiks seati, koostöös lastevanematega välja
uurida, mida lapsed kodudes söövad. Tervisemeeskond kuulutas välja konkursi: “Minu
kodu lemmiksöök”. Tervisemeeskonnale laekus 44 lemmiktoidu retsepti. Retseptide
põhjal selgus, et laste lemmiktoidud on näiteks, Emma pere lemmikuks on ühepajatoit
sealihaga aga Rasmusele meeldib hommikusööki süüa “Rasmuse moodi” - 1 viil
sepikut, 1 muna, natuke riivjuustu, tomat, kurk ja paprika. Saabunud retseptid olid
lasteaia üldkoridoris lastevanematele ja personalile tutvumiseks, hiljem sündis
retseptidest raamat, mis asub lasteaia köögis, lasteaia kokk kasutab neid nädala menüü
koostamisel.
Lasteaia väärtused on ühiselt kirja pandud (2018-2019), iga lasteaia töötaja sai kaasa rääkida
ühiste väärtuste osas ja need on dokumenteeritud koosoleku protokolli lisadena. Ühisel
koosolekul määrasime, millised põhiväärtused võiksid lasteaias olla, samas lähtusime lasteaia
visioonist ja missioonist, samal koosolekul kaardistasime ka lasteaia töötajate põhiväärtused,
mis on laiend nn lasteaia väärtustele.
1. töötajad on avatud uuele ja elukestvale õppele - õppeaasta alguses koostatakse ja
kinnitatakse koolitusplaan. Koolituse paremaks valimiseks on juhtkond arvestanud
töötajate soovidest ja vajadustest, samuti asutuse prioriteedist. Töötajate
koolitusvajadus selgub jaanuarikuu arenguvestluse käigus, samuti õppeaasta
kokkuvõttest. Töötajate soovidest ja vajadustest valmib koolitusplaan, mis on
koolituste läbiviimise aluseks.
2. loovuse tunnistamine on lapse ja täiskasvanu arengu prioriteet - austatakse lapse
ja täiskasvanu valikuid teha midagi omamoodi, samuti võimaldatakse töötajatel
osaleda erinevatel (savi voolimine, loov maalimine) koolitustel, et julgustada töötajaid

proovima uusi tehnikaid ja loovtöö võtteid, olla ise enesekindlamad ning
pedagoogidena osata juhendada ja julgustada lapsi loovalt tegevusi läbi viima.
Näiteks 2018 korraldati personalile koolitus- väljasõit Alatskivi lossi, kus toimus
savivoolimise õpituba, 2020 toimus personali väljasõit Peipsimaa Külastuskeskusesse,
kus töötajad said õppida pakutrükki. 2017 toimus Väätsa lasteaia ruumides
personalile ühiskoolitus viltimise õpituba.
3. toimub lapsekeskne, lapsest lähtuv, lapse huvisid toetav kasvatamine ja
õpetamine - õpetajate poolt toimub iga õppeaasta alguses õpikeskkonna
kujundamine, mööbli paigutamine, teemanurkade (lugemisnurk, teadusnurk,
meisterdamine, kunstinurk jm). moodustamine, toetades väärtuspõhise keskkonna
kujunemist. Õpetajatel on lubatud rühmaruumi seinte värvimine jm tööd, mis annavad
igale rühmale oma näo ja isikupära. Näiteks õpikeskkonna kujundamise alla kuulub ka
õpetajate poolt rühma akende kujundamine vastavalt aastaaegadele - sügis, talv,
kevad, suvi. Aastatel 2009-2016 oli lasteaia töökorraldus selline, et õpetajad kolisid
igal uuel õppeaastal oma asjadega uude rühmaruumi. 2016.aasta esimesel
pedagoogilisel koosolekul tegid õpetajad juhile ettepaneku, et nad sooviksid nn oma
rühma ja ei peaks igal aastal rühmaruumi vahetama. Õpetajad tõid põhjenduseks välja
selle, et rühma meeskond saab oma rühma keskkonda kujundada ja isikupäraseks
muuta, eesmärgiga toetada laste huvisid ja kujundada õppe-ja kasvukeskkond lapsest
lähtuvalt, toetades sellega väärtuspõhise keskkonna loomist. Väärtustades
õpetajatepoolset initsiatiivi on töötamine juhi poolt korraldatud selliselt, õpetajad ei
pea rühmaruumi vahetama ja saavad pühenduda pedagoogilisele tööle.
Meie väärtused, mis innustavad ja motiveerivad lasteaia kollektiivil töötama ja toetavad
lasteaia missiooni ja visiooni täitmist:
Keskkond - väärtustame oma kodukohta ja loodust, ning selle hoidmist ja hoolimist.
Laste õpetamisel- ja kasvatamisel kasutame ära meie looduskeskkonda. Rühma õpetajad on
õppetöö läbiviimisel kasutanud võimalust õppida looduses, uurida Väätsa mõisapargi
erinevaid puid ja põõsaid, vaadelda linde jm. Õppekäikudele on kaasatud erinevad osapooled
(liikumisõpetaja, lapsed, lapsevanemad, juhtkond), kokkuvõte õppekäigust kajastub e-lasteaed
Eliisis. Õpetajad on õpikeskkonna loojad. Neli rühmaruumid on erineva kujundusega, oleme
sellises arengus, et rühmad vajavad remonti ja uut lastepärast mööblit, õpetajad on aastaaastalt ise oma rühmades pisemaid remonttöid teinud, värvinud seinu, mööblit ja kaasanud
vanemaid uute mänguvahendite valmistamisse n. Kaisukarude rühma raamatulugemise riiul,
Päevalillede rühma raamatute vitriin aluskapp, poriköök õue.
Tervis - väärtustame tervislikke eluviise, õigete valikutega toitumist, füüsilist aktiivsust ning
sõbralikku ja turvalist keskkonda. Tervise edendamisele aitab kaasa tervisemeeskonna poolt
koostatud tegevuskava ja ühisürituste korraldamine. Tervise edendamise rühma kuuluvad
meil lapsed-personal-lapsevanemad, kellele toimub väljatöötatud tegevuskava alusel erinevad
tegevused ja ühisüritused.
Loovus - lähtume lapsest, väärtustame rahvakultuuri ja esivanemate traditsioone, oleme
avatud ja kasutame erinevaid õppimise võimalusi.
Lasteaia õppekavas, mis on kooskõlas riikliku õppekavaga on välja toodud lasteaia õppe- ja
kasvatustegevuse põhimõtted. Õpetaja kavandab tegevused lähtudes lapse arengust ja
edasijõudmisest. Õppe- ja kasvatusprotsessi on kaasatud rühma lapsevanemad, kes saavad
õpetajatele sisulisi ettepanekuid esitada. Lapsevanemad saavad läbi e-lasteaed Eliis tutvuda
õppe- ja kasvatustegevustega. Kolme rühma õpetajad juhinduvad õppetegevuste läbiviimisel
nädalateemadest, tegevusi korraldades valdkonnad lõimitakse, õpetuse keskuseks on mina ja

keskkond. Päevalillede rühm kasutab sel õppeaastal projektipõhist õppeviisi, kus toimub nn
järelplaneerimine.
Koostöö - väärtustame meeskonnatööd ja oleme avatud erinevatele osapooltele. Meeskonna
väärtustamiseks on juhtkonna poolt välja töötatud tunnustamise- ja motivatsioonisüsteem,
mida tutvustatakse juhi poolt töötajatele õppeaasta esimesel koosolekul. Näiteks on välja
toodud materiaalsed ja mittemateriaalsed tunnistused, mittemateriaalse tunnustamise all on
välja toodud kolleegide mitteametlik sõnaline tunnustamine, samuti juhtkonna poolt
korraldatud ühisüritused ja väljasõidud, sünnipäeval õnnitlemine ja ühislauluks kogunemine.
Näiteks töötajate arenguvestluse põhjal (2017-2018) võib väita, et ühiselt korraldatavate
pidude ettevalmistamine võimaldab meeskonda paremini tunda ja suurendab majasisest
koostööd.
Väätsa lasteaial on välja kujunenud oma lasteaia koostöövõrgustik (lapsed, lapsevanemad
(hoolekogu), töötajad, kool, omavalitsus, koostööpartnerid), eesmärgiga toetada lasteaia
visiooni ja missiooni elluviimist.
Üheks huvigrupiks on meil hoolekogu, kes on lastevanemate “käepikendus” ning on kaasatud
lasteaia arengu toetamisse ja arendustegevustesse. Varasematel aastatel (2009-2018) on
koostöö hoolekogu ja lastevanematega kesine, kuigi nõuniku tagasisidearuanne (2017) väidab
vastupidis. Näiteks nõuniku tagasiside 2017 aruande punkt 3 koostöö huvigruppidega
kajastav, et koostööd aktiivse hoolekogu ja teiste tegusate lastevanematega hinnatakse väga
heaks, lastevanemate sihipärase tegutsemise tulemusel on arendatud lasteaia õueala,
koostöös korraldatud üritusi ja õppekäike. Lasteaia eesmärgiks on, et hoolekogu teeks
koostööd lasteasutuse personaliga (rühmaõpetajad). Igal uuel õppeaasta esimesel
rühmakoosolekul (septembris) valitakse rühmadest uus hoolekogu liige, kes siis vastavalt
koolieelse lasteasutuse seadusele peaks jälgima, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks
laste arengule ja huvidele. Õppeaastal alguses (oktoober) kavandab hoolekogu oma
tegevuskava, kus on kajastatud tegevused huvigruppidega ja koostööpartneritega. Hoolekogu
koostöö vormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis ja ühisüritused.
2019-2020 aastal valiti uus hoolekogu, samuti uus
esimees, kes näitas üles aktiivsust sellega, et soovisid
lasteaia üritusi ja väljasõite korralduslikult abistada.
Hoolekogu esimesel koosolekul kaardistati lasteaia
vajadused ja soovid, valiti vastutajad ja töögrupid,
planeeriti ühiseid tegemisi ja üritusi. Näiteks võib tuua
Väätsa kogukonna ühisüritust “Väätsa Jõuluaknad ja
jõululaat”, kus hoolekogu eestvedamisel toimusid
lasteaia kolme rühma lastele (Päevalilled, Kaisukarud,
Mesimummid) erinevad õpitoad - seebi valmistamine,
maiustuste (trühvlid) valmistamine, riidest jõulukuused
ja jõuluehted jm. Valmistatud tooted pakendati rühma
õpetajate ja laste poolt ning need müüdi Väätsa
Jõululaadal. Müügitulu jagati kolme rühma vahel võrdselt ära, hiljem rühm ise otsustas mida
nad selle tuluga teevad. Näiteks Mesimummide rühm soovis parandada oma õpikeskkonda ja
selle raha eest osteti rühma liiklusvaip.
Hoolekogu tegevuskavas oli üritus ka kevadeks (2020) “Väikeste tähtede õhtu”.
Koroonaviirusele pidi üritus peaaegu ära jääma, kuid hoolekogu esinaine Evelin tuli heale
mõttele, teha see läbi kinnise veebikeskkonna grupi. Laste poolt avaldus erinevaid talente:
Nora Sofia julge laul ja lavaline esitlus, Kevin - töömees murutraktoril, Bianka ja Brigitta
laul, tants ja kokkamine. Lasteaia juhtkond tänas hoolekogu esinaist omalt poolt tänukirja ja

vihmavarjuga, kuhu oli trükitud lasteaia logo Paikäpp. Evelini tagasiside oli, et ta on tänust
meeldivalt üllatunud. Hoolekogu aitas ka läbi viia 2019-2020 veebipõhise lastevanemate
rahulolu-uuringu. Rahulolu-uuringu ettepanekute põhjal planeeritakse lasteaia iga-aastane
tegevuskava, samuti rahalisi vahendeid. Näiteks: ettepanek vanemate poolt, õuekeskkonda
uued mänguvahendid.
Juhi veendumus on, et lasteaia hea maine ja tulemuslikkus saavutatakse eesmärgistatud
planeerimise, personali ja koostööpartnerite maksimaalse kaasamise kaudu. 2019-2020 aasta
üldeesmärgiks on “Killuke rõõmu lapse päeva”, kus läbi koostöö huvigruppidega väärustame
meeskonnatööd ja oleme avatud erinevatele osapooltele. Rahuloluküsitlused (2017-2020)
lapsevanematele toovad välja, et lasteaia tugevuseks on peod ja väljasõidud. Pedagoogid
töötavad iga õppeaasta alguses välja aasta põhiteema ja eesmärgid, samuti ürituste
kalenderplaani. Väljatöötatud dokumendid ja eesmärgid on õppeaasta õppe- ja
kasvatustegevuse läbiviimise juhiseks. Lähtuvalt püstitatud eesmärgist ning arvestades
lasteaia väärtustega viisime kuni 2020.aasta märts läbi kõik planeeritud üritused nii
majasiseselt kui ka väljaspoolt seda. 2020 aasta märts toimus veebipõhine koosolek, kus
rühmade õpetajad otsustasid, et seoses koroona viiruse levikuga jäävad märts kuni õppeaasta
lõpuni (mai) kõik planeeritud peod ära, takistades sellega viiruse levikut lasteaias.
Tavapärases olukorras valime pidude ja väljasõitude korraldamiseks lasteaia töötajate seast
vastutava isiku, kes siis vajadusel moodustab ürituse-peo läbiviimise meeskonna.
Informatsioon lasteaias toimuvast saavad lapsevanemad rühma stendilt, lasteaia kodulehelt,
Facebookist (rühma grupp), e-lasteaiast Eliis, koosolekutelt ja rühma õpetajalt. Lastevanemate
koosolekud toimuvad meil kaks korda aastas (sügisel ja kevadel) Sügisesel koosolekul
antakse ülevaade lasteaia uue õppeaasta tegevuskavast, toimuvatest ühisüritustest,
tutvustatakse kodukorda ning valitakse uus hoolekogu liige. Lapsevanemad saavad kaasa
rääkida ja ettepanekuid teha ühiste tegevuste planeerimisel.
Väärtusarenduse põhimõtted on kajastatud lasteaia arengu dokumentides (Arengukava 20212025
https://www.riigiteataja.ee/akt/415052020011
ja
lasteaia
õppekavas
http://lasteaed.vaatsa.ee/wp-content/uploads/2019/03/V%C3%A4%C3%A4tsa-lasteaia-2019%C3%B5ppekava-kinnitatud-18.03.2019-2.pdf

Valitud aspektid (koostöö) ja valiku põhjendus
Oma tulemuste analüüsimisel lähtume (2016-2019) rahulolu-uuringutest ja arenguvestlustest
(arenguvestlused kogu personali ja juhi ning lapsevanemate ja õpetajate vahel). Lasteasutuse
juhi eestvedamise ja juhtimise suund on sõbralik ja toetav uuendusmeelne õhkkond,
eesmärgiga tagada kaasaegne õpikeskkond, asutuse areng koostöös lasteaia personali ja
huvigrupiga. 2016 aastal on pedagoogide ja lasteaia juhtkonna poolt on määratud lasteaia
koostöögrupid (vt lisa 1). Huvigruppide valiku põhjenduseks on, et koostöö huvigruppidega
toetab lasteaia ja lapse arengut ning huvigrupid on kaasatud lasteaia arendustegevustes.
Lasteaia eesmärk on, et lasteaia töötajad, lapsevanemad kui koostööpartnerid teavad meie
lasteaia väärtusi ning läbi nende väärtuste toetaksid lapse õppimist ja arenemist.
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on järgida, et õppe- ja kasvatustegevus
vastaks laste arengule ja huvidele (KLS § 24).
Lasteaia sooviks on, et
1. Hoolekogu, kui koostööpartner on teadlik lasteaia tegemistest ja teevad koostööd
rühma õpetajatega ning lasteaia juhtkonnaga. Läbi hoolekogu informatsiooni on

lapsevanemad lasteaia tegemistest teadlikumad, julgevad võtta vastutust, osalevad
lasteaia tegemistes, teavad ja väärtustavad lasteaia traditsioone.
2. Juhtkond analüüsib ja uurib lastevanemate rahulolu, lasteaias toimuva õppe- ja
kasvatustegevuse kohta ning uurib milliseid koostöövorme lasteaed lastevanematele ja
lastele pakkuda saab.
3. Juhtkond ja õpetajad õpivad läbi analüüsi kirjutamise jälgima ja analüüsima lastega
tehtavaid õppetegevusi, võtma rakendusele lapsest lähtuv õppeviis, õpetajad suudavad
analüüsida oma tööd.

Koostöö positiivne mõju lapsele
Õppe- ja kasvatustegevuse protsessi tulemuslikkuse eest vastutab lasteaia pedagoogiline
nõukogu, kelle ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine ja
hindamine. Lasteaia väärtused on ühiselt töötajate poolt kirja pandud, mis lõimitakse õpetajate
poolt õppetöösse. Kaisukarude rühma õpetajad on välja toonud, et näiteks “Hea koostöö
lastevanematega aitab kaasa positiivse õpikeskkonna kujunemisele. Lapsevanemad osalevad
rühma õpikeskkonna loomisel, õppetegevuste, õppekäikude ning ürituste planeerimisel ja
läbiviimisel. Rühmad on käinud õppekäikudel lastevanemate töökohtades, kus viimased
tutvustavad oma tööd. Nt on meie lasteaia lapsed on tutvunud nii juuksuri, politsei, pagari ja
teiste huvitavate elukutsetega. Või siis ühine spordipäev-ema,isa ja laps-sportlik perekond.
Koostöö arendamise seisukohalt on väga olulised arenguvestlused lapsevanematega. Lasteaias
õppekavas on välja toodud, kuidas toimub lapse arengu jälgimine ning lapse individuaalsuse
väärtustamine. Kord aastas viivad rühma õpetajad läbi lastevanematega arenguvestlused,
mille eesmärk on tugevdada koostööd lapsevanematega, arutledes lapse arengu üle ning leida
lapse arengu jaoks parimad tingimused, tagades lapsele parem arengukeskkond”.

Koostöö kitsaskohad (parendusvaldkonnad) ja nendega tegelemine
Lasteaial on koostatud arendusdokumendid, mille alusel toimub lasteaia töö. Väätsa lasteaed
Paikäpp toimetab oma töös ühiselt kokkulepitud tegevuskava alusel. Lasteaia arendamisel on
olulisel kohal õppe- ja kasvatustegevus, kui lasteaia põhiprotsess, mida toetavad erinevad
kokkulepitud tegevused (ühisüritused, peod, koostöö lastevanemate ja huvigruppidega).
Lasteaia arengule aitab kaasa sõbralik ja lasteaia väärtusi teadev kollektiiv, kes arvestab
ühsteisega ning teeb koostööd lapsevanematega. 2017-2020 on fookuses olnud erinevad
lasteasutuse tüübid ja õpistiilid ( projektõpe, õuesõpe, kiusamisest vaba metoodika),
töökorraldus, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ja läbiviimine, kaasaegsete
õppevahendite (digivahendid, robootika) kasutamine tegevustes. Lasteaia üheks
koostööpartneriks on Väätsa Põhikool, kellega soovime arendada süstemaatilisemat tööd.
Üheks arendusdokumendiks on tagasiside küsitlusleht ”Tagasiside Väätsa põhikoolist”, kus
kajastuv valdkondade kaupa küsitlus lapse koolivalmiduse kohta. Ära on jäänud koolipoolne
tagasiside, kuid lasteaia poolt soovime ellu viia alates sellest õppeaastast 2020-2021 koolilasteaed ümarlaua, eesmärgiga anda koolile teada, kuidas toimub lasteaiapoolne kooliks
ettevalmistamine ja saada koolilt tagasisidet, kuidas lapsed koolis hakkama saavad, saadud
teadmised võtame kasutusse lasteaia arendusdokumentides. Lasteaial on välja töötatud
koolivalmiduskaart, mis samuti toetab lapse lasteaiast kooli minekut ja annab
lapsevanematele, õpetajatele tagasisidet lapse arengu kohta. Koolivalmiduskaart on täitmiseks
lasteaiale kohustuslik, kuid lapsevanema poolt koolile esitamiseks soovituslik, seega puudub
meil samuti ülevaade, kas kool koolivalmiduskaardi lapsevanema poolt saab.

Parendusvaldkonnad ja nendega tegelemine eesmärgiks on saavutada süsteemne koostöö
lastevanemate ja huvigruppidega, selleks on 2020-2021 õa tegevuskavas välja toodud
järgmised tegevused:
1. Koostöö lastevanematega (hoolekogu), kooliga - välja on töötatud tegevuskava,
toimuvad kool-lasteaed ümarlauad
2. Analüüsi kirjutamine - õpetajad kirjutavad õppeaasta lõppedes eneseanalüüsi ja rühma
töö analüüsi, samuti toimuvad arenguvestlused lastevanematega, rahulolu-uuringud
lastevanematega
3. Päevalillede rühma projektõpe - õpetajad on osalenud projektõppe koolitusel,
parendatud on rühma keskkonda, Päevalillede õpetajad on läbi viinud sisekoolituse ja
tutvustanud kolmele rühmale (Kaisukarud, Mesimummid, Päikesekiired) projektõpet
kui lapsest lähtuvat õppestiili.
4. Välja töötada ja läbi viia laste rahulolu-uuring -välja on töötatud küsimustik lastele ja
rühma õpetajad on läbi viinud laste rahulolu uuringu.
5. Arendustegevuseks moodustada eri töörühmad - väärtuskasvatuse töörühm, õppekava
arendamise töörühm jne, seeläbi toimub süsteeme lasteaia arendus, töörühmad on
välja töötanud tegevuskava, mille alusel toimub süsteemne tegevuste läbiviimine ja
nende analüüsimine, koostatud on “Lasteaia 2020-2021 õa aastaraamat”, millest saab
lasteaia iga-aastane traditsioon.
Analüüsi koostasid (nimed koos ametinimetustega):
Analüüs on valminud koostöös: õpetajad Jaanika Lieberg, Marget Tamme, Eve Vooremäe,
Marina Aben, Kadi Perillus, Heidi Kõkk, Kärt Sarapik, Kersti Morel, muusikaõpetaja Heli
Vutt, ujumis-liikumisõpetaja Tiiu Vellama, eripedagoog Karmen Soosaar, õpetaja abid
Annely Arras, Käthlin Punapart, Ivanna Ilves, Maria Kabonen, direktor Ulvi Hantson.
Eneseanalüüsiga kandideerime tunnustusele - head lasteaed edendaja!

Hea sõbra jaoks on valla, me uksed ja me hing…!

