
 

 

ESMÄRK : “ HOOLIN JA HOIAN” 

  

*  Lapsed  on sotsaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus. 

* Laps oskab teiste laste kõrvalt sõbralikult mängida. 

* Laps suhtub sõbralikult loodusesse. 

* Laps osaleb koos täiskasvanuga ühistegevustes. 

  

  

MUSTJALA LASTEAIA RÜHMA TÖÖPLAAN 

2019/20 ÕPPEAASTAL 

  

  

SEPTEMBER- TERE  VAHVA LASTEAED! 

  

AEG NÄDALA TEEMA SÜNDMUSED MUUD TEGEVUSED NÄITUSED/ STENDID 

2.-6. sept. Mina teel lasteaeda. 1. september teadmiste 

päev- aktus 

    

9.-13. sept. Lasteaed on minu 

mängumaa. (rühmareeglid) 

     NÄITUS STENDIL -ühistöö “Suve 

meenutused” 

16.-20. sept. Sussa- pussa saan ma 

riidesse...”(riietus- riiete õige 

järjekord) 

      

23.-27. sept. “Porgndid need 

punapoisid...”(juurviljanädal) 

  Matk „ Tere kuldne 

sügis” 

Mihklipäeva 

näitus „Lemmikloomad”(vanemaga 

meisterdamine aiasaadustest) 

  

OKTOOBER – KULDNE SÜGIS AIAS, METSAS, PÕLLUL 

  



30. sept. -4. okt. “Oi kui ilus õunake” 

(talvevarud keldrisse- 

marjad, puuviljad) 

  

Õpetajate päeva tähistamine- 

rühmas lapsevanemad 

    

7.-11.  okt. “Tere kirju sügis” (lehtede, 

seente nädal) 

  „Jooksen, hüppan, viskan 

palli...” - sügisene 

spordipäev 

  

14.-18. okt. “Leib see täidab lapse 

kõhu” (leivanädalal 

erinevad viljad) 

  Jalutuskäigud sügisesse 

metsa. 

  

21.-25. okt. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal 

28. okt.- 1. nov. Kas sa tead, kus ma elan? 

(kodu;- metsloomad) 

Hingedepäev- 2. nov.     

  

                    

  

NOVEMBER-  MINA, MINU PERE 

4.- 8. nov. Minu isa on muhe mees... 

Mardipäev 

  Isadepäeva pidu rühmas 

koos idadega/ vanaisadega. 

NÄITUS STENDIL-  

“Minu isa lips” 

11.-15.  nov. Mina oma perega.       

18.- 22. nov. Mis tööd ma suurena teha 

tahaksin. (ametid) 

      

25.- 29.nov. Koduloomad ja nende 

lapsed. 

Kadripäev- 25. nov. 

Kadripäev- 

karneval -  AMETID 

  NÄITUS STENDIL- „Minu 

issi särk” 

 

DETSEMBER- LUMIVALGE JÕULUOOTUS 

2.-6.  dets. Päkapikud, mis te teete? 

(päkapikunädal) 

I. advent  

-tähistamine koos kooliga 

    

9.-13. dets. Pagari piparkoogid- jõulu 

eelsed tegevused- 

piparkoogid, kuusenädal. 

  

  II. advent - „Minu 

jõulujutt”- loeb lapsevanem 

rühmas 

NÄITUS STENDIL 

- „Jõulukaunistused ja 

kaardid „ 

16.- 20.dets. “Külla tuleb jõulumees, 

kingikott tal jalge ees.” 

JÕULUPIDU- jõulumaale III advent - Minu jõulu 

salm 

  

  

  

23.- 27. dets. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal 



  

JAANUAR  –  ME KELGULE, ME KELGULE… 

  

30. dets.- 3. jaan. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängude nädal 

3.- 10. jaan. Talv nüüd tuli külla.   Liikumismäüngude päev 

rühmas. 

  

13.- 17. jaan. Olen terve laps virk ja 

kraps. 

  Matk „Talvine 

mets” (looduse vaatlus) 

  

20.-24. jaan. Metsloomade, lindude elu 

talvises metsas. 

      

27.- 31. jaan. Sõidan, sõidan … millega?       

  

VEEBRUAR  – EESTIMAA- OLED MINU KODUMAA 

  

3.-7. veebr. Muinasjutt on muinasjutuline. Lasteaia sünnipäev - 5. veebr. 

tähistamine rühmas 

  NÄITUS- „Minu 

sünnipäeva 

kaart  lasteaiale”   

10.-14. veebr. Kõik me sõbrad head. 14. veebr.- Sõbrapäev Sõbrapäeva pidu rühmas 

(koos koogi 

meisterdamine; kaardide 

tegemine; mängud) 

  

17.- 21. veebr. Eestimaa mu kodumaa.  EV sünnipäev rühmas   

  

 NÄITUS SEINAL- laste 

tööde näitus. 

24.- 28. veebr. VAHEAEG – individuaalsed tegevused, mängud 

25. veebr.- VASTLAPÄEV 

  

MÄRTS  – MEIL ON KEVAD SÜDAMES 

  

2.- 6.  märts Kevadine loodus kutsub õue...       

9.- 13. märts “ Punamütsike ja kuri hunt.” 14. märts- Emakeelepäev  Teatri külastus   

16.- 20. märts “ Kas tunned meid?” (ränd ja 

paigalinnud) 

  Raamatukogu külastus- 

jutu lugemine 

  

23.- 27. märts Lilled lõhnavad nii magusalt. 

(lillenädal) 

      

  

APRILL  – JUBA PUNGAD PUHKEVAD PUUL … 

  



30. märts -3. aprill Minu abilised kodus. 

(kodumasinad) 

1. aprill- Naljapäev- tagurpidi 

Ants 

 Matk „Otsime 

kevadet” (looduse vaatlus) 

  

6.- 10. aprill Sära, sära päikene, 

munakesi värvime. 

 10. aprill- Suur Reede “Koks- koks munakoks”- 

munade värvimine rühmas. 

  

13.- 17. aprill Süda on mul tugev, terve.     NÄITUS STENDIL 

- „Lihavõtte 

kaart  ja kaunistused”  

20.- 24.  aprill VAHEAEG 

 27. aprill- 1. mai  Putukad ja mutukad         

                  

  

MAI – PÄIKE PAISTAB, LOODUS LOKKAB ... 

4.- 8. mai Minu emakene hea.     NÄITUS STENDIL “ 

Lillekimp emale” 

11.- 15. mai Kevad, kevad lepartiinu 

südames… 

Emadepäeva pidu- koos 

kooliga 

  NÄITUS STENDIL- „Minu 

ema/ 

vanaema”  (joonistused) 

18.- 22. mai Ära viska prügi maha, 

loodusel on muidu paha, 

paha. 

   „Kiiremini, kõrgemale, 

kaugemale”- kevadine 

spordipäev 

  

25.- 29. mai Tuleb tore suvi meil.   Väljasõit mere äärde „ Tere 

meri”- Tagaranna   

  

27. - 31.mai Lasteaed saab juba läbi, 

algab puhkus! 

Lasteaia kevadpidu- lõpupidu 

1. juuni-  Lastekaitse päev 

 „Ootame koos 

suve”  (piknik kellegi 

lapse kodus) 

  

  

  

JUUNI – TERE SUVI! 

1.- 5. juuni Palju asju teada sain. ( 

kordamine) 

 Lasteaia kevadpidu- 

lõpupidu 

1. juuni- Lastekaitse päev 

 “Ootame koos suve” ( 

piknik kellegi lapse kodus) 

  

  

 


