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1. Logopeed Helen Lillemäe koolivalmidusest
Koolivalmidus?
 Lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline, vaimne valmisolek minna
mänguliselt tegevuselt üle suunatud ning kõrgemal tasemel õpitegevusele.
Lapse eale vastav:
Füüsiline areng
 Kehaline areng, liikumisaktiivsus, vastupidavus, füüsiline tegevus.
Sotsiaalne areng
 Lapse sotsiaalset küpsust näitab oskus olla iseseisev, võime olla eemal oma
vanematest.
Vaimne areng
 Koolimineva lapse õppeedukusele paneb aluse mälumaht, mõtlemise areng,
tähelepanu. Kooliküps laps peab oskama kuulata, kuulda, vaadata ja näha.
Koolivalmiduse uurimine
 Vahendatud intervjuu.
 Joonistamise katse.
 Lugemisoskuste prognoosimine.
2. Kevadised üritused lasteaias.
 22.04 „Sipsiku laululaps“, kell 10.30. Lasteaia sisene väike võistlus enne Urvaste
laululast. Kellel tahtmist ja aega võib kuulama tulla.
 29.04 „Kostüümipidu“, kõikidele rühmadele (vabalt valitud kostüümid).
 6.05 kell 16.00 „Urvaste laululaps“ Uue-Antsla rahvamajas ja samas ka emadepäeva
kontsert.
 12.05 „Diskoõhtu“, puudutab keskmist ja vanemat liitrühma.







18.05 kell 15.00 kooliminevate laste lastevanemate ümarlaud.
28.05 „Uma pido“ Intsikurmus. Keskmine liitrühm on ka „Keelepesa rühm“ ja
lapsevanemad saavad koos oma lapsega sellel üritusele tasuta. Tuleb vaid öelda, et
olete Kuldre lasteaia keelepesa rühmast.
31.05 „Eelkooli lõpupidu“ kell 15.30
01.06 osaleb vanem liitrühm projektis „Tunnen ja oskan“, seoses sellega väljasõit
Võrru.
10.06 või 11.06 „Kevadine väljasõit“. Rümaõpetajad pakkusid välja mänguasja
muuseumi külastuse ja sellega oldi nõus. Tasustamine toimub lasteaia kogutud rahast
(oksjon + kaardid). Pakuti ka välja, et piknik võiks toimuda Toomemäel.

3. Lastevanemate rahuloluküsimustiku kokkuvõte
Esimest korda viidi lasteaia lastevanemate rahuloluküsimustik läbi Interneti keskkonnas.
Kahjuks vastas rahuloluküsimustikule vaid 18 lapsevanemat (kokku lasteaia peale 44
peret).
Õppealajuhataja Kristina Absalon luges ette küsimustiku kokkuvõtte.
1. Suhted lasteaias.
 Last märgatakse ja tullakse ikka vastu erinevatele soovidele ja leitakse kompromiss.
 Rühmaõpetajalt saan alati lapse kohta infot kui küsin. Tuleb ise rohkem huvi tunda ja
suhelda nendega.
 On olnud juhtum, kus üks laps ütleb teistele halvasti (nt tema joonistuse kohta), samuti
juhtum, kus laps lööb, viskab teist lumepalliga, kui lapsed on pärast lasteaiast
lahkumist veel lasteaia territooriumil koos lapsevanemaga.
 Kui ma hommikul lapse üle ukse saadan, siis loodan, et rühmaõpetaja või abi on igal
hetkel lapsele toeks. Mitte ei viili küüsi ja korralda muid toimetamisi.
Kommentaar:
* Kui laps viibib pärast lasteaeda veel lasteaia territooriumil koos lapsevanemaga, siis võiks
ka lapsevanem ise tähelepanu pöörata sellele lapsele, kes tema last lumepalliga viskas.







2. Info liikumine lasteaias
Teha rühmadega rohkem koos lastevanematega üritusi.
Väga hästi töötab lasteaia faceboogi leht. Aga pidevalt jääb arusaamatuks lasteaia
õppealajuhataja postitused, et millise rühma kohta need käivad. Ta peaks täpsemalt
kirjutama, et näiteks vanemal liitrühmal kaasa võtta need ja need asjad.
Lisada ka ainult vanemat liitrühma puudutav info Facebooki.
Edastada info lastevanemate koosoleku toimumisest vähemalt 1 kuu enne koosolekut.
Veel parem oleks, kui see info laekuks kohe septembri/jaanuari alguses (eeldades, et
koosolek toimub korra poolaastas).
Kõigi ettevõtmiste puhul, kuhu kaasatakse lapsevanemaid (nt kevadine väljasõit,
emadepäeva aktus), on vajalik piisav etteteatamiseaeg (vähemalt 2 – 3 nädalat), et
oleks parem planeerida ajakava ning logistikat.
Ukse peal võiks oma info, mida on vaja teha või tuua.



Kindlasti peaks lasteaia Faceboki lehel olev nfo kajastuma ka infostendil (uksel). Info
edastamine võiks olla selgem. Kuna lasteaias on mitu rühma, siis millise rühma kohta
täpsemalt jutt käib. Lasteaia juhataja poolt kirjutatud info sisaldab sageli üleliigset
emotsiooni, mis ei anna infole positiivset/edasiviivat tulemust.
Kommentaarid:
* Lasteaja juhataja selgitas, et tema on ka poole kohaga keskmise liitrühma õpetaja, siis
tema postitused käivad keskmise liitrühma kohta.
* Tekkis arutelu ja ikkagi võiks postituste ette kirjutada ka rühma nime, sellepärast et
kindlasti jääb arusaamatuks millised postitused on rühma kohta j millised siis käivad terve
lasteaia kohta (kasvõi joonistuste postitus. Kuskilt postitusest ei loe välja, et see käib kogu
lasteaia laste kohta. Kas siis käis ainult keskmise liitrühma kohta?).
* Lasteaia õpetajad ütlevad, et neil on ustel ja stendidel alati info väljas ja edaspidi on
veel põhjalikumad info edastamisel. Üks lapsevanem tõi välja, et vanema liitrühma ukselt
puudub küll nädala plaan, mille peale õpetaja lubas selle edaspidi sinna lisada.
3. Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine.
 Vanemateni võiks jõuda lasteaias õpitavate laulude sõnad, et vanemad ka kodus
saaksid ka kodus lapsega harjutada.
 Pädevust kui sellist on minul kui lapsevanemal väga raske hinnata, ma eeldan, et
selleks on omad kriteeriumid ja direktor. Loodan, et nad suudavad anda parima.
 Rühmas on lapsi ettenähtust rohkem.
Kommentaar:
* Kui lapsevanem soovib oma lapsega kodus laulusõnu õppida siis võib isiklikult neid
muusikaõpetaja käest küsida.
4. Tugisüsteemide rakendamine
 Ma ei näe, et logopeedilisest ravist lapse osas abi oleks olnud. Tahaks tagasisidet mida
seal tunnis tehakse ja kuidas lapsel läheb. Seni pole olnud mingit teavet selle kohta.
 Ei oska muud lisada, kui et logopeedilist abi laps saab ja mina olen tööga rahul.
Kommentaar:
* Logopeedile Helen Lillemäele võib alati helistada ja infot küsida, kui just ei trehva
lasteaias kokku juhtuma.




5. Kasvukeskkond
Parkimise võiks üle vaadata ja tekitada süsteemi plaan, et oleks kõigile arusaadav
kuidas on turvaline lapsele ja lapsevanemale autoga manööverdamisel.
Kiiduväärt algatus on tantsuringide loomine möödunud aasta lõpus.
6. Soovin veel lisada
Jaanuarist pidi algama lasteaias ka jalgpalli ring. Miks selle ringi kohta midagi
rohkemat kuulda pole. Möödas on juba kaks kuud ja midagi pole ette võetud. Mul
oleks selline ettepanek, et lapsed läheksid kuni lasteaia lõpuni nende kasvatajatega
kellega alustavad. See oleks koht kus mõelda. Olen palju kuulnud selle kohta, et

vanemas liitrühmas õpetajatel pidevalt kurjad näod. Võib olla teeb muutus lasteaia
keskkonnale head.
 Küsimustiku puhul ei ole üheselt arusaadav, miks teema „Info liikumine lasteaias“
juurde on paigutatud väide „Hoolekogu suudab mõjutada lasteaias toimuvat“.
 Jään Teie pingutustega rahule ja jätkake samas vaimus. Kes tahab tüli norida see teeb
seda nii või naa.
Kommentaar:
* Jalgpalli ring on jäänud ringi juhendaja tervislike põhjuste pärast olemata. Ringi juhendaja
ise annab sellest teada millal saavad olema jalgpalli ringid.
4. Lapsevanem Anti Värton räägib mängumaja projektist.
 Kokku koguti oksjoni ja annetustega 906 eurot.
 Maja on välja valitud ja läheb maksma 1000 eurot. Puuduoleva 96 eurot saadakse
kooli korraldatud oksjonist.
 Mängumaja valmimise aeg on aprilli viimase nädalal algul.
 Kui mängumaja valmis, siis tahaks teha kaks talgupäeva, kus saaks maja ühiselt ka
värvitud. Maja värvi valivad välja lasteaia õpetajad.
 Kui on selge, mis kuupäevadel talgupäevad toimuvad, siis paneme üles rühma uste
peale tabeli ja lapsevanemad võiksid kirjutada oma nime millisel päeval tulla saaksid.
5. Jooksvad küsimused
 Valmis on saanud uus Kuldre Kooli koduleht, sinna lisatakse ka lasteaia infot. Paluks
jälgida lisaks faceboogi grupile ka Kuldre Kooli kodulehte.
 Esitati küsimus, et äkki võiks lasteaia maja ees oleva kõnnitee paigutus olla teine. Anti
Värton selgitas, et sellest on vallas mitmeid kordi jutuks olnud ja muudatus tuleb.
 Lapsevanem püstitas küsimuse, et kas on huvi suvise valverühma järgi. Kui seda teha
tahetakse (lastevanemate aktiivsus peab olema suur), siis seda tuleks arutada ja lisada
järgmise aasta eelarvesse.
 Lasteaed on kuni jaanipäevani lahti.

