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TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA  2022-2023 

Rühm: LIBLIKAD (lapsed vanuses 3 - 4a ja 6 -7a.), rühma tööaeg 7.30 – 18.00 

Kellaaeg Tegevus 

7.30 – 8.45 1. Laste saabumine 

 info jagamine lastevanematega 

2. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.10 1. Lõimitud õppetegevused 

• hommikuringid 

• tegevused gruppides 

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused, õuesõpe  

 liikumismängud 

 õppe- ja jalutuskäigud 

 vaba tegevus jm 

12.10 – 12.20 Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.25 – 13.00 Lõunasöök 
 

13.00 – 
14.30(KE)/15.00 

Ettevalmistused uneajaks  
unejutu kuulamine, puhkeaeg ja ärkamine 

14.45 – 15.00 
15.00 – 15.40 

1.  Koolieelikute tegevused 

2. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

 huvi- ja vaba tegevus  

 ettevalmistus ootesöögiks 

15.40 – 16.10 Õhtuoode 
 

16.10 – 17.30 
 
 
 

 
 

 
17.30 - 18.00 

 

1. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

2. Vabad mängud toas või õues 

 loovtegevused ja - mängud 

3.  Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

4. Õhtune valverühm, rühmaruumi korrastamine 
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    TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA  2022 – 2023 

Rühm:  PÕRNIKAD (lapsed vanuses 6 – 7 a.),  rühm avatud 7.30 – 17.30 

Kellaaeg Tegevus 

   7.30 – 8.45 Laste saabumine lasteaeda  

 info jagamine lastevanematega 

2. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.25 1. Lõimitud õppetegevused 

 hommikuringid 

 õpptegevused gruppides 

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused,  õuesõpe 

 liikumismängud, loovtegevused  jm. 

12.25 – 12.35 Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.35 – 13.10 Lõunasöök 
 

13.10 – 14.40 Ettevalmistused uneajaks, unejutu kuulamine,  
puhkeaeg ja ärkamine 
 

14.30 – 15.40 1.  Muud tegevused 

 riietumine, ettevalmistus ootesöögiks 

 individuaalne töö lastega 

 vaba ja huvitegevus, loovmängud 

15.40 – 16.10 Õhtuoode 
 

16.10 – 17.30 
 
 
 

 
 
 

 

1. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

2. Vabad mängud toas või õues 

 loovtegevused ja - mängud 

3.   Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

4. Rühmaruumi korrastamine 
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TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA  2022 - 2023 

Rühm: SIILID (lapsed vanuses  3 - 4 a.), rühm avatud 7.30 - 17.30 

Kellaaeg Tegevus 

7.30 – 8.45 1. Laste saabumine lasteaeda  

 info jagamine lastevanematega 

2. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.20 1. Lõimitud õppetegevused 

 hommikuringid 

 tegevused gruppides  

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused, õuesõpe 

 liikumismängud 

 jalutuskäigud, õppekäigud 

 vaba- ja loovtegevus jm 

3. Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.20 – 12.50 Lõunasöök 
 

12.50 – 15.00 Ettevalmistus uneajaks, unejutu kuulamine, 
puhkeaeg ja ärkamine 
 

15.00 – 15.40 1. Muud tegevused 

 riietumine, ettevalmistus ootesöögiks 

 individuaalne töö lastega 

 huvi- ja vaba tegevus, loovmängud 
 

15.40 – 16.10 Õhtuoode 
 

16.10 – 17.30 
 

 
 
 
 

1. Vabad mängud toas või õues 

 loovtegevused ja - mängud 

2.   Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

3.  Muud tegevused, rühmaruumi korrastamine 
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    TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA  2022 - 2023  

Rühm: LINNUD (lapsed vanuses 5 – 6 a.),  rühm avatud 7.00 – 17.30 

Kellaaeg Tegevus 

7.00 – 8.45 1. Hommikune valverühm 

2. Laste saabumine lasteaeda  

 info jagamine lastevanematega 

3. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.30 1. Lõimitud õppetegevused 

 hommikuringid 

 tegevused gruppides 

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused, õuesõpe 

 liikumismängud 

 õppekäigud, jalutuskäigud 

 vaba tegevus jm 

3. Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.30 – 13.00 Lõunasöök 
 

13.00 – 
14.45/15.00  

Ettevalmistused puhkamiseks, unejutu kuulamine 
 

Puhkeaeg ja ärkamine 
 

15.00 – 15.40 1.  Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

 vaba ja huvi tegevus, loovmängud jm 

15.40 – 16.10 Õhtuoode 
 

16.10 – 17.30 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Muud tegevused 

 huviringid  

 individuaalne töö lastega 

2.  Vabad mängud toas või õues 

3.   Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

4. Rühmaruumi korrastamine 
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    TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA 2022- 2023 

Rühm: KALAD (lapsed vanuses  4 –7 a.), rühm avatud  7.30 – 17.30 

Orienteeruvad 
kellaajad 

Tegevus 

7.30 – 8.45 1. Laste saabumine lasteaeda  

 info jagamine lastevanematega 

2. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.15 1. Lõimitud õppetegevused 

 hommikuringid 

 tegevused gruppides  
 

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused, õuesõpe 

 liikumismängud 

 jalutuskäigud, õppekäigud 

 vaba tegevus jm 
 

12.15 –12.30 Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.30 – 13.00 Lõunasöök 
 

13.00 –
14.30(KE)/15.00 

Ettevalmistus uneajaks, 
unejutu kuulamine, puhkeaeg ja ärkamine 

14.30/15.00 – 
15.45 

1. Koolieelikute tegevused 

2. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

 vaba tegevus, loovmängud jm 

 huviringid 

15.40 – 16.10 Õhtuoode 
 

16.10 – 17.30 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

 huviringid 
2. Vabad mängud toas või õues 

 õppe- ja  loovmängud 

3.   Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

4. Rühmaruumi korrastamine 
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    TEGEVUS- JA PÄEVAKAVA 2022 – 2023  

Rühm: NIPID (lapsed vanuses 4 - 5 a.), rühm avatud 07.30 – 18.00 

Kellaaeg Tegevus 

7.30 - 8.45 1. Laste saabumine lasteaeda  

 info jagamine lastevanematega 

2. Individuaalne töö lastega 

 õppe- ja loovmängud 

 vaba tegevus 

8.45 – 9.10 Hommikusöök 
 

9.15 – 12.25 1. Lõimitud õppetegevused 

 hommikuringid 

 tegevused gruppides  

2. Õues viibimine 

 õuemängud, vaatlused, õppetegevused 

 liikumismängud 

 jalutus- ja õppekäigud 

 vaba tegevus jm 

3. Riietumine, ettevalmistused lõunasöögiks 

12.25 – 12.55 Lõunasöök 
 

13.00 – 15.00 Ettevalmistus uneajaks  
unejutu kuulamine,  puhkeaeg ja ärkamine 

15.00 - 15.40 1. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

 vaba tegevus, loovmängud 

15.40 – 16.10        Õhtuoode 
 

16.10 – 18.00 
 
 
 
 
 

 
17.30 -18.00 

1. Muud tegevused 

 individuaalne töö lastega 

2. Vabad mängud toas või õues 

 õppe- ja  loovmängud 

3.   Laste koju saatmine 

 info jagamine lastevanematega 

4. Õhtune valverühm, rühmaruumi korrastamine 

 


