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TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

Täiendkoolituse asutuse nimetus 

Õppekava nimetus 

LASTE LUGEMA JA KIRJUTAMA ÕPETAMISEST EELKOOLIEAS  

Esimesed sammud Lugemispesa loomisel  

Õppekavarühm Kasvatusteaduse õppekavarühm 

143 Koolieelikute õpetajate koolitus 

Õppekava koostamise alus Õpetaja, tase 6 kutset läbivad kompetentsid 

B.2.1 Õpi-ja õpetamistegevuse kavandamine 

B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine 

B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 

Õppe eesmärk  Koolituse läbinud õpetaja kasutab õppetunni kavandamisel lõimitud ja 

mängulisi võtteid.  

Sihtgrupp  Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, 

huvikooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja viivad läbi õppeprotsessi 

lapse lugema - ja kirjutama õpet eelkoolieas. 

Õppemeetodid  Tulenevalt eesmärgist kombineeritakse erinevaid täiskasvanuõppe 

meetodeid. Kasutusel on miniloengud, arutelud, paaris-ja grupitööd, 

kogemuste vahetus. 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on aktiivsed osalejad ning 

kaasarääkijad õppeprotsessis, luues, katsetades ja kujundades uusi 

teadmisi ja oskusi. 

Õpiväljundid  Kirjeldab keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja 

võtteid. 

 Rakendab lugema ja kirjutama õpetamisel erinevaid metoodilisi 

võtteid. 



2 
 

Õpingute alustamise 

tingimused 

Puuduvad  

Õppe kogumaht 7 akadeemilist tundi,  

Õppe sisu   Kirjaoskust toetav õpikeskkonna kujundamine. 

 Mängu kaudu õppimine 

 Vahendite loomine ja kasutamine  

 Eakohased tegevused 2a-7a. 

 Lugude jutustamine paberi, nööri ja pliiatsi abil. 

 

Koolituse kokkuvõtte, tagasiside, lõpetamine 

Õppekeskkond ja - 

vahendid  

Õpe toimub täiskasvanute õppimist toetavates koolitusruumides. 

Toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ja on 

sõltuvuses õppurite arvust. Igaks kursuseks on ette valmistatud 

õppematerjal paberkandjal. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse 

osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile. 

Õppematerjalid Õppematerjalid on koostatud individuaal-ja rühmatööde läbiviimiseks, 

tuginetakse koolitaja  J. Sepa koostatud õppematerjalile  

 Raamatule „Loe, mängi, võida“ Tähe-ja lugemismängud“ 

Koolibri 2017.    

 Metoodilisele kogumikule „Täiskasvanu roll lapse arendamisel 

ja lugema õpetamisel“  

 Kahele ideede kogumikule: „Lugemis-ja kirjutamisülesannete 

harjutamine“ 6-7-aastastele ja „Häälikust sõnani“ 4-6 aastastele 

ja 

 Piret Kukke, raamatule „Käed aitavad kõnelda“ Atlex, 2013. 

Minimaalne osalejate arv 20-25 

Õppe lõpetamise tingimused 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Grupitöös osalemine ja ülesannete 

sooritamine 

Grupitöö esitamine ja arutluskäikude 

argumenteerimine 

 

Lõpetamise tingimused ja 

väljastatavad dokumendid 

Tõend: osalenud auditoorses töös  100%  

Koolitajate kvalifikatsioon. Jelena Sepp Haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog-

nõustaja). Alushariduse vanempedagoog, Eesti Lugemisühingu 
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juhatuse liige ja koolitaja. Huvi OÜ Koolituskeskuse juht ja koolitaja 

Piret Kukk Haridusteaduste magister (eripedagoog-nõustaja), 

täiskasvanute koolitaja, tase 5. 

 

 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

https://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=463 

Õppekava kinnitamise aeg 10.03.2020. 

 

https://www.lugemisyhing.ee/index.php?page=463

