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Põhipraktika I eesmärk on:  

 

 luua võimalused teoreetiliste teadmiste praktiliseks 

rakendamiseks töös kuni kolmeaastaste lastega; 

 toetada seoste kujunemist üliõpilase õppe- ja 

kasvatustegevuse läbiviimise kogemuse ja omandatud 

teadmiste vahel;  

 võimaldada üliõpilaste oskuste kujunemist lapse arengu 

toetamisel,  suhtlemisel lasteasutuses õpetajana ning õppe- ja 

kasvatustegevuste korraldajana. 



Praktika korraldus: 
 Üliõpilased on praktikal koolieelses lasteasutuses sõimerühmas. Kestus kokku 3 nädalat.  

 Praktikale eelneb praktikaalgusseminar üliõpilaste instrueerimiseks ja ülesannete 
täpsustamiseks. 

 Praktika toimub individuaalse ajakava alusel, lähtuvalt lasteaia töökorraldusest. 

 Üliõpilane tutvub praktikalasteaia töökorraldusega. Täidab nii lasteaia juhtkonna kui ka 
praktika lähijuhendaja nõudmisi, peab kinni lasteaia kodukorrast, osaleb aktiivselt lasteaia 
igapäevases tegevuses, võtab osa lasteaia ja rühma üritustest. 

 Üliõpilased seavad sisse praktika õpimapi, kuhu märgib talle antud ülesanded, praktikal 
tehtud tähelepanekud, kõigi õppetegevuste eesmärgid ja analüüsi, mida ta näeb rühmaga 
läbi viidavat ning ka ise läbi viib.  

 Viimasel praktikapäeval teeb praktikant üldkokkuvõtte oma tööst, vormistab 
praktikamapi ja esitab vajalikud materjalid lasteaias praktikat juhendavale õpetajale 
praktikandi tööle hinnangu andmiseks (hinnanguleht) ja praktikamapi juhendajale 
hindamiseks.  

 Praktika lõpeb seminariga, kus üliõpilased teevad kokkuvõtte läbitud praktikast. 

 Peale seminaril esinemist esitab üliõpilane nõuetekohaselt vormistatud praktika õpimapi 
Moodles. 



Üliõpilase ülesanded (1) 
ENNE PRAKTIKALE MINEKUT: 

 osaleb praktika algusseminaril kolledžis; 

 tutvub kursuseprogrammi ja selle lisadega ning praktika lasteaia 
kodulehega; 

 töötab läbi materjali Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal 
üliõpilasele ja juhendajale.  (2010). Tallinn. OÜ Vali Press. 
http://eduko.archimedes.ee/files/Pedagoogiline%20praktika%2
0lasteaias.%20Abimaterjal%20%C3%BCli%C3%B5pilasele%20ja
%20juhendajale.pdf  

 kirjutab eneseanalüüsi I ( Lisa 1) ja seab praktikaks isiklikud 
professionaalse arengu eesmärgid lähtuvalt praktika 
üldeesmärkidest; 

 läbib praktikalasteaias töötamiseks vajaliku tervisekontrolli. 

 

http://eduko.archimedes.ee/files/Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal %C3%BCli%C3%B5pilasele ja juhendajale.pdf
http://eduko.archimedes.ee/files/Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal %C3%BCli%C3%B5pilasele ja juhendajale.pdf
http://eduko.archimedes.ee/files/Pedagoogiline praktika lasteaias. Abimaterjal %C3%BCli%C3%B5pilasele ja juhendajale.pdf


Üliõpilase ülesanded (2) 

PRAKTIKAT ALUSTADES: 

 Lasteasutusse saabudes võtab ühendust õppealajuhataja või 

direktoriga, keda teavitab praktikale saabumisest ja esitab 

nõuetekohase tervisetõendi. 

 Teatab viivitamatult kolledži praktika koordinaatorile, 

lasteasutuse õppealajuhatajale või juhendajale, kui haigestub 

või mõnel muul mõjuval põhjusel ei saa osaleda praktikal. 

 Koostab praktika tegevuskava hiljemalt esimese praktika 

nädala lõpuks. 

 



Üliõpilase ülesanded (3) 
PRAKTIKAT LÄBIDES: 

 Täidab praktika juhendis ette nähtud ülesandeid. Peab kinni praktika 

tegevuskavast, valmistudes hoolikalt ette igaks praktikapäevaks. 

 Praktika toimub tööpäevadel kella 8.00-13.30 või 13.30-17.30, soovitavalt 

kolmel hommikupoolikul ja kahel õhtupoolikul. 

 Peab kinni koolieelse lasteasutuse tööd reguleerivatest õigusaktidest sh 

praktikalasteaia kodu-, sisekorra- ja tervishoiueeskirjast ja päevakavast. Järgib 

isikuandmete kaitse seadusest ja administratsiooni ning praktikajuhendaja 

korraldustest. 



Üliõpilase ülesanded (4) 

PRAKTIKAT LÄBIDES: 

 Teeb pidevalt koostööd juhendajaga, vajadusel 

õppealajuhendajaga ning kolledži praktika koordinaatoriga. 

Probleemide ilmnemisel praktikal võtab kolledžipoolse 

praktika juhendajaga ühendust esimesel võimalusel. 



Üliõpilase ülesanded (5) 

PRAKTIKA LÕPPEDES: 

 teeb eneseanalüüsi II;  

 vormistab lõplikult igapäevategevuste ja mängu analüüsi ning 

lapse arengu analüüsi, teeb kokkuvõtte praktikast, korrastab 

praktika õpimapi ning esitab selle hindamiseks juhendavale 

õpetajale ja kolledžipoolsele juhendajale lasteaias. 

 laeb õpimapi koos hinnangutega  Moodlesse;  

 osaleb praktika lõppseminaril. 



Esimene nädal 
 tutvub lasteaia ja rühma töökorraldusega (lisa2, Lisa 3); 

 koostab individuaalse praktika tegevuskava ja kooskõlastab selle 
juhendava õpetajaga (Lisa 4); 

 vaatleb juhendava õpetaja tegevust (vaatluslehtede koostamine, 
märkmete tegemine igapäevategevuste ja mängu kohta) (Lisa 5); 

 vaatleb juhendava õpetaja poolt läbi viidud kahte lõimitud õppe-
kasvatustegevust ja analüüsib neid koos juhendaja õpetajaga (Lisa 6); 

 abistab juhendavat õpetajat õppekasvatustegevuste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel ning igapäevategevuste läbiviimisel;  

 osaleb laste vabamängus; 

 valib vaadeldavad lapsed ja vaatlusmetoodika (Lisa 11); 

 hiljemalt esimese nädala  viimaseks päevaks edastab üliõpilane 
kolledžipoolsele juhendajale oma kooskõlastatud praktika tegevuskava 
(Lisa 4). 

 



Teine nädal  
 juhendab iseseisvalt laste päevategevusi ja laste mängu (nii toas kui 

õues); 

 teeb koostööd teiste täiskasvanutega rühmas ja lasteaias;  

 jälgib ja analüüsib ühte last võimalikult paljudes tegevustes, 
sealjuures ka mängus, (teeb kokkuvõtte lapse meeldivatest ja 
vastumeelsematest tegevustest. Miks on nii -  püüab vastata, 
analüüsida) (Lisa 11); 

 kavandab ja viib läbi koostöös juhendava õpetajaga kaks lõimitud 
õppekasvatustegevust, koostab eelnevalt põhjaliku tegevuse 
konspekti ja kooskõlastab selle juhendava õpetajaga (Lisa7); 

 kooskõlastab ja valmistab ette järgmise nädala tegevusteks (NB! 
oma ideede pakkumine);  

 teeb märkmeid vaadeldavate laste kohta õpetaja poolt 
juhendatavates tegevustes ja vabamängus (Lisa 11). 



Kolmas nädal  
 viib iseseisvalt läbi laste igapäevategevusi ja juhendab laste mängu;  

 kavandab ja viib läbi vähemalt kahel päeval kogu rühma tegevuse 

(nii igapäevategevused, mäng kui õppetegevused) kaasates teisi 

täiskasvanuid (õpetaja, õpetaja abi); 

 korraldab kahe enda poolt läbiviidud tegevuse videosse võtmise ja 

analüüsib seda juhendava õpetajaga; 

 valmistab tegevuse läbiviimisel kasutatava õppe- või 

mänguvahendi; 

 jälgib laste mängu, teeb märkmeid. (Milliseid mänge lapsed 

mängivad omaalgatuslikult, mida juhendab ja suunab õpetaja. 

Loetleb erinevaid mänguliike.) (Lisa 10). 



Praktika lõpul 

 praktika lõpus koostab ja kooskõlastab juhendava õpetajaga 

Eneseanalüüsi II (Lisa 12); 

 võtab (laseb võtta) vähemalt ühe oma õppetegevuse videosse 

ja esitab selle juhendaja õppejõule koos analüüsimiseks 

(kaugõppe üliõpilastele kohustuslik) 

 praktika lõppedes esitab üliõpilane juhendavale õppejõule 

õigeaegselt nõuetekohaselt täidetud praktika õpimapi (Lisa 

13); 

 osaleb praktika lõppseminaril kolledžis. 



Praktikamapp 
Nr  Üliõpilase poolt koostatud materjalid Alus 

Sisukord 

Sissejuhatus 

1. Eneseanalüüsid I  Lisa 1 

2. Praktika lasteaia kirjeldus Lisa 2 

3.  Praktikarühma kirjeldus Lisa 3 

4. Praktika tegevuskava koos täitmise analüüsiga Lisa 4 

5.  Igapäevategevuste vaatlus ja analüüs Lisa 5 

6. Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlus (kaks õpetaja tegevuse vaatlust) Lisa 6 

7.  Õppe- ja kasvatustegevuse kava (neli tegevust) Lisa 7 

8.  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüsid (üliõpilase koostatud ja juhendava 

õpetaja koostatud) 

Lisad 8, 

9 

9.  Mängu vaatlus ja analüüs Lisa 10 

10. Lapse üldoskuste hindamine Lisa 11 

11.  Praktika juhendaja hinnang üliõpilase tegevusele  Lisa 12 

12. Eneseanalüüs II 

Kokkuvõte  


