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Eesmärk:  

- reflekteerida mõtestada ja analüüsida oma erialast pädevust ja 

rolli õpetajana ning seada eesmärke oma professionaalseks 

arenguks; 

- tutvuda õppe- ja kasvatustegevustega erinevates koolieelsetes 

lasteasutustes ning nendes kokkulepitud väärtuste ja reeglitega;  

- analüüsida koostööd rühma meeskonnas, tähtsust ja 

võimalikkust koolieelses lasteasutuses 

- osaleda rühma õppe- ja kasvatustegevustes ja laste mängu 

mängu juhendamisel. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Üliõpilane analüüsib oma erialast pädevust ja rolli õpetajana ning seab 

eesmärgid oma professionaalseks arenguks; tutvub tööga erinevates 

koolieelsetes lasteasutustes – tutvub õppekavaga, vaatleb ja analüüsib 

õpetajate kavandatud ja läbiviidud õppe- ja kasvatustegevusi, rühmas 

loodud õpikeskkonda ning rühma tasandil toimuvat koostööd. Osaleb 

koos rühma õppe- ja kasvatustegevustes, kavandab ja juhendab laste 

mängu. Praktikat ei kanta üle VÕTA-ga. 

 

Iseseisev töö:  

- esimesel nädalal tutvub viies erinevas koolieelses lasteasutuses 

õpikeskkonna ja õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtetega ning 

koostab nähtu kohta kokkuvõtvad analüüsid; 

- teisel nädalal tutvub ühes koolieelse lasteasutuse rühmas õpp- 

ja kasvatustegevusega; 

- osaleb koos õpetajaga õppe- ja kasvatustegevustes ja laste 

mängude suunamisel ja juhendamisel; 

- vaatleb ja analüüsib õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevust ja meeskonnatööd rühmas ning koostab 

analüüsi;  

- koostab koostöös õpetajaga ühe mängu kirjelduse, viib mängu 

läbi ja analüüsib;  

- koostab eneseanalüüsi;  

- koostab praktika õpimapi ja esitab eDidaktikumis. 

Õpiväljundid: 

 

Üliõpilane: 

- mõtestab ja analüüsib oma rolli õpetajana ning õpetajatöö 

põhiväärtusi;  

- reflekteerib oma erialast pädevust ja arvestab sellega 



enesearengu kavandamisel;  

- tunneb organisatsioonis kokkulepitud väärtusi ja reegleid;  

- oskab analüüsida vaadeldud õppe- ja kasvatustegevust;  

- oskab juhendada,  läbi viia ja analüüsida laste mängu. 
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Tartu Ülikool 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Üliõpilane osaleb praktika lasteasutuses I algus- ja lõpuseminaris 

ülikoolis. Üliõpilane viibib  praktikal kõigil ettenähtud päevadel ja 

täidab praktika ülesandeid ning esitab kokkulepitud ajaks 

eDidaktikumis nõuetekohase praktika õpimapi. 

Iseseisva töö nõuded Iseseisev töö: 

eDidaktikumis praktika õpimapi esitamine.  

Õpimapp sisaldab: 

1) 5 kokkuvõtvat analüüsi viiest lasteaia vaatlusest; 



2) 1 õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse vaatlus ja analüüs; 

3) 1 mängu kava koostamine ja läbiviimine (kirjeldus ja analüüs); 

4) üliõpilase eneseanalüüs. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid või 

arvestuse sooritamiseks 

vajalik miinimumtase  

Arvestuse sooritamiseks on vajalik:  

- osaleda praktika seminarides;  

- osaleda lasteasutuses praktikal vastavalt praktika lasteasutuses 

I suunamisele tööpäevadel kokkulepitud ajakava alusel, 

soovitavalt nädalas kolmel hommikupoolikul (kell 8.00-13.00) 

ja kahel õhtupoolikul (kell 14.00-17.30) 

- koostada ja esitada nõuetekohane praktika õpimapp 

eDidaktikumis. 

Täiendav informatsioon 

kursuse sisu kohta, 

kursuse jaotumine 

teemade kaupa sh 

seminarivormis 

toimuvate 

kontakttundide ajad 

Praktika lasteasutuses I algus- ja lõpuseminaride ajad lepitakse kokku 

õppetöö käigus. Praktika ajakava lasteasutuses lepitakse kokku enne 

praktika algust lasteasutuse juhiga. 
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