
Kursuseprogramm 
 

Ainekood  RKA6077.RK NIMETUS:  PÕHIPRAKTIKA I 

Maht 6 EAP kaugõpe Orienteeriv kontakttundide ja 

iseseisva töö maht: 156 t 

sh praktika algus- ja 

lõpuseminarid kolledžis 

Õppesemester: K A 

Eesmärk: 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. 

Kursuse lühikirjeldus: (sh iseseisva 

töö sisu kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Üliõpilane vaatleb õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevust ja koostab vaatluslehed;  

koostab nõuetekohaselt  iseseisvalt ühe ja koostöös juhendajaga 

2 nädalakava, kus on lõimitud erinevad tegevused (liikumine, 

õuesõpe, tegevus väikestes rühmades);    

kavandab ja viib läbi õppe- ja kasvatustegevusi alates teisest 

praktika nädalast vastavalt tegevuskavale;  

visualiseerib õppimist, koostab mõistekaarte;  

analüüsib läbiviidud õppe- ja kasvatustegevusi ning koostab 

nõuetekohaselt kolm õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi;  

viib läbi lapse arengu hindamise ning koostab hindamislehe;  

analüüsib laste igapäevategevusi ja koostab analüüsilehe; 

analüüsib laste mängu ja koostab analüüsilehe;  

vaatleb ja analüüsib teise praktikat sooritava üliõpilase õppe- ja 

kasvatustegevuse läbiviimist;  

teeb koostööd  ja kaasab õpetaja abi;  

osaleb rühmas laste vaba tegevuse juhtimisel; täidab päevakava 

põhimomentidest tulenevaid ülesandeid; suunab laste mängu; 

organiseerib laste õues viibides liikumismänge ja laste tegevust;  

suhtleb lastevanematega; tutvub lapsevanematega tehtava 

koostööga rühmas;  

osaleb kõikidel lasteasutuse üritustel ja koosolekutel; osaleb 

koos lastega muusika- ja liikumistegevustes; 

 kogu praktika vältel täidab üliõpilane praktika õpimappi, mis 

kajastab tema tegevust praktikal. 

Õpiväljundid: Põhipraktika I järel üliõpilane: 

- oskab analüüsida õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevust; 

- oskab kujundada õppe- ja kasvatustegevuses sõimerühma 

lapsest lähtuva mängulise ja turvalise kasvukeskkonna; 



- oskab kavandada, läbi viia ja analüüsida õppe-ja 

kasvatustegevust;  

- oskab hinnata ja analüüsida sõimerühma laste arengut; 

- oskab hinnata ja  reflekteerida oma tööd. 

Hindamisvorm: Arvestus 
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Asenduskirjandus: -  

Õppetöös osalemise ja arvestusele 

pääsemise nõuded 

Üliõpilane osaleb põhipraktika I algus- ja lõpuseminaris. 

Üliõpilane viibib  praktikal kõigil ettenähtud päevadel ning 

osaleb kõigis tegevuskavaga põhipraktikal ettenähtud tegevustes 

ning esitab kokkulepitud ajaks juhendavale õppejõule 

nõuetekohase elektroonilise praktika õpimapi. 

Iseseisva töö nõuded: 1. Eneseanalüüsi koostamine (Lisa 1) 

Üliõpilane koostab põhipraktika I käigus eneseanalüüsi, 

lähtudes oma ootustest põhipraktikale I ja hinnates oma 

tugevaid ning arendamist vajavaid aspekte ning enda tegevust 

õpetajana.   
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Hindamiskriteeriumid: Eneseanalüüs sisaldab kõiki nõutud 

komponente.  

 

2. Praktika tegevuskava koostamine ja analüüsimine (Lisa 

4) 

Üliõpilane koostab koostöös praktikarühma juhi ja juhendava 

õpetajaga praktika perioodiks tegevuskava. Tegevuskava peab 

sisaldama põhipraktika I ülesannete  

täitmise ja iseseisva töö ajalist jaotust. Peale praktika lõppu teeb 

üliõpilane tegevustest kokkuvõtte, annab ülevaate tegevuskava 

tegelikust täitmisest. 

Hindamiskriteeriumid: Tegevuskava sisaldab kõiki põhipraktika 

I ülesandeid. Tegevuskava on juhendajatega kooskõlastatud. 

Tegevuskava kokkuvõte sisaldab ülevaadet kõigist praktikaga 

seotud tegevustest ning on kinnitatud praktikarühma juhi ja 

juhendava õpetaja allkirjaga.  

 

3. Igapäevategevuse analüüs (Lisa 5) 

Üliõpilane vaatleb ja analüüsib rühma igapäevategevusi 

Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane on kasutanud 

igapäevategevuste analüüsimisel sobivat terminoloogiat. 

Analüüs on sidus ja loogiline. 

 

4. Õppe- ja kasvatustegevuse vaatlus (Lisa 6). 

Üliõpilane vaatleb ja analüüsib õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja 

kasvatustegevust, võttes aluseks tegevuse vaatluse hindamise 

kriteeriumid.  

Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane lähtub analüüsi koostades 

õpitust. Analüüsi koostamisel kasutatakse erialast 

terminoloogiat. Analüüs on sidus ja loogiline ning selles eristub 

üliõpilase lähenemisnurk. Dokumenteeritud on 2 vaatlust. 

 

5. Õppe- ja kasvatustegevuse kavade koostamine (Lisa 7). 

Üliõpilane koostab läbiviidavate õppe- ja kasvatustegevuste 

kavad alates teisest praktika nädalast rühmas. Kava arutab 

üliõpilane läbi juhendava õpetajaga, kes selle ka enne tegevust 

kooskõlastab.  

Hindamiskriteeriumid: Õppe- ja kasvatustegevuste kavad 

vastavad  kehtestatud vormistusnõuetele ning õppe- ja 

kasvatustegevuse hindamise kriteeriumitele. 

 

6. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine ja analüüsimine 

(Lisa 8) 

Üliõpilane viib läbi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused 

ning analüüsib oma tegevuse tulemuslikkust õppe- ja 

kasvatustegevuse analüüsimise vormi alusel. 



Hindamiskriteeriumid: Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimine 

on analüüsitud vastavalt õppe- ja kasvatustegevuse hindamise 

kriteeriumitele. 

 

7. Mängu analüüs (Lisa 9). 

Üliõpilane vaatleb ja analüüsib rühma mängukeskkonda ja laste 

mängu.  

Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane on kasutanud 

mängukeskkonna ja laste mängu analüüsimisel sobivat 

terminoloogiat. Analüüs on sidus ja loogiline 

 

8. Lapse arengu hindamine (Lisa 10). 

Üliõpilane viib läbi ühe rühma lapse arengu hindamise ja 

koostab kokkuvõtte. Lapse arengu hindamisel võib kasutada ise 

valitud materjale, põhjendades valikut.   

Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane on kasutanud lapse arengu 

hindamise kokkuvõtte koostamisel sobivat terminoloogiat ja 

langetanud asjakohaseid hinnanguid. 

 

 

Arvestuse sooritamiseks vajalik 

miinimumtase 

Üliõpilane osaleb põhipraktika I algus- ja lõpuseminaris 

ülikoolis. Üliõpilane viibib  praktikal kõigil ettenähtud päevadel 

ja osaleb kõigis tegevuskavaga põhipraktikal I ettenähtud 

tegevustes ning esitab kokkulepitud ajaks juhendavale 

õppejõule nõuetekohase praktika õpimapi. 

Täiendav informatsioon kursuse sisu 

kohta, kursuse jaotumine teemade 

kaupa sh seminarivormis toimuvate 

kontakttundide ajad päevaõppe 

üliõpilastel. 

Põhipraktika I algus- ja lõpuseminaride ajad lepitakse kokku 

õppetöö käigus seminari läbiviivate õppejõududega. 

Põhipraktika ajakava lasteasutuses lepitakse kokku enne 

praktika algust praktikat juhendava õppejõu ja  lasteasutuse 

praktikarühma juhiga.  

Üliõpilase tegevuste üldine jaotus (NB! iga üliõpilane 

koostab oma isikliku tegevuskava): 

Enne praktikat: osalemine algusseminaril, kursuseprogrammi 

ja selle lisadega põhjalik tutvumine, praktika lasteaia 

kodulehega tutvumine. 

Esimene nädal: lasteaia ja rühma dokumentatsiooniga 

tutvumine, praktika tegevuskava koostamine, oma I 

eneseanalüüsi koostamine, õpetaja tegevuse vaatlemine, 

vaatluslehtede koostamine, märkmete tegemine 

igapäevategevuste ja mängu kohta, õpetaja abistamine 

õppetegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, 

igapäevategevuste läbiviimisel, lastega mängimine, vaadeldava 

lapse ja vaatlusmetoodika valimine, kokkulepete sõlmimine. 

Hiljemalt esimese nädala  viimaseks päevaks edastab üliõpilane 

juhendavale õppejõule oma kooskõlastatud praktika 

tegevuskava (Lisa 4) 



Teine nädal: iseseisev igapäevategevuste läbiviimine, laste 

mängu juhendamine (nii sees kui väljas), koostöö tegemine 

teiste täiskasvanutega, täiendavate märkmete tegemine 

igapäevategevuste ja mängu kohta, õpetajaga koos 

õppetegevuste ettevalmistamine ja läbiviimine (varemkoostatud 

kavade järgi), järgmise nädala tegevusteks ettevalmistumine 

(NB! oma ideede pakkumine), märkmete tegemine vaadeldava 

lapse kohta. 

Kolmas nädal: iseseisev igapäevategevuste läbiviimine, laste 

mängu juhendamine, vähemalt ühel päeval kogu rühma 

tegevuse (nii igapäevategevused, mäng kui õppetegevused) 

läbiviimine ja teiste täiskasvanute (õpetaja, õpetaja abi) 

kaasamine, kaasüliõpilase iseseisvalt läbiviidud õppe-

kasvatustegevuse vaatlemine, selle videosse võtmine ja 

analüüsimine  

Viimase nädala lõimitud õppe- kasvatustegevuse kavandamine, 

NB! täiesti uus kava, arvestades eesmärke. 

Peale praktikat: II eneseanalüüsi tegemine, igapäevategevuste 

ja mängu analüüsi ning lapse arengu analüüsi lõplik 

vormistamine, praktikast kokkuvõtte tegemine, praktika 

õpimapi korrastamine ja selle edastamine juhendavale 

õppejõule, osalemine lõppseminaril 
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