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1. PRAKTIKA  EESMÄRK  

Praktika eesmärk on:   
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 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 tulemusena 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. 

Praktikal toimuvad sissejuhatav ja lõpuseminar. Lõpuseminariks esitab üliõpilane praktika 

õpimapi Moodles. Praktika õpimapis on esitatud:  

Nr  Üliõpilase poolt koostatud materjalid Alus 

1.  Tiitelleht  

2. Sissejuhatus   

3. Üliõpilase eneseanalüüs I  

4. Praktika aja- ja tegevuskava Lisa 1 

5. Õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse analüüs (1 analüüs) Lisa 2 

6. Üliõpilase koostatud õppe- ja kasvatustegevuse kavad (2 kava) Lisa 3 

7. Läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuste analüüs (2 analüüsi) Lisa 4 

8.  Üliõpilase koostatud nädalakava  

9.  Lapse arengu analüüs  

10.  Laste mängu analüüs Lisa 5 
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11. Üliõpilase eneseanalüüs Lisa 6 

12.  Lasteaiapoolse juhendava õpetaja tagasiside Lisa 7 

13. Video läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuses (ainult tsükliõpe)  

14. Kokkuvõte  

 

2. OSAPOOLTE ÜLESANDED JA VASTUTUS 

2.1 Üliõpilase ülesanded praktikal  

Praktika toimub 2 nädala jooksul 1,5 – 3-aastaste lastega sõimerühmades koolieelsetes 

lasteasutuses tööpäevadel kella 8.00-13.00 või 14.00-17.30, soovitavalt kolmel hommikupoolikul 

ja kahel õhtupoolikul. Praktikant viibib lasteasutuses igal päeval 5 tundi. Puudumisest tuleb 

koheselt informeerida ülikoolipoolset juhendajat ja lasteaia praktikarühma juhti. Kõik puudutud 

päevad tuleb järele teha. Üliõpilasel on praktika sooritamise ajal kehtiv tervisetõend.  

Üliõpilase ülesanded:  

- osaleb ülikoolis toimuval praktika eelseminaril ja järelseminaril;  

- tutvub rühma õppe- ja kasvatustegevusega ning dokumentatsiooniga; 

- osaleb koos õpetajaga aktiivselt kõikidel praktika päevadel õppe- ja kasvatustegevustes 

ning laste mängude suunamisel ja juhendamisel; 

- vaatleb ja analüüsib õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja kasvatustegevust ja meeskonnatööd 

rühmas;  

- koostab koostöös õpetajaga ühe nädalakava; 

- koostab õpetaja juhendamisel kaks tegevuse kava ja viib läbi kaks õppe- ja 

kasvatustegevust 2 – 3-aastaste lastega ning analüüsib läbiviidud tegevusi;  

- vaatleb ühte 2 – 3-aastast last ja analüüsib praktikaperioodi lõpul tema arengut; 

- vaatleb laste mängu ja mängukeskkonda ning analüüsib seda;  

- koostab eneseanalüüsi I enne praktikale suundumist ja eneseanalüüsi II peale praktika 

lõppu;  

- koostab praktika õpimapi ja esitab Moodles. 
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2.2 Praktika juhendajate ülesanded 

2.2.1 Lasteaiapoolse praktikarühma juhi ülesanded 

- tutvustab üliõpilastele lasteaeda, õppekasvatustegevuse korraldust, tutvustab praktika 

rühmi; 

- teeb üliõpilaste ja juhendavate õpetajatega praktika kokkuvõtva arutelu praktika lõpus 

2.2.2 Lasteaiapoolse juhendava õpetaja ülesanded  

- tutvustab üliõpilasele rühma meeskonda, lapsi, rühma õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldust ja dokumentatsiooni; 

- viib läbi ühe tegevuse üliõpilasele vaatlemiseks ja pärast tegevust viib läbi arutelu; 

- juhendab üliõpilast nädalakava ja õppe- ja kasvatustegevuste kava koostamisel ja 

läbiviimisel;  

- annab üliõpilasele tagasisidet läbiviidud tegevuste kohta;  

- arutleb igapäevaselt üliõpilasega rühma õppe- ja kasvatustegevuse küsimuste üle; 

- annab kirjaliku tagasiside üliõpilasele. 

2.2.3 Ülikoolipoolse juhendaja ülesanded:  

- tutvub praktika materjalidega, 

- külastab üliõpilasi lasteasutuses (päevaõpe) 

- tutvub ja annab hinnangu üliõpilase praktika õpimapile; 

- analüüsib ja annab hinnangu üliõpilase praktika sooritamisele; 

- nõustab üliõpilast vastavalt vajadusele; 

- teeb koostööd praktika juhendajatega. 

 

3. PRAKTIKA ÜLESANNETE KIRJELDUS JA 

HINDAMINE 

3.1 Praktika aja- ja tegevuskava 

Üliõpilane koostab koostöös juhendava õpetajaga praktika perioodiks tegevuskava. Tegevuskava 

peab sisaldama praktika ülesannete täitmise ja iseseisva töö ajalist jaotust. Peale praktika lõppu 

teeb üliõpilane tegevustest kokkuvõtte (Lisa 1). Hindamiskriteeriumid: Tegevuskava sisaldab 
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kõiki praktika ülesandeid. Tegevuskava on juhendajatega kooskõlastatud. Tegevuskava 

kokkuvõte sisaldab ülevaadet kõigist praktikaga seotud tegevustest. 

3.2 Õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 

Üliõpilane vaatleb ja analüüsib ühte õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja kasvatustegevust võttes 

aluseks tegevuse vaatluse hindamise kriteeriumid (Lisa 2). Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane 

lähtub analüüsi koostades õpitust. Analüüsi koostamisel kasutab erialast terminoloogiat. Analüüs 

on sidus ja loogiline ning selles eristub üliõpilase endapoolne hinnang ja ettepanekud tegevusele. 

3.3 Õppe- ja kasvatustegevuse kavad 

Üliõpilane viib praktika perioodil läbi kaks lõimitud õppe- ja kasvatustegevust. Eelnevalt koostab 

üliõpilane läbiviidavate õppe- ja kasvatustegevuse kavad lähtudes etteantud vormist (Lisa 3). 

Kava arutab üliõpilane läbi juhendava õpetajaga, kes selle ka enne tegevust kooskõlastab. Kavad 

esitab üliõpilane õpimapis. Hindamiskriteeriumid: Õppe- ja kasvatustegevuste kavad vastavad  

nõuetele ning õppe- ja kasvatustegevuse hindamise kriteeriumitele. 

3.4 Läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuste analüüs 

Üliõpilane viib läbi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused ning analüüsib oma tegevuse 

tulemuslikkust õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimise vormi alusel. Üliõpilane esitab mapis 

kahe tegevuse analüüsid vastavalt vormile (Lisa 4). Hindamiskriteeriumid: Õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimine on analüüsitud vastavalt õppe- ja kasvatustegevuse hindamise 

kriteeriumitele. 

3.5 Nädalakava 

Üliõpilane koostab koostöös õpetajaga praktika teise nädala jaoks nädalakava kasutades 

lasteasutuse vormi. Üliõpilane on aktiivne omapoolsete ettepanekute ja ideede esitamisel. 

Hindamiskriteeriumid: Õppe- ja kasvatustegevuse nädalakava on koostatud lähtuvalt õppe- ja 

kasvatustegevuse kavandamise nõuetest.  

 

3.6 Lapse arengu analüüs 

Üliõpilane viib läbi ühe 2 – 3-aastase 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. 
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3.7 Mängu analüüs 

Üliõpilane vaatleb ja analüüsib 2 – 3-aastaste laste rühma mängukeskkonda ja laste mängu 

vastavalt analüüsi kriteeriumitele (Lisa 5). Hindamiskriteeriumid: Üliõpilane on kasutanud 

mängukeskkonna ja laste mängu analüüsimisel sobivat terminoloogiat. Analüüs on sidus ja 

loogiline. 

 

3.8 Üliõpilase eneseanalüüs 

Üliõpilane koostab praktika käigus eneseanalüüsi (Lisa 6), lähtudes oma ootustest praktikale ja 

hinnates oma tugevaid ning arendamist vajavaid aspekte ning enda tegevust õpetajana. Samuti 

hindab enda pedagoogilisi kompetentse kutsestandardist lähtuvalt. Hindamiskriteeriumid: 

Eneseanalüüs sisaldab kõiki nõutud komponente. 

3.9 Juhendaja hinnang üliõpilasele 

Lasteaiapoolne juhendav õpetaja annab tagasiside üliõpilase praktikale (Lisa 7).  

 

3.10 Video läbiviidud õppe- ja kasvatustegevusest (ainult 

tsükliõpe) 

Tsükliõppe üliõpilastel on kohustuslik esitada ülikoolipoolsele juhendajale video läbiviidud õppe- 

ja kasvatustegevusest. Videot ei tohi kärpida, näha peab olema tegevus tervikuna. Video 

esitatakse sobivasse keskkonda nii, et ei oleks avalik ja esitatakse juhendajale link, kust ta saab 

videot vaadata. Juhul, kui üliõpilane tegevusest videot ei esita, on praktika mittearvestatud.  
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Lisa 1  Praktika tegevuskava 
 

Praktika aja- ja tegevuskava 

Üliõpilase nimi: _________________________________________________________ 

 

Kuupäev Praktika lasteasutus, kavandatud 

tegevus 

Märkused 

I nädal  

   

   

   

   

   

II nädal  

   

   

   

   

   

 

Kokkuvõte tegevuskava täitmisest 
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Lisa 2 Õpetaja õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 

 

Õpetaja poolt läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuse analüüs 

Kuupäev: 

Laste vanus: 

Laste arv: 

Õpetaja: 

Teema: 

Tegevuse eesmärgid: 

 

Analüüs:  

1. Kuidas toimus eesmärkide täitmine? 

2. Milline oli tegevuse seos nädala/kuu eesmärkidega?  

3. Kuidas olid kaasatud rühma teised töötajad? 

4. Kuidas toimus erinevate valdkondade lõimimine?  

5. Milline oli tegevuse ülesehitus ja kas see oli lastele sobiv? 

6. Milline oli kasutatud õppemeetodite ja vahendite sobivus lastele? 

7. Milline oli laste kaasatus, huvi, millised olid mängulise, aktiivse õppimise ja valikute 

tegemise võimalused? 

8. Kuidas toimus laste motiveerimine, tunnustamine, innustamine? 

9. Mida lapsed õppisid? Milline oli seos õpetaja püstitatud eesmärkidega? 

10. Milline oli õpetaja kõne ja suhtlemine lastega? 

11. Milline on Teie poolne üldine hinnang tegevusele? 
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Lisa 3  Õppe- ja kasvatustegevuse kavad 

Õppe- ja kasvatustegevuse kava 

Kooskõlastatud           Nimi (juhendaja) 

  

Kuupäev: Laste vanus:    Laste arv:  Üliõpilane: 

Teema: 

Eesmärgid 

Üldoskused: 

Mina ja keskkond: 

Keel ja kõne: 

Matemaatika: 

Kunst: 

Liikumine: 

Muusika: 

  

Tegevuse käik 

  

Tegevuse 

osad 

Õpetaja tegevus, käsitletavad alateemad, olulisemad 

mõisted, küsimused, kasutatavad meetodid, võtted 

Vahendid 

I Sisse- 

juhatus 
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II 

Põhiosa 
 

  

 

III 

Lõpetav 

osa 

  

  

  

  

  

Lisa 4 Läbiviidud õppe- ja kasvatustegevuste analüüs 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE LÄBIVIIMISE ANALÜÜS 

  

Kuupäev: Laste vanus:    Laste arv:  

  

Üliõpilane: 

Teema: 

  

Analüüsi aspektid: 

1) eesmärkide täitmine; 

2) erinevate valdkondade lõimimine, ülesehituse loogilisus; 

3) tegevuse sisukus, kasutatud õppemeetodite sobivus, vahendite asjakohasus 

4) laste kaasatus, huvi, mängulise, aktiivse õppimise ja valikute tegemise võimalused; 

5) laste motiveerimine, tunnustamine, innustamine, meeleolu loomine. 

6) üliõpilase keelekasutus, probleemilahendusoskused, meeskonnaliikmete kaasamine 

7) Hinnang - mis õnnestus hästi? Mida muuta ja täiendada? 

Üliõpilase analüüs 
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Juhendaja tagasiside ja ettepanekud 
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Lisa 5 Mängu ja mängukeskkonna analüüs 

Mängu analüüs 

Kirjeldus ja analüüs (hinnang olukorrale ja ettepanekud olukorra muutmiseks) 

 Mängukeskkond 

1. Kes on loonud mängukeskkonna? 

2. Mis põhimõtetest lähtuvalt on mängukeskkond kujundatud? 

3. Kuivõrd on mänguasjad lastele kättesaadavad? 

4. Milline on mööbli ja mänguvahendite paigutus rühmaruumis? 

5. Millised võimalused on loodud erinevate mänguliikide mängimiseks? 

6. Kuivõrd toetab mängukeskkond õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevusi? 

7. Kuivõrd on mängukeskkonna loomisel arvestatud laste soolise, vanuselise, arengulise ja 

kultuurilise eripäraga? 

 Laste mäng 

1. Milliseid mänguliike mängivad lapsed vabal ajal, milliseid mänguliike kasutavad õpetajad 

kavandatud tegevustes? 

2. Kuidas toimub mängu kaudu õppimine? 

3. Kuidas on mäng kajastatud rühma dokumentatsioonis (nädalakava, päevakava, päevik)? 

4. Millised on laste lemmikmängud (mis mänge mängitakse kõige sagedamini, milliste 

mänguasjadega)? 
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Lisa 6 Üliõpilase eneseanalüüs  

1. Millised olid minu ootused  praktikale ja milliseid uusi teadmisi ja kogemusi soovisin 

saada praktikal? 

2. Kuidas minu ootused praktikale täitusid? 

3. Millised olid minu tugevamad küljed, olulisemad oskused laste arengu toetajana ning 

tegevuse/mängu juhendajana? 

4. Millised minu isiksuseomadused aitasid mind lastaiaõpetaja töös kõige enam? 

5. Milliste omaduste ja teadmiste puudumine ning millised omadused või hoiakud takistasid mul 

lasteaiaõpetaja tööd edukalt teha? 

6. Millised praktikaülesanded osutusid mulle rasketeks? Miks? 

 

KUTSESTANDARDI PEDAGOOGILISTE KOMPETENTSIDE ANALÜÜS 

B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine 

1. Oskan kirjeldada rühma ja 

õppija õpivajaduste 

analüüsimise teoreetilisi 

aluseid. 

Nimetage, kirjeldage teoreetilisi aluseid, millele olete 

tuginenud ja millest lähtuvalt õppijate õpivajadusi 

analüüsinud ning oma õppe- ja kasvatustegevusi 

kavandanud. 

2. Oskan kirjeldada 

õpperühma õpivajaduste 

arvestamist ja õppekavas 

fikseeritud õpiväljundite 

saavutamist illustreerides 

neid näidetega isiklikust 

praktikast. 

Kuidas arvestate õpieesmärkide seadmisel ja õpitegevuse 

kavandamisel 

a) rühma ja õppija arengutaset,  

b) õpioskusi, 

c) õpimotivatsiooni? 

Tooge  näiteid.  

 

7.  Oskan arvestada õpi- ja 

õpetamistegevuse 

planeerimisel laste 

Kas oskate õpetamistegevuse planeerimisel arvestada 

õpilaste õpiharjumusi ja eripära? Kuidas on see 

väljendunud senises praktikas? Tooge näde, kuidas olete 
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õppimise ja õpetamise 

eripärasid. 

laste õppimise eripära arvestanud. 

B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine 

2. Oskan analüüsida 

vähemalt kahte oma töös 

kasutatavat meetodit ning 

kirjeldada vähemalt ühte 

mängu. 

Nimetage peamisi meetodeid, mida oma töös kasutate. 

Kirjeldage lühidalt kahte meetodit  ja ühte mängu, mida 

olete kasutanud, mis on laste arengut toetavad. 

3. Oskan väärtustada 

õppijat, pean tähtsaks 

eetilisi tõekspidamisi, 

järgin õpetaja kutse-

eetikat. 

Kirjeldage lühidalt peamisi eetilisi tõekspidamisi mis on 

Teie kui õpetaja jaoks olulised ja kuidas olete neid oma 

tegevuses järginud. Kuidas väärtustate laste õigusi? 

Aluseks  võtta õpetaja kutse-eetika koodeks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 7 Juhendava õpetaja hinnang  

HINNANG PRAKTIKALE KOOLIEELSEST LASTEASUTUSEST 

 Üliõpilane: …………………………………….. 
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Hindamisvaldkond 

1. Üliõpilase kontakt lastega 

(oskus lastega kontakt leida ja suhelda, oskus lapsi mängus ja tegevustes juhendada) 

Juhendaja hinnang: 

  

  

2. Üliõpilasepoolne õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, läbiviimine ja 

analüüs (oskus kavasid koostada, tegevust ette valmistada, õppe- ja kasvatustegevuse 

põhimõtete tundmine, oskus tegevust läbi viia, dokumenteerida ja analüüsida) 

Juhendaja hinnang:  

  

  

3. Üliõpilase kontakt õpetajaga ja rühma meeskonnaga (suhtlemisoskus, avatus, 

konsulteerimine rühma dokumentatsiooni, planeeritava tegevuse jm osas) 

Juhendaja hinnang 

  

 

4. Üliõpilase aktiivsus ja korrektsus (oskus organiseerida iseseisvalt lastele mänge 

või tegevusi toas ja õues, asjakohased ettepanekud, initsiatiivikus, huvitatus, iseseisvus, 

tegevuskavast, ajakavadest, kokkulepetest kinnipidamine) 

Juhendaja hinnang: 

  

 

5. Kokkuvõte üliõpilase tegevusele 

(üliõpilase peamised tugevused, edasiselt arendamist vajavad oskused) 

  

  

  

  

  

Juhendaja soovitus - üliõpilase praktika hinnata:  

arvestatud  � 
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mittearvestatud� 
  

 

Koostaja nimi: ..........................................     Allkiri: ........................................ 

  

Kuupäev: ................................................. 
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