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õppekavas lisa 5 

Laulasmaa Kool Klooga lasteaed 

Laste arengu jälgimise tabel 
LAPSE NIMI: ............................................................................          SÜNNIAEG: .............................................                     

VAATLUS TEOSTATUD:  kuupäev                      kuupäev                             kuupäev                            kuupäev                   kuupäev                      kuupäev   

                                              kuupäev                      kuupäev                             kuupäev                            kuupäev                   kuupäev                      kuupäev 

 
oskus 

vanuseti  
tegevus 2 a 3.a 4.a 5a 6a 7a 

Vaimne areng Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad 

2
-4

 a
a
st

a
n

e
 

Oskab leida pildilt õpetaja poolt häälitud sõna.             

Tunneb ja nimetab kõiki põhivärve             

Tunneb oranži, lillat, pruuni             

Hääldab õigesti häälikuid järgi             

Leiab/märkab pildil erinevusi             

Teab mõisteid suur-väike; suurem-väiksem             

Teab mõisteid on suurem kui; on väiksem kui             

Oskab/püüab esemeid rühmitada värvuse / suuruse järgi             

Oskab loendada 3ni             

Teab mõisteid üks ja palju             

Teab nimetada ööpäeva osi (öö, päev)             

Oskab jutustada pildi järgi oma kogemuse põhjal             

Leiab oma nime teiste nimede seast             

5
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Laps oskab nimetada sõnade esimest/ viimast häälikut             

Laps oskab nimetada häälikute arvu sõnas             

Laps oskab öelda oma aadressi             

Laps näitab ja nimetab ruutu             

Laps näitab ja nimetab kolmnurka             

Laps näitab ja nimetab ringi             

Laps näitab ja nimetab ristkülikut             

Laps tunneb ja nimetab kõiki värve ja värvitoone             

Laps teab mõisteid kõrgem-madalam             

Laps teab mõisteid laiem-kitsam             

Laps teab mõisteid esimene, viimane             

Laps oskab järjestada suuruse järgi             

Laps teab mõisteid suurem-väiksem-keskmine             

Laps oskab nimetada erinevusi pildil             

Laps oskab leida paarilise suuruse järgi             

Laps oskab leida paarilise värvi järgi             

Laps oskab nimetada 4 aastaaega ja teab nende järjekorda ning 

iseloomulikke tunnuseid 
            

Laps oskab nimetada erinevaid osi (hommik, lõuna, õhtu, öö), nende             
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järjekorda 

Laps oskab nimetada nädalapäevi ja teab nende järjekorda             

Laps oskab loendada 12-ni             

Laps oskab moodustada hulki             

Laps eristab paremat ja vasakut poolt             

Laps teab mõisteid rohkem- vähem- ühepalju             

Laps teab mõisteis pikem-lühem             

Laps teab mõisteid ees- taga             

Laps leiab kirjeldatud eseme pildilt             

Laps oskab kirjeldada eset pildilt             

Laps oskab vastata küsimustele pildi kohta             

Laps oskab jutustada pildi järgi             

Laps tunneb numbreid 1-10 ja oskab leida vastava arvu esemeid             

Laps oskab kirjutada oma nime             

6
 -
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Laps teab oma sünnipäeva             

Laps oskab nimetada nädalapäevi ja teab nende järjekorda             

Laps oskab nimetada erinevusi pildil             

Laps teab mõisteid kõrgem-madalam             

Laps teab mõisteid laiem- kitsam             

Laps nimetab kõiki värve ja värvitoone             

Laps näitab ja nimetab ruutu             

Laps näitab ja nimetab kolmnurka             

Laps näitab ja nimetab ringi             

Laps näitab ja nimetab ristkülikut, oskab öelda, mille poolet erinevad 

ruut ja ristkülik 
            

Laps oskab öelda oma aadressi             

Laps oskab öelda esimest/viimast häälikut             

Laps oskab öelda häälikute arvu sõnas             

Laps oskab järjestada suuruse järgi             

Laps teab mõisteid suurem-väiksem-keskmine             

Laps teab mõisteid esimene, viimane, eelviimane             

Laps tunneb numbreid 1-10ni             

Laps oskab liita ja lahutada 5 piires, teab märke -,+ ja=             

Laps oskab nimetada 4 aastaaega ja teab nende järjekorda ning 

iseloomulikke tunnuseid 
            

Laps oskab nimetada erinevaid ööpäeva osi (hommik, lõuna, õhtu, 

öö), nende järjekorda 
            

Laps teab kellal täis- ja pooltundi             

Laps oskab moodustada hulki, öelda, mitme võrra on üks hulk 

suurem, ja hulki võrdsustada 
            

Laps eristab paremat ja vasakut poolt             

Laps teab mõisteid pikem-lühem             
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Laps teab mõisteid ees- taga             

Laps loeb kokku sõna ja leiab vastava pildi             

Laps leiab kirjeldatud eseme pildilt             

Laps oskab kirjeldada eset pildilt             

Laps oskab vastata küsimustele pildi kohta             

Laps oskab jutustada pildi järgi             

Laps oskab kirjutada oma nime             

2
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 Füüsiline areng 2 a 3.a 4.a 5a 6a 7a 

Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad 

Kõnd poomil (iseseisvalt)             

Seis ühel jalal             

Hüplemine ühel jalal  (V, P)             

Hüpitsaga hüppamine             

Roomamine              

Tirel ette             

Palli vise  (ühe käega, kahe käega)             

Palli püüdmine             

Palli veeretamine (kaaslasele, veereva palli kinni püüdmine)             

Palli põrgatamine             

Palli vise vastuseina (kinni püüdmine)             

Seistes lööb palli jalaga             

Joostes hoiab tasakaalu ja sihti              

Ronib iseseisvalt redelist üles ja alla              

sõidab tõukerattaga  (jalgrattaga)             

Lapse rüht (istudes, seistes)             

Sooritab harjutusi ettenäitamise teel              

Sooritab harjutusi juhendamise teel             

Lapse aktiivsus füüsilises tegevuses              

2
 -
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Lapse sotsiaalne areng 2 a 3.a 4.a 5a 6a 7a 

Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad 

Suhtlemisoskused: Arusaamine korraldustest             

Suhtlemine täiskasvanutega              

Suhtlemine lastega             

Teab viisakusreegleid - teretab, palub, tänab, vabandab, palub andeks             

Palub/küsib teistelt abi             

Jagab enda asju teistega             

Küsib luba võõra asja kasutamisel             

Oskab/suudab kontrollida oma käitumist             

Omab sõprussuhteid/mängib teiste lastega             

Lohutab mängukaaslast             

Osavõtt tegevustest: Koostöö erinevates situatsioonides - lastega             

Koostöö erinevates situatsioonides - täiskasvanutega             
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Suudab oodata oma järjekorda             

Kuulab/jälgib juttu, luuletust jne             

Töötab omaette ülesandega (3a -10 min, 4a -15 min 5a -20 min, 6a - 

25min) 
            

Eneseteenindus: Igapäevatoimingutega toimetulek             

Kasutab iseseisvalt WC-d             

Püüab riietuda iseseisvalt             

Keerab riided õiget pidi             

Asetab riided õigesse kohta (nagi, riiul)             

Nuuskab nina             

Kasutab söömisel lusikat, kahvlit, nuga õigesti             

Sööb puhtalt ja iseseisvalt             

Magab lõuna-und             

Otsustusvõime (6a.)             

Peenmotoorika: Käeline areng             

Silma ja käekoostöö (lükkimine/toppimine, puzled)             

Hoiab pliiatsit õigesti             

Savist/plastiliinist voolimine             

Lõikab kääridega             

Puudutab pöidlaga igat sõrme             

Rebimine             

Mäng ja vabategevus: Arvestab mängureeglitega             

Vaba aja sihipärane kasutamine 

(leiab iseseisvalt endale tegevusi) 

            

Viib alustatu lõpule             

Mängib teiste lastega             

Esitab jutte, luuletusi, laule             

Kehastab mängides erinevaid rolle             

Kasutab mängimisel erinevaid vahendeid (klotse, puzlesid jne)             

Kutsub kaaslase/d endaga mängima             

Koristab enda järgi mänguasjad             

Tähelepanekud laulmistegevuse kohta: Aktiivsus tegevuses             

Tähelepanekud võimlemistegevuse kohta: Aktiivsus tegevuses             

 Mitte eesti keelt kõnelevate laste arengu jälgimise tabelid 

eesti keel kui teine keel 

2 a 3.a 4.a 5a 6a 7a 

Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad Sügis Kevad 

2
 -
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 Tunneb huvi eesti keele vastu.             

Kordab ja hääldab järele lihtsamaid sõnu.             

Tunneb ära lihtsamad õpitud sõnad ja väljendid tuttavas kontekstis 

ning mõistab neid. 

            

Reageerib tegevustes kasutatavatele lihtsamatele korraldustele.             

Oskab vastata lihtsamatele küsimustele.             

Tunneb huvi Eesti rahvussümbolite vastu.             
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Näitab üles huvi suhtlemise vastu ning vajaduse korral loob kontakti 

täiskasvanute ja teiste lastega. 

            

4
 -

 6
 a
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Laps mõistab lihtsamaid õpitud küsimusi              

Laps kordab järele õpitud sõnu ning kasutab neid tuttavate esemete, 

tegevuste ja omaduste nimetamisel 

            

Laps hääldab järgi kuuldud sõnu             

Laps tunneb ära Eesti lipu ja oskab seda kirjeldada             

Laps tunneb Eesti rahvussümbolitest rahvuslille ja rahvuslinnu ning 

oskab neid nimetada 

            

Laps teab mõnda eestikeelset liisusalmi             

Laps kuulab eestikeelset ettelugemist ja jutustamist             

Laps tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid ning mõistab neid             

Laps teab peast mõnda eestikeelset laulu, luuletust             

Laps tunneb kirjapildis ära oma nime ja mõned eestikeelsed sõnad             

Laps teab ja oskab nimetada, mis riigis ta elab             

Laps oskab koostada lihtsamaid lauseid             

6
 -

7
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Laps mõistab  esitatud küsimusi             

Laps kõneleb õpitud sõnavara piires ning suudab algatada ja lõpetada 

vestlust 

            

Laps oskab moodustada lihtsamaid lauseid             

Laps hääldab õigesti uusi õpitud sõnu             

Laps tunneb eesti keele häälikuid ja tähti             

Tunneb kirjapildis ära eestikeelsed sõnad             

Laps oskab nimetada mõningaid Eestis tähistatavaid riiklikke ja 

rahvuslikke tähtpäevi 

            

Laps oskab kirjeldada mõne Eestis tähistatava tähtpäevaga seotud 

kombeid 

            

Laps mõistab etteloetud või jutustatud eakohase eestikeelse teksti 

põhisisu 
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Ettepanekud ja parandused lapse eeldavate tulemuste kohta 

 
vanus Ettepanekud ja parandused kuupäev  õpetajate 

allkiri 

lapsevanema 

allkiri 

kuupäev õpetajate allkiri lapsevanema 

allkiri 

2a        
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7a        

        

        

        

        

        

        

 
 


