
Kuuplaan 
MAI 2021 

 
Missioon:  loome tingimused meie lasteaia kõikide laste mitmekülgseks ning järjepidevaks 
arenguks kodu ja lasteasutuse koostöös. toetame iga lapse arengut, sõltumata tema võimekusest, 
ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. 
 
Visoon: Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks 
vajalike tingimuste loomisel. 
 
Põhiväärtused:  

● SALLIVUS – arvestame üksteise erinevustega ja kohtleme teineteist võrdsetena. 
● AUSTUS – arvestame kaaslastega ja oleme oma viisaka käitumisega teineteisele 

eeskujuks. 
● HOOLIVUS – näitame kaaslase suhtes üles huvi ja abivalmidust. 
● JULGUS – jääme endale kindlaks ja kaitseme üksteist ebaõigluse eest. 

 
MOTO „LINNUTAJA KAITSVAS SÜLES, IGA LAPS MEIL KASVAB ÜLES!“ 

 

Kuupäev Kellaaeg Üritus                                                        Koht Vastutaja 

03.- 31. mai  Võimalikult palju õuetegevusi 
(s.h liikumine ja muusika), 
jalutus- ja õppekäike terve kuu 
jooksul. 
Pikendame veelgi õues oleku 
aega! 

Lasteaia õueala, park, 
looduseõpperajad 

Rühmade õpetajad, 
liikumis- ja 
muusikaõpetaja 

05. mai Rühmade 
kellaajaliste 
tegevuste 
kellaaeg 

Rühmade emadepäeva tervituste 
videosalvestused 

Lasteaia saal rühmade õpetajad, 
liikumis- ja 
muusikaõpetaja 

Terve kuu  Taimede ettekülvid, 
pikeerimised, vaatlused  

Lasteaia rühmad rühmade õpetajad 

13. mai 11.00 2. rühma Rõõmurullide 
õppekäik „Kased on kikkis ja 
kägugi kukub!“ 

Lasteaia park M. Lehtjõe M. Väits 

12. mai 10.30 3. rühma Midripere lastega 
lõpetajate puu istutamine 

Lasteaia park rühma õpetajad 

13. mai 10.30 3. rühma Midripere, õppekäik 
„Looduse ilu kevadel“ 

Torma tiigid ja sealne 
mets 

K. Saar, L. Ant 

17. mai 10.00 Lasteaedade spordipäev 2021 Lasteaia õueala L. Ant 

19. mai 13.00 – 13.30 INFOTUND Lasteaia saal S. Teppan 

20. mai 10.30 5. rühma Nipitiride õppekäik 
„Kevadise looduse ilu!“ 

Looduse õpperada S. Aru; N. 
Tatarnikova 

21. mai  10.00 Kevadlaat Lasteaia õueala rühmade õpetajad 

25. mai  5. rühma Nipitiride kevadpidu  Nipitiride rühm S. Aru; N. 
Tatarnikova 

25. mai 10.00  2. rühma Rõõmurullide  
kevadpiknik koos laulude ja 
tantsudega 

Lasteaia park M. Lehtjõe; E. 
Simson 

26. mai 10.00 3. rühma Midripere väljasõit 
„Sünnipäev on tore päev!“ 

Laiuse, Kuuse tn 3 K. Saar 

28. mai 11.00 Midripere rühma  Lasteaia õueala rühma õpetajad, 



koolisaatmis pidu muusika- ja 
liikumisõpetaja 

02. juuni 13.00 – 14.40 Pedagoogiline nõukogu Lasteaia saal S. Teppan 

 


