
 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA 

Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond lasteaias 

Õppekavarühm Kasvatusteadused 

Eesmärk  Täiendadda osalejatele teadmisi, kuidas 
kujundada oma rühmas lugemispesa ja 
kirjaoskust toetav õpikeskkond. Valmistada 
osalejaid planeerima ja ellu viima õpikeskkona 
muutusi, et suurendada ja toetada laste huvi 
raamatute ja lugemise-kirjutamise vastu.  

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:  

• Selgitada milline on õpikeskkonna roll 
laste kirjaoskuse kujunemisel 
eelkoolieas  

• Anda teadmisi kirjaoskust toetavast 
õpikeskkonnast 

• Anda soovitusi Lugemispesa loomiseks 
rühmaruumis 

• Tutvustada Lugemispesas ja kirjapesas 
läbi viidavaid tegevusi 

• Anda soovitusi sobivate ja kvaliteetsete 
pildi- ja juturaamatute valimiseks 
Lugemispessa 

• Anda soovitusi kuidas planeerida 
lugema ja kirjutama õpetamisega 
seotuid tegevusi (ettelugemine, 
häälimine, tähtede õpe, lugemismängud, 
kirja eelahrjutused, kirjaharjutused, 
töölehed) 

Käsitletavad teemad: 

• Lugemispesa loomine ja tegevused 
lugemispesas lasteaias 

• Kirjaoskust toetav õpikeskkond, selle 
aspektid 

• Kirjaoskuse eeloskuste kujundamine 
eelkoolieas 

• Muukeelse lapse kirjaoskuse toetamine 

• Koostöö lapsevanematega ja 
kirjaoskuse alane nõustamine 



• Lastekirjanduse  kasutamine 
koolieelses eas ja koolis 

• Pildiraamatute erinevad liigid 

• Õppekava ja õppevara kirjaoskuse 
kujundamisel 

• Lastevanemate kaasamine ja 
nõustamine 

 

 

Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija: 

• mõistab õpikeskkonna rolli kirjaoskuse 

kujunemisel 

• tunneb tänapäevaseid ja mängulisi 

meetodeid lapse lugema ja kirjutama 

õpetamisel.  

• oskab rakendada erinevaid võtteid lapse 

kirjaoskuse arengu toetamise kohta; 

• tunneb uuemaid kirjaoskust toetavaid 

metoodilisi materjale (tööraamatud, 

mängud) 

• oskab sisustada lugemispesa 

väärtusliku ja eriliiki lastekirjandusega 

• oskab planeerida kirjaoskust arendavaid 

õppetegevusi (mängud, töölehed, 

raamatute kasutamine õppetöös) 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, 

raamatukogutöötajad (lasteraamatukogu), 

õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, 

õpetaja abi), logopeedid, eripedagoogid 

Eeldused: kuulumine sihtgruppi  

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest 

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd 

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik 

digilahenduste olemasolu. 

Õppematerjalid edastatakse osalejatele 

elektroonselt.  

Minimaalne osalejate arv 15 

Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal, 

mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel 



käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi 

toetavaid küsimusi, mis on aluseks 

professionaalse arengu hindamisel ja uute 

arengueesmärkide püstitamisel.  

Õppe lõpetamise tingimused 

Osalemine vähemalt 80% õppetöös; iseseisev töö 

 

 

Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

Lõpetamise tingimused:  

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80% 

Tõend 

Koolitaja kvalifikatsioon. Anneli Laamann 
On lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna 
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Õppekava koostaja Anneli Laamann  

 



 

 

 

 


