Aastarütm
Kuu
Teemad

September
Mihklikuu
Lõikusaeg
Tere lasteaed (Üldtunnustatud käitumisreeglid).
Lasteaia sünnipäev
Sügis aias ja põllul. Sügis metsas.
Mihklipäev.
Pühad/peod Lasteaia sünnipäev. Mihklipäev
Õuetegevused (liikumine):
 Riisumine (muru, lehed, oksad)
 Õunte korjamine, sorteerimine
 Komposti tegemine
 Lillepeenarde hooldamine ja korrastamine (rohimine, õitsenud osade lõikamine jm).
 Viljade kogumine: teraviljad, pihlakad jt marjad, kastanid, tammetõrud, käbid jm).
Tegevused rühmas:
 Õunte lõikumine, puhastamine, kuivatamine
 Õunakoogi küpsetamine
 Õunamoosi keetmine (sh siltide tegemine purkidele jm)
 Teraviljade töötlemine - toksimine, puhastamine, jahvatamine
 Leivaküpsetamine
 Rühmaruumi esteetiline kujundamine (sh söögilaua kujundus)
 Meisterdamine looduslikust materjalist (nt pihlakakee)
 Juur- ja puuviljade kogumine lõikustänupühaks.
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine sügistemaatikaga (päevalilled, vili, kirjud lehed, sügisannid)
Värv: küps kollane, oranž.
Muinasjutt/legend
Saagikoristuslood, Täheke õuna sees, Naeris
Sünnipäevamuinasjutt
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Loomine (Püha Mäng)
Meeleolu: tänulikkus
Kuu
Teemad

Oktoober Sügiskuu Miikaeliaeg
Hilissügis looduses
Sügis looma- ja linnuriigis.
Ettevalmistused laternapeoks
Pühad/peod Lõikustänupidu
Lõikustänupüha-laat (13.10.2018)
Õuetegevused (liikumine):
 Lehtede riisumine
 Peenarde korrastamine, katmine talveks
Tegevused rühmas:
 Juur- ja puuviljade puhastamine, lõikumine jm
 Tuulelohe meisterdamine ja lennutamine (õues)
 Eeltööd laternate valmistamiseks (maalimine, õlitamine, kuivatamine raskuse all).

Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine sügisandidega
Värv: punased ja oranžid toonid
Muinasjutt/legend
Miikaeli-aja muinasjutt (sh ringmäng), Talurahvamäng (laulu-ringmäng)
Printsess ja lohe, Sügisetaat
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Kümme parimat teed (Püha Mäng)
Meeleolu: julgus, vaprus.
Inimese ülesanne tuua esile julgus, astuda vastu valele ja ületada oma mugavus.
Looduse hääbumisele (suremisprotsessidele) ja pimedusele vastukaaluks tuleb inimesel seada
sisemine valgus ja ärksus.
Kuu
Teemad

November
Hingekuu
Laternate aeg
Isadepäev
Laternapäev
Mardi- ja kadripäev (Eesti talurahvas)
Ettevalmistused jõuludeks (sh advendiring, laste üllatuskingid)
Pühad/peod Hingedepäev (02.11)
Laternapidu (Püha Martini päev - 10.11), Mardipäev
Isadepäev, -nädal, (kohvik)
Kadripäev (25.11)
Tegevused rühmas:
 Küünla kaunistamine, palveküünlaaluse tegemine (nt savist).
 Laternate valmistamine
 Ettevalmistus jõuludeks - suurpuhastus, mänguasjade (sh nukuriiete, mööbli)
pesemine, ruumikujundus (sh kangaste/kardinate vahetus 1. advendiks).
 Ettevalmistused advendiringiks (kuuseoksad, punased õunad, küünlad, tähed jm)
Õuetegevused:
 Okste korjamine ja koorimine paberlaternate kandmiseks
 Õuela korrastamine, mänguasjade ärapanek.
 Lillepeenarde katmine kuuseokstega
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine: puujuurikad, sammal, kivid, latern/ hingedeaja küünal.
Värv: tumepunased, punakas-pruunid ja lillakad toonid
Muinasjutt/legend
Lugu Pühast Martinist (sh laulu-ringmäng), Tüdruk laternaga, Tähetaalrid
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Püha Martini legend
Eluring küünaldega (küünlapalvus)
Suur perekond (Püha Mäng), Tähendamissõna halastaja samaarlasest
Meeleolu: hoolivus, abivalmidus, sallivus.
Abivajaja eest hoolitsemine.Väline soojus asendub hingesoojusega. Pimedal ja kõledal
aastaajal pöörame pilgu välistelt asjadelt sisemistele, oluliseks saab sisemine/vaimne aktiivus.
Loodus sätib end unele (maa sissehingamine, kõik toimub maa sees varjatult, et kevadel taas
ärgata). Väljast sisse liikumine - õuest tuppa, tubased tegevused (sh käsitöö).

Kuu
Teema

Detsember Jõulukuu
Advendiaeg
Jõulud, jõulukombestik
Üldinimlikud väärtused
Pühad/peod Advendiring
Jõulupidu
Jõulukontsert (kirikus)
Tegevused rühmas:
Ettevalmistused jõuludeks
 Jõuluehete, pärgade valmistamine (looduslikust materjalist), kuuse kaunistamine
 Piparkookide küpsetamine
 Kingituste meisterdamine
Õuetegevused:
 Metsaskäik - loomadele toidu viimine
 Linnumaja ülesseadmine, toidu panek
Aastaaegade laud
Maastiku kujundamine, kus hakkab toimuma jõululugu - kivid, (kuuse/männi)oksad;
kivikestest teerada, kus rändavad Joosep ja Maarja. Teel (karbis) on 24 tähte, igal päeval
liiguvad Joosep ja Maarja ühe tähe võrra edasi; vastav täht pannakse taevasse. Taeva kohal on
ingel, kes laskub ülalt järjest maa poole.
Iga päev muutub laud rikkalikumaks. Lisanduvad karjased, lambad jm. Lõpuks (jõulupeoks)
on pilt laudast, kus on sõimes beebi (Jeesus-lapsuke), Maarja ja Joosep, karjane, lammas.
Värv: tumesinine / lillakas-sinine, valge aluskangas.
Muinasjutt/legend, piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Jõululugu (näidend/muusikal/nukunäidend/ringmäng, Püha Mäng)
Meeleolu: Ootus (õppida ootama).
Saladuste / imede aeg (kingid).
Kuu
Teemad

Jaanuar
Kolmekuningaaeg
 Aastaring
 Kodukoha loodus talvel
Pühad/peod Kolmekuningapäev
Õuetegevused (liikumine):
 Lumerookimine, lumeskulptuurid, lumespiraal, kelgutamine, talvematkad jm
Tegevused rühmas:
 Käsitööd villaga/vildiga, lõngaga (lõnganukk, raamil/kangastelgedel kudumine)
 Jõuluaja lõpetamine (sh jõulutemaatika ärapanek)
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine kolmekuninga temaatikaga: kolm Idamaa tarka/kungingat, Maarjal
on laps süles (valge ja kuldsega majas). Talvetaat
Värv: valge, helesinine
Muinasjutt/legend
Kaksteist kuud, (Härja maja)
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Kolmekuninga lugu (laulumäng),
Püha perekond (Püha Mäng)
Meeleolu: Ülesande nimel teele asumine hoolimata raskustest (kolm kuningat).
Loodus magab.

Kuu
Teemad

Veebruar
Talveaeg
 Küünlapäev
 Sõbrapäev (sõprus, abivalmidus, hoolivus)
 Perekond ja sugulased (sugupuu)
 Kodu. Kodumaa (teised rahvused Eestis, suhtumine erinevustesse)
 Vastlapäev
Pühad/peod Sõbrapäeva karneval
Eesti Vabariigi aastapäev
Vastlapäev (vastlatrall, hobustega sõitmine)
Õuetegevused (liikumine):
 tegevused lumel ja lumega, sh liulaskmine, vastlapäeva mängud
Tegevused rühmas:
 Käsitööd villaga, lõngaga (tihane, leevike)
 Küünalde meisterdamine (mesilasvahaplaadist)
 Vastlapäeva mängud, meisterdused (vurr)
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine talve temaatikaga; talvetaat, lumeeit
Värv: valge, helesinine
Muinasjutt/legend
Lumeeit, vastlalood
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Küünlapäev
Tähendamissõna heast karjasest (Püha Mäng)
Meeleolu: rõõmus, lõbus (karnevaliks / vastlatralliks valmistumine).
Kuu
Teemad

Märts
Varakevadine aeg
 Ettevalmistused ülestõusmispühadeks ja kevadeks (looduse tärkamine)
 Loodushoid (Jäätmed kodukoha loodus, inimese mõju loodusele:
loodushoid, säästev areng, tööd looduses).
 Tervishoid (tervise väärtustamine, hammaste tervis, tervislik toitumine,
inimkeha tundmine)
 Ametid, elukutsed, tööd.
Pühad/peod Ülestõusmispühadeks valmistumine
Õuetegevused (liikumine):
 Õueala korrastamine, okste lõikamnine
 Puutöö algus õues
Tegevused rühmas:
 Külvamine (muru, vili) savipotti (sh laste lillepottide kaunistamine)
 Sibula kasvama panek (toa aknalauale)
 Suurpuhastus, ruumi kaunistamine kevadeks (sh kangaste/kardinate vahetus)

Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine: varakevadiste värvidega. Taimeriik hakkab ärkama: paju, pungadega
oks, lisanduvad esimesed kevadlilled.
Värv: lume (valge) alt väljapaistev maa (pruun, roheline), helesinine taevas
Muinasjutt/legend
Okasroosike, looduse ärkamise lood (nt Päike ja lumikelluke)
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Ülestõusmispühade näod (Püha Mäng)
Hea karjane ja püha armulaud
Meeleolu: Surm ja ülestõusmine (seemne mulda panek ja tärkamine); muna (elu sümbol)
otsimine ja leidmine.
Kuu
Teema

Aprill
Kevadine aeg
Ülestõusmispühad
Kodukoha loodus kevadel: taimed ja putukad, koduloomad ja –linnud
Pühad/peod Ülestõusmispühad
Õuetegevused (liikumine):
 Riisumine, peenarde korrastamine
 Mängu- ja ronimisvahendite korrastus ja liivaala täiendamine (talgupäev)
Tegevused rühmas:
 Istutamine, külvamine (maitseroheline, lilled vm taimed)
 Munade värvimine sibulakoortega
 Tibude, kanade, jäneste, munade meisterdamine. Munade märgviltimine (kastan
sees, hiljem ilmub tibu)
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine kevade- ja ülestõusmispühade temaatikaga: lisanduvad kevadlilled,
munad, tibud, jänesed või tärganud rohi. Okstele on ilmunud rohelised lehekesed (kaunistatud
munadega)
Värv: Heleroheline, alates ülstõusmispühadest lisandub helekollane
Muinasjutt/legend
Kuidas jänkupoeg pühi ootas, Märts, aprill, mai
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Ülestõusmispühade näod (Püha Mäng), Tähendamissõna külvajast (Püha Mäng)
Meeleolu: Suurel nädalal vaikne, rahulik.
Ülestõusmispühadest alates rõõmus, elev, liikuv.
Kuu
Teemad

Mai
Kevadine aeg
Emadepäev
Lasteaed ja kool, sh ohtude ennetamine (CAP)
Kevadpidu / lõpupidu
Pühad/peod Nelipühad,
emadepäevapidu,
kevadpidu/lõpupidu

Õuetegevused (liikumine):
 Peenarde kujundamine, istutamine, kaevamine.
 Õppetegevused ja mängud on valdavalt õues (õuesõpe)
 Puutöö
Tegevused rühmas:
 Rühma kaunistamine kevadpidudeks (liblikad, lilled, õites oksad)
 Valgete lindude (Püha Vaim) meisterdamine
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine kogu õitsva ja tärganud looduse iluga.
Värv: Heleroheline, helekollane
Muinasjutt/legend
Piibeleheneitsi
Lõpupeo näidend; marjonettnukunäidend (koolieelikud)
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Jeesuse tundmine uuel viisil (Püha Mäng)
Meeleolu: rõõmus, helge
Kuu
Teemad

Juuni
Suve algus
Laste õigused ja kohustused
Aastaaeg - suvi
Jaanipäev
Pühad/peod Suvepüha/Jaanipäeva tähistamine. Hüvastijätt kooliminejatega
Õuetegevused (liikumine):
 Lillede jm looduse eest hoolitsemine (kastmine, rohimine, niitmine, riisumine jm).
 Vee- ja liivamängud, pärgade punumine
 väljasõidud, piknikud, jaanilõke (võimalusel)
Tegevused rühmas:

Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine varasuvise temaatikaga, suvelilled, kaseoksad
Värv: Roheline, kollane
Muinasjutt/legend
Jaanipäevalood, eesti rahvajutud
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Ristimine (Püha Mäng)
Meeleolu: rõõmus ühtsus, andumine soojusele ja valgusele.

Kuu
Teemad
Pühad/peod

August
Lõikusaeg
Metsa-, põllu- ja aiasaadused
Meenutusi suvest.

Õuetegevused (liikumine):
 Teraviljade, aiasaaduste kogumine
 Loodusliku materjali kogumine
 Riisumine
 Lillepeenarde hooldamine ja korrastamine.
Tegevused rühmas:
 Teraviljade töötlemine - toksimine, puhastamine
 Meisterdamine looduslikust materjalist.
Aastaaegade laud
Esteetiline kujundamine suvelõputemaatikaga (päevalilled, vili)
Värvid: küps kollane
Muinasjutt/legend
Piiblilugu/kristliku traditsiooni lugu
Tähendamissõna sinepiivast (Püha Mäng)
Meeleolu: tänulikkus

