
Kalendri-teemaplaan pikka päeva rühma jaoks. 

2019/20 õppe aasta. 

Kasvataja: Marija Tseremiskin (1 klass) 

Eesmärk:  

- Kasvatada lastes enesekindlust, iseseisvust, enesedistsipliini ja austust oma ealiste ja vanemate 

vastu; 

- Täiustada haridus taset eesti keele omandamisel, abistada laste füüsilises arengus ja eelkõige luua 

soodne keskkond klassis õppimise ajal; 

- Arendada lastes iseseisvust kodutöö täitmises; 

- Arendada lastes eesti keele õppimise oskust; 

- Arendada oskust töötada kollektiivis.  

Pikka päeva rühma põhilised eesmärgid: 

- tagada õpilaste turvaline ja rahulik viibimine koolis peale põhitunde; 

- tekitada lastes huvi õppimise vastu olles pikka päeva rühmas; 

- aidata lastel olla viisakas ja edukas õppimises; 

- alati tulla abivalmis, kui lapsele on seda vaja. 

Töösisu:  

Spordimängud, konkursid, viktoriinid, igasugused võistlused, loomingulised tööd, vestlused, 

jalutuskäigud, raamatute, muinasjuttude, luuletuste lugemine eesti keeles, multifilmide 

läbivaatamist eesti keeles, intellektuaalsed mängud, mängude läbiviimine mälu ja tähelepanelikkuse 

peale.  

Ligikaudne töögraafik pikka päeva rühmas esimese poolaasta peale.  

 

Nädala päev Aeg Nimetus 

Esmaspäev 12.00 

13.10 

 

 

 

14.20 

 

15.30 

Kogunemine klassis, 

Lõuna, 

Iseseisvalt koduste ülesannete 

täitmine ja tegevus huvitundide 

ja plaanide järgi, 

Jalutuskäigud ja tegevus 

huvitundide järgi, 

Kojuminek.  

Teisipäev 12.00 

13.10 

Kogunemine klassis, 

Lõuna, 



14.20 

 

 

 

 

15.30 

Iseseisvalt koduste ülesannete 

täitmine ja tegevus huvitundide 

ja plaanide järgi, 

Jalutuskäigud ja tegevus 

huvitundide järgi, 

Kojuminek. 

Kolmapäev 12.00 

13.10 

14.20 

 

 

 

 

15.30 

Kogunemine klassis, 

Lõuna, 

Iseseisvalt koduste ülesannete 

täitmine ja tegevus huvitundide 

ja plaanide järgi, 

Jalutuskäigud ja tegevus 

huvitundide järgi, 

Kojuminek. 

Neljapäev 12.00 

13.10 

 

 

 

14.20 

 

15.30 

Kogunemine klassis, 

Lõuna, 

Iseseisvalt koduste ülesannete 

täitmine ja tegevus huvitundide 

ja plaanide järgi, 

Jalutuskäigud ja tegevus 

huvitundide järgi, 

Kojuminek. 

Reede 12.00 

13.10 

 

 

 

14.20 

 

15.30 

Kogunemine klassis, 

Lõuna, 

Iseseisvalt koduste ülesannete 

täitmine ja tegevus huvitundide 

ja plaanide järgi, 

Jalutuskäigud ja tegevus 

huvitundide järgi, 

Kojuminek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esimene poolaasta 

September 

Kuupäev Nimetus Vorm Märkus 

16.09.19 Esimene päev pikendatud päeva rühmas. 

Tutvumine. 

Vestlus Vestlus eesti keeles 

17.09.-

19.09.19 

Tutvumine pikka päeva rühma 

reeglitega. 

Vestlus Vestlus eesti keele 

23.09.- 

27.09.19 

Selgitada, kuidas peab käituma kooli 

seintes. 

Vestlus Vestlus eesti keeles 

30.09.19 Õpetada lapsi töötada gruppides, aidates 

teine teist. 

Vestlus Vestlus eesti keeles 

 

Oktoober 

Kuupäev Nimetus Vorm  Märkus 

30.09.- 

03.10. 

«Austus tunne vanema vastu» Vestlus Vestlus eesti keeles 

07.10.- 

11.10. 

«Austus tunne vanemate vastu» Praktika Vestlus eesti keeles 

14.10.- 

17.10. 

Vestlus sellest, kuidas peab sügisel 

riietuma. Soovitused. 

Vestlus ja 

praktika 

Vestlus eesti keeles 

21.10.- 

25.10. 

Koolivaheaeg    

28.10.- 

31.10. 

Sõnavara. Eestikeelsete sõnade sõnavara 

täiendamine.  

Vestlus ja 

praktika 

Vestlus eesti keeles 

 

November 

Kuupäev Nimetus Vorm Märkus 

04.11.- 

08.11. 

Jalutuskäik õues. Kirjeldus sellest, mida meid 

ümbritseb.  

Vestlus Vestlus eesti keeles 

11.11.- 

15.11. 

«Kuidas ja mida me räägime». Kuidas 

võimalikult rohkem täiendada eesti keele 

sõnavara läbi mängu vormi.  

Vestlus Vestlus eesti keeles 

18.11.- 

22.11. 

«See, millega mulle meeldib tegeleda».  Vestlus ja 

praktika 

Vestlus eesti keeles 

25.11.- 

29.11. 

«See, millega mulle meeldib tegeleda». Vestlus Vestlus eesti keeles 

 

 

 



 

 

Detsember  

Kuupäev Nimetus Vorm Märkus 

02.12.- 

06.12.19 

Esitlus talve kaunidusest  Vestlus Vestlus eesti keeles 

09.12.- 

13.12. 

“Kuidas ma lõpetasin 1 (poolaasta) 2 

veerandi. Hästi, või halvasti? 

Vestlus Vestlus eesti keeles 

16.12.- 

20.12. 

Talvine lõbu. Matkamine tuhamäele.  Vestlus ja 

praktika 

Vestlus eesti keeles 

23.12.19 -

08.01.20 

Koolivaheaeg    

 

 

 


