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1. SISSEJUHATUS 
 

Meie Mängurühm on alates 2004. aastast tegutsenud waldorfpedagoogilise lastehoiuna. Esimesed seitse aastat 
tegutsesime ühe lastehoiurühmaga Tartus Filosoofi tänaval, alates 2011. aasta sügisest kahe rühmaga Teguri tänaval. 
Kahes pere- ehk liitrühmas on kokku 30 last vanuses 3 – 6 eluaastat.  2013. aasta lõpuks sai Meie Mängurühm lasteaiaks. 

Lasteaed Meie Mängurühm arengukava on dokument, mis kirjeldab lasteaia põhitegevust ja – ideed, annab ülevaate 
finantsressursside olemasolu kohta ning määrab ära lasteaia arenduse valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ja 
arengukava uuendamise korra. 

Arengukava lähtub mittetulundusühingu Meie Mängurühm analüüsist, ühingu põhikirjast, lasteaed Meie Mängurühm 
põhikirjast ning haridust puudutavatest õigusaktidest. 

Arengukava koostatakse õpetajate kolleegiumi ja hoolekogu funktsiooni täitva juhatuse koostöös. Arengukava kinnitatakse 
ühingu üldkoosoleku poolt, selle täitmist analüüsitakse kord aastas ja vajadusel kava täiendatakse. Arengukava täitmist 
kontrollib Ühingu juhatus. 

 
 

2. MEIE MÄNGURÜHMA IDEE 
 
Meie Mängurühmas on aluseks laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine, mis on baas akadeemiliste oskuste 
tekkele. Lasteaiatöös lähtume waldorfpedagoogikast ja alushariduse raamõppekavast. Eelkoolieas loob ainetevaheliste piiride 
puudumine soodsa tausta lapse arengu suunamiseks. Alushariduse raamõppekavas esitatud viis valdkonda: mina ja keskkond, 
keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, on seotud igapäevastesse tegevustesse ja eelkõige mängu.  
 
Lasteaiaelu on kavandatud kindla rütmi (aasta-, kuu- ja päevarütm) alusel, mis tagab lapsele kindlustunde.  
Olulist rolli mängib töökasvatus - lapsed võtavad osa igapäevastest toimingutest, nagu nõude toomine, laua katmine, lillede 
kastmine, kangaste kokkupanemine, mänguasjade koristamine. Kõiki tööprotsesse teevad lapsed koos täiskasvanuga.   
 
Suuremate lastega (5-7) käiakse kord nädalas matkal, kooliminejad käivad kevadel Elvas. Igal kevadel toimuvad talgupäevad, 
kus vanemad saavad aidata lasteaia õueala ning siseruumide kujundamisel ja korrastamisel. Pere on oodatud ühinema 
traditsiooniliste üritustega (Laternapidu, Kevadpidu, jõulupidu, isade- ja emadepäeva tähistamine rühmades).  
 
Lasteaed teeb koostööd logopeedide ja psühholoogidega, nõustab vanemaid ning vajadusel suunab erialaspetsialistide 
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juurde. 
 
 

3. MÄNGURÜHMA EESMÄRGID 
 

1. Laste psühhiliste protsesside ja füüsise arendamine 
2. Eneseteeninduse ja maailmas orienteerumise oskuste kujundamine 
3. Sotsiaalsete võimete kujundamine 
4. Eetiliste ja moraalsete hoiakute kujundamine 
 
 

4. MÄNGURÜHMA TEGEVUSE KIRJELDUS 
 

Mängurühma tegevuse keskmes on laps ja tema areng. Töö aluseks on lapse arenguseaduspärasusi, individuaalseid ja 
ealisi iseärasusi arvestav waldorfpedagoogika koos alushariduse õppekavaga. 

Tegutsemise põhiprintsiipidena toome välja: 
 

- Mäng kui lapse õppimisviis – soodustab lapse sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut. Mängus kasutab laps kõike, 
mida ta juba teab ja oskab, kusjuures mäng tekitab vajaduse uute teadmiste järele. Kujuneb välja õppimisvalmidus, 
mis tagab edukuse koolis ja ka hilisemas elus. 

 
- Töö kavandamine rütmi järgi – kindel aasta, kuu, nädala ja päeva rütm, traditsioonid. Kindlad rituaalid ja 

salmid-laulud aitavad lapsi suunata ühelt tegevuselt teisele. Rütm ja rituaalid tekitavad lasts turvatunde, annavad 
lasteaiaõpetajale parimad võimalused oma tööd läbi viia.  

 
- Muusikaline element, muinasjutt, näpumängud, ringmängud ja kunstiline tegevus läbivad igat päeva. 

 
- Integreeritus erinevate ainevaldkondade vahel. Eelkoolieas loob ainetevaheliste piiride puudumine soodsa tausta 

lapse arengu suunamiseks. Alushariduse raamõppekavas esitatud viis valdkonda on seotud igapäeva tegevustesse 
ja eelkõige mängu. Nii kujutab arenguprotsess endast spiraali, kus uued teadmised, oskused ja muljed lisanduvad 
juba olemasolevale, kuid kord-korralt kõrgemal tasemel. 

 
- Kordamise ja matkimise läbi kujunevad harjumused ja vilumused. Lapse väärtushinnangute kujunemisel on 
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asetatud pearõhk lasteaiaõpetaja eeskujule. 
 

- Esteetiliselt kujundatud turvaline keskkond. Rühmaruumide kujundamisel kasutatakse puidust mööblit, heledaid 
tekstiile, looduslikest materjalidest mänguasju. Tähtsal kohal on aastaaegade laud. 

 
- Tervislik toitumine, hügieeniharjumused, liikumiskasvatus ja igapäevane õues viibimine soodustavad lapse 

igakülgset arengut ja tugevdavad lapse tervist. 
 

- Elamus vaikusest ja rahust (põlev küünal) hommikuringis, muinasjuturingis, söögilauas. Tänusõnad, söögipalved, 
muinasjutud äratavad tänulikkust , lugupidamist, sümpaatiat. 

 
- Avatus perekonnale ja koostöö lapsevanematega. Toetada kodu püüdlusi lapse arendamisel, nõustada ja suunata             

lapsevanemaid, analüüsida lapse arengut ja teavitada sellest lapsevanemaid. Pidev tagasiside nii kasvataja kui             
lapsevanema poolt. 

 
- Laste omaalgatuse ja loovuse toetamine andes võimalus rakendada enda seesmist initsiatiivi ja tahet. Õpetaja 

ülesanne on olla hea vaatleja ja tegutseja koos lapsega, märgata lapse elus tähtsaid hetki ja valmisolekuid ja 
anda impulsse arenguks. Stimuleerida lapse arengut looduslike materjalidega mängu ja käsitöö tegemise kaudu. 

 
- Lapsed võtavad osa igapäevastest toimingutest, nagu nõude toomine, laua katmine, lillede kastmine, kangaste 

kokkupanemine, mänguasjade koristamine. Kõiki tööprotsesse teevad lapsed koos täiskasvanuga. 
 

- Töötajate koolitus ja omavaheline koostöö on olulised lapse arengu toetamiseks. 
 
 

5. MEIE MÄNGURÜHMA TÖÖTAJAD: 
Meie kollektiivi kuuluvad haritud, olulise lapsekasvatamise kogemusega töötajad. 

 
Isiksuseomadustelt peame oluliseks:  

● avatust 
● ausust 
● enesetäiendusvalmidust 
● koostöövalmidust 
● loovust 
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kuna just neid kvaliteete soovime Meie Mängurühma õppekava kohaselt lastes koolieelses kasvatuses arendada. 
 
 

6. KAASNEVAD RISKID JA NENDE VÄLTIMISE VÕIMALUSED: 
 
Meie Mängurühma tugevused: väike, dünaamiline, arenev, elujõuline, lapse ealisi, individuaalseid, füüsilisi ja vaimseid 
vajadusi arvestav, turvaline. 
 
Meie mängurühma nõrkused: Eesti keskmisest töötasust madalamad palgad.  
 
Meie Mängurühma tegevusega kaasnevad risked ja nende vältimise võimalused: 

● Lasteaias ei pruugi olla kõik kohad täidetud. Sellest tulenevate raskuste vältimiseks hoiame reservfondi. 
● Kuna kollektiiv on väike, on igal töötajal kandev roll. Töötaja vahetumisel on kollektiivile oluline roll. 
● Linn ei pruugi anda piisavalt dotatsiooni, et kata hinnatõusust tulenevad kulutused ka edaspidi. 

 
 

7. FINANTSRESSURSID 
 
Lasteaed Meie Mängurühm  eelarve tuludeks on: 
-lastevanemate poolt tasutav õppemaks; 
-toetused kohaliku omavalitsuse eelarvest; 
-toetused sihtkapitalidest ja fondidest; 
-annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt; 
-muud tulud. 
 
Peamised kuluartiklid on personaliga seotud kulutused, ruumide rendi- ja kommunaalkulud, kulud toidule, õppevahenditele ja 
muud majandamiskulud. 
 
Lasteaia rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutab juhatus. Juhtimistegevuses sh finantsjuhtimises 
osalevad MTÜ “Meie Mängurühm” juhatus, mis täidab ühtlasi hoolekogu funktsioone, õpetajate kolleegium ja kolleegiumi 
juhataja ning raamatupidaja. 

 
Prioriteetsete tegevustena finantsressursside valdkonnas näeme: 
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Palga tõstmist vastavalt võimalustele, hoida palgatõus regulaarsena 
Täiendavate vahendite leidmist projektide abil koolituse valdkonnas; 

 
Vaata täiendavalt lisa 1: Lasteaed Meie Mängurühm eelarve prognoos 2017 (1 kuu keskmine) 
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8. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 
 
Meie Mängurühma arengukava tegevuskavas on välja toodud kolm tegevussuunda (oranžil taustal), millest iga all on välja 
toodud eesmärgid, tegevused nende saavutamiseks, tegevuse läbiviimise aeg ning vastutaja(d). Finantsressursid tegevuste 
läbiviimisteks ja eesmärkide saavutamiseks kõigil tegevussuundadel rahastatakse lasteaia eelarvest. Vajadusel ja võimalusel 
kasutatakse täiendavalt projektivahendeid. 
 

1. Pedagoogiline töö 

Eesmärk Tegevused 2018 2019 2020 2021 2022 Vastutaja(d) 

1.1. Austav ja 
mõistev suhtlemine 
lastega 

-pidev töö õpetajate kolleegiumis;      Juhatuse liikmed, 
õpetajad, 
lapsevanemad -lapsevaatlused;      

-laste arengu ülevaated;      

-suhtlemine lapsevanematega.      

1.2.Kvaliteetne 
pedagoogiline töö 

-erialased täiendkoolitused ja sisekoolitused;     Õpetajad ja juhatuse 
liikmed 

-täiendavate koolitusrahade leidmine; 

-töötajate palga tõstmine regulaarselt  

2. Töö lapsevanematega 

Eesmärk Tegevused 2018 2019 2020 2021 2022 Vastutaja(d) 

2.1. Usaldusliku 
suhte loomine 

- lapsevanemate õhtute, talgute jt ühisürituste 
korraldamine; 

 Õpetajad 
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-lapsevanematele selgitamine, et lapsevanem on lapsele 
kõige olulisem inimene, kasvataja on vaid saatja lapse teel; 

    

2.2. 

Lapsevanemate 
teadlikkuse 
tõstmine 

- koolituse pakkumine lapsevanemate õhtute, 
vestlusringide ja Tartu Lapsevanemate Kooli näol. 

Õpetajad, juhatus 

- koolituse pakkumine lapsevanemate õhtute, vestlusringide 
ja individuaalnõustamise näol. 

    

4. Töö lasteaia toimimise nimel 

Eesmärk Tegevused 2018 2019 2020 2021 2022 Vastutaja(d) 

4.1. Meie 
Mängurühma 
toimimise säilitamine 

-Hea pedagoogilise töö tagamine;      Juhatus ja 
õpetajad. 

-meediaga avatult suhtlemine;  

-kodulehe uuendamine.      

-reserv- ja remondifondi hoidmine  
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LISA 1 
 

LASTEAED MEIE MÄNGURÜHM AASTA EELARVE PROGNOOS (1 kuu keskmine) 
 

Kulud 
Toidukulud 600 
Õppevahendid 100 
Majapidamise ja muud kulud      400 
Ruumide kulud       750 
Palgafond 9000 
Kulud kokku 10850 

 
 
 

Tulud 
Tartu LV toetus 8300 
Õppemaks 1783 
Toiduraha 1000 
Tulud kokku 11083 
Jääk kavandamata kuludeks 233 

NB! Tulude prognoosis on arvestatud, et 30-st lasteaia kohast on stabiilselt täidetud vähemalt 28 
ning võimalik on teha soodustusi vastavalt põhikirjas kehtestatud kriteeriumitele. 
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