
 

Waldorflasteaed Meie Mängurühm kodukord 
 
Laps oskab lasteaeda tulles iseseisvalt 
 
● lusikaga süüa 
● riietuda 
● käsi ja nägu pesta ning kuivatada 
● potil käia 
● enda järel mänguasju ära panna 
● aru saada kõige lihtsamatest palvetest: pane, too, vii, lähme jne 
 
Registreerimine ja lasteaiaga harjutamine 
 
● Enne lasteaia õppemaksulepingu sõlmimist täidab vanem registreerimislehe ning 
tutvub lasteaia põhikirja ja töö põhimõtetega. Vanem on käinud lapsega õueajal 
lasteaiaga tutvumas ning osalenud ühel hommikupoolikul õppetegevuses. 
● Tutvu lasteaia õppekava, kodukorra, hea tava, nädala- ja päevarütmiga. Räägi 
lapsele lasteaiast, mängukaaslastest, mängudest ja tegevustest, mis lasteaias 
toimuvad. Vaadake koos lasteaiateemalisi raamatuid, püüdke teha kohanemise 
lihtsustamiseks neid tegevusi, mida tehakse lasteaias. Lapsel on lasteaias lihtsam, 
kui koduse lõunauninaku aeg on samal ajal kui lasteaias, 13.00–15.00 ja et juba 
enne lasteaeda tulekut magaks laps ühe korra päevas. 
● Esimesel harjutamisnädalal käib laps lasteaias koos vanemaga ja on 
lõunauneni.Teisel nädalal hakkab laps jääma lasteaeda vanemata pooleks päevaks. 
Lähtuvalt lapsest ja vastastikusel kokkuleppel võib harjutamisaega pikendada või 
lühendada. Laps jääb lasteaeda kogu päevaks (sh päevaund magama) alles siis, kui 
ta on lasteaiakeskkonna ja kaaslastega piisavalt harjunud. 
● Kui lapsel on raske vanemast lahkuda, mõtle välja oma rituaalid, mida igal 
hommikul läbi teete. Vajadusel kutsu õpetaja appi. Laps tunneb end turvalisemalt, 
kui täiskasvanu võtab vastutuse lasteaeda mineku ja tuleku eest ega küsi lapselt: 
,,Kas sa lubad mul ära minna?”, ,,Kas sa tahad koju minna?”, eitava vastuse korral 
lahkub, tuleb uuesti ja halvemal juhul situatsioon kordub. 
● Ka pärast harjutamisperioodi lõppu on hea, kui laps saab vahel lasteaiast puhata. 
Võimalusel planeeri lapsele nädala sees puhkepäevi või lühemaid lasteaiapäevi. 
● Kui vanem on lasteaias (sh pidude ja muude ürituste ajal), vastutab vanem ise 
oma lapse kui ka kaasas oleva õe/venna eest. 
 
Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine 
 
● Lasteaed on avatud 8.00–18.00. Vanem on lapsel järel hiljemalt 15 minutit enne 
lasteaia sulgemist. 



 

● Lapsevanem annab lapse isiklikult õpetajale üle, jätmata last omapäi garderoobi. 
Sama kehtib ka lapse äraviimisel – veendu, et õpetaja, assistent või abi teab, et 
lahkute lasteaiast. 
●  Kui lapsele ei tule järele ema või isa, palume õpetajat sellest eelnevalt teavitada. 
●  Lapse lasteaeda toomine ja viimine ei tohi häirida õppetegevusi ja uneaega, va 
erandolukorrad, millest eelnevalt teavitatakse õpetajat. Juhul, kui laps jõuab 
lasteaeda hommikuringi ajal, ootab lapsevanem koos oma lapsega garderoobis ega 
häiri hommikuringi. 
● Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, on õpetaja lapsega veel 0,5 tundi 
lasteaias ning püüab lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei 
õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Õpetaja ei anna last 
üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on 
silmnähtavalt alkoholi- või narkojoobes. 
 
Lapse lasteaeda mittetulekust teatamine 
 
● Lapse haigestumisel või muul põhjusel lasteaiast puudumisel teavitab lapsevanem 
rühmaõpetajat või kokka (helistades või saates sõnumi) enne 9.00, sel juhul saab 
lapse toidupäeva arvestust välja arvata. Kui vanem ei ole lapse puudumisest 
teatanud, tasub vanem toidupäeva eest. 
● Samuti tuleb teatada eelmisel päeval õhtul lapse tulekust lasteaeda pärast 
puudumist, et tagada lapse toitlustamine. 
 
Infovahetus ja koostöö 
● Lasteaed vajab infot, kui muutub lapse elukoht, perekonnanimi või kontakttelefon. 
Vanem annab lasteaiale infomuudatusest teada kümne päeva jooksul. 
● Lapsevanem annab rühmaõpetajale teada kodustest juhtumistest jm, mis võivad 
mõjutada lapse päeva ja heaolu. 
● Õpetaja teavitab vanemat lühidalt enne lapse kojuminekut, kui lapsega on 
lasteaias midagi tavapärasest erinevat juhtunud. 
● Kui lapsel on lasteaias probleem (konflikt teise lapsega, laps ei taha lasteaeda tulla 
vms), pöördub vanem esmajärjekorras lasteaiaõpetaja poole. 
● Individuaalseteks vestlusteks ja arenguvestlusteks lepitakse aeg eelnevalt kokku. 
Lapsevanemate ja õpetajate vestlused toimuvad lapse juuresolekuta. 
● Üldinfot lasteaia ja rühmasündmuste kohta edastatakse teadetetahvlil, e-maili, listi 
või kodulehe kaudu. 
● Eeldame, et sünnipäeva kutsete ja külas käikude osas teevad kokkuleppeid 
täiskasvanud omavahel. 
 
Riietus 
● Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega. Riietus olgu praktiline ja selline, 
mida laps saab ise endale lihtsalt selga panna ja ära võtta (nööbid-lukud pole selja 



 

taga). Varuriideid (vastavalt lapse vajadusele) hoitakse nimelises kotikeses lapse 
nagis. 
● Lapsel on vastavalt aastaajal eõueriided, mis võimaldavad aktiivset tegutsemist 
(võivad, määrduda, kaitsevad vihma, külma, päikese eest). Tagada tuleb ka õhtusel 
ajal õuemineku riietus. 
● Kõik lapse riided ja jalanõud varustab vanem lapse nimega. 
● Vanem toob lapsele lasteaeda põlle, voodipesu ja käteräti ning peseb neid kaks 
korda kuus. 
● Õhtul korrastab lapsevanem koos lapsega riietumisekoha (nagi, korv, põrand) ja 
vaatab üle riided (puhtus, vajalikkus jm). Mustad või märjad riided võtab vanem õhtul 
koju kaasa. 
● Enne suve ja jõulupuhkust viib vanem kõik lapseriided ja jalanõud koju. 

 
Toitlustamine 
 
●  Lasteaias on kolm toidukorda. Vahepalana pakutakse tooreid juurvilju. 
● Toiduallergiate või- talumatuste puhul esitab vanem arstitõendi ja informeerib 
rühmaõpetajaid ning kokka. 
● Lasteaeda ei võeta kaasa maiustusi, nätsu ja oma toitu, va kokku lepitud 
erimenüüd ja muud kokkulepped (nt sünnipäev). 
 
Kodust kaasa võetud asjad 
 
● Lasteaeda ei võeta kaasa mänguasju, välja arvatud kaisunukk/-loom uneajaks. 
● Kui laps tuleb hommikul lasteaeda jalgrattaga, siis pannakse see kuuri. Lasteaia 
õuealal rattaga ei sõideta. 
 
Haigused 
 
● Lasteaeda tuuakse terve laps. Õpetajatel on õigus haiget last rühma mitte vastu 
võtta. 
● Õpetajal ei ole lubatud anda lapsele ravimeid. 
● Kui laps haigestub lasteaias, võetakse vanematega ühendust ja vajadusel 
palutakse talle järgi tulla. 
● Traumade puhul antakse vältimatu esmaabi lasteaiapersonali poolt, vajadusel 
kutsutakse kiirabi ja esimesel võimalusel võetakse ühendust lapsevanematega. 
● Kui laps vajab terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (nt allergiad, 
diabeet jm), tuleb sellest informeerida õpetajaid. 
● Kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, leetrid, läkaköha, 
punetised, kõhuviirus, silmapõletik vm), tuleb sellest teavitada lasteaeda. 
 


