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Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmade päevakava 2016/2017

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmad   Kaisukaru    ja   Mesipuu   tööaeg 7.30 – 17.00

7.30– 8.30 laste vastuvõtmine rühmas, vabategevused, ettevalmistus tegelusteks
8.30 – 9.00      hommikusöök
9.00 – 11.00    õppekasvatustegevused
11.00 – 12.00        mängud õues

      11.30 – 12.00 ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 – 13.00  lõunasöök
13.00 – 15.00 ettevalmistus puhkuseks, puhkeaeg
15.00 – 15.30  mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00  õhtuoode
16.00 – 17.00  vabamängud toas või õues, laste kojusaatmine, info jagamine
                               lapsevanematele

Aiarühmad   Tõruke   ja   Lepatriinu   tööaeg 7.00 – 19.00 (valverühmad)

7.00 – 8.30    laste vastuvõtmine rühmas, vabategevused, ettevalmistus tegelusteks
8.30 – 9.00    hommikusöök
9.00 – 11.00  õppekasvatustegevused
11.00 –12.00 mängud õues
12.00 – 12.30 ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 ettevalmistus puhkuseks, puhkeaeg
15.00 – 15.30 mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 õhtuoode
16.00 – 19.00 vabamängud  toas  või  õues,  laste  kojusaatmine,  info  jagamine

lapsevanematele

Liitrühm   Sipelgapesa   ja  tasandusrühm    Segasumma   tööaeg  8.00 – 17.00

8.00 – 8.30    laste vastuvõtmine rühmas, vabategevused, ettevalmistus tegelusteks
8.30 – 9.00    hommikusöök
9.00 – 11.00  õppekasvatustegevused
11.00 –12.00  mängud õues
12.00 – 12.30 ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 ettevalmistus puhkuseks, puhkeaeg
15.00 – 15.30 mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 õhtuoode
16.00 – 17.00 vabamängud  toas  või  õues,  laste  kojusaatmine,  info  jagamine

lapsevanematele



 Kehapuudega laste rühm   Siilike   tööaeg 7.45-17.30

7.45 – 8.30    laste vastuvõtmine rühmas, vabategevused, ettevalmistus tegelusteks
8.30 – 9.00    hommikusöök
9.00 – 12.00  lõimitud õppetegevused
10.30 – 11.00       ettevalmistused õue minekuks
11.00 –12.00  mängud õues
12.00 – 12.15 ettevalmistused lõunasöögiks
12.15 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 ettevalmistus puhkuseks, puhkeaeg
15.00 – 15.30 lõimitud õppetegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 õhtuoode
16.00 – 17.30 vabamängud  toas  või  õues,  laste  kojusaatmine,  info  jagamine

lapsevanematele

      Tasandusrühm   Mõmmik   tööaeg 7.00 – 18.00 (valverühm Siilikesele, Mesipuule ja Kaisukarule)

7.00 – 8.30    laste vastuvõtmine rühmas, vabategevused, ettevalmistus tegelusteks
8.30 – 9.00    hommikusöök
9.00 – 11.00  õppekasvatustegevused
11.00 –12.00  mängud õues
12.00 – 12.30 ettevalmistused lõunasöögiks
12.30 – 13.00 lõunasöök
13.00 – 15.00 ettevalmistus puhkuseks, puhkeaeg
15.00 – 15.30 mängulised tegevused, individuaalne töö lastega
15.30 – 16.00 õhtuoode
16.00 – 18.00 vabamängud  toas  või  õues,  laste  kojusaatmine,  info  jagamine

lapsevanematele


