
 
 

“Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil“ õppekava 

Õppekava nimi 

 

Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste 

võtete abil 

Õppekavarühm Koolieelikute õpetajate koolitus 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes tundides) 

6 tundi auditoorset tööd 

Õppekava koostamise alus 

 

Kutsestandard Õpetaja, tase 6 kompetents B.2.3 Õpetamine, 

tegevusnäitaja 3. tegevusi lõimides rakendab mängu ja teisi aktiivset 

õppimist, sh loovust toetavaid meetodeid, lähtudes õppija 

eripärast, seatud eesmärkidest ja üldoskustest ning kaasava hariduse 

põhimõtetest; selgitab õppijatele ja analüüsib koos nendega 

õppetegevusi ning õpitulemusi; rakendab koostöös teiste 

spetsialistidega vajadusel õppija individuaalset arenduskava; 

analüüsib õpetamist ning rakendatavaid tugimeetmeid, kohandab 

tegevusi ja keskkonda paindlikult, arvestades õppijate 

(liikumis)vajadusi. 

 

Sihtgrupp 

 

Koolitusele on oodatud lasteaia õpetajad, lapsehoidjad, 

lapsevanemad ja kõik teised, kes soovivad täiendada oma teadmisi 

ja oskuseid lapse tähelepanu ja keskendumisvõime toetamise 

võimalustest.  

Õppe alustamise tingimused 

 

Soov saada teadmisi ja oskuseid lapse tähelepanu ja  

keskendumisvõime toetamiseks.  

Õppe eesmärk 

 

Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja 

keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja 

keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia 

tähelepanu ja keskendumisvõimet arendavaid mänge. 

Õpiväljundid 

 

Koolituse läbinu: 

1) selgitab tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, tuues 

näiteid igapäevaelust; 

2) kasutab lapse tähelepanu ja keskendumisvõime 

arendamiseks mängu. 

Õppesisu 

 

Eelkooliealise lapse tähelepanu ja keskendumisvõime areng ja selle 

toetamise võimalused: 

• tähelepanu ja keskendumisvõime olulisus; 

• tähelepanu ja keskendumisvõime areng; 

• erinevad mängulised võtted tähelepanu ja 

keskendumisvõime arendamiseks igapäevastes 

situatsioonides; 

• tähelepanu ja keskendumisvõimet arendavad mängud. 

Õppemeetodid Erinevad aktiivõppemeetodid, miniloeng, kogemuste vahetus, 

praktilised harjutused. 



 
Õppematerjalide loend 

 

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal jaotusmaterjalid, mis on 

koostatud koolitaja poolt vastava teema kohta. Jaotusmaterjal 

sisaldab näidistegevusi ja lisalugemis soovitusi, mida on võimalik 

peale koolituse lõppu kasutada õpitu kordamiseks ja oma teadmiste 

iseseisvaks edasiarendamiseks. 

 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

 

 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 

• osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 

• praktilise ülesande sooritamine. 

Hindamismeetod: praktiline ülesanne 

Hindamiskriteerium: 

Õppija: 

• toob vähemalt ühe näite tähelepanu ja keskendumisvõime  

olulisusest igapäevaelus; 

• viib läbi ühe tähelepanu või keskendumisvõimet arendava  

mängu ning analüüsib enda sooritust lähtuvalt kavandatud 

eesmärgist ja koolitaja juhistest.  

 

Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend).  

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.  

Koolitaja kompetentsust 

tagava kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus.  

Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas  

Õppemaksu tasumise kord 

ja tähtaeg  

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

 

Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord  

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

  

Vaidluste lahendamise kord  http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppekeskkonna kirjeldus  http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord  

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise aeg:   6.11.2020  
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