
 
 

 

„Väikelapse kõne areng ja selle toetamine“ õppekava 

 

 

 

Täienduskoolitus- asutuse nimetus  Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Väikelapse kõne areng ja selle toetamine 

Õppekavarühm Koolieelikute õpetajate koolitus 

Õppe kogumaht (akadeemilistes 

tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise alus 1. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (29.05.2008 nr 87) 

§18. Keel ja kõne; 

2. Kutsestandard Lapsehoidja, tase 5, kompetents B.2.2 Lapse 

arengu toetamine, tegevusnäitaja 2. toetab lapse keele ja kõne 

arengut, arvestades lapse iga ja individuaalsust ning kasutades 

eesmärgipäraseid mängulisi võtteid ja kasvatusmeetodeid; 

vajadusel lähtub oma töös tugispetsialistidelt saadud juhistest. 

Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, 

laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele. Kõigile, kes 

puutuvad kokku lapse kõne arengu jälgimise ja toetamisega. 

Õppe alustamise tingimused - 

Õppe eesmärk Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. 

Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja 

õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu 

võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu 

toetamisele kodus ja lastekollektiivis. 

Õpiväljundid Kursuse läbinu: 

1) teab erinevaid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks; 

2) teab probleeme, mis võivad kõne arengut takistada; 

3) teab levinumaid kõnepuudeid ja kuidas kõnepuudega last toetada; 

4) leiab võimalusi suhtlemiseks mitterääkiva lapsega. 

Õppesisu Lühiülevaade lapse kõne arengu üldistest seaduspärasustest sünnist 

kooliminekuni 

Erinevad võimalused lapse kõne arengu toetamiseks Probleemid, mis 

võivad kõne arengut takistada 

Kõnepuuded. Kuidas neid ära tunda? Kust ja millal otsida abi? Kuidas 

suhelda mitterääkiva lapsega? 

Kõne arengu toetamine vastavalt lapse vanusele: 

 

1. Esmased kõne arengu eeldused kujunevad juba enne sündi. 

Esimene eluaasta kui otsustav aeg tajude ja kõneeelduste kujunemisel. 
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aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Vajalik abi kõne arengu 



 

 probleemide korral. 

2. 3-6-aastase lapse kõne areng ja selle toetamine. Õige häälduse 

kujunemine, suhtlemisoskus, tegevuste planeerimine kõne abil jm 

lapse arengut strateegiliselt mõjutavad faktorid. Kõne arengu puuded. 

Kust ja millal otsida abi? 

Õppemeetodid Loeng, diskussioon, praktilised harjutused 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide loend Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid 

Soovituslik: 

Hallap, M., Padrik, M. (2008). Lapse kõne arendamine. TÜ kirjastus. 

Hallap, M., Padrik, M. (2009). Valdkond „Keel ja kõne”. Kog. E. 

Kulderknup (toim.). Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Tallinn: 

Studium. 

Kuusik, Ü., Kaasik, B., Lillepuu, Ü., Seero, H-M., Viks, M. 

(2007).Väikelapse kõne, keele ja tunnetustegevuse areng. Kirjastus 

Ilo. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetöös. 

Hindamismeetod: juhtumianalüüs 

Hindamiskriteerium: õppija on analüüsinud juhtumit vastavalt 

koolitaja poolt etteantud kriteeriumitele. 

Kursuse läbimisel väljastatav 

dokument (tunnistus või tõend). 

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

õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa õppetööst või 

kui õppija osales õppetöös osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt 

osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või õpi- ja 

töökogemuse kirjeldus. 

Kõrgharidus ja 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: 15.01.2016 

Muudetud 01.10.2020 
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