
  

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas õppekava 
 

 
 

Täienduskoolitusasutu 

se nimetus 

Koolituskeskus Luwi 

Õppekava nimi Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses 

eas 

Õppekavarühm 143 Koolieelikute õpetajate koolitus 

Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise 

alus 

Õppekava baasiks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ( Vastu 

võetud 29.05.2008) §18. Keel ja kõne 

Sihtgrupp Lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning 

lapsevanematele 

Õppe alustamise 

tingimused 

Koolitusel osalemine eeldab vajadust tegeleda pedagoogilise 

tegevusega kirjaliku kõne valdkonnas. 

Õppe eesmärk Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise 

aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on 

koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi 

alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi. 

Õpiväljundid Koolituse läbinu: 

mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi; 

oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja 

oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja 
kaasahaaravaks. 

Õppesisu lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe 

peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine 

jm) kujundamine; 

osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamine; 

lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamine. 

Õppemeetodid Loeng, diskussioon, praktilised harjutused 

Iseseisev töö - 

Õppematerjalide 

loend 

Hansen, A., Jahu, M. Laps lugema 1. Ajakirjade Kirjastus. 2010 

Hansen, A., Jahu, M. Laps lugema 2. Ajakirjade Kirjastus. 2010 

Vilu, V. Liisusalmid. Ajakirjade Kirjastus. 2007 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös. 

Hindamismeetod: 



  

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

1. Sõnajadade raskusastme määratlemine lugemisoskuste 

omandamisel 

Hindamiskriteerium: 

Etteantud juhiste alusel on õppija järjestanud sõnajadad 

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 töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või 

maksegraafiku alusel. 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda 

telefonidel 55 66 33 65 või info@luwi.ee 

Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust 

õppetasu ei tagastata. 

Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on 

Koolituskeskusel Luwi õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. 

Koolituskeskus Luwi jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. 

Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele 

registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi 

lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa 

makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse 

osavõtutasuks. 

Vaidluste 

lahendamise kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 

võib pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Koolituskeskusel Luwi on koostöölepe OÜ Reiting PR-ga, kes omab 

koolitusklasse aadressil Kastani 39, Tartu ja Pärnu mnt 67a, Tallinn. 

Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik 

kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igaks 

kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. 

Koolituskeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos 

suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja 

vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat 

internetiühendust. 

mailto:info@luwi.ee


  

 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid 

eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning 

õpimotivatsiooni säilimine. 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/ 

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

9.11.2015 

 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/

