
Mis on koolivalmidus? 
 

 
Koolivalmidust vaadeldakse läbi 3 arenguaspekti: 
füüsilise, sotsiaalse ja vaimse. 
 
Lapse tervisest, füüsilisest arengust saab vanem 
tagasisidet perearstilt või lastearstilt. Laps peab 
taluma koolipäeva ja koolitee pikkust, jaksama 
kanda koolikotti jne.  
 
Koolivalmiduse vaimse aspekti puhul on oluline: 
 oskus kuulata, uurida, koondada tähelepanu ka 

igavamale tegevusele; 
 oskus eristada olulisi tunnuseid ebaolulistest; 
 kujutlused ruumist (all, üleval, peal, kohal, ees, 

taga, kõrval, vahel) ja ajast (eile, täna, homme, 
nädalapäevade nimetused, aastaaegade tunnu-
sed); 

 oskus järjestada esemeid suuruse, pikkuse, laiu-
se ja kõrguse järgi; 

 oskus anda esemetele, nende tunnustele ühine 
nimetus, 

 jutustada oma lemmiktegevusest või sündmu-
sest, pildi ja/või saripildi järgi; 

 oskus seotult ja arusaadavalt kirjeldada tuttava-
te esemete ja nähtuste oma-
dusi, anda edasi oma mõt-
teid, selgitada olukordi; 

 katkestamata tegevus vähe-
malt 10 minuti jooksul. 

 
Sotsiaalse koolivalmiduse näi-
tajateks on: 
 lapse soov õppida, omandada 

uusi teadmisi; 
 täiskasvanu korraldustest, 

juhistest aru saamine ja täit-
mine; 

 kollektiivis kaaslastega arvestamine ning koos 
tegutsemise oskus; 

 oma vajaduste väljendamisoskus 
 püüdlus alustatud tegevust lõpuni viia; 

kohanemisvõime. 

Kuidas aidata kaasa lapse  
arengule? 

 
 

 Äratage lapses huvi kooli ja õppimise vastu. 
 Tegutsege palju koos lapsega: mängige, jalu-

tage, reisige, vaadake lastesaateid, lugege 
muinasjutte jms. Arutage koos kuuldu ja näh-
tu põhjal. 

Mõned näited mängudest: “Alias”, “Zoo”, “A-
st Ü-ni”, Twister”, “Lugemismängud”, 
“Coloring”, LogoFix”, “Must notsu”,   

 Tundke lapse tegemiste, mõtete ja õppimise 
vastu siirast huvi. Vestelge , arutlege, jutusta-
ge lapsega nähtust, kuuldust, loetust. Vastake 
väsimatult lapse küsimustele. 

 Väärtustage raamatut! Lugege ette unejuttu, 
muinasjuttu. Innustage ka last lugema. Otsige 
oma igapäevases elus täiesti tavapäraseid või-
malusi lugema-kirjutama-arvutama õppimi-
seks (poes lugege kaupade tutvustusi, tänaval 
tänavanimesid, kodus jätke lapsele kirjakesi). 

 Hoolitsege selle eest, et lapsel oleks erinevaid 
pabereid, materjale, pliiatseid joonistamiseks 
ja meisterdamiseks. Teie kõrvad saavad pu-
hata ning lapse käeline areng aina täiustub. 

 Andke lapsele igapäevastes kodustes toime-
tustes selgeid korraldusi ja kontrollige nende 
täitmist. 

 Karistamise asemel arutlege tehtud vigade 
üle. 

 Õpetage last välja elama oma emotsioone. 
 Ärge tekitage lapses pingeid liialt kõrgete 

ootustega, kõik inimesed on erinevad ja eri-
nevate võimetega 

 Andke lapsele võimalus olla iseseisev. 
 

TOETAGE JA   
ARMASTAGE OMA        
LAST! 

Mida ootab lapselt esimese klassi  
õpetaja? 

 
Koolilaps: 

 teab oma nime, pereliikmete nimesid; 
 teab oma aadressi, telefoni, sünnipäeva, vanust; 
 tervitab, oskab kasutada üldtuntud viisakusväl-

jendeid; oskab probleeme lahendada vägivalda 
kasutamata; 

 täidab täiskasvanu korraldusi,  
 hoidub võõraste asjade võtmisest ja lõhkumisest; 
 paneb ennast ise riidesse ja seob kingapaelad kin-

ni; 
 püüab uue olukorraga hakkama saada; vajadusel 

oskab abi paluda; 
 laps on sõbralik; märkab teisi enda ümber 
 tunneb kõiki trükitähti; 
 oskab veerides lugeda (ütleb häälikuid  
 häälides – E-M-A); 
 hääldab kõiki häälikuid selgelt; 
 oskab väljendada oma mõtteid täislausetega; 
 oskab nimetada häälikute järjekorda sõnades; 
 tunneb ja loendab numbreid kümne piires; 
 oskab kirjutada trükitähti ja numbreid; 
 oskab orienteeruda ruumis: vasak-parem;  
 keskel-ääres, üleval-all, nurgas ; 
 oskab hoida pliiatsit õigesti käes ja kääridega  
 lõigata; 
 teab kooliteed (vajadusel bussi nr) ja seal valitse-

vaid ohtusid. On selle koos vanemaga läbi käinud 
 tunneb ja teab oma õppevahendeid ja asju 

(märgistused peale) 
 

Koolivalmidus ei seisne selles, MIDA laps teab ja 
oskab, vaid selles, KUIDAS laps oma teadmisi ja  
oskusi kasutab. 
 
Julgustage last küsimusi esitama ja arvamust 
avaldama. 



Missuguseid õppevahendeid läheb  
vaja 1. klassi õpilasel? 

 
 koolikott (soovitavalt kõvendatud seljaosaga, 

tühjalt võimalikult kerge), 
 pinal (pehmest materjalist), 
 harilikud pliiatsid, B-2, 4-5 tk, puidust, teritata-

vad, kolmnurksed, 
 värvipliiatsid, 
 viltpliiatsid, 
 pliiatsiteritaja, 
 kustutuskumm, 
 joonlaud (20 cm pikkune) 
 veetops,  
 pulgaliim, 
 guaššvärvid, 
 plastiliin, 
 vahetusjalanõud (heleda tallaga) 
 spordiriided ja –jalatsid (lühike ja pikk dress)  
 värviline paber, 
 käärid, 
 akvarellid, 
 rasvakriidid, 
 A3 joonistuspaberid: 
 A4 joonistuspaber, 
 suurema ruuduga ruuduline vihik(2tk) 
 abijoonega vihik (2tk) 
 16 joonega jooneline vihik (2tk), 
 plastmassist korv (kunstiasjade hoidmiseks) 
 võtmehoidja (kapi võtme hoidmiseks) 
 
Kõik vahendid märgistada nimetähtedega või 
kindla tunnusega.  
 
Meie koolil on oma õpilaspäevik, mille saate sügi-
sel  koolist osta.  
 
Klassijuhatajad soovivad klassile ühiselt osta eri-
nevaid töövahendeid. Kokku lepitakse klassiti 
augusti kogunemisel 21.08.2019 kell 17.00 
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