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Eesti Vabariigis 1999.a vastu võetud „Alushariduse raamõppekava“ olulisim muudatus 

võrreldes nõukogudeaegsete programmidega oli see, et raamõppekava alusel sai iga lasteaed 

koostada oma õppekava. See andis võimaluse kujundada lasteaed omanäoliseks, väärtustada 

kodukohta  ja lapse kasvukeskkonda, põlistada paikkonna esivanemate kultuur.  

2008.a võeti vastu „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava“, mis oma sisult on 

lapsepärasust toetav ning Johannes Käisi pedagoogilisi põhimõtteid järgiv.  

Johannes Käisi pedagoogilised põhimõtted 

/Johannes Käis. Kooli-raamat, 1996, 2004/ 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava 

/2008/ 

Iga laps on omaette individuaalsus. Kasvatuse ülesanne 

on selle “mina”, s.o individuaalsuse kujundamine 

tõeliseks väärtuslikuks “minaks”, isiksuseks.  

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on 

lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu 

ja lasteasutuse koostöös.  

Laps ei tunne huvi üksikute ainealade vastu, sest need 

teadmised ei liitu tema teadvuses tervikuks. Üldõpetus 

on aineõpetuse vastand.  

Üldõpetuse all mõistame kogu õpetuse keskustust 

(=lõimitust) lapse igapäevaste tähelduste 

(=tähelepanekute), kogemuste ja huvide vallast valitud 

ainel ehk nn koduloolise vaateõpetuse asialadel 

(=teemadel).  

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse 

läbiviimise üheks põhimõtteks on 

üldõpetusliku tööviisi rakendamine. 

Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri 

väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, neid meie 

kultuuriliste varanduste pärijateks teha. 

Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse 

läbiviimise üheks põhimõtteks on eesti 

kultuuritraditsioonide väärtustamine. 

Lapsi tuleb õpetada mitte niipalju tõsiasju teadma, kui 

neid otsima ja leidma. 

Töökool kasvatab last tööle töö läbi. Töökool hoolitseb 

aktiivsuse, isetegevuse eest: tõelise asja juures kõikide 

meelte osavõtul peab õppija ise teadmusi leidma, 

rõõmsas isetegevuses elamusi ise kogema. 

Laps õpib matkimise, vaatlemise, uurimise, 

katsetamise, suhtlemise, mängu, harjutamise 

jms kaudu.  

Kui väikestel lastel mängutuba vanemate kodus on 

nende esimeseks vaimuharimise laboratooriumiks, kus 

tuhanded ettekujutused ümbritsevast elust ümber 

töötatakse ja uueks ilmaks moondatakse, siis peaks 

töökooli ruumid lastele vanemas eas nende tegevuse 

kesktöökojaks olema.  

Pedagoogid on laste arengu suunajad ning 

arengut toetava keskkonna loojad.  

 

Õpetaja peab õppija eest kõrvale astuma ja töö 

keskkohta lapse enda asetama.  

Õpetaja peab passiivseks jääma väliselt, kõnelemise 

suhtes, olles selle asemel aktiivne õppija algatusel 

läbiviidava töö üldises juhtimises. 

Tõeline isetegevus iseseisva mõtlemise ja väljendusega 

esineb seal, kus laps ise leiab mõtte- ja tahteergutusi, ise 

otsib ja püstitab eesmärgi, ise valib vahendeid ja teid 

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne 

osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. 

Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, 

suunatakse tegema valikuid ning tehtut 

analüüsima.  

 



oma eesmärgile jõudmiseks.  

Viljaka töö psühholoogiliseks eelduseks on elav, püsiv 

huvi. Lapsepärasuse nõue tähendab seda, et õpetuse 

sisuks võivad olla ainult lapse huvide ringi kuuluvad 

asjad ja nähtused, mis talle ka arenemis- ja jõukohased. 

Õppetööd peame püüdma kohandada lapse 

individuaalseile võimeile ja huvidele.  

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel 

arvestab pedagoog lapse arengutaset, vanust 

ning lapse huve. 

 

Eluläheduse nõue on täidetud siis, kui õpetus hoiab 

sidet lapse kodu ja koduse elu, koduümbrusega.  

Kodukoha loodus on kõige tähtsam kodu- ja kodumaa-

armastuse allikas. 

Iga põhiteema käsitlus algab vaateõpetusega. 

Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige 

kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. 

Õpitavaga tutvutakse loomulikus 

keskkonnas. 

 

 

Lõpetaksin Johannes Käisi sõnadega, mis on uuenduslikud tänaselgi päeval: „Et koolielu on 

lahutamatu teda ümbritsevast arenevast elust, siis peab haridusasutus alati uuendusseisundis 

olema. Uuenduspedagoogika peamiseks sihiks on isiksuse kujundamine.“  

 

 


