
KOKKUVÕTE AVATUD USTE PÄEVAST 16.01.2018 

 

 

Avatud uste päeval osales 28 lapsevanemat, neist 18 täitsid tagasiside lehed. 

Küsimusele, kuidas hindad avatud uste päeva vajalikkust vastati 100% , et on vajalik. 

Nähtust hinnati kõige enam: 

 Laste esinemisoskust  

 Grupitöö oskust 

 Näha oma lapse igapäeva toimetamisi, arengut, tugevaid ja nõrku külgi 

 Muusikatundi, see on fantastiline, kuidas õpetaja suudab lapsed ennast kuulama panna 

 Lastega harjutatakse käelisi tegevusi, laulmisoskust, koostöötegemist 

 On vajalik näha last kollektiivis, kuidas suhtleb ja võrrelda teda eakaaslastega 

 Saan näha, kuidas minu laps asjadega hakkama saab 

 Hommikuringi 

 Hommikuringi ülesehitus – väga informatiivne ja mitmekülgne tegevus 

 Hea on näha, mida ja kuidas lastega tegeldakse, kuidas seletatakse ja õpetatakse 

 Lapsed olid väga tublid ja tegid kõike kaasa 

 Oma lapse tegevusi, suhtlust teistega. Õpetajate tegevusi ja nippe, kuidas korda hoida 

 Õpetajate tööd ja nende kannatlikkust 

 Näha päeva tegevusi. Õpetajate agarust koos lastega mängida ja tekkinud tülidele kiiret 

reageerimist 

 Kõige rohkem hindan seda, kuidas ta laulda ja tantsida väga hästi oskas. Kuidas 

võimlemistunnis ilusti kõike kaasa tegi ja oskas jutu järgi väga hästi jutustada 

 Reaalsed situatsioonid ja nende lahendamine oli minu jaoks kõige tähtsam info. Nägin 

tegevusi ja käitumisharjumusi, millede suunamisel saan oma lapsele rohkem toeks olla. 

 

Mind üllatas: 

 Mind üllatas kõige rohkem see, kuidas laps tegi ilusti kõike kaasa, teades, et ema on kohal. 

Tavaliselt see nii hästi ei lähe 

 Lapsed olid tublid 

 Tihe päevagraafik 

 Õpetajad saavad mängleva kergusega lapsed tegevustesse ja oskavad tähelepanu võites 

vaikust saada 

 Kui hästi lapsed liikumistunnis ja muusikatunnis koostööd tegid 

 Päevakava on äärmiselt tihe, minule tundub liiga intensiivne. Võib-olla hakkab lastel igav, 

siiski arvan, et põhjalikult süvenemist võimaldaks lastele vabam ajagraafik. Kui aega oleks 

üheks tegevuseks rohkem siis võimaldaks see ka õpetajatele individuaalsemat lähenemist 

lapse suhtes 

 Mind üllatas vaid see, kui tublid on õpetajad ja ka lapsed 

 Õpetajad suudavad nii hästi lapsi keskustesse jaotada 

 Kõik 



 Et nii väikeste lastega on võimalik ühiselt grupiga mänge mängida 

 Et kasvatajad suudavad lapsi ülihästi taltsutada 

 Et päevast võtab osa nii vähe vanemaid 

 Kui hästi oskavad lapsed kaasa mõelda ja kui palju on lapsed arenenud (loevad, arvutavad) 

 

Ettepanekud: 

 Suuremat osavõttu 

 Arvan, et õpetajad teevad kõik vajaliku mida vaja 

 Kõik on imehästi 

 Selline päev võiks olla tihedamini: et vanemad näeksid oma lapse käitumist väljaspool 

kodu; kus näed laste tegemisi ja saab ka lapse tegemistega kaasa lüüa; Kord kuus ei oleks 

liiga palju, see oleks vajalik nii lapsele, lapsevanemale kui ka õpetajatele. Vähemalt mina 

tunnen, et see tuleb mulle kasuks 

 Oleks tore osa saada ka võimlemise ja laulmise tunnist 

 Jätkake samas vaimus 

 Õpetajad võiksid olla veel rangemad ja konkreetsemad.  

 

 Tänan õpetajaid päeva õnnestumise eest! 


