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TERETULEMAST EELKOOLIÕPPESSE! 

 

 

Eelkooliõpe algab neljapäeval 11.08.2022 ja lõpeb reedel 02.06.2023. 

 

Eelkooliõpe on osa eluaegse õppimise teest, mis algab kodust ja alusharidusest 

ning jätkub peale eelkooliõpet põhiõppes. Eelkooliõppes on eesmärgiks edendada 

lapse arengu- ja õppimiseelduseid ning muuta tugevamaks lapse sotsiaalseid 

oskuseid ja tervet enesetunnet koos perekonnaga. Eelkooliõpe on kohustuslik, 

eesmärgipärane ja selle aluseks on õppekava. Igale lapsele koostatakse õppekava 

üheskoos lapse ja hooldajatega. 

 

Eelkooliõppes lapsed kogevad ja õpivad uusi asju eakaaslaste rühma osana. 

Eelkooliõpe koosneb eri ulatusega ja eri viisil läbi viidud õppimistervikutest, mille 

aluseks on laste huvi objektid ja eelkooliõppe ühised eesmärgid. Eelkooliõppes 

õppimine toimub eelkõige läbi mängu ja mänguks on alati aega eelkooliõppepäeva 

ajal. Mängule lisaks erinevad kogemuslikud ja tegevuslikud tööviisid pakuvad 

elamusi ja muudavad tugevamaks laste õppimismotivatsiooni. 



3 

 

 

Pidage meeles registreerida laps eelkooliõppesse 

05.01.-30.01.2022! 

• Registreerige elektrooniliselt teenuses VaSa või viies taotlus lasteaeda. 

• Eelkooliõppe tegevuskohad saate üle vaadata Vantaa www-lähekülgedelt: 

vantaa.fi/esiopetus 

• Eelkooliõppe otsus on vaatamiseks teenuses VaSa nädala 14 ajal. 

Eelkooliõpe on tasuta ja sellesse kuulub söögikord 

Eelkooliõpet viiakse läbi koolide tööpäevadel, neli tundi päevas. Eelkooliõppes 

osalemine on tasuta ja sellesse kuulub igapäevane söögikord. Eelkooliõppele lisaks 

on lapsel võimalus osaleda tasulises eelkooliõpet täiendavas alushariduses. 

Täiendava alushariduse vajadusest teatatakse eelkooliõppesse registreerimise 

käigus. 

Keelealternatiivid eelkooliõppes 

Igas eelkooliõppe rühmas tutvutakse aasta jooksul lapserühma keelte ja 

kultuuridega. Eelkooliõppe kogukonna keeltest õpitakse mõningaid üldisemaid 

sõnu. Perekondade asjatundmist oma keele- ja kultuuritausta kohta kasutatakse 

ära eelkooliõpetuse kavandamisel ja läbi viimisel. 

 

Kui soovite valida lapsele eelkooliõppes tugevama keelekallaku, Vantaas on ka 

võimalik taotleda: 

• inglise keele kitsamasse kakskeelsesse eelkooliõppesse 

• rootsi keele keelekümbluse eelkooliõppesse või 

• laiaulatuslikku inglisekeelsesse eelkooliõppesse 

 

Lisateavet keelealternatiivide kohta: vantaa.fi/kaksikielinenesiopetus 
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Koostöö kooliga 

Laps tutvub kooli tegevuskultuuriga ja õppimiskeskkonnaga juba eelkooliõppeaasta 

ajal. Vantaas igal eelkooliõppekohal on koostöö koolipaariline, kellega koos tehakse 

tegevuslikku koostööd. See tähendab näiteks eelkooliõppes osalevate laste ja 

algkooliõppe õpilaste ühist tegevust ning koolikülastusi. Eelkooliõppe 

kevadsemestril viiakse teave lapse kohta üle tulevasesse kooli koostöös 

hooldajatega. Eesmärgiks on tagada lapse sujuv tee eelkooliõppest kooli ning 

õppimise toe jätkumine kooli algamisel. 

Teretulemast tutvuma! 

Kõigis Vantaa eelkooliõppe tegevuskohtades korraldatakse tutvumisüritus peredele 

nädalal 20. Tegevuskohad teavitavad üritustest hooldajaid. 

Ettevalmistus soome keeles õppimiseks põhiõppe 

ettevalmistavast õppest 

 
Põhiõppeks ettevalmistavat õpetust korraldatakse immigranditaustaga lastele, kelle 

soome keele oskus ei ole piisav eelkooliõppe rühmas õppimiseks. 

 

Põhiõppeks ettevalmistavat õpetust viiakse läbi koolide tööpäevadel viis tundi 

päevas. Neli tundi õpetusest toimub eelkooliõppe osana ja sellele lisaks üks tund 

viiakse läbi väiksemas rühmas. 

 

Hooldajad registreerivad lapse eelkooliõppesse, peale seda võimalikku põhiõppeks 

ettevalmistavasse õpetusesse taotlemise kohta lepitakse kokku koostöös lapse 

hooldajate, eelkooliõppekoha ning keele- ja kultuurikoordinaatoriga. 
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Kansilehtiä voi vaihtaa Lisää > Sivut > Kansilehti. Word saattaa tarjota 

automaattisia kansilehtiä, mutta yleisissä kansilehdissä on Vantaan omia 

kansilehtiä. Ne löytyvät useimmiten automaattisten kansilehtien alta. Kansilehtiin on 

määritelty kannen tyylit valmiiksi. Mikäli kesken työstön vaihdat kansilehteä 

toisenlaiseksi, kopioi kannen otsikko muistiin ja tuo se uuteen kansilehteen.  

 

 
 


