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Tere tulemast eelkooliõppesse! 

 

Eelkooliõpe algab neljapäeval 10.08.2023 ja lõpeb reedel 31.05.2024. 

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

ning jätkub pärast eelkooliõpet põhiõppes. Eelkooliõppe eesmärk on edendada 

lapse arengu- ja õpieeldusi ning tugevdada koos perega lapse sotsiaalseid oskusi 

ja tervet eneseväärikustunnet. Eelkooliõpe on kohustuslik ja sihipärane ning see 

tugineb õppekavale. Igale lapsele pannakse koostöös lapse ja hooldajatega kokku 

õppekava. 

Eelkooliõppes kogevad ja õpivad lapsed uusi asju eakaaslaste rühma liikmena. 

Eelkooliõpe koosneb eri ulatusega ja viisil ellu viidud õppimistervikutest, mis 

lähtuvad laste huviobjektidest ja eelkooliõppe ühistest eesmärkidest. Eelkooliõppes 

toimub õppimine eelkõige läbi mängu ja eelkooliõppepäeva ajal on alati aega 

mängida. Lisaks mängule pakuvad erinevad kogemuslikud ja aktiivsed töömeetodid 

elamusi ja tugevdavad laste õpimotivatsiooni.  



 

 

Registreerumine 

Registreerige oma laps eelkooliõppesse ajavahemikus 05.01.–31.01.2023. 

Registreeruge elektrooniliselt VaSa-teenuses või viige taotlus lasteaeda. 

Eelkooliõppe tegevuskohad leiate Vantaa veebilehtedelt vantaa.fi/esiopetus. 

Eelkooliõppe otsusega saate tutvuda VaSa-teenuses hiljemalt 14. nädalal. 

Eelkooliõpe on tasuta ja see sisaldab toitlustamist 

Eelkooliõpet korraldatakse koolide tööpäevadel, neli tundi päevas. Eelkooliõppes 

osalemine on tasuta ja see sisaldab igapäevast söögikorda. Lisaks eelkooliõppele 

võib laps osaleda eelkooliõpet täiendavas tasulises alushariduses. Täiendava 

alushariduse vajadusest antakse teada eelkooliõppesse registreerimisel. 

Keeltega tutvumine ja eelkooliõppe keelevariandid 

Igas eelkooli õpperühmas tutvutakse aasta jooksul lasterühma keelte ja 

kultuuridega. Eelkooliõppe kavandamisel ja rakendamisel kasutatakse perede oma 

keele- ja kultuuritausta pädevust. 

Lisateavet eelkooliõppe teiste keelevariantide kohta leiate soomekeelselt 

veebilehelt: vantaa.fi/kaksikielinenesiopetus. 

Koostöö kooliga 

Laps tutvub kooli tegevuskultuuri ja õpikeskkonnaga juba eelkooliõppeaasta ajal. 

Vantaas on igal eelkoolil koostöökool, kellega tehakse aktiivselt ühiseid tegevusi. 

See tähendab näiteks eel- ja algkooliõpilaste ühistegevusi ja koolikülastusi. 

Eelkooliõppe kevadsemestril antakse last puudutav teave koostöös hooldajatega 

edasi tulevasse kooli. See tagab lapsele sujuva teekonna eelkooliõppest koolini ja 

õpitoe jätkumise, kui kool algab. 

Põhiõppeks ettevalmistav õpe annab lapsele valmiduse 

soome keele õppimiseks 

Põhiõppeks ettevalmistavat õpet korraldatakse sisserändaja taustaga lastele, kelle 

soome keele oskus ei ole eelkooliõpperühmas õppimiseks piisav. 



 

 

Ettevalmistavat õpet korraldatakse koolide tööpäevadel, viis tundi päevas. Neli 

tundi toimub osana eelkooliõppest ja lisaks korraldatakse üks tund väiksemas 

rühmas.  

Hooldajad registreerivad lapse eelkooliõppesse, pärast mida lepitakse koos lapse 

hooldajate, eelkoolikoha ning keele- ja kultuurikoordinaatoriga kokku võimalikus 

põhiõppeks ettevalmistava õppe taotlemises. 

Tere tulemast tutvuma! 

Kõigis eelkooliõppe tegevuskohtades korraldatakse peredele tutvumisüritus 

maikuus. Tegevuskohad annavad hooldajatele üritustest teada. 

Mis on eelkooliõppes tore? 

“Mängimine, õueskäimine ja toredad 

õpetajad. Minna on tore õpetaja. Petra on 

meie naljahammas ja vigurdaja. Ta on alati 

kõikide mängudega nõus ja mängib kaasa. 

Ja sõbrad.” 

Miro, 6-aastane 


