
SOOVITUSI LAPSEVANEMALE

❖ Otsige oma igapäevases elus täiesti tavapäraseid
võimalusi lugema-kirjutama-arvutama
õppimiseks (poes, tänaval jm).

❖ Harjutage lapsega lugemist, kuid arvestage, et
ta suudab korraga kaasa teha 6-7 min.

❖ Õpetage last lugu pidama tööst, korrast,
puhtusest. Olge eeskujuks talle oma kindlate ja
järjepidevate nõudmistega.

❖ Andke lapsele igapäevastes kodustes
toimetustes selgeid korraldusi.

❖ Nõudke lapselt tema kohustuste täitmist.
❖ Karistamise asemel arutlege tehtud vigade üle.
❖ Õpetage last oma emotsioone õigesti välja

elama.
❖ Ärge tekitage lapses pingeid liialt kõrgete

ootustega.
❖ Kasvatage lapses kohuse-ja vastutustunnet.
❖ TOETAGE JA ARMASTAGE OMA LAST!

Lühemad lood kirjatähtedes ettelugemiseks või
ise pusimiseks:

❖ Janosch ,,Ma teen su terveks,“ ütles karu.
Tallinn, 2015

❖Hinrikus, Kadri Konnade mäss. Tallinn, 2014
❖Kangilaski, Kristi “Tuvi ei taha saia” Tallinn,

2014
❖Nilsson, Ulf “Kui me olime maailmas üksi”

Tallinn, 2015
❖Nilsson, Ulf Maailma parim
❖ esineja. Tallinn, 2014
❖Oral, Feridun Punane õun. Tallinn, 2013
❖ Pervik, Aino Rändav kassiemme. Tallinn,

2012
❖ Petrone, Epp Kurru-Nurru vurrud. Tallinn,

2015
❖ Raud, Piret Kolm soovi. Tallinn, 2012
❖Vainola, Kätlin Sonja ja kass. Tallinn, 2015

Ettelugemiseks:
❖ Gilts- Nittim, Ingrid Liivahiirte suur

seiklus. Tallinn, 2007 (Sari Minu
esimene raamat)

❖ Kass, Kristiina Petra lood. Tallinn, 2013
❖ Laste rõõm.1 Tallinn, 2011(Eesti

lastejutte ja luuletusi koos piltidega
1860-1980)

❖ Laste rõõm.2 Tallinn, 2013 (Eesti
lastejutte ja luuletusi koos piltidega 1980
– 2010)

❖ Petrone, Epp Jassi pass. Tallinn, 2013
❖ Raud, Piret Mina, emme ja meie

igasugused sõbrad. Tallinn, 2014
❖ Saksatamm, Markus Lepatriinu ja

pingviin. Tallinn, 2013
❖ Tomusk, Ilmar Rasmuse vuntsid.

Tallinn, 2015
http://www.elk.ee Eesti Lastekirjanduse
Keskus (lugemaõpetamise nipid ja huvi
äratamine)
http://www.lugemisyhing.ee - Eesti
Lugemisühing (head lasteraamatud)
http://www.paikejapilv.ee- Kirjastus Päike ja
Pilv (kuidas valida raamatut,
raamatusoovitused)

Põnevaid raamatuid on palju. Eriti huvitav
on lapsele see raamat, mida ta saab ise
valida.

Tere tulemast raamatukokku ja lugema!

Võru Kreutzwaldi Kool (põhikool) on
maakonnas suurim 2015. a alguses loodud
uus kool. 2022/2023. õa hakkab koolis
õppima u 700 õpilast, kes on 7–16 aastat
vanad. Õpetajaid ja töötajaid on kokku u 90.

Koolis töötavad logopeedid, eripedagoog,
õpiabi õpetajad, psühholoog,
sotsiaalpedagoogid, huvijuht.

Meie kooli ametlikuks infokanaliks on
eKool (ekool.eu). eKooliga ühinemine on
kohustuslik nii lapsele kui ka vanemale.
Konto peab olema loodud mõlemale eraldi.

Koolielu puudutava info leiab kooli
kodulehelt https://www.vkrk.edu.ee/.

1.- 3. klassini on kujundav hindamine.
Loovaineid hinnatakse 1.-6. klassini
kujundavalt.

II ja III kooliastmes on emakeele,
matemaatika ja inglise keele tunnid
temporühmades.

Koolitunnid kestavad 45 minutit.
Koolipäev algab esimeste klasside õpilastele
kell 8.55.

Kool pakub 1.kl õpilastele pikapäevarühma
võimalust enne koolipäeva algust ja pärast
koolipäeva.

http://ekool.eu
https://www.vkrk.edu.ee/


Meie kooli moto: “Ülemaks kui hõbevara,
kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkus
tunnistada.” (Fr. R. Kreutzwald "Kalevipoeg")

Võru Kreutzwaldi Kooli neli põhiväärtust:
teadmishimu, eneseväärikus, koostöö,
turvalisus.

❖ Teadmishimu. Nii õpilasi kui
õpetajaid iseloomustab soov oma
teadmisi pidevalt täiendada, huvi
kultuuri ja kiiresti muutuvas
maailmas toimuva vastu.

❖ Eneseväärikus. Koolikogukonna
liikmete omavaheline suhtlemine
on lugupidav, üksteist usaldav,
toetav ja tunnustav.

❖ Koostöö. Eduka õppe ja
kasvatuse huvides valitseb tõhus
koostöö koolikogukonna kõigi
osapoolte vahel, samuti tehakse
ühistööd teiste koolide ja
välispartneritega.

❖ Turvalisus. Turvalisuse
kindlustamise huvides on nõutav
kooli töökorraldusreeglite,
kodukorra järgimine,
koolikiusamise takistamine ja
turvalisust soodustavate hoiakute
ja eluliste oskuste õpetamine.

Kooliminek on lapse jaoks uue eluetapi algus.
Algab teekond, mis võib olla ammuoodatud,
huvitav, raske, kuid erakordne. Sellel teel
saab laps toetuda lähedastele inimestele:
emale, isale, vanaemale, vanaisale, õpetajale.

KOOLI OOTUSED LAPSELE

Heaks toimetulekuks kollektiivis on
vajalik, et laps:

❖ tunneb huvi vaimse tegevuse vastu;
❖ oskab suhelda kaaslastega sõbralikult;
❖ on viisakas ja abivalmis;
❖ arvestab teistega ja käitub vastavalt

klassi ja kooli ühiselu reeglitele;
❖ teeb koostööd kaaslastega;
❖ oskab kuulata õpetaja või kaaslase juttu;
❖ kuulab, jälgib tööjuhendit ja suudab

keskenduda  ülesande täitmisele;
❖ julgeb esineda, ennast sõnaliselt

väljendada;
❖ suudab valitseda oma emotsioone;
❖ hoiab korras oma töökoha ja

lähiümbruse;
❖ palub vajadusel abi;
❖ oskab riietuda iseseisvalt, hoiab oma

riideesemeid ja tunneb need ära teiste
hulgast.

Heaks õppimiseks on vajalik, et laps:

❖ tunneb kõiki trükitähti;
❖ oskab lugeda veerides (näiteks ütleb

häälikuid häälides E-M-A);
❖ oskab jutustada pildi või pildisarja järgi,

oma lemmiktegevusest või mõnest
huvitavast sündmusest, elamusest jms;

❖ räägib selgelt, oskab väljendada oma
mõtteid täislausetena;

❖ 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 aastaaegu ja nende järjekorda;
❖ teab öelda oma sünnipäeva, ees- ja

perekonnanime, pereliikmete nimesid,
aadressi, telefoninumbrit, vanemate
töökohta, ametit.

SOOVITUSI LAPSEVANEMALE

❖ Äratage lapse huvi kooli ja õppimise
vastu.

❖ Tegutsege palju koos lapsega: mängige,
jalutage, reisige, vaadake lastesaateid,
lugege muinasjutte jms.

❖ Vestelge, arutlege, jutustage lapsega
nähtust, kuuldust, loetust.

❖ Kuulake last, tema arusaamu ja muljeid.
❖ Vastake väsimatult lapse küsimustele.
❖ Väärtustage raamatut! Lugege ette

unejuttu, muinasjuttu. Innustage ka last
lugema.

❖ Looge võimalusi lapse loovuse
arendamiseks (joonistamine, mäng,
loovülesanded jm).


