
Kodutöö ehk praktiline töö TULEMiga 

 
„KADRIPÄEVA TÄHISTAMINE 2022“ 

KOOSTÖÖS LIIKUMIS-JA MUUSIKAÕPETAJAGA 

 

Lasteaed: Tallinna Lasteaed Vikerkaar 

Õpetajad: Sille Saamer ja Tiina Uusmaa 

Rühm: eestvedaja Muumi rühma lapsed, üritusel osalejad 5-7 aastaste laste rühmad  

Aeg: Oktoober-november 2022 

Tegevuse raames toimus vestlus 5-6 aastaste Muumi rühma lastega  „Kadripäev 2022“ . 

Eesmärk: kadripäeva tähistamine, kadrikommete tutvustamine . 

T - Tunneme rolle ja püstitame eesmärgi 

 

● Vestlusringi  viisid  läbi muusika-ja liikumisõpetaja ja  selgitasid  välja  mida lapsed 

teavad kadripäevast, mida lapsed soovivad veel teada saada. 

● Õpetajad  visandasid  mõttekaardi.  

● Jagame rollid: kadrid ja  lapsed, kes ootavad kadrisid ning täiskasvanud kadriema , kes  

tutvustab kadripäeva kombeid. 

● Arutame, mida kadrid teevad: laulavad, tantsivad, esitavad mõistatusi, mängivad 

rahvamänge. 

● Koostame ajagraafiku, valime laulud, mängud, tantsud (laulude, rahvamängude 

tantsude õppimine oktoobri ja novembrikuu jooksul).  

U - Usaldame vastutust ja teeme koostööd 

● Kaasame Muumi rühma rühmaõpetajad, kes võimaldavad  luua koostöös õppimist 

soodustava vaimse ja füüsilise keskkonna.   

● Kaardistame tagasihoidlikumad lapsed, kes ootavad kadripäeval kadrisid ja on abiks 

kadripäeva kommete tutvustamisel. 

● Rühmaõpetajate abiga valmistavad lapsed  ühistöös  kadripäeva maskid, kadripäeva 

kaunistused, kadripäeva annetused kadridele, kutsed juhtkonnale. 

● Õpime selgeks kadripäeva laulud, tantsu, rahvamängud. 



● Teeme õppimise käigus vahe arutelusid, mis on valminud, mille kallal tuleb veel vaeva 

näha. 

 

L- Lõimume eluga         

● Kadripäeva tähistamisest juhtkonna teavitamine, kutsete viimine juhtkonnale. 

● Koostöös vanematega abi laste kostümeerimisel kadrideks. 

● Rühmaruumi ja saali kaunistamine. 

● Kadripäeva läbimängimine  rühmaga. 

  

E - Evime kogemust 

● Kadride küllaminek naaberrühma lastele ja juhtkonnale. 

● Teeme väikesed parandused enne ürituse läbiviimist.  

 

M - Mõõdame mõju 

● Kadripäeva ürituse läbiviimine lasteaia saalis. 

● Lasteaias viiakse läbi kadripäeva pidu, koostöös liikumis-ja muusikaõpetajaga  esitavad 

lapsed õpitud kadripäeva laulud, tantsud, mängud, täiskasvanud tutvustavad 

kadripäeva kombed teistele lasteaia rühmade lastele.  

● Lapsed hindavad ürituse lõppedes  vestluse käigus ürituse tulemuse, annavad 

tagasiside enda tegevusele.  

● Õpetajad  analüüsivad millised kadripäeva kombeid jäid lastele meelde ning mida uut 

said lapsed sellelt ürituselt enda jaoks teada.  

Sille Saamer liikumisõpetaja 

Tiina Uusmaa muusikaõpetaja 

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 


