KÜSIMUSTIK KOOLIEELIKUTELE.
(LÄBIVIIJA LAPSEVANEM)

Lapse nimi: ……………………

+ - teab, oskab
- - ei tea, ei oska

SOTSIAALNE.
NR.

KAS TEIE LAPS……

1.
2.
3.

teab oma nime?
teab oma sünnipäeva?
teab oma aadressi,
kodust telefoni nr-it.
kasutab üldlevinud
viisakusväljendeid
suhtub lugupidavalt
vanematesse inimestesse
suudab istuda vaikselt,
kuulata teise kõnet
katkestamata
liigub ja liikleb ohutusnõudeid arvestades
on teadlik ümbritsevatest hädaohtudest: tuli,
elekter, liiklus
paneb iseseisvalt riidesse
märkab vajadust nuusata
nina
iseseisvalt korras hoida
oma juukseid
peseb hambaid ilma
abita
hoolitseb oma riiete
eest, paneb oma märjad
riided kuivama
saab aru, kui on toiminud valesti
oskab end võõrastele
mõistetavaks teha
teab vasakut ja paremat
kätt

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

+ või
-

TALV
(kommentaar)
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+ või
-

KEVAD/SUVI
(kommentaar)

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

Tegevuse lõppedes
koristab asjad, asetab
need oma kohale
oskab kasutada nuga ja
kahvlit
Suudab lühiajaliselt
keskenduda erinevatele
tegevustele
suudab lauamängus
reegleid jälgida ja teistele selgitada
säilitab positiivsed
suhted eakaaslastega
soovib ja julgeb suhelda
täiskasvanutega
suhtub sallivalt kriitikasse, kontrollib oma
emotsioone
oskab mängus kaotada
tahab esineda, julgeb
esineda
on huvitatud kooli
minekust

KOGNITIIVNE (vaimne, keeleline)

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

räägib häälikuid õigesti, kõne on selge, arusaadav
mäletab mõne lihtsa
jutukese sisu, jutustab
eri olukordadest
piisavalt täpselt
oskab edasi anda oma
mõtteid, (tundeid) rõõm,
mure, viha, armastus
selgitada olukordi,
arutleb, näeb põhjusetagajärje seoseid
eristab sõnas häälikuid,
määrab nende järjekorra
sõnas
eristab lühikesi ja pikki
häälikuid
loeb mõned sõnad
kokku
tunneb tähti, kasutab
oma tegevuses(mängus)
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35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

suuri joonistähti lihtsamate sõnade üles märkimiseks
teab arvude 1-12 järjestust, nimetab arve antud
arvust antud arvuni
vastab küsimusele“ mitu
on?“
liidab ja lahutab 5 piires
tunneb kella (täistunnid)
hakkab seostama kellaaegu päevakavaga
oskab nimetada aastaaegu, kuid, nädalaid
teab, mis päev eelneb ja
järgneb suvalisele
nädalapäevale
oskab pulga - nööri abil
mõõta esemete pikkust
teab mõõtühikuid – M,
KG, L, EURO, SENT,
teab, kus neid igapäeva
elus kasutatakse
Näitab ja teab POOLT
ja TERVET
oskab öelda, mille
poolest esemed sarnanevad ja erinevad
saab aru ruumi mõistest
ÜLES-ALLA; TAGA –
EES; KÕRGE-MADAL
ÜLAL- ALL ja kasutab
neid
mõistab ja kasutab võrdlusi: PIKEM-LÜHEM,
KÕRGEM-MADALAM
KERGEM-RASKEM
mõistab ja kasutab aja
mõisteid: VAREM-HILJEM,EILE-HOMMEÜLEEILE, jne.
vastab MIKS ja MILLEKS küsimustele selgitusega
tunneb ja nimetab lihtsamaid kujundeid: RINGRUUT-KOLMNURKRISTKÜLIK ja kehi :
KERA-KUUP-NELITAHUKAS
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MOTOORIKA (füüsiline)

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

põrgatab palli
oskab värvimisel püsida
joone sees
oskab kääridega väljalõigatavat kujundit välja
lõigata mööda joont
oskab joonistada inimest
detailselt
oskab kasutada pliiatsiteritajat
tunneb põhivärve
voldib paberist näidise
järgi
hüppab hüppenööriga
teeb ette kukerpalli
Riietub ise: oskab nööpe
ning tõmblukke avada ja
sulgeda; kingapaelu
siduda
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