
 
 

1. klassi astujale 
 2018/2019 õppeaastal 

Meelespea 
 

 
 
 
 
 

 Õpilaspäevik 

 Pinal 

 Värvi– ja viltpliiatsid 

 Kustukumm 

 Joonlaud 

 Pliiatsiteritaja 

 3 harilikku (soovitavalt kolm-

nurksed) pliiatsit 

 Liimipulk 

 Käärid 

 Liikuv aabits 

 Vahetusjalatsid 

 Riidest kott vahetusjalatsitele 

 Dressid ja spordijalatsid 

 Guaššvärvid (12 värvi) 

 Pintslid, veetops 

 Vihikud ja joonistuspaberid 

ostame ühiselt kogutud raha 

eest 

 

Mida on 1. klassis vaja? 

 
 

Kooli kontaktandmed:  Jaama 9   Lihula   90302 

Lääneranna vald 

Tel 4721180: 

e-mail: lihulakool@laaneranna.ee 

 
 
 
 
 
 



 

Laps läheb kooli 

Kooliks ettevalmistus ei ole ainult lapse lu-

gema ja kirjutama õpetamine.               

Koolivalmidust tuleb mõista kui lapse ter-

viklikku arengut, mida kujundavad sünnipä-

rased eeldused, iseloom ja lapse arengu-

keskkond. Laste kooliminekuks vajalike 

teadmiste ja oskuste taset iseloomustab 

väga hästi mõiste silmaring, mis võtab kok-

ku lapse vaimse koolivalmiduse. 

Koolimineval lapsel peaksid olema järg-

mised teadmised ja oskused: 

 Teab oma ees– ja perekonnanime, 

vanust, sünnipäeva, aadressi, pere-

liikmete nimesid; 

 Räägib selgesti; 

 Teeb vahet töö, mängu ja õppimise 

vahel; 

 Suudab tegeleda ühe tegevusega 10-

15 min järjest; 

 Võime ennast pidurdada, hoida dist-

sipliini, talitseda oma häält; 

 

 Tuleb toime enese teenindamisega: 

riietumine, paelte sidumine, nööpi-

de kinnipanek; 

 Suudab meeles pidada, millist teed 

mööda koolist või bussipeatusest 

koju tulla; 

 Määrab eseme asukohta enesest 

lähtuvalt (all, üleval, peal, kohal, 

ees, taga, kõrval, vahel); 

 Oskab kasutada ajamõisteid: eile, 

täna, homme, nädalapäevade ni-

metused, aastaajad; 

 Oskab nimetada puu– ja juurvilju, 

kodu– ja metsloomi, puid, põõsaid, 

lilli, riideid ja jalanõusid, numbreid, 

tähti, geomeetrilisi kujundeid (ring, 

kolmnurk, nelinurk); 

 Oskab kirjutada ja lugeda oma ni-

me; 

 Eristab sõnades häälikuid ja mää-

rab nende järjekorra; 

 Tunneb trükitähti, oskab neid kirju-

tada; 

 Loeb sõnu kokku; 

 Oskab oma mõtteid väljendada täis-

lausetega; 

 Oskab pildi värvimisel püsida piir-

joonte sees; 

 

 Oskab kääridega kujundeid välja 

lõigata 

 Käsitseb õigesti kirjutus– ja 

töövahendeid: pliiatsit,  pintslit, 

kääre, nõela, kahvlit, nuga, lusikat 

jne; 

 Küsib vajadusel abi täiskasvanult 

või kaaslaselt 

 

 

Vanem esitab kooli: 

1. Avalduse kooli blanketil (olemas 

kooli kodulehel) 

2. Lapse sünnitunnistuse koopia 

3. Oma isikut tõendava dokumendi 

4. Lapse tervisekaardi 

5. Õpilaspiletile foto 3*4 

6. Lasteaia tõend 

 

Palun registreerida oma kooliminev laps 

kooli kantseleis hiljemalt 29. juuniks 

Parim aeg registreerimiseks 1.-8. juuni 

ja 25.-29. juuni 

 

 

Kust lapsedki teavad, et peavad koolis 
käima, kui tarkust on vaja? 
 
Mida lapsed ei tea, seda teavad isa, 
ema ja õpetaja! 


