Lapse arengu eeldatavad
tulemused seitsmeaastaselt.

KEHALINE ARENG
1. Kontrollib oma kehaasendit (rühti)

Vajalikud vahendid uueks
õppeaastaks

kõndimisel, istumisel ja seismisel.

VAIMNE ARENG

2. Oskab käsitseda mängu- ja spordi-

1. Kuulab ja oskab panna tähele.

vahendeid: visata, püüda ja lüüa

2. Eristab olulist ebaolulisest.

palli, veeretada rõngast, hüpata

3. Hääldab kõiki häälikuid õigesti, kõne

hüpitsaga.

on selge ja arusaadav.
4. Oskab kuulata täiskasvanute ja teiste
laste kõnet seda katkestamata.
5. Tunneb tähti ja loeb sõnu kokku,
kasutab oma tegevuses (mängus) suuri
joonistähti lihtsamate sõnade
ülesmärkimisel.
6. Tunneb ja nimetab lihtsamaid
kujundeid (ruut, ring, kolmnurk).

3. Käsitseb õigesti kirjutus- ja
töövahendeid: pliiatsit, kääre, nõela
ja söögiriistu.
4. Oskab kinni siduda jalatsite paelu.
5. Liigub ja liikleb ohutusnõudeid
arvestades.

SOTSIAALNE ARENG
1. On suuteline kestvaks tahtepingutuseks
(katkestamata tegevus ca 10 minutit).

 Heleda tallaga vahetusjalatsid, nende kott
 Dressid (pikk dress, lühike dress)
 Kehalises kasvatuses kahed jalanõud (õue,
võimlasse). Soovitavalt kummitallaga.
 Pinal, milles on 3 harilikku pliiatsit, roheline
tintenpen, kogujaga teritaja, kustutuskumm,
värvipliiatsid (12 värvi), väike joonlaud,
käärid, liimipulk. Viltpliiatsid.
 A3 formaadis mapp ja kaks A4 formaadis
mappi.
 Guaššvärvid (soovitavalt keeratava korgiga).
 Õlipastellid (mitte rasvakriidid).
 Pintslid (lai ja peenike).
 Värviline paber.

7. Teab arvude 1 – 10 järjestust.

2. Kontrollib oma emotsioone.

 Plastiliin.

8. Liidab ja lahutab viie piires.

3. Tajub ja mõistab teiste arvamusi.

 Põll ja kätised, kaanega veetops.

9. Oskab määrata oma asukohta

4. Säilitab positiivsed suhted eakaaslaste-

ümbritsevate esemete suhtes.
10. Oskab kella järgi määrata aega
täistundides.

ga, soovib ja julgeb suhelda
täiskasvanutega.
5. Seab endale eesmärke, püüab viia oma
tegevused lõpuni.
6. Oskab kasutada telefoni.
7. Küsib vajadusel abi täiskasvanult või
kaaslaselt.

 Joonistuspaber (A3 formaadis 24 lehte ja
A4 formaadis 24 lehte).

Kõikidele vahenditele kirjutada
kindlasti peale lapse nimi!
Vihikud ostab õpetaja.

Meie koolis töötab ka huviringe, kus osalevad

ÜLDINFO

paljud õpilased. Näiteks mudilaskoor, spordiMeie kool asub Kuressaare linnas hoones, mis

ringid, rahvatants, kodutütred, loodusring ja

ehitati 1811. aastal. Selles majas asus kolme-

võimlemine.

klassiline kreiskool, mis moodustati 1804.

traditsioonid, millest kogu koolipere igal aastal

aastal asutatud Kuressaare linnakooli kolmest

kinni peab. Enamus meie kooli lõpetanutest

kõrgemast klassist. Vanalinna Kool alustas

jätkab edukalt kooliteed gümnaasiumides. Väga

selles majas tööd 1993/1994. õppeaastast

hea koostöö on meil oma kooli hoolekoguga.

Samuti

on

koolil

kindlad

alates. Täpsemalt saate selle hoone ajaloost
teada, kui külastate ajaloo linki meie kooli
kodulehel www.vanalinna.edu.ee

Kõige noorematele on pikapäevarühm.
Igal õpetajal on nädalas aeg, mil kohtuda

Kool on mõnusalt väike, kus kõik tunnevad ja

lastevanematega. Eelnevalt saab aja kokku

teavad üksteist. Lapsi on meie koolis 363 ja

leppida.

pedagoogilisi töötajaid on 36. Töökeskkond on

1. KLASSI TULEVATE LASTE
VANEMATELE

hubane ja sõbralik, püüame jõuda iga lapseni
individuaalselt
tähelepanu

ning
nii

vähemandekatele
ergutatakse

pöörame

andekatele
lastele.

paljude

Meie

õpilaste

ühtmoodi

Teavet Kuressaare Vanalinna Kooli kohta saab

kui

internetist aadressil

ka
koolis

osalemist

erinevatel maakondlikel ning vabariiklikel
konkurssidel ja olümpiaadidel. Ainult nii saab
laps oma võimeid võrrelda teiste koolide
õpilastega ja see on ka koolitöös stiimul, mille
poole püüelda. Koolis käimine ei tohi muutuda
lihtsalt rutiiniks.

www.vanalinna.edu.ee

Kuressaare Vanalinna Kooli telefonid
Direktor - 45 38685
Sekretär - 45 38688
Õppealajuhataja - 45 38684
Huvijuht - 45 38687
Majandusjuhataja – 45 38245
Õpetajate tuba – 45 38202
Arvutiklass – 45 38006
Raamatukogu, spordisaal – 45 38681
Riietehoid - 45 38682
Meditsiiniõde – 45 38683

