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Mõned pedagoogilised põhimõtted waldorflasteaias 
Birgit Klotz 

Planeerimise alus 
1. Lapse  individuaalsuse austamine

Waldorfpedagoogika näeb igas lapses kordumatut individuaalsust, mis eksisteeris

juba enne lapse  sündi ja eostamist ning eksisteerib edasi ka pärast tema surma! 

      Selle individuaalsusega käib koos nii täiesti isiklik saatus kui ka esialgu veel varjatud 

anded ja võimed.  

      Kasvatuse eesmärgiks Waldorflasteaias on lapsi selles toetada, et nad suudaksid 

avastada oma peidetud võimed elu eesmärgid ja areneda. 

      Eesmärgiks on see, et laps suudaks täiskasvanuks saades võtta vastutust, sisustada 

oma elu isiklikul vastutusel, saada vabaks inimeseks – kasvatus vabadusele on 

waldorfpedagoogika põhimotiiv. Waldorflasteaia töö planeerimise aluseks on laste 

vajadused. 

      Seda, mida nad terveks arenguks vajavad, on Rudolf Steiner kirjeldanud oma 

inimeseõpetusealastes kirjutistes. Nendes on kirjeldatud kehalise, hingelise ja vaimse 

arengu seaduspärasusi paljudest aspektidest ja need moodustavad lähtepunkti lasteaias 

laste elu korraldamisel. 

      Waldorfpedagoogid töötavad pidevalt näiteks lasteaia kolleegiumides neid artikleid 

läbi, et avardada oma teadmisi lapse arengust. 

      Rudolf Steiner soovitas, et koolieelses eas lapsed leiavad kõik oma terveks 

arenemiseks vajaliku selle kaudu, kui kasvatajad toovad lasteaeda elust võetud 

tegevused ega vii läbi väljamõeldud programme. 

2. Kohtlemine, eeskuju- matkimine

      Kasvatus on Mina ja kohtumise korraldamine teise Minaga. 

Lastel on terveks arenguks vaja  stabiilset sidet/suhet  inimestega oma ümbruses. 

      Waldorfkasvataja püüdleb pidevalt sinnapoole, et luua iga tema hoole alla 

usaldatud lapsega hea side.Tema on see, kellele langeb vastutus, kuidas see side on 

loodud. 

      Ta hoolitseb iga päev selle eest, et luua empaatiline suhe iga lapsega, pöörduda 

tema poole südamlikult ja luua niimoodi emotsionaalselt positiivne keskkond lapse 

arenguks. 

      Ta püüab kohelda last alati küsiva hoiakuga, pidades silmas järjekindlalt hinge 

eksistentsiaalseid küsimusi: kes sa tegelikult oled?  Mida sa tahad, kuhu sa tahad 

areneda? Mida ma võin sinu heaks teha? ja jälgida last alati selle küsiva hoiakuga, selleks 

et teda hästi tundma õppida ja suuta vastavalt suunata. 

      Et luua lastega tihe sisemine side,  heidab ta  iga päev  pilgu tagasi sellele, mida võis 

täheldada iga lapse ja iseenda käitumises ning selle põhjal kavandab eesmärgid, mis 

lülitatakse järgmisel päeval ja lähemal ajal tema tegevusse lapsega/lastega suhtlemisel. 

      Ta teadvustab endale, et ta saab oma ülesannet lastega suhtlemisel tulemuslikult 

täita vaid  niivõrd, kuivõrd ta iseenda isiksust arendab  (näit kunstialane koolitus). 
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Lastel on üsna peen tunnetus/peened antennid selle tarvis, missuguseks kujuneb 

kasvataja suhe temasse, kas neid tõepoolest armastatakse, respekteeritakse ja nende 

vastavat eripära/kordumatust mõistetakse. 

      Iga  lapse jaoks on saatuslikult tähtis, mis laadi on tunded, mõtted ja taotlused, 

mida teda ümbritsevad täiskasvanud endas kannavad. 

      Kas need on positiivset, humoorikat, aktiivset laadi või negatiivsed, halvatujulised, 

endasse sulgunud, see kõik mõjutab otseselt lapsi, toetab või pidurdab nende arengut! 

      Seetõttu kutsutakse waldorfkasvatajat üles töötama iseenda arengu kallal, olemaks 

teadlik sellest, et ta kujutab endast lastele eeskuju ja et teda matkitakse kõikidel 

tasanditel. 

      Tal on vaja kogu oma jõudu, palju sisemist ja välist kindlust, heasoovlikku 

järjekindlust, rõõmu, huumorit, fantaasiavõimet, kiiret otsustusvõimet, et nimetada vaid 

mõningaid omadusi, selleks et anda lastele võimalikud head eeldused nende arenguks ja 

õppimiseks. 

3. Varajane õppimine

a. Vaba mäng

      Terve laps toob oma sünniga maa peale endaga kaasa tohutu õppimistahte. Ta 

areneb omal algatusel- näide: käima õppimine! 

      Tal on tungiv vajadus uurida maailma ja ennast selles maailmas liigutada. 

Ta töötab teataval  moel ennast ise sellesse maailma sisse ja arendab selle kaudu oma 

võimeid. 

 See toimub varajases lapseeas peamiselt ümbrust uurides ja lapse vabas mängus. 

      Mängimine on lapse põhivajadus- ja inimese oma üldse, väike laps mängib alati ja 

igal pool, kui ta saab selleks võimaluse. Ta loob vaba mängu välja iseendast, lapsed 

mängivad mängida tahtmise pärast ja ei järgi mingit välist eesmärki. 

 Waldorfpedagoogika käsitleb keskse ülesandena lasteaialastele  vajalike eelduste 

loomist, et nad saaksid tegutseda iseseisvalt mängides. 

      Selleks on lapse arengule vaja ka vaba ruumi, impulsse ja kindlust, et vabalt 

mängida, seetõttu on waldorfkasvataja keskseks ülesandeks ümbruse kujundamise teel 

need tingimused lastele luua. 

b. Huvi ümbruses toimuvate tegevuste vastu

      Väiksest alates on lapsel tung osaleda kõigis teda ümbritsevates tegevustes, ta 

tahab kõiges, mida näeb, kaasa lüüa (mina ka…) ja kõike matkida -  matkimisvõime on 

järgmine oluline eeldus õppimiseks. 

      Laps vajab enda ümber kõndivaid, kõnelevaid ja loogiliselt tegutsevaid inimesi, et 

neid võimeid omandada, ta orienteerub inimeste järgi oma ümber, tahab nendega 

sarnaneda. 

      Ta matkib neid seetõttu ja õpib selle isetegemise kaudu, ta arendab ja harib ennast 

seejuures ise. 
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c. Kunstilised tegevused waldorflasteaias

Lapsed on sündinud kunstnikud. Tervelt arenenud lapse käsutuses on püsiv 

loominguline fantaasiarikas energia, millega ta vääramatult muudab ennast ja 

ümbritsevat maailma. 

Nii pakutakse waldorflasteaias mitmesuguseid kunstilisi tegevusi, : 

Muusika mitmesugustes vormides 

Näitemäng 

Tants 

Eurütmia 

Keelekujundus 

Voolimine, enamasti meevahaga 

Maalimine vahakriitide ja pliiatsitega 

Maalimine akvarellvärvidega 

Loomingulises tegevuses saavad lapsed anda maad oma loomingulistele jõududele, nad 

pöörduvad selle tegevuse poole spontaanselt ja annavad talle kuju hetke ajel. 

Lastele ei anta ette teemasid, et mitte pärssida nende enda loometahet ja fantaasiat. 

Loodud teoseid ei hinnata, parandata ega reflekteerita, abi osutatakse siis, kui lapsed 

seda ise vajavad. 

Lapse jaoks on tähtis tekkeprotsess, mitte nii väga tulemus, mille laps  enamasti peale 

lühikest imetlemist ja selle üle rõõmustamist unustab, sest ta on ju väsimatult 

loominguliselt tegevuses  ja pöördub pidevalt mingi uue asja juurde. 

Kunstiline tegevus kõnetab inimest mitmel tasandil: 

Muusika 
Muusika loob harmoonia ja tasakaalu, soodustab kognitiivset arengut ja liikumisrõõmu, 

tugevdab kindlust ja isiksust. 

Waldorflasteaias harrastatakse muusikat mitmel viisil: 

      Iga päev lauldakse mitmesugustel ajenditel, hommiku- ja lõpuringis, kasvataja 

saadab võimalusel lauldes nende tegevust, laulul on alati kerge ja helge iseloom. 

      Igapäevastes keelelis-rütmilis-muusikalistes ringmängudes lauldakse ja mängitakse 

laule ning  värsse, mis seotud aastaaegadega, neid vastavate liigutustega saates. 

      Kuulamine ja nägemine on omavahel seotud, vastuvõtmine ja edasiandmine on üks 

tervik, ergutatakse sisulise poole emotsionaalset tunnetamist ja selle kaudu, et lastes 

tekib ettekujutus sisust, ergutatakse nende mõttetegevust,. 
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      Selle kaudu toetatakse ka mälu arengut, sest samu laule ja salme korratakse iga 

päev pikema aja vältel, lapsed võtavad need täiesti omaks  ning sageli tulevad need 

kasutusele  juba mängus ja  kodus. 

      Seejuures harjutatakse ka sotsiaalseid võimeid, mil lapsed jagatakse gruppidesse, 

aga nad võivad tegutseda ka üksi või paaris, nad õpivad ootama ja pealt vaatama. 

      Üksteise kuulamise ja üheskoos laulmisega tekib kollektiiv, millesse võib igaüks 

vastavalt võimalustele panustada. 

      Kasutusele võetakse ka lihtsad muusikariistad nagu lasteharf, ksülofon või 

kellamängud. 

      Laule lauldakse enamasti pentatooniliselt või kvindihäälestuses, see vastab 

koolieelikute arenguseisundile, aga kasutusele võetakse ka traditsiooniline lauluvara ja 

lastelaulud. 

      Muusika viib inimese ühelt poolt sissepoole iseenda juurde, aga ka väljapoole 

helide, kõlade, meloodiate ja rütmide  maailma. 

      Igapäevaste ringmängude järgmine osa on näitemänguliste elementide kaasamine: 

Last ergutatakse elama sisse erinevatesse rollidesse: olema aeglane nagu tigu või 

kohmakas nagu karu, väle nagu hirv või hüplev nagu konn, jänes või hobune etc. 

      Seda  sisseelamist ergutatakse niimoodi, et kasvataja ise võtab sisse tüüpilised 

žestid, samal ajal kui ta sellest  räägib või laulab. 

      Lapsi ergutatakse niimoodi jäljendades, õieti unistades ise kaasa tegema vastavalt 

igaühe individuaalsetele võimalustele. 

      Teadlikult ei kästa neid ennast üht- või teistmoodi liigutada, sellega saavad nad 

võimaluse kogu olemusega elada sisse mitmesugustesse laadidesse. 

      Nii muinasjutumängudes, jõuluaegses sõimemängus või 

kolmekuningapäevamängus saavad lapsed erinevad rollid, mida iga päev vahetatakse. 

      Seejuures omistatakse suurt tähtsust sellele, et kasvatajat matkides kogeksid lapsed 

erinevaid hingelisi seisundeid, näit  kuninga või teenri, karjuse või printsessi oma. 

Tants 

Ringmängudesse on integreeritud ka tantsulised elemendid ning aasta läbi on kavas 

eakohased lastetantsud. 

Eurütmia 

Ka eurütmias, mida annab Saksamaal enamuses waldorflasteaedades kord nädalas 

eriharidusega eurütmiaõpetaja, muundatakse keel, muusikalised elemendid ja liikumine 

vastavatesse žestidesse ja liikumisprotsessidesse. 

      See spetsiaalne liikumiskunst, mille arendas koos teiste inimestega välja R. Steiner, 

mõjub inimesele terviklikult arendavalt. 

      Eurütmia on liikumise näol nähtavaks tehtud keel ja muusika. 

Siin ühendatakse liikumise õpetamine, kontsentratsioonivõime arendamine ja 

empaatiavõime, emotsionaalse paindlikkuse õpetus. 
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Keelekujundus 
Kõigisse seni kirjeldatud lasteaia hommikupoolsetesse osadesse on põimitud ka 

keele kujundamine. 
      Keeles on sees kujundav jõud ja sellepärast koolitatakse kasvatajat elukutset 

omandades või spetsiaalsetel täiendkoolituskursustel täiustama oma keelelisi võimeid ja 

artikuleerimisoskust ja oma kunstilist väljendusoskust.  

      Lastega otseselt rääkides, aga ka salme ja luuletusi lugedes teadvustab ta endale, et 

tema keelelisel eeskujul on mõju laste keele arengule ja püüdleb hea väljendusoskuse 

poole. 

      Lastele meeldib kuulata head keelt ja waldorflasteaia igasse päeva kuulub see, et 

kasvataja ja lapsed kogunevad kuulama  lugusid ja muinasjutte.  

      Muinasjuttude kujundirikas keel äratab neis ellu sisemiste piltide kirju maailma, mis 

neid sisemiselt sügavalt rikastab ja tugevdab, selle kaudu näiteks, et nad saadavad 

printsi ta ohtlikul teel, kannatavad koos temaga, aga ka võidavad koos temaga ja 

vabastavad kuningatütre. 

      Seejuures korratakse üht ja sama lugu mitu päeva järjest, selleks et lapsed saaksid 

täielikult sisusse sisse elada. 

      Tegevusse on integreeritud ka lühikesed nukumängud, nendel on lastele sügav 

mõju, ja võib väga tihti täheldada, et nad suudavad mängida neid  ka lasteaias või kodus 

järele ja jutustada tekstilähedaselt ümber. 

      See ergutab intensiivselt laste fantaasiajõude, arendab nende esteetilist tunnetust 

ja samas ka nende osavust. Kontsentratsioon ja eesmärgistatud tegevus tekivad nagu 

iseenesest. 

      Lapsed harjuvad seejuures isiklikust motivatsioonist ajendatuna ennast teiste rolli 

asetama, nii teiste laste kui täiskasvanute omadesse, ennast „presenteerima“, 

keskpunktis olema. 

      See tugevdab olulisel määral nende iseteadvust, nad saavad tunnustust ja kogevad, 

et nad suudavad teistele rõõmu valmistada. 

Meevaha plastiline kujundamine 

Järgmine kunstiline tegevus waldorflasteaia argipäevas on meevaha plastiline 

kujundamine. Siin kogevad lapsed oma käte kujundavat jõudu, nad kogevad 

mitmesuguseid vorme, kante ja pindu ning nende muundamisvõimalusi. Materjali näol 

on neil ka rikkalik virgutus  meeltele: meevaha lõhnab väga meeldivalt ja intensiivselt, on 

vaja jõudu, et see soojaks ja pehmeks vormida (seejuures ollakse neile tavaliselt abiks ja 

soojendatakse vaha ette), eelsoojendatud vaha  annab lastele võimaluse kogeda oma  

kätes intensiivselt soojust ja pehmust. 

Sellel on suur väärtus ka laste kehalise heaolu jaoks, nad muutuvad  seejuures 

rahulikumaks, tunnetavad ja kogevad oma käsi ning selle kaudu intensiivselt ka 

iseennast. 

Niisugune  tegevus on just meie tänapäeva laste, sageli rahutute ja kärsitute laste jaoks 

suure, koguni teraapilise väärtusega. 
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Vahakriitide ja akvarellvärvidega maalimine  

4. Ümbruse kujundamine
Lapse arengut toetava ümbruse loomine on kasvatajate ülesanne, nad peavad looma

sisemised ja välised tingimused, mis võimaldavad lapsel arendada oma individuaalseid

andeid ja võimeid.

a. Arhitektuur ja ruumikujundus
Ruumide ja majade välimusel on suur mõju inimestele, kes seal viibivad. 

      Sellepärast on waldorfpedagoogide ülesandeks kujundada ruumid laste jaoks 

niisuguseks, et neist õhkuks kaitstust ja rahu, pakuksid aga ka impulsse ja avatust laste 

loomevajaduse rahuldamiseks. 

      Last peaks ees ootama ruum, mis on nii sisustatud, et see kõnetaks positiivselt 

elutunnetust ja selle kaudu mõjuks lapsele tervistavalt ja harivalt. 

      Kõikides üksikasjades  tuleks silmas pidada ruumide ilusat esteetilist kujundust: näit. 

värvide valikus, vormide ja materjalide, mööbli ja teiste esemete soetamisel, piltide, 

valgustite ja muude dekoratsioonide valikul. 

 See toimub teadmises, et see avaldab mõju mitte ainult laste heale enesetundele. 

      Uusehituste puhul saab orgaanilise ehitusviisi kaudu, mis vabastab ennast  täisnurga 

kui valdava printsiibi diktaadist, veel suuremalgi määral  luua  lastele kaitstuse tunnet. 

b. Kord  ja usalduslikkus
Ruumikujunduse kvaliteedi kõrval on lapse jaoks suur tähtsus sellel, kuidas ruumid on

sisustatud.

Mängumaterjalid: 
Materjalid, millega lapsed mängivad, peavad pakkuma laiu raame  ja laste fantaasiale 

varieerimisvõimalusi, neid võimalikult vähe piirama, nende eest võimalikult vähe  

kindlaks määrama. 

      Selleks sobivad looduslikud materjalid, mis kuuluvad wadorflasteaia varustusse: 

puuklotsid, juured, kivid, käbid, teokarbid, kastanimunad jne. 

      Laste jaoks on väga tähtis, et igal asjal oleks ruumis/riiulis oma kindel koht, kust 

lapsed võivad need iga päev kindlasti jälle leida. 

      Lapse ümbruses valitsev kord annab talle kindlust, tugevdab  mälu ja ruumis 

orienteerumise võimet, ümbruses valitsev korralagedus teeb nad rahutuks ja ärritunuks, 

põhjustab ebakindlust. 

Näide: ei leia võtmeid/rahakotti 

c. Rütm ja kordamine
See, mis käib ruumilise ümbruse kohta, puudutab samamoodi korda ja usalduslikkust

ajalistes protsessides, mis täiskasvanud sisutavad.

      Enamalt jaolt mõjub lastele (muidugi ka täiskasvanutele) hästi ja tervislikult, kui 

päev ei kulge kaootiliselt ja iga päev isemoodi, vaid see oleks rütmiliselt hästi liigendatud 

ja sellel oleks kindel korduv järjestus. 
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      Alati korduvad rituaalid mängivad tähtsat osa selles, et laps orienteeruks hästi 

päeva kulus, saaks sellest ülevaate ja selle kaudu kindluse. 

      Eelkolieas lapsed armastavad seda, kui tuttavad sündmused korduvad, neil on hea 

meel, kui juba tuttav taas kordub ja elavad sellele kaasa. 

Näit peod 

Aja rütmiline jaotus ei toeta mitte ainult hingelist tasakaalu, vaid sellel on mõju koguni 

tervisele, näit unele. (magatakse paremini, kui uneaeg on iga päev enam-vähem sama) 

      Waldorflasteaia tähtis tunnus on laste jaoks päeva-, nädala ja aastarütmide 

järgimine. 

d. Täiskasvanute tegevused
Vaimseks/kognitiivseks arenguks pole koolieelses eas lastele vaja mitte tingimata

verbaalset õpetust neid ümbritsevatelt täiskasvanutelt.

      Nad õpivad loogiliselt mõtlema näit nii, et nad kogevad asju ja osalevad 

protsessides, millel on loogiline seos, teenivad mingit eesmärki, neil on mõte: näit 

keetmine, küpsetamine, aias maa harimine, külvamine või istutamine, kastmine, 

kõplamine, rohimine, istikute sidumine, saagi- ja puuviljakoristus jne. 

      Seega, kui nad saavad jälgida täiskasvanute igapäevaseid toimetusi ja nendes kaasa 

lüüa, tekib neis arusaam läbimõeldud protsessidest ja seostest. 

      Nad kogevad ümbritsevat maailma selle kaudu arusaadavana ja läbimõeldud 

süsteemis. Waldorflasteaedades viivad kasvatajad sellepärast läbi võimalikult palju 

praktilisi tegevusi, mis selles suures perekonnas ühise eluga kaasnevad. 

      Need tegevused on täiskasvanute ülesanded, mida nad korraldavad nii, et lapsed 

võiksid neis osaleda, kui nad tahavad. 

 Majapidamisega seonduv: 
- Ruumi, mööbliesemete ja mänguasjade hooldamine, korrashoid ja puhastamine,

katki läinud asjade parandamine või uute valmistamine etc.

- Söögi valmistamine - saiakeste/leiva küpsetamine, puuviljade lõikamine müsli

jaoks, õunapüree keetmine hirsipudru kõrvale etc.

- Ruumi kujundamine ja näit. peoks kaunistamine, selleks vajalike asjade

valmistamine etc.

- Taimede eest hoolitsemine jne.

Käsitöö: 

- Igapäevaste  asjade juures vajalikud õmblustööd ja paikamine:

Nukukleidid, mängumaterjal

- Tekikeste, põllede, salvrätikute, nõelapatjade tikkimine

- Villa töötlemine- pesemine, kraasimine, ketramine, telgedel ja varrastel

kudumine, heegeldamine, viltimine

Meisterdamine: 
- Puutööd, näit linnamajade ja nukumööbli valmistamine

- Puust nikerdamine, näit kausikesed või lusikad, inimese- või loomakujukesed
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- Katkiste mänguasjade parandamine - liimimine, naelte löömine, kruvide

keeramine etc.

 Aiatööd: 

- Praktilised tööd aias, et võimaldada lastel jälgida kasvamise, arenemise ja

hääbumise protsesse ja kogeda looduse eest hoolt kandmist.

Neid töid tehes rakendab  täiskasvanu kogu oma kontsentratsiooni ja jõu ning levitab 

enda ümber seejuures tööst saadavat rõõmsat meeleolu. 

See annab lastele võimaluse teha oma tööd samasuguse kontsentratsiooni ja jõuga. 

Lapse töö on vaba loominguline fantaasiarikas mäng, mille juures saab ta kõik 

elementaarsed õppimiskogemused. 

Lapsed peavad olema täiskasvanu töös esiplaanil, nad peavad lapsi tagasihoidlikult 

nende mängus saatma, lastel peab olema täiskasvanute töös koht kõige laiemas 

tähenduses. 

Ka siis, kui lapsed pole otseselt tegevuses osalised, on kasvataja alati nendega kontaktis. 

Selle kaudu, et laps saab võimaluse osaleda vastavalt oma individuaalsetele 

võimalustele täiskasvanu läbimõeldud tegevuses, kohtub ta oma ümbruse 

elementaarseid kultuurtehnikaid ja saab need oma lähimast elukeskkonnast omandada. 

Ta õpib seega mõtestatud elulähedaste protsesside najal, olles ise  nendes osaline, 

waldorflasteaias ei pakuta väljamõeldud, elulistest seostest isoleeritud „tegevusi“ või 

õppeprogramme. 

Sellega pannakse koolieelses eas alus hilisemale eluvõimele: ma taipan, kuidas elu ja 

maailm toimivad ja ma suudan vastavalt oma võimalustele ise läbimõeldult tegutseda. 

Need waldorfpedagoogika põhitõed väikse lapse kohta on waldorflasteaia töö 

planeerimise aluseks, seega alus päevakava koostamiseks, nädala sisustamiseks ja kogu 

aasta planeerimiseks.  

Töö planeerimine waldorflasteaias 

Kõiki neid nimetatud waldorfpedagoogika põhitõdesid tuleb arvesse võtta päeva-, 

nädala ja aastaplaani koostamisel 

Seejuures on põhiseisukohtadeks: 
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Rütm  ja kordamine 
Igasugustes waldorflasteaias ajalistes plaanides sisaldub rütmi ja kordamise printsiip. 

      Heas ajalises rütmis kulgevates ja korduvates tegevustes päevade, nädalate ja aasta 

lõikes peitub iga inimese kehalise tervise ja elujõu alus. 

      Seda enam kehtib see koolieelses eas laste kohta, kes ju alles peavad oma keha üles 

ehitama. 

      Lapsed saavad rütmilisest elukorraldusest jõudu ja kindlust, alati samadest söögi-, 

mängu-, koristamis-, magamamineku- ja taas ärkamisaegadest. 

Keha jaoks pole midagi kosutavamat kui rütmiliselt liigendatud  elukorraldus. 

- korrapärased söögiajad

- korrapärased une- ja ärkveloleku ajad

- korrapärane tasakaal tegutsemise ja jõudeaja, töö ja puhkuse vahel

Võib ju iseenda kogemuste varal tõdeda, et enam ei lähe hästi, kui mingitel

asjaoludel  tuleb sisseharjunud rütmist loobuda. 

      Sedasama võib täheldada laste puhul, kes olenevalt kellegi tundlikkusest, saavad 

vaid raskustega tagasi sisseharjunud unerütmi, kui selle katkestas haigus või puhkus. 

      Seejuures on enesestmõistetav, et ajaliselt planeeritud tegevused kõiguvad 

loomulikes piirides ega muutu ilmtingimata samaks jääva takti jäigaks korsetiks. Nii 

esineb sellest loomulikke kõrvalekaldeid, mis elu endaga kaasa toob (õunte korjamine, 

matk). Tähtis on, et need jääksid hästi doseeritud eranditeks. 

 Aja rütmiline, korduv jaotus toetab laste hingelist tasakaalu. 

      Nad armastavad  juba tuttavate sündmuste kordumist, nad orienteeruvad selle 

kaudu paremini ajas – lasteaia ellu sisseharjumise aegu on ülevaade päeva kulust 

suureks abiks. 

 Hiljem elab laps sisse nädalarütmi ja leiab selles toe orienteerumiseks, ja 

samamoodi aitab aasta vältel toimuvate sündmuste kordumine omandada ülevaate 

sellest ajaühikust ja rõõmuga ootama selle kõrgpunkte nagu peod. 

      Nad õpivad nõnda nagu iseenesest tundma ja nimetama nädalapäevi, pühi ja 

aastaaegu. 

Päevaplaani näidis: 

 Ca 7.00 Kasvatajate kogunemine lasteaias,  ettevalmistused 

 7.30 -   9.15 Laste vaba mäng, täiskasvanute praktilised tegevused 

 9.15 -   9.45 Koristamine,  pesuruum,  laua katmine 

 9.45 -  10.10 Hommikuring, rütmilised mängud 

10.10 - 10.30 Hommikusöök 

10.30 - 11.30 Riietumine,  vaba mäng aias või jalutuskäik 

11.30 - 11.45 Lahtiriietumine, käte pesemine 

11.45 - 12.00 1. lõpetus- muinasjutt, jutustus, nukumäng, grupimäng

12.00 - 12.30 Lühike vaba mäng, maalimine 
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12.30 - 13.00 Lõunasöök, 2. lõpetus 

13.00 - 14.00 Keskpäevane vaikne tund 

14.00 - 14.30 Riietumine, oode 

14.30 - 16.00 Vaba mäng majas või aias 

Kuni  17.00 Koristamine  või puhastus, lõpetus 

Waldorflasteaias keerleb päev nende aegade vahel, mil lapsed võivad  iseenese 

impulsside ajel vabalt mängida või osa võtta täiskasvanute toimetustest ning nende 

aegade vahel, mil nad liituvad üheks kollektiiviks kõikide lastega, näit. söögiajaks, lugude 

kuulamiseks, rütmilisteks mängudeks. 

      Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et lasteaialapsed vajavad veel rohkem aega 

oma isiklikeks tegemisteks ega  suuda veel pikalt lülituda ühistegevusse. 

      Päeva jooksul korduvaid tegevusi tagatakse ka selle kaudu, et kasvataja jätkab oma 

praktilisi tegevusi üle mitme päeva ja nii on lastel võimalus jälgida neid tegevusi pikemat 

aega ja vastavalt võimalustele neis osaleda. 

      Mõned vaatavad esialgu pealt ja tulevad siis, teised tormavad kohe asja kallale ja on 

kiiresti valmis. 

      Samamoodi korratakse veidi erinevates versioonides  üle mitme nädala rütmilisi 

mänge, nii saab laps nendesse salmidesse, lauludesse ja mängudesse sügavalt sisse 

elada. 

Ka muinasjutte, jutustusi, nukumänge  korratakse mitu korda ja võib täheldada, et lastel 

jääb lugu üha rohkem meelde ja nad ootavad rõõmuga selle kulminatsiooni etc, kui see 

kord taas saabub. 

 Päeva kulgu võib võrrelda kahe sügava hingetõmbega: 

Hingamine koosneb rütmilisest sisse- ja väljahingamisest, nii võib esimeses vabas 

mänguajas ja hommikuses  koristamises näha sügavat sissehingamisfaasi, sellele 

järgnevad rütmilised mängud ja eine moodustaksid lühikese sissehingamisfaasi.  

      Sellele järgneb teise vaba mängu ajal jälle „väljahingamisaeg“ ja hommikupoolik 

lõpeb lõpuringis lühikese „sissehingamisega“. 

      Iga päev ühesugune aja jaotus muutub meeldivaks harjumuseks, laste jaoks 

iseenesestmõistetavaks, millega nad ka nagu iseenesestmõistetavalt kaasa tulevad, 

selles kindlalt liiguvad ja sellel on usaldusväärne struktuur, milles nad suudavad 

orienteeruda. 

 Erilist tähelepanu tuleks osutada erinevate faaside üleminekule: 

      Need peaksid olema nii sisustatud, et täiskasvanu „jõuab“ oskuslikult „ette“, näit. 

teeb oma töökoha juba korda, enne kui algab üldine koristamine, paneb kõik vajalikud 

asjad eineks juba valmis või on nukumängu jaoks kõik korraldanud, enne kui lapsed 

naasevad aiast või jalutuskäigult. 
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      Tähtis on laste jaoks vältida tarbetuid ootamisi ja ebaselgete olukordade 

struktureerimist. See õnnestub, kui rühmas olevad täiskasvanud räägivad omavahel kõik 

hästi läbi ja planeerivad tööd koos. 

Hästi planeeritud ja struktureeritud päev on eelduseks sellele, et saaks tekkida rahulik 

kosutav meeleolu moto järgi: „Meil on siin aega!“ ja oleks võimalik vältida hektikat. 

Nädalaplaan 
Nädalaplaan on peamiselt liigendatud korduste järgi hommikueine  menüüs  ja 

kunstiliste tegevuste kaudu, mis toimuvad alati kindlatel nädalapäevadel 

Esmaspäev Riisipuder, puuviljad Meevaha  voolimine 

Teisipäev Saiakeste küpsetamine Vahakriitidega maalimine 

Kolmapäev Hirsipuder, puuviljad Eurütmia  või  rütmilised 

mängud 

Neljapäev Müsli kaerahelvestest, 

puuviljad, pähklid, rosinad, 

mesi 

Vesivärvidega maalimine 

Reede Leib võiga, juurviljad, 

puuviljad 

„Nädalalõpupuhastus“ 

Nii on lastel varsti lasteaias oma „lemmikpäev“, mille nad valivad välja selle järgi, 

missugune on nende lemmiktoit. 

Ka see on lapsele tähtis tugi orienteerumaks ajalistes protsessides. „Alati sel päeval, kui 

sööme leiba, soovime me üksteisele head nädalalõppu ja siis on isa kodus.“ 

Aastaplaan: 
Aastaplaan lähtub looduses toimuvatest protsessidest, aastaaegadest ja kristlikest 

pühadest. 

      Kasvatajad haaravad kinni loomulikest elulistest seostest tulenevatest tegevustest, 

selle kaudu säilib neil ka rõõm ikka ja jälle taas korduvatest tegevustest.  

      Nad otsivad üha intensiivsemat seost aasta jooksul toimuvaga, näit. elatakse 

teadlikult kaasa mitmesugustel aastaaegadel looduses toimuvatele protsessidele. 

Aga nad omandavad ka üha sügavama arusaama kristlike pühade  vaimsest sisust ja selle 

seostest aastaaegadega. 

Aastaplaani näidis: 

August, 

september, 

oktoober 

Lõikusaeg 

teraviljade töötlemine 

sügisene aeg 

Mihklipäev ja  

lõikuspüha  tähistamine 

Oktoober-

november 

Laternate aeg 

suurpuhastus 

Laternate pidu, 

Mardipäeva tähistamine 

Detsember Advendiaeg 

Ettevalmistused  jõuludeks 

Advendiaiake (vastava sisuga 

pidu) 

Nikolausi päeva(6.12)ja  
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jõulupühade tähistamine 

Jaanuar Kolmekuninga- aeg Kolmekuningapäeva 

tähistamine 

Veebruar Talvine aeg 

villa töötlemine 

Vastlapäeva tähistamine 

Märts Varakevadine aeg, 

külvamine, istutamine 

Lihavõtteaeg 

Lihavõttepühade tähistamine 

Mai Kevadine aeg 

Suvistepüha  aeg 

Suvistepüha tähistamine 

Juuni Suve algus Suvepüha/Jaanipäeva 

tähistamine 

Juuli Suvine aeg 

Kooliminejate matk 

Hüvastijätt kooliminejatega 

Lõpupidu 

Aastaplaan elab põhiliselt 

- soovist teha lastele arusaadavaks  elementaarsed eluprotsessid selle kaudu, et

neid tehakse koos lastega.

Nii pekstakse viljakoristusajal käsitsi vilja (tavaliselt on see kahjuks valmis juba

suvepuhkuste ajal, nii et kasvataja ei saa seda koos lastega koristada), korjatakse teri, 

jahvatatakse need käsiveskis jahuks ja küpsetatakse lõpuks uudseleivaks, saiakesteks või 

koogiks. 

      Muidugi ei unustata panna mõned terad väikese kotiga ületalve hoidmiseks kappi ja 

need terad külvatakse lihavõttepühade eel kausikestesse, kus lapsed saavad nende 

idanemist ja kasvamist jälgida. Lõpuks istutatakse need aeda või suuremasse potti ja hea 

õnne korral kasvavad taimed suureks, mille saaki saab taas koguda.  

      Ka üht järgmist suurt elementaarse eluprotsessi looduse ringkäiku  saab lastele villa 

töötlemisega teha arusaadavaks. 

      Ideaaljuhul saab kevadel külastada mõnd lambakasvatajat või -farmi ja sealt veidi 

villa kaasa võtta ning siis võtta villa töötlemine  aasta plaani: villa pesemine, kraasimine, 

ketramine, taimedega värvimine, edasi võib seda kasutada telgedel kudumiseks või 

millekski   sarnaseks. 

 Erinevaid aastaaegu saab kõikide meeltega kogeda : 

- sügisel värvilisi lehti korjates ja   neid pressi all kuivatades, ka läbi lehtede

sumades,  lehehunnikutes hüpates;

- lohesid meisterdades ja neid taevasse lennutades, samal ajal intensiivselt tuult

tundes;

- talvel pikalt lumes ja kinnikülmunud ojadel või järvedel jääd katsudes ja siis

mõnusat koosolemist soojas toas nautides. Ka ilma pimenemist saab kogeda nii,

et hommikul põlevad ruumis võib-olla ainult  küünlad, et lapsed saaksid õigesti

tunda pimedat aastaaega (siin põhjapool on olud hoopis teistsugused kui minu

kodumaal) ;
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- kevadel taas linde laulmas kuuldes, esimesi tärganud lilli ja lehti uudistades,

pesa punuvaid  ja hauduvaid linde  vaadeldes;

- võililleaasa vaadeldes,  kuidas see kõigepealt näitab oma kollaseid õisi ja siis üle

öö muutub  järsku äraõitsenud lilledest hingetult halliks;

- ja suvel kõikide meeltega õues olemist nautides, paljajalu joostes, veega

mängides etc.

Aastaringi kuuluvad aga ka peod, millega tähistatakse peamiselt kristlikke pühi 

(lihavõtted, suviste/nelipühad, jaanipäev, mihklipäev, lõikuspüha, mardipäev, Nikolausi 

päev (6.12), jõulud, kolmekuningapäev, vastlad regiooniti väga erinevate 

traditsioonidega), mis algavad ettevalmistustega vastavateks pühadeks: 

      Kasvatajad on vaba mängu ajal nende ettevalmistustega tegevuses ja haaravad 

sinna lapsed kaasa -  lihavõttemune värvima, nelipühade pärja jaoks   villast või paberist 

linde valmistama, mihklipäeva lohet meisterdama, mardilaternaid valmistama, Nikolausi 

jaoks saapaid või sokke valmis panema, jõulupeoks küpsiseid küpsetama jne. 

Ruum tuleb kaunistada, valmistatakse pidusöök - enamasti kook ja siis 

- peetakse pidu

erilise päevakavaga või erilise hommikueinega või väljaspool lasteaiaaega

(hommikupoolikut), kus saavad ka vanemad osaleda.

- Peo järelkajana

Pühadeaeg kestab tavaliselt mõne nädala, nii et pidupäeval võib olla järelkõla

mõni päev või nädal. 

 Lihavõtteaeg- alates lihavõttest kuni taevaminemispühani- kokku 40 päeva 

Lasteaiapäeva kõikidel osadel on seos aasta kulgemisega: 

- Täiskasvanute tegevused vaba mängu faaside ajal on seotud aastaajale kohase

tegevusega

- Rütmilis-muusikalise osa sisustamine

- Muinasjuttude ja jutustuste valik

Ka ruumi kujundamisel arvestatakse aasta kulgemisega: 

- Aastaaegade laua kujundamisel

Looduse meeleolu või pühade sisu kujutatakse kunstiliselt kindlas kohas

rühmaruumis, et lapsed saaksid seda vaadelda.

- Värviliselt kujundatakse maja ja rühmaruumi sissepääsu osa

Samamoodi on ka menüü tihedasti  seotud  aastaajaga juur-  ja puuviljade valikus. 

- Talvel juurviljad ja hoiustatud puuviljad või kompott

- Suvel suvised juur- ja puuviljad
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Teksti tõlkis Maie Keek 

Nii läbib waldorflasteaia kõiki toiminguid rütm ja kordus ja võib täheldada, kui väga see 

tänapäeva lapsi selles kiireloomulises ajas abistab, et osata maailmas orienteeruda ja 

saada kindlust.      




