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Soovitused vanemale 6 aastane
7 днів тому. Soovitused vanemale 6-aastane. B mesonid. Peeter i
merekindlused kopli tänaval tallinnas. Olgu tervitatud 1 mai. Loodusõpetuse
õpik 3 klass. 27 лист. 2021 р.. Soovitused vanemale 6-aastane. Lubja 4
prokuratuur. Volvo s80 2 5t 147 kw rihmavahetus. E klassi kajut. Eftalia aqua
resort spa 5 turkler . Nõuanded vanemale: Võimalusel rääkige lasteaia
õpetajatega, tutvustage last aiaga ja lastega, käige seal mõnikord mängimas.
Igas lasteasutuses on omad . Loogikaülesanded 6 klassile. Samsung tab 4 10 1
aku.. Ühiskonna õpetus 6 klass. Priidu pärna rävala pst 2.. Soovitused vanemale
6-aastane. 5 днів тому. Soovitused vanemale 6-aastane. Skoda octavia 1998 1
9 tdi eelsüüteküünlad. Canon ef 100mm f 2 8 usm macro kasutatud. Xiaomi mi
note 3 müük. 5 днів тому. Updated: February 6, 2019.. V äljas ernst enno; 8
harilik viirpuu N kaubamaja e pood Soovitused vanemale 6-aastane. 4-aastane
poiss tahab ainult tüdrukute mänge mängida. 6-aastane poiss ei kuula lasteaias
sõna. 6-aastase lapse hirm, et püsti seistes hakkab paha. 6. 3. Kes ma olen oma
lapsele?. 11. 4. Kust saab infot hariduse,. Selles trükises on soovitused ja
nõuanded, mille mõtestamise abil saab. Taotluse pead esitama vaid juhul, kui
soovid oma lapsele enda perearstist. 6‑7aastase lapsega tuleb käia perearstil
koolieelses tervisekontrollis. 1–3-aastane laps. Väikelapsed on uudishimulikud
ja liikuvad ning vahel. Soovitused vanemale. Muutke kodus eriti turvaliseks ja
lihtsasti jälgitavaks need . 6 tunnistajaid, eksperte, kannatanuid ja
süüdistatavat. Tunnistajaks kutsutu saab esitada küsimusi otse vanglas olevale
vanemale, kuna tihti on teisel. Muutke kodus eriti turvaliseks ja lihtsasti
jälgitavaks need kohad, kus aktiivne mäng on soositud ja lubatud.
45.131.212.151 Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36. Kirjutan seoses oma 3 a 5 k vanuse
pojaga. Tal on lasteaias probleemid. Lööb teisi lapsi, viskab mänguasju, kisub
teistelt käest ära ja tõukleb. Käisime lasteaia soovitusel Rajaleidjas ja sealt
öeldi, et lapsel kohanemisraskustest tekkinud need, kuna rühmas vahetuvad
õpetajad ja lapsed pidevalt ja nüüd kohe uude majja kolimine neil. Rääkisin
õpetajaga ka, aga nemad ei võtnud seda üldse kuulda ja naersid mu välja. Nüüd
olen nõutu, et kuidas peaksid edasi tegutsema. Palusime lasteaialt ka
logopeedilist abi, aga sealt pole veel vastust saanud. Kuidas lapse
käitumisprobleemidega tegelema peaks? Lasteaias toodi välja, et laps ei lähe
teisi lapsi lohutama, kui midagi on juhtunud. 1–3-aastane laps Väikelapsed on
uudishimulikud ja liikuvad ning vahel kartmatud. Selles vanuses lapsed ei
mõista veel oma tegevuste tagajärgi ning vajavad seetõttu turvalist keskkonda
ja täiskasvanu järelevalvet. Oluline on julgustada lapsi olema kehaliselt
aktiivsed, pakkudes neile erinevaid eakohaseid ja lõbusaid liikumistegevusi.
Väikelastele meeldib kõndida, joosta, ronida ning visata. Nad vajavad selleks
piisavalt vaba ruumi ning arendavaid mänguasju ja vahendeid, mis
soodustavad neid olema kehaliselt aktiivsed. Hästi sobivad pallid, tunnelid,
kiiged, madalad ronimisvahendid, jooksurattad jne. Mul on mure oma 5-aastase
tütre pärast, nimelt olen tähele pannud, et laps püüab eakaaslaste sõprust ja
meelehead saavutada, andes teistele lastele enda asju. Ja see on eriti tekkinud
peale seda, kui talle hakkas väga meeldima üks poiss. Ta püüab ka igal
võimalikul viisil saada selle poisi tähelepanu, aga see poiss ei hinda tema
sõprust, vaid mängib sellega. Mul on väga kurb seda kõrvalt vaadata ja olen
püüdnud lapsega sellel teemal rääTEENa, aga pole paremaks läinud, vaid ta
nagu kardab sõpru kaotada ja pidevalt nagu "ostab" sõprust asju kinTEENes.
Kuidas saaksin last aidata? Elame lapsega juba neli aastat kahekesi ja varem
seda asja olnud ei ole, kõik hakkas kevadest, kui see poiss lasteaeda tuli.
Pidevalt laps räägib abiellumisest selle poisiga. Kas ma ei paku piisavalt
lähedust/enesekindlust? Tunnen, et olen ummikus. Kuidas saaksin olukorda
parandada? Olge ise eeskujuks. Kasutage lihtsaid võimalusi igapäevaselt
rohkem liikuda. Näiteks parkige poeskäikudel auto veidi eemale, et saaksite
jalutada, kasutage lifti asemel treppe. Kasutage vähem jalutuskärusid ja
motiveerige last lühemaid vahemaid jalgsi läbima. Väikestele lastele meeldib
osaleda pere igapäevastes tegevustes. Kaasake ja julgustage last endaga koos

kodus tegutsema nt pesu sorteerima, lauda katma, autot pesema, mänguasju
koristama. Erinevate võimaluste hulk väikelaste päeva aktiivsemaks muuta, on
lõputu! Muret teeb just tema manipuleeriv käitumine ja jutt, kus elu on mõttetu
ja tahaks siit ära kolida või lihtsalt surra. Antud jutt tuleb siis, kui ei taha õppida
või ei soovi kooli minna. Samas tunneb rõõmu huvitegevusest, on aktiivne ja
suhtleb ka õhtuti kodus meiega. Tere! Saan aru, et olete mures poja
tüdrukuliku käitumise pärast, samuti selle pärast, et lapsel on probleeme
käitumise ja keskendumisega. Lisaks loen välja, et teil on lapse emaga erinevad
kasvatusstiilid. Alustuseks– selles vanuses lastel ongi emotsioonide kontroll ja
keskendumisvõime väga vähesed. Tundub, et peamine probleem on siiski lapse
stress kahe kodu vahel liikumise ja vanemate vaheliste suhete osas. Erinevate
kodude ja reeglitega kohanemine võtab lapsel aega tõesti vahel mitu päeva. Ei
ole lihtne erinevaid arusaamu kasvatusest ühtlustada ja ka omavaheliste
probleemide ärevusega vanematel endal toime tulla. Laps väljendab oma
frustratsiooni hajevil olekuga, jonniga jmt. Soovitan teil abi otsida
pereteraapiast. Tere! Seda tuleb lastel ikka ette, et sõpru asjadega meelitada
püütakse. Vanem saab lapsele kannatlikult seletada, et sõprus ei koosne
jagatud asjadest. See aeg ei kesta igavesti, suhtuge mõistvalt, see on lapse
esimene tugev meeldimise kogemus ja oma east lähtuvalt pakubki ta seda,
mida endalegi oluliseks peab. Ka abiellumisjutud pole midagi ebanormaalset,
kindlasti ei ole sellega seotud vähene lähedus vanemalt, laps otsib eelkõige
sotsiaalse olevusena tasapisi enam omaealiste heakskiitu ja lähedust. Kui isa
koht on tühi, siis peresüsteemide loogika kohaselt otsib laps vaistlikult ka
meesenergiat. Seletusi võib mitmeid olla, kuid paanikaks ei ole põhjust. Teatud
vanuses nad nii lahkelt enam oma asju ei jaga. 194.33.29.1 Mozilla/5.0
(Windows NT 4.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36. Tere! Meie esimene poeg oli musterlaps,
kuni poolteist kuud enne kolmeseks saamist sündisid meile kaksikud tütred.
Olime talle tüdrukute sünnist palju rääkinud ja ta oli väga elevil. Kui olin
haiglas, siis rääkisime igal õhtul Skype'i vahendusel ja ta väga ootas, millal
tema väikesed beebiõed emmega koju tulevad. Teadsime, et poja käitumine
muutub, sest siis äkki ei olegi ainult tema kõige keskmes. Alguses oli hästi, ta
käis tihti õdesid paitamas ja kallistamas. Proovisime mõlemad mehega anda
talle nii palju emme-issi kvaliteetaega omavahel kui võimalik oli. Mingil hetkel
see muutus toimuski. Ta hakkas õdedele natuke haiget tegema– pigistas nende
Kuna liigutusoskuste omandamisele avaldavad kõige suuremat mõju
kogemused, mis on saadud väikelapseeas, tuleks põhiliigutuste õpetamisele
pöörata suurt tähelepanu. Kõige keerulisem on omandada viskeoskust, mis on
aga eelduseks paljude erinevate pallimängude õppimisele. Põhiliigutuste hea
omandamine loob eeldused selleks, et lapsed oleksid ka hilisemas eas
kehaliselt aktiivsed. 176.116.231.224 Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36.
Tere! Poisid panevad oma hierarhiat vahel paika julmemal viisil kui tüdrukud,
kuid üldiselt on see igale sotsiaalsele kooslusele iseloomulik. Toetage last
iseenda kehtestamises ning kuna tegemist on koolikiusamisega, tuleks kaasata
klassiõpetaja. Kui laps aga seda kindlasti ei soovi, siis saate talle toeks olla ja
vahel peab leppima sellega, et lapsed peavad oma suhetega väljaspool kodu
ise toime tulema. Oluline on jälgida, et need võimuvõitlused üle piiri ei läheks.
Laps ei suuda keskenduda mängides, mingit ülesannet tehes ega ka siis, kui
palud tal otsa vaadata, et küsida, mis ta söögiks tahab, kuidas lasteaias päev
läks või probleemi lahendada. Enamjaolt on küsimuste vastuseks,,ei
tea",,,lihtsalt",,,niisama". Proovides ise kaasa aidata mõtlemisega ja pakkuda,
miks nii või naa, siis võtab ta hoopis uue teema. Ärritub väga kergelt, kui peab
midagi tegema, esmalt ütleb, et ei viitsi. Kui palud ikka teha, siis hakkab
väänlema ja jonnima, siis hakkab halvasti ütlema ning lõpuks karjuma ja tuleb
ka kallale. Tere! On hea lugeda, et teie tütar on aktiivne, endiselt huvitub
paljudest asjadest ja ka perega ajaveetmisest, see viitab sellele, et tõenäoliselt
ei ole laps tõsises depressioonis, vaid elab üle arengulist kriisi. Vahel on
koolitõrke põhjuseks erinevad ärevuse kogemused koolis. Selles vanuses on
palju olulisi muudatusi, kuid just sotsiaalsed suhted on peamine raskuskoht
paljude teismeliste jaoks. Eriti, kui esimesed noormehed pilti ilmuvad.
Koolitõrge viitab probleemidele koolikaaslastega, tihti ei suudeta endale
sobivaid sõpru enam leida, senised sõbrannad võivad kaugemaks muutuda.
Vahel on see seotud ka koolikiusamisega, millest rääkimine võib lapsele raske
olla. Ei saa ka salata, et manipulatsiooni osas oma tahtmiste saamiseks on nad
selles vanuses järjest osavamad ja vanematel on loomulikult suur hirm oma
lapse suust selliseid ähvardusi kuulda. Samuti on tujukõikumised teismeeas
normaalne arengulise küpsemise osa. Ma soovitan proovida veel psühholoogi

poole pöörduda, kes suudaks ehk last avada, sest midagi seal koolis siiski näib
toimuvat, et lapsel selline tõrge on tekkinud. See on keeruline arengufaas nii
lapse kui vanemate jaoks ning on tõesti võimalik, et muretsete liialt, kuid ka
tublid lapsed võivad sisimas seda identiteedikriisi, mida teismelised kõik
kogevad, raskelt üle elada. Oleks ka hea teada teie peresituatsiooni, et
olukorrast paremini aru saada. Millised suhted on peres? Kellega laps
lähedasem on? On teie peres veel lapsi? On tema vanemad koos ja kas või
kuidas laps ema/isaga erinevalt käitub? Jne. Tere! Teete kõik, mis teie
võimuses– seletate ja panete ka piire. Puudulik kõne võib lapsele palju
frustratsiooni põhjustada, sest ta ei saa end soovitud viisil väljendada ja
kasutab seda, mida ta saab— karjub. Režiim on samuti hea mõte– kui lapsel on
tundlikum närvisüsteem, siis on rutiinid alati head. Kaheaastased on tüüpilises
jonnieas ja see tuleb teil lihtsalt üle elada. Saate teda rahustada temaga
rahulikul häälel rääTEENes, füüsilist lähedust pakkudes ja kinnitades, et olete
olemas. Vahel lapsed röögivad ning see ei tee neile viga, kui vanemad on kohal
ja toetavad. Paraku peab vahel ka konkreetne olema ja ka enda närvid ei ole
kindlasti kummist, on ka arusaadav, et ise vahel last karmimalt paika panete.
Teie kirjelduse järgi teete kõike juba väga hästi. Alla kahe aastastel lastel ei ole
soovitav vaadata televiisorit ega ka muid ekraane. 2 -3 aastastel lastel peaks
ekraaniaeg jääma alla 1 tunni päevas ja olema kindlasti lapsevanema
järelevalve all. Ka ekraaniaja osas on vanemad suureks eeskujuks. Vaadake
televiisorit ja kasutage telefoni ning arvuteid siis, kui lapsed on juba magama
läinud. Muutke kehaline aktiivsus lõbusaks ja nautige seda koos kogu perega.
Koos tegutsemine julgustab last ja annab võimalusi uute oskuste proovimiseks
ja arendamiseks. Planeerige igasse päeva aega, et juhendada last erinevates
juhendatud liikumistegevusteks, mille käigus laps saab harjutada kõndimist,
jooksmist, ronimist, hüppamist, viskamist, püüdmist, palli löömist ja kõiki muid
olulisi oskusi. Tere Minul on selline mure/küsimus, et kuidas tuleks käituda
peagi 2-aastaseks saava kangekaelse ja koostööd mittetegeva poisiga? Ta on
meil väga sitke. Kui midagi ei saa, siis kisa lahti ja ta võib rööTEENa vahelduva
eduga 45 minutit. Toon näite. Hommikul on vaja viia 4,5 a vend jala lasteaeda.
Nii kui vankrisse tõstan, kohe kisa lahti, sest tema tahab omi asju teha. Selgitan
enne ja peale vankrisse panekut, et viime venna lasteaeda ja siis saame
mängida. Tema aga juba kisab hüsteeriliselt. Kuna mulle on öeldud, et kõike ei
saa lapse järgi teha, siis olude sunnil lähen röökiva lapsega lasteaeda.
Lasteaias korra rahuneb, saan suurema lapsega ära tegeleda. Kui rühmast välja
tuleme, siis kisa lihtsalt jätkub. Lasen tal jalutada, aga ta ei soovi, tõstan
vankrisse, ei soovi, hoian süles, ka ei sobi. Ta lihtsalt röögib hüsteeriliselt, kuni
tagasi koju jõuame. Kodu juures on asi juba kontrolli alt väljas, laps lihtsalt
hüsteerias. Ka arsti juures olles on laps hüsteerias. Kodus, kui midagi ei saa, siis
lihtsalt kisab (nt mingit mänguasja või köögist süüa). Me üritame võimalikult
palju seletada ja rääTEENa ette, et mida tegema hakkame. Tihtipeale tema
plaanid ei kattu meie omadega ja asi lähebki väga raskeks. Kodus üritame
hoida päevarežiimi, et asjad oleks teada. Kuid siiski seda kisa tuleb palju. Poiss
veel ei räägi, tulevad üksikud sõnad. Seega kuidas saaks last rahustada? Kaua
on okei lasta tal kisada? Kui palju peaks järgi andma? Ei oskagi sellises
olukorras midagi teha. Mulle on öeldud, et tegelikult on ta tubli neiu ning ma
reageerin ja muretsen liialt. 109.207.130.19 Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36.
Teised lapsed on uute oskuste õppimisel heaks eeskujuks. Osalege koos
lapsega erinevates liikumistegevustes ja mängudes, kus osaleb ka teisi lapsi.
Tegevused peaksid sealjuures olema kaasahaaravad ja lõbusad, ilma pikema
ootamiseta. 23.236.249.195 Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36. 0+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18+. Tere Poeg mul 4-aastane ja tahab ainult
tüdrukute mänge mängida! Kehahoiakud mängimise ajal nagu tüdrukul ja
hääletoon täpselt sama. Elame endise naisega lahus ning lapse jaotamise
süsteem tehtud nädal ja nädal. Üritan kõike, et laps kuulaks sõna, ei valetaks ja
hoiaks pigem eemale ainult tüdrukute asjadest. Kuna elan koos uue naisega
juba kaks ja natuke peale aastat, siis meie elustiil ka rahulikum– matkamine
metsas ja palju vabas õhus aja veetmist, samuti kaasame last sellesse. Poiss
ise nõuab, et lähme metsa ja teeme seal nii ja naa. 85.209.129.100 Mozilla/5.0
(Windows NT 4.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/28.0.1500.72 Safari/537.36. 45.131.212.68 Mozilla/5.0 (Windows NT
4.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.72
Safari/537.36. Olge aktiivsed iga ilmaga. Pole olemas halba ilma, vaja on vaid
sobivat riietust. Vihma- või lumeasjus kõndimine võib olla vägagi vahva! Laps
tuli nuttes trennist ja oli paanikas, küsis, et kas ta on gay, sest tal läks kõvaks,

kui ta vaatas trenni tegevaid poisse. Et ta ei tea, miks see juhtus. Oli täiesti
endast väljas ja murelik. Kas see on 10-aastastel normaalne või kuidas saan
teda lohutada, et see võib ka nii olla, aga kas samas see on ealine probleem?
Alkohol Digimaailm Enda vajadused Eriolukord Kasupere Kasvatamine Liikumine
Narkootikumid Paarisuhe Seksuaalkasvatus Toitumine Tubakas Vaimne tervis.
(3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud puhkustele on käesoleva
seaduse reguleerimisobjektiks:. (2) Töötaja on kohustatud tööandjale teatama
puhkuse kasutamist takistavatest asjaoludest. Tööandja võib nõuda puhkuse
kasutamist takistavate asjaolude tõendamiseks dokumente. Puhkuse kestust
arvutatakse, olenemata tööajakorraldusest tööandja juures, kalendripäevades,
mille hulka ei arvata rahvuspüha ja riigipühi. (2) Käesolevat seadust ei
kohaldata töötajatele, kelle puhkus on reguleeritud muude seadustega.
töölepingu ebaseadusliku lõpetamise, ebaseaduslikult teenistusest vabastamise
või ebaseaduslikult teisele tööle üleviimise tõttu töölt sunnitud puudumise aeg,
kui töötaja on tööle ennistatud;. (5) Täiendav lapsepuhkus liidetakse põhi- ja
lisapuhkusele, samuti pikendatud põhipuhkusele ja antakse sellega koos või
poolte kokkuleppel mõnel muul ajal samal tööaastal. (4) Osalise tööajaga
töötaja põhipuhkus on sama kestusega kui täistööajaga töötajal. Osalise
tööajaga töötamisel võib lisapuhkuse kestust lühendada ainult seadusega
ettenähtud juhtudel. (1) Puhkus tähendab töölepingu või teenistussuhte
peatumist käesoleva seadusega ettenähtud korras ja tingimustel. (3)
Käesolevas paragrahvis ettenähtud puhkusetasu ja hüvitise suuruse ning
maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega. muudel seaduse,
muu õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud juhtudel. muu aeg, mil
töötaja on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepinguga ettenähtud
alustel ajutiselt vabastatud tööülesannete täitmisest. koolieelsete
lasteasutuste, lasteaed-algkoolide, algkoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide,
huvialakoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide, ülikoolide ning
teadus- ja arendusasutuste juhtidele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele
pedagoogidele ning teadustöötajatele kuni 56 kalendripäeva;. kolm
kalendripäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;. (4) Kui tööandja ei
tee puhkuste ajakava töötajale teatavaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud
tähtaja jooksul, on töötajal õigus jääda puhkusele töötaja poolt valitud ajal,
teatades sellest tööandjale kirjalikult ette vähemalt kaks nädalat. Tööandjal ei
ole õigust jätta puhkust andmata ja töötajal ei ole õigust puhkusest loobuda.
osaliselt tasustatava puhkuse aeg vastavalt käesoleva seaduse §-le 33;. (1) Kui
puhkuse kasutamist takistavad asjaolud vastavalt käesoleva seaduse § 17 lõike
1 punktidele 1¿4 tekkisid enne puhkuse algust, viiakse puhkus üle poolte
kokkuleppega määratud ajale. Kui puhkuse kasutamist takistavad asjaolud
tekkisid puhkuse ajal, antakse saamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast
takistavate asjaolude lõppemist või viiakse poolte kokkuleppel üle muule ajale.
Rasedus- ja sünnituspuhkuse tõttu puhkuse üleviimisel teisele ajale
kohaldatakse käesoleva seaduse § 16 punkti 1. (5) Käesoleva paragrahviga
ettenähtud puhkuse kestust ei kohaldata töötajate suhtes, kelle puhkus on
reguleeritud eri seadusega. (1) Poolte kokkuleppel võib puhkuse üle viia muule
ajale samal tööaastal. Kui puhkuse üleviimist taotleb tööandja ja kokkulepet
töötajaga ei saavutata, on töötajal õigus jääda puhkusele puhkuste ajakavas
ettenähtud ajal. (1) Isal on õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal
või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi 14 kalendripäeva täiendavat
lapsepuhkust. (2) Töötaja, kellele ei makstud puhkusetasu käesoleva
paragrahvi lõigetes 1 või 3 ettenähtud ajal, võib nõuda puhkuse pikendamist
puhkusetasu maksmisega viivitatud aja võrra. (3) Kui pooled ei ole saavutanud
kokkulepet puhkuse katkestamise tõttu kasutamata jäänud puhkuse või selle
osa üleviimise kohta, on töötajal õigus jääda puhkusele kasutamata jäänud
puhkusepäevade ulatuses, teatades sellest tööandjale kirjalikult ette kaks
nädalat. (1) Põhipuhkuse kestus on 28 kalendripäeva, välja arvatud käesoleva
paragrahvi lõigetes 2 ja 3 ettenähtud juhtudel. (3) Kollektiiv- ja töölepinguga
võib ette näha täiendavad alused lisapuhkuse andmiseks. (2) Tööandja
otsusega võib tööaasta hulka arvata ka muu aja, mil töötaja on poolte
kokkuleppel ajutiselt vabastatud tööülesannete täitmisest. Põhi- ja lisapuhkust,
samuti täiendavat lapsepuhkust vastavalt käesoleva seaduse §-le 30 (välja
arvatud § 30 lõike 1 alusel antav puhkus) antakse tööaasta eest. Tööaasta on
aeg, mis algab selle tööandja juures tööle asumise päevast ja kestab järgmise
aasta sama päevani. Kui selles ajavahemikus on perioode, mida vastavalt
käesoleva seaduse §-le 4 tööaasta hulka ei arvata, lükkub tööaasta lõpp
vastava arvu päevade võrra edasi. Tööaastast lühema aja eest antakse puhkust
võrdeliselt töötatud ajaga. tööga seotud tervisekahjustuse järgselt töövõime
osaliselt kaotanud töötajal;. (1) Lisapuhkus liidetakse põhipuhkusele ja antakse

sellega koos või poolte kokkuleppel muul ajal. (3) Poolte kokkuleppel võib
esimesel tööaastal anda puhkust täies ulatuses, sõltumata töötatud ajast. (2)
Kui pooled ei ole saavutanud kokkulepet saamata jäänud puhkuse või selle osa
üleviimise kohta, on töötajal õigus jääda puhkusele saamata jäänud
puhkusepäevade ulatuses, teatades sellest tööandjale kirjalikult ette kaks
nädalat. (1) Töötajal, kes on esimesel tööaastal töötanud vähemalt kuus kuud,
on õigus saada puhkust võrdeliselt töötatud kuude arvuga. Saamata jäänud
puhkuseosa antakse tööaasta kestel mõnel muul ajal või töötaja nõusolekul
liidetakse järgmise tööaasta puhkusega või antakse teise tööaasta kestel mõnel
muul ajal. põhipuhkus, sealhulgas pikendatud puhkus vastavalt käesoleva
seaduse §-le 9;. (2) Allmaatööde, tervistkahjustavate tööde ja eriiseloomuga
tööde loetelu, kus töötamisel antakse lisapuhkust, ning nende lisapuhkuste
kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus oma määrusega..
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