
Tervisegrupi aasta teema „LIIKUMINE“ 

 

TOIMUMISE 
AEG 

ÜRITUS VASTUTAJA(D) MÄRKUSED 

SEPTEMBER 

 Oravapoistele 
talvevarude korjamine 

Tervisegrupp ja 
lapsevanemad 

 

OKTOOBER 

 Orienteerumine 
lasteaia õueala 

Tervisegrupp ja rühma 
õpetajad 

Iga rühm mõtleb ühe  
orienteerumise punkti 
jaoks välja ühe 
ülesande 

Oktoobrikuu jooksul Ühe loodusobjeti 
vaatlus (sügis) 

Õpetajad Rühm  valib ühe 
loodusobjeki kas 
lasteaia õuealal või 
väljaspool aeda, mida 
vaadeldakse kolmel 
aastaajal.  

Kevadeks valmib 
rühmal vaadeldavast 
objektist kokkuvõttev 
plakat. 

Täpsustamisel Töötajate sügismatk?  Pirita Kloostri metsas 
nt? 

Samuti on Keilas ilus 
terviserada 

NOVEMBER 

15-19 november 
(Igal rühmal oma päev) 

 Rühma õpetajad Loosi teel saadud teise 
maja rühmale õue 
liikumistegevuste 
plaanimine. 

Rühma õpetajad 
valmistavad ette teisele 
rühmale tegevused, 
annavad kaasa 
kirjalikult juhised. 

  



DETSEMBER 

Detsembrikuus 

29.11,  
6.12,  
13.12  
20.12 

„Päkapikk Pepe 
advendiüllatus“ igal 
advendil 

 Igal advendil on lastele 
rühma poetatud 
Päkapikk Pepe poolt 
liikumistegevus.  

JAANUAR 

Jaanuarikuu jooksul Loodusobjeti vaatlus 
(talv) 

  

VEEBRUAR 

21. veebruar Kallistamise päeva 
näidend 

Töötajad   

MÄRTS 

Täpsustamisel Pere orienteerumine 
linnas 

Tervisegrupp Mõtleme välja punktid, 
mida iga pere 
otsib/külastab. 
Kinnituseks, et oled 
punktis käinud, tuleb 
jäädvustada pilt. Hiljem 
teha läbitud punktide 
kohta teatud 
kuupäevaks plakat. 

APRILL 

9-10.aprill 

 

Mardi Lasteaia 
kilomeetrid 

Tervisegrupp (Plakatid, 
teavitustöö jne) 

Tulemused võtab kokku 
Raily 

 

Aprillikuu jooksul Loodusobjeki vaatlus 
(kevad) 

Rühma õpetajad  

Täpsustamisel Töötajate kevadmatk?   

MAI 

Maikuu Rattakuu Rühma õpetajad 

 

Iga rühm saab endal 
nädalas ühe päeva, kus 
saab jooksu-, jalg- või 
tõukerattaga lasteaia 
õuepeal sõita. 



Sõita saab laps vaid 
siis, kui on kiiver. 

Liikluskasvatus 
(liiklusmärgid, 
ülekäigurada asfaldil) 

Teha ehk nädal? 

Täpsustamisel Spordinädal Tervisegrupp/rühma 
õpetajad 

Üritus toimub terve 
nädala. 

Kutsume näiteks külla 
mõned vanemad, kes 
tutvustavad mõnda 
valdkonda. 

Nõus oli tulema 
lasteaeda Tõnis 
Koppel. 

Täpsustamisel Loodusobjekti vaatluse 
kokkuvõtlik plakat 

Rühma õpetajad Igal rühmal valmib 
plakat vaadeldud 
objektist, mida on 
jälgitud koos rühmaga 
erinevatel 
aastaaegadel. 
 

JUUNI 

1.juuni  lastekaitsepäev  Täpsustamisel 

Täpsustamisel Töötajate tunnustamine 
„Hingele pai 2022“ 

Raily See aasta toimub ka 
tunnustamine, kuid 

eelmisest aastast veidi 
erinevalt. Kuidas täpselt 

välja näeb on veel 
lahtine. 

 

Kristina idee: Teha õpetajatele/õpetaja abidele  kevadel mingi tervisevaldkonna kuuluva päeva. 

Tabelisse tuleb lisada veel: 

- Leivanädal 

- Piimanädal 

- Südamenädal 


