
 
Tervise Arengu Instituut           
„TEIP“ 
Hiiu 42, 11619 Tallinn          
              
Kontaktisik: Lembi Posti 
Tel. 6593977                 

E-mail: lembi.posti@tai.ee                                              

Palun täita kõik lahtrid!  

1. PROJEKTI NIMETUS: Siseterviserada Tartu Variku koolis. 

2. PROJEKTIJUHI 

ees- ja perekonnanimi: 

  
Sander Lepp 

Telefon:  

E-post:  

Vanus: 15 

3. KOOL: Tartu Variku Kool 

Kooli aadress:  Aianduse 4 

Klass: 8a 

Koolipoolne juhendaja: 
(ees- ja perekonnanimi, telefon, 
e-mail) 

Eele Kants 

Kas kool kuulub tervist 
edendavasse võrgustikku? 

Ei kuulu 

4. PROJEKTI TEGEVUS  

Projekti ajaline kestvus: 

November 2016 – Veebruar 2017 

Tegevus on: 
(jooni alla) 

• Ühekordne 

• Korduv (sarnast tegevust viiakse ellu rohkem kui üks kord) 

• Kestev (tegevus on algatatud ning viiakse ellu järjepidevalt) 

Projekti toimumiskoht: 
(riik/ maakond/ linn/ vald) 

Eesti, Tartumaa, Tartu linn, Tartu Variku kool. 

5. SIHTRÜHM: Kogu koolipere 

Sihtrühma vanus: 7-70 

Planeeritud sihtrühma 
suurus: 

Iga-aastaselt ligi 500, lisaks lapsevanemad 

 



6. PROJEKTI TEGEVUSE 
KIRJELDUS: 

(Palun märkida ka kanalid 
sihtrühmale info jagamiseks, 
kus tegevus toimub ning millist 
metoodikat kasutatakse) 

Oleme kolm noormeest, kes soovivad oma loovtöö raames 
teha kooli siseterviserada.  

Tegevused: konkurss nime jaoks, raja disainimine, raja 
ülespanemine. 

Rada tuleb kahele korrusele ja läbib ka võimla, ca 500m. 
Kaasame raja noolte tegemisse kõik 1. klassi õpilased, kes 
joonistavad ise omanimelise noole rajale. Igal korrusel ja 
võimlas on erinevad ülesanded, mis paneb noori rohkem 
liikuma. Näiteks keksud, venitusharjutused ronimisseinal, 
kabe jne. Esimesel päeval kui rada on valmis korraldame 
avamise, kuhu kutsume kõiki soovijaid. Näiteks lapsed (ka 
väljastpoolt kooli), lapsevanemad, õpetajad ja direktor. 
Esimesele kümnele anname tervisliku auhinna. Rajale 
paneme innustavaid sõnumeid, mis muudavad 
koolikeskkonna paremaks. Koolisisesed kanalid: jagame infot 
suusõnaliselt, läbi kooli infoteleka, kooli kodulehekülje ja 
kooli facebookilehe ning teavitame ka Tartu Postimeest. 

Projekti vajaduse kirjeldus: Me tahame koolipere aktiivsemaks muuta. Kevadel ja Sügisel 
käivad väikesed lapsed vahetundide ajal õues aga halbade 
ilmadega õues ei saa käija ning meie oma loodava rajaga 
soovime, et nad ei jookseks niisama mööda koolimaja ringi 
vaid neil oleks ka selleks eesmärk. 

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on panna noori vahetunni ajal rohkem 
liikuma ja vähem istuma nutitelefonides. 

7. RESSURSID JA 
KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Projekti eelarve: 
(aitab täita õpetaja/ juhendaja) 
 

Tegevus Summa 

Paber A5,  A3  3.20 + 3.60 = 6.80€ 

Lamineerimiskile A4, A3 34.30€ 

Kahepoolne teip (20 pakki 16tk pakis) 20 x 2.90 = 58€ 

Erinevat värvi, värvilahusti ja pintslid 
keksu ja trips-traps-trulli jaoks 

100€ 

Kolm hüppenööri ja kummikeks 20€ 

Paberteip 5€ 

Auhinnad 10 esimesele läbijale  50€ 
 

Taotletav summa: 274.10€ 

Projekti üldmaksumus: 350€ 

Kaasrahastamine:  Tartu Variku kool  

Koostööpartnerid: 1. klassid, õpetajad, direktor.  

 


