
Tervisenädal Pärnu Lasteaias Pöialpoiss 15.-21.04.2013 

SINU SAMMUD LOEVAD 

Üritusi toimub lastele, töötajatele ja kaasatud on ka lapsevanemad.  

• Kasutusel on liikumispäevikud  
• Koostöös lastevanematega näitus „Perega sportimas“ 
 
• Maakond: Pärnumaa 
• Ürituse nimi: Südamenädal „Sinu sammud loevad“ 
• Toimumise koht: Pärnu Lasteaed Pöialpoiss 
• Toimumise kuupäev: 15.-21.04. 2013 
• Alguse kellaaeg: Laste tubased üritused kell 9.00, õues 10.00 
• Ürituse kirjeldus: 

ESMASPÄEV 15.04  

• Vanemate rühmade lastele õpetavad esmaabi andmist Eesti Punase Risti Pärnumaa 
seltsi töötajad. Nooremate 3-5 aastaste lastega räägib esmaabi andmisest 
tervishoiutöötaja. 

• Veepäev  siseujulas lasteaiatöötajatele 
 
TEISIPÄEV 16.04. 

• Koolieelikute ülelinnaline spordipäev. 
• Aeroobika täiskasvanutele 

 
KOLMAPÄEV 

• Õues koos lastega tervist otsimas. Orienteerumismäng 
• Tervisekontrolli lasteaiatöötajatele teostab tervishoiutöötaja 

 
NELJAPÄEV 

• Erirühmade spordipäev. Salatipäev rühmades. 
• Kollektiivne sammude kogumine mereäärsel matkarajal 

 
REEDE 

• Laste aeroobika 
• Salatipäev. Tervis tuleb 2013 valimine. 

Kontaktisik: ees- ja perekonnanimi: Teesi Loob 
• lisainfo telefon: 44 77 308 
• e-mail ja koduleht: teesi.loob@poialpoiss.parnu.ee  

www.lasteaedpoialpoiss.parnu.ee 
 

Männipargi lasteaed 

Männipargi lasteaias on kogu aprillikuu pühendatud tervisele ja selle hoidmisele. 

Üritused toimuvad lastele, töötajatele ja peredele. 
Laste päevad algavad hommikvõimlemisega. 
Toimuvad: spordipäev lastele ja töötajatele, jüripäeva jooks, matkad lastele ja töötajatel, õues 
iga päev sportlik liikumine.  
Salatipäevad (nii juurvilja kui ka puuvilja, iga päev ühe puu- või juurvilja tutvustamine. 



Tervise teemaliste artiklite refereering ja ettekandmine (töötajad). 
Tervise teemalise mängu loomine koostöös lastevanematega (iga rühm eraldi).  Kui mängud 
on valmis, toimub mängude esitlus.   
 

Ürituse nimi: Tervise teemaliste mängude esitlemine 
Toimumise koht: Männipargi lasteaed  
Toimumise kuupäev: 18. aprill 2013 
Alguse kellaaeg:10.00 
Ürituse kirjeldus: Koostöös lastevanematega valmistatud mängude (kas lauamäng, 
liikumismäng vm) esitlemine ja mängimine 
Kontaktisik: Siiri Männikus 
Telefon: 444 3156 
e-maili aadress: siiri.mannikus@mannipargi.parnu.ee 
 
Toimumise koht: Pärnu Lasteaed Trall  
Ürituse nimi: Jürikuu südamenädal 
 
15.04- 01.05.2013  Laste terviseteemaliste käeliste tööde näitus 
16.04.2013 Tervisliku toidu päev 
Ürituse kirjeldus: valmistamine, näitus, degusteerimine 
17. 04.2013 kell 17.00 Orienteerumismäng (perepäev) 
 Ürituse kirjeldus: ettevõtmise lustlik alustamine lõbusate harjutustega; teatud maaalal 
erinevate punktide läbimine grupiga (perega), erinevate lõbusate ülesannete lahendamine; 
ettevõtmise lõpetamine.  
18. 04.2013 kell 13.15 Spordipäev personalile -  lustlik tuletõrjeõppus 
Ürituse kirjeldus: Kostüümides teatevõistlus lõbusate ülesannetega   
15.04- 19.04. 2013 Töötajate tervise uuring 
Ürituse kirjeldus: tervishoiutöötaja poolt läbi viidav kaalumine, mõõtmine, kehamassiindeksi 
arvutamine, vererõhu mõõtmine, soovitused. 
Kontaktisik: ees- ja perekonnanimi: Aime Bräutigam 
lisainfo telefon: 4429185 
e-mail ja koduleht: trallmajandus@gmail.com 
info@trall.ee,  
www.trall.parnu.ee 

  

Toimumise koht: Pärnu Liblika Tänava Lasteaed  
Ürituse nimi: Avasta meeled kevadele 
 
Toimumise kuupäev: 18.04 
Alguse kellaaeg: 13.00- 15.00 
Ürituse kirjeldus: Lasteaia personal orienteerub lasteaia õuealal. Igas punktis on ülesanded 
erinevatele meeltele. 
Kontaktisik: ees- ja perekonnanimi: Ave Ruul 

lisainfo telefon: 56151765 

e-mail ja koduleht: ave.ruul@liblika.parnu.ee  



Ürituse nimi: Kevadine tervisematk  
Toimumise koht: Niidu park 
Toimumise kuupäev: 19.04 
Alguse kellaaeg: 11.00- 12.00 
Ürituse kirjeldus: 4-7 aastased lapsed orienteeruvad Niidu pargis, kus iga punkti juures on 
ülesanne.  
Kontaktisik: ees- ja perekonnanimi: Ave Ruul 
lisainfo telefon: 56151765 
e-mail ja koduleht: ave.ruul@liblika.parnu.ee  
 

Südamenädal tähistamine Raeküla lasteaias 

 
Ürituse nimi: Südamenädal Pärnu Raeküla lasteaias 
Toimumise kuupäev: 15.-17.aprill 2013 
 
Ürituste plaan: 
 

Kuupäev Sihtgrupp Ürituse kirjeldus Toimumise 
koht 

15.04 Personal 

 

Veresuhkru ja vererõhu mõõtmine . Raeküla 
lasteaed 

16.04 Lasteaia 
koolieelikud 

Ülelinnaline koolieelikute spordipäev Pärnu 
Spordihallis 

15.-17.04 Kõik lasteaia 
lapsed 

Hommikune virgutav liikumismoment 
terve südame heaks 

 

 

 

 

Raeküla 
lasteaias 

 

15.-17.04 Kõik lapsed ja 
personal 

Kasemahla kogumine l/a õuealal 
kasvavatelt puudelt ja tervisliku mahla 
joomine 

17.04 Lapsed, 
lapsevanemad,  

Tervislike toorsalatite valmistamine koos 
lapsevanematega, salatite degusteerimine 
ja parima salati väljavalimine. Toorsalatite 
retseptide kogumine  

17.04 personal Iga rühm valmistab ühe toorsalati. 
Toimub nende degusteerimine ja 
retseptide vahetamine 

18.04 personal jooga 

18.04 Tasandusrühma 
lapsed 4.-7.a 

Erirühmade spordipäev Pärnu 
Spordihallis 

Kontaktisik: õppealajuhataja Ene Laidvee 

lisainfo telefon: 44-32 842 



 
Toimumise koht: Pärnu Tammsaare Lasteaed  
Ürituse nimi: Lastevanemate ja personali liikumisvõimaluste suurendamine. 
Toimumise kuupäev:16.aprill 
Alguse kellaaeg:15.30 
Ürituse kirjeldus: Liikumisõpetaja Kersti räägib nii lasteaia personalile kui soovijatele 
lapsevanematele liikumisvõimaluste suurendamisest nii lastel kui täiskasvanutel. 
Kontaktisik: Liina Reila 55601600 
liinare29@hot.ee 
 
 
Ürituse nimi: Pöialpoiste näidend 
Toimumise koht: Tammsaare Lasteaed 
Toimumise kuupäev: 17.aprill 
Alguse kellaaeg:10.15 
Ürituse kirjeldus: Pöialpoisi rühma lapsed esitavad näidendi oma lasteaia lastele ja personalile 
söömis-ja liikumisharjumustest perekonnas. 
Kontaktisik: Liina Reila 
liinare29@hot.ee 

Kogu nädala vältel rühmades õuesõppepäevad, jalutuskäigud Raeküla terviserajal ja 
Rannapargis ja sõimelastel jalutuskäigud Tammsaare lasteaia õpperajal. 
18.aprill mõõdab lasteaia tervishoiutöötaja kogu personalil neile sobival ajal vererõhku. 

 
Toimumise koht: Pärnu Kadri Tänava Lasteaed  
Ürituse nimi: Südamenädal 
Toimumise kuupäev: 18.-24. aprill 
 
Ürituse kirjeldus: 
Lastele suunatud tegevused: 

• Südame tervishoiuga seotud teemade kajastamine õppe- ja kasvatustegevustes 
• Puu- ja köögivilja tabeli täitmine nädala jooksul  
• Tervisliku liikumise päeviku täitmine koos lapsevanemaga nädala jooksul  
• Kallistamise päev 20. aprill 
• Matkad veekogu ääres „Hoides puhtust, hoiad iseend!“ (Sauga jõgi, Pärnu jõgi, meri) 
• Teabepäevad „Tunne oma südant“ rühmades 

 
Peredele suunatud tegevused: 

• Tervisliku liikumise päeviku täitmine koos lastega 
• Kallistamise päev 20. Aprill 
Südamenädala kokkuvõtted rühmades. Tänukirjad osalejatele ja eripreemiad antakse üle 
kevadisel Spordipeol. 

 
Töötajatele suunatud tegevused: 

• Töötajate tervisekontroll: organismi diagnostika  
• Tervisliku liikumise päeviku täitmine nädala jooksul 
• Seinaleht „Kes on kes?“ (lapsepõlvepildid) 
• Kallistamise päev 20. aprill 



 
Üldine: 

• Maja temaatiline kaunistamine  
• Kuulutused 

 
Kontaktisik: ees- ja perekonnanimi: Merit Kvatš 
lisainfo telefon: 56 647 333 
e-mail ja koduleht: merit.kvats@gmail.com 
 
Ürituse nimi: Tervisematk Mai lasteaias 
Toimumise koht: Mai rand 
Alguse kellaaeg:10.00 
Ürituse kirjeldus: Lapsed koos lasteaia personaliga matkavad lasteaiast Mai  mere äärde. 
Rannas lasevad õhku südamekujulise taevalaterna ja matkavad tagasi lasteaeda. 
Kontaktisik: Krista Kuningas 
Lisainfo telefon: 56253230 
e-mail ja koduleht: toobikrista@gmail.com 
 
17.04.13  
Ürituse nimi: Orienteerumismäng: Sinu sammud loevad 
Toimumise koht: Pärnu Lasteaed Mai hooviala 
Alguse kellaaeg: 16.00 
Ürituse kirjeldus: Lapsed koos vanematega orienteeruvad kaardi järgi punktist punkti  lasteaia 
õuealal, lahendavad erinevaid ülesandeid ja loevad  ära läbitud sammud. 
Kontaktisik: Krista Kuningas 
Lisainfo telefon: 56253230 
e-mail ja koduleht: toobikrista@gmail.com 
 
 
Teisipäev, 16. 04. Kell 10 Pärnumaa Koolieelikute spordipäev Pärnu Spordihallis  

 
18.04.2013 kell 10 Pärnumaa Erirühmade sportlik mängupäev Pärnu Spordihallis  

Kontakt: Ly Akenpärg, ly.akenparg@gmail.com 
 
Südamenädala tegevused Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamunas 

 
Esmaspäev 15.04.- Teisipäev 16.04. 
Südamlikud tegelused rühmades 
 
Kolmapäev 17.04. 
"Südamest südamesse". Kosutame südant flöödiviisidega, kuulame muusika 
südant tuksumas. Külla tulevad Õp Leonora palu flöödiklassi õpilased 
Pärnu-Jaagupi Muusikakoolist 
 
Neljapäev 18.04. 
Sipsikud hingavad loodusega ühes rütmis 
 
Reede 19.04. 



Teeme 2013 sammu südame heaks. 
Liigume südame rõõmuks, võtame ühes tervisliku teemoona. 

 

Surju lasteaias plaanis korraldada südamenädalal: 
igahommikune võimlemine rühmades; 
hambaarst Karmo Vungi külaskäik vanemasse rühma, teemaks  hammaste eest hoolitsemine; 
aktiivne liikumistegevus rühmades; 
tervislike salatite söömine. 

� 15.- 19. aprillini toimub üleriigilise Südamenädala raames  Vändra Lasteaia 

KEVADINE NALJANÄDAL, PÕHIMÕTTEL, ET RÕÕMUS MEEL HOI AB 

SÜDAME TERVENA! ! Nädalasse planeeris tervisemeeskond järgmised 

tegevused: 

 

ESMASPÄEVAL, 15.aprillil 

◦ Räägime lastele ja lastega südamest, tervise eest hoolitsemise tähtsusest. 

Lastele antakse võimalus kuulata stetoskoobiga südamelööke, toimuvad 

laste kevadised mõõtmised kaalumised jms. 

◦ Räägitakse teemal naer on terviseks. 

      TEISIPÄEVAL, 16.aprillil 

o LÕBUS TERVISEVÕIMLEMINE Rukkilille majas. 

o Valmistame tervislikku toitu koos lastega (Mürakaru majas). 

       KOLMAPÄEVAL, 17.aprillil 

o LÕBUS TERVISEVÕIMLEMINE Mürakaru majas. 

o NALJALOOMA esitus. Iga rühm on valmistanud mingi naljalooma. 

Kogunetakse saali, kus kõik tutvustavad ja kirjeldavad oma elukat. 

       NELJAPÄEVAL, 18.aprillil 

o PARUKAPÄEV. Kõikidel parukad, parukapidu saalis. 

       REEDEL, 19.aprillil 

o Südamenädala jooksul tehtud laste kunstitööde näitus rühmades. 

 

� Tervisemeeskond tegi ka ettepaneku, et asutuse personal osaleks Vändra 



alevi JÜRIÖÖ JOOKSUL , nagu ka mõlema maja vanemad rühmad.  

� Südamenädala kõnd/kepikõnd personalile, koos saunaga ja tervislike 

näksidega Kaerasmaa talus. 

� Lisaks ühistele tegevustele, mis haaravad kogu maja, on igal rühmal omad, 

eakohased, tegemised südamenädalal. 

 


