
 

 

Südamenädala tegevused Viljandimaa haridusasutustes 
15. – 21. aprillil 2013 

 
Viljandi linn 

Viljandi Paalalinna Kool tähistab südamenädalat 15.-21.aprill 

 

Õpilased 

1.-3. Klassid : tervise teemaliste plakatite tegemine (rühmatööna), näitus. 

Kehalise kasvatuse tundides loetakse tervislikke samme ümber Paala järve. 

Olustvere TMK  poole leivakeste müük. 

 

Töötajad 

Töötajatele on südamenädalal suurteks vahetundideks õpetajate tuppa kaetud tervislik 

laud, mida katavad töörühmad. 

Sööklas on südamelähedane menüü 

 

Viljandi Kesklinna Kool tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 

 Kehalise kasvatuse tunnis õpilased tutvuvad pulsikellaga ja toimub 

südame testimine veloergomeetril 

1.-4. klass Sportlik rännak looduses. 

Teatevõistlused (toimumiskoht vastavalt ilmastikule). 

15.aprill  III kooliaste Punane Rist-elustamine 

16.aprill Tervislikud salatid.(5.-8.klass valmistab, 9.klass on üks 

hindajatest). 

18.aprill  Dr Keba loeng III aste ja õpetajad 

 

 

Lasteaed Krõll    15.-19. aprill 2013 

 

Hommikvõimlemine saalis kell 8.30 

Tervislik kõnd (1kord nädalas) 

Iga rühm valib omale sobiva marsruudi. 

Salati valmistamine 

Lapsed valmistavad praepäeval omale salati- riivivad , segavad jne. 

Sportlik õuetegevus vahenditega (pallid rõngad jne ja 1 kord nädalas) 

Laps teeb koos vanematega eelneval nädalal (8-14.04) omale "Puu-ja 

juurvilja" päeviku ja südamenädalal on valminud päevikutest saalis näitus. 

ÜHINE TEGEVUS 

16.aprillil kell 11 tantsivad kõik lasteaiad üheaegselt "Kaera-Jaani" 

 

PERSONALILE SÜDAMENÄDALA ÜRITUSED 

Sõit Rakverre- SPA ja veekeskuse külastus 

Kõigile töötajatele kepikõnd ümber Paala järve 

 

 

Lasteaed Karlsson tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 

TÖÖTAJATELE: 

Pärnu Spa külastamine 

Kõnd ümber Viljandi järve + tervislik amps  



 

LASTELE: 

Hommikuvõimlemised iga päev 

Puu- ja juurvilja teemalised mängud ja tervislikud joogid ja salatid, puuviljakorv, tervislik toit 

jpm 

Matkad Sinu sammud loevad, lasteaia õuealal terviseraja läbimine koos vanematega 

Joonistamine ja lugemismängud 

Maitsestatud vee maitsmine rühmades 

 

 

 

Viiratsi vald 

Viiratsi Kool tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 
15.aprill Lustimine Tartu Aura Veekeskuses 

16.aprill Tervisliku toidu päev 

17.aprill TEK laste kevadkool Võhmas (valitud seltskonnale) 

18.aprill TEK õpetajate koolitus  

19.aprill Matkapäev terviserajal 

 

Ramsi Lasteaed Algkool tähistab südamenädalat 15.-21.aprill 

 

Sõime lapsed 

15.aprill  Südame tugevus – liikumine värskes õhus 

16.aprill Südame tuksete kuulamine – aeglane ,kiire 

17.aprill Toidupüramiidi uurimine – värsked puuviljad 

18.aprill Puuviljade kleepimine 

19.aprill Mängud õues , päikese nautimine  

 
Lapsed vanuses 4-5aastased 

Süda. Südame ülesanne. Ehitus. Kuulame südant rahulikus olekus ja peale hüplemist. 

Südame joonistamine  

Liikumismängud õues. Treening. Sport. 

Mäng: „Arva ära , mis spordiga ma tegelen.“ 

Tervislik toit. Leia tervislik tee südameni  

Mäng „Toida Peetrit.“ 

Õhk – puhas õhk , saastunud õhk. 

Vesi – karastamine. 

Piisav puhkus ja rõõmus meel. 

Kuulata , kuidas naer kõhus kõlab. 

Lõbusad mängud. 

Liikumine - Terviserada (õues).Rõõmsa lapse terviserada. 

Lauamängu meisterdamine „Mina ja minu sõber tervis“ 

Unejutuks „Söö ära söö“ – tutvumine raamatuga ja arutelu. 

Traditsiooniline Jüripäeva matk „Siniallikule“ 

 
Lapsed vanuses 3-7aastat. 

15.aprill Laul „Süda tuksub tuks,tuks,tuks“. Hommikvõimlemine (igal hommikul 

südamenädalal 5 min.) 

„Peeglimäng“ – välimuse kirjeldamine (3-4a) 

„Peeglimäng“- mis on sinu sees? (5-7a). Inimese figuur. 

16.aprill Kuidas rõõmustada südant? 

Erinevad liikumisviisid ja kiirused – 3-4a. 

Raamat „Tunne oma keha“ (5-7a. 



Lauamängud „Poiss ja tüdruk.“ 

Õues –rattasõit ,tõukerattad ,takistussõidud – ohutu liiklemine (pikivahe, kiirus) 

17.aprill  Mida saan teha oma südame heaks? 

Tervislik toitumine.Liikumine värskes õhus. Suure liikuvusega mängud. 

Joonistamine „Olen terve ja tubli“ (3-4a) ja  „Inimese figuur“ (pabernukk 5-7a) 

Mäng „Rõõmus süda.“ 

Jalutuskäik loodusesse. Liikumismängud. Ohutu liiklus. 

18.aprill  Puhtuse ja korraharjumused (3-4a) „Must Peetrike“ 

Nahk. (5-7a) 

Liikumine – osavusmängud 

19.aprill  Meeleelundid – võõrkehade sattumine silma, ninna, kõrva, suhu.“Mis on hea 

ja mis on halb? 

„Mida võib , mida mitte?“ 

Õues – hüpitsaga hüppamine , „kükikull“ 

Traditsiooniline Jüripäeva matk „Siniallikule“ – kogu majaga   

Kokkuvõtteks on mõte lõpetada kogu pere jalgrattamatkaga Heimtalisse , kus külastada 

hobusetalle ja sõita hobustega.  

 

Päri Lasteaed tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 

15.aprill Rõõmus hommik saalis“ erinevad liikumistegevused, mängud päeva alustuseks 

16.aprill Majandusjuhataja räägib tervislikust toitumisest ja lapsed valmistavad 

toorsalatit 

17.aprill Kõik õue“  Orienteerumismäng kogu maja personalile ja lastele 

18.aprill Matk loodusesse 

19.aprill Südamenädalast kokkuvõtete tegemine 
 

 

Tarvastu vald 

Kärstna Lasteaed tähistab südamenädalat 22.-26.aprill 

 

Sinu sammud loevad - kõnd ümber koolimaja , lapsevanem  koos lapsega, (hommikul 

või õhtul) terve nädala jooksul. 

22.04.  Hommikuvõimlemine  (iga päev)Tants „Sitsi-satsi 

23.04.  Jüriööjooks-  kool, lasteaed ja pered (Õhtul) 

24.04.  Erinevad veed-pohla ,sidruni ,kurgi ,astelpaju. Selgitada laste lemmik. 

25.04 - Matk-Kabelimäele 

26.04.  Sinu sammud loevad –nädala kokkuvõte 

 

 

Abja vald 

Abja Lasteaed tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

15.aprill  -  Matkapäev 

16.aprill   - Kombineeritud teatejooksud ja saapaviske võistlus 

17.aprill   - Kõik ratastele. 

18.aprill  - Perepäev " Minu sammud loevad"  kepikõnd 

19.aprill  - Orienteerumismäng 

 

Karksi vald 

Karksi-Nuia Lasteaed tähistab südamenädalat 15.-19.aprill  

 

15. aprill Südamenädala avamine. Virgutusvõimlemine lastele ja personalile hommikul. 

16. aprill  Salatipäev. 



17. aprill Piima ja puuvilja plakatite näitus. 

18. aprill Matkapäev  kogu perele. 

19.aprill  Südamenädala lõpetamine 

 

Suure-Jaani vald 

Vambola Lasteaed tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 

15.aprill Porgandipäev (jutud, luule., kunst, sport) ja jalgratta vigurisõit ning aeroobika 

personalile 

16.aprill Õunapäev-tantsuline liikumine, tervisesalatid, liikumismängud õues, 

personalile võimlemine külamajas  

17.aprill Kurgipäev- maastikumäng ja õppepäev 

18.aprill Veepäev -mängudepäev 

19.aprill Matkapäev- matk Soe loodusrajal,  jalgrattamatk Kivilõppesse koos 

vanematega 

 

Köidama Lasteaed tähistab südamenädalat 15.-19.aprill 

 

Nädala algul moodustatakse vanemate abiga saali jõusaal, mis on avatud nii lastele kui 

ka vanematele kella 7.30-18.00. 

 5-7 aastased lapsed 

15.aprill  Pildi vaatlus (vestlus) Mis on tervis, kuidas seda hoida  

Matk Lõhavere loodusparki. 

16.aprill Õues: Sport ja tervis ehk liikumis- ja võistlusmängud 

17.aprill Lõimitud tegevus: Olen sõber oma südamele (vestlus, liikumine, laulmine, 

käeline tegevus). 

18.aprill Tervisliku salati tegemine 

Õppemäng Südamekarussell 

Joonistamine: Tervislik taldrik 

19.aprill  Näitus: Mis on südamele tervislik (erinevaid retsepte tervislikest salatitest) ja 

liikumismäng: Inimene (liiklusmängud ja tegevused). 

2-4 aastased lapsed 

Iga päev juuakse erineva maitsega vett, mida ise tehakse. 

15.aprill Õppemäng Mida Peeter sööb (tervislik ja mittetervislik toit) 

Kirjanduspala puhtusest Imekivikene(A. Pervik) 

Kurgi maitseline vesi ja jalutusretk loodusesse 

16.aprill  Voolimine Puu-ja juurviljadega kauss 

Liikumine: Liikumismängude hommik (südame, pulsi kuulamine) 

Mustsõstra maitseline vesi. 

17.aprill Hommikvõimlemine Võimlen südame terveks 

 Memoriin Puu- ja juurviljad 

 Meisterdamine Porgand ja sidruni maitseline vesi 



18.aprill Võimleme keha virgeks 

 Õppemäng Mis kasvab aias 

 Kurgisalati valmistamine Astelpaju maitseline vesi 

19.aprill Võime tuju heaks 

Joonistamine: Rõõmus süda  ja liikumismäng: Ühepajatoit ja jõhvika maitseline vesi 

 


