
Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmete head praktikad valdkonnas 

„Liikumisharjumuste kujundamine“ 

 

Tegevus 

Nimetus: Matk „Tartu Karlova linnaosa haridusasutused“ 
Valdkond: mina ja keskkond, keel ja kõne, liikumine 
 
Toimumisaeg: 28.03.2014 
 
Tegevus oli: ühekordne  
 
Toimumiskoht: Tartumaa, Tartu Linn, Tartu Lasteaed Karoliine 
 
Sihtrühm  
Peamine: eelkooliealised lapsed 
Peamise sihtrühma vanus: 6–7-aastased 
Tegelikult osales: 15 last ja kaks õpetajat 
 

Tegevuse kirjeldus 

 

Vajaduse kirjeldus: Karoliine lasteaias käib palju n-ö piirkonnalapsi. Olles omandanud algteadmised 

kogukonna tegemistes osalevate õppeasutuste kohta, saavad lapsed võimaluse oma edaspidiseid 

haridusvalikuid tehes olla aktiivsed ja loovad kogukonna liikmed.  

 

Eesmärgid:  

 tutvustada lastele Karlova linnaosa õppeasutusi  

 anda esmaseid teadmisi seal õpetatava kohta  

 võimaldada lastel õppematka vormis tunda rõõmu liikumisest   

 pakkuda lastele emotsioone uue avastamisest 

 

Kirjeldus: Lisaks õppehoonete vaatlusele, siltide lugemisele, vestlusele nendes majades toimuvast 

lisandus ka liikumismängude osa Tartu Loodusmaja pargis. 
 
Matk see algab Karoliinest, jalad käivad päris kiirelt.  

Karlova koolid vaatame üle, varsti kõik siin roheluse süles.  

 

Tartu I Muusikakoolis saab õppida väike ja suur laps lugematul arvul pillidel. 

Esimene peatuspaik muusikakool, ei siin puudu töö ja hool.  

Viiulivõti vigurit teeb, lustlikuks las läheb meel.  

 

Tera kool ja selle juures asuv Terakese lasteaed on üks meie linna kuuest erakoolist, ise tutvustavad 

nad end kogukonnakoolina. 

Kooli nimeks on siin Tera, paistab – vist on veidi era.  

Tarkust saab siin mitut sorti, rõõmsalt tehakse ka sporti.  

 

Äsja valmis saanud Tartu Loodusmaja on parim kingitus linnalapsele. 

Vaatan ringi Loodusmajas, tarkusi siin alla sajab.  

siil ja liblikas ja konn, need me väiksed sõbrad on.  

 

 

  



Lillemaja on Tartus tuntud koht laste ja noorte huviringide kogumina. 

Lillemajas tore olla, peale kooli kokku tulla.  

Aega veeta, kokata, kaaslasi leida, vestelda.  

 

Karlova Gümnaasiumist saanud Karlova Kool on tuntud muusikakallakuga ja mitme laulukooriga 

koolina. Meie lasteaiale on see nn piirkonnakool, millega koostööd tehakse. 

Loeme sildilt nüüd me koos, tähtis koht on Karlova kool.  

Aknast kostub koorilaulu, haridust saab siin muusika kaudu.  

 

Karlovas asub veel üks Tartu lasteaed - Helika 

Edasi minnes märkame veel, lasteaed Helika on meie teel.  

Rõõmsaid hõikeid hoovist kajab, paistab meile –vahva maja.  

 

Kõrvuti asetsevad Tartu Kunstikool ja Tartu Kõrgem Kunstikool 

Kunsti saab õppida mitmes koolis, kes siin käib, igapäevaselt loovuses kroolib.  

 

Meie lasteaed Karlovas 

Jälle tuttav koht on silmade ees,  

Kallis Karoliine – meie lasteaed see.  

 
Metoodika ja tõenduspõhisus: Metoodika liikidest oli kasutuses vestlus, vaatlus, intervjuu, mäng.  
Tõenduspõhisuse mudelit on järgitud nii info kasutamises ja eeplaneerimises (info haridusasutuste 

kohta, fotomaterjali kogumine), protsesssi ja tulemuse hindamisel (lastega läbiviidud vestlus, kus 

reprodutseeriti uusi teadmisi, objektide joonistamine), samuti on õpitut levitatud (osalemine 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkamängus, tutvustatud matkarada kolleegidele 

infotunnis). 

 
Kas läbiviidud tegevust hinnati? Jah 

 Eelhindamine (baasandmete kogumine): Õpetaja kirjutas matka kirjelduse luulevormis, samuti 

tutvustati lastele eelnevalt külastatavaid objekte fotodel ja loeti ette vastav luuletuse salm. 
 Protsessi hindamine (osalejate rahulolu vms): Peale matka on läbi viidud vestlus nähtu teemal, 

samuti joonistasime enim meelde jäänud õppeasutust.  
 Tulemuste hindamine (eesmärkide täitmise ulatus): eesmärk sai täidetud. 
 Mõju hindamine tuleb ilmsiks järgmistel õppekäikudel, kus liigutakse nendest õppeasutustest 

mööda ja lapsed tunnevad need ära. 
 
Tulemused: Eesmärgid saavutati. 
 
Kas tulemusi jagati?: Jah, lasteaia pedagoogidele infokoosolekul ning Tartu Linna Tervist 

Edendavate Lasteaedade võrgustiku seminaril juunis 2014.  

Lisaks veebileheküljel vaata link http://www.vvvs.ee/90/?view&421 

Koduleht, kus on lisainfo: http://www.vvvs.ee/90/?view&421 

 

Kontakt 
Kontaktisik: Anneken Eli 

E-post: anneken@kvlehitus.ee 

Korraldaja: Tartu Lasteaed Karoliine 
 
Kuulume tervist edendavasse võrgustikku: Tervist Edendav Lasteaed 
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