
 

Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmete head praktikad valdkonnas 

„Liikumisharjumuste kujundamine“ 

 

Tegevus        

Nimetus: Fotonäitus „Tallinna Meelespea Lasteaia spordiharrastused“ 

Valdkond: kaasamine, koostöö arendamine, tervisedendus 

 

Toimumisaeg: märts–mai 2013 

 

Tegevus oli: Ühekordne 

  

Toimumiskoht: 

Maakond: Harjumaa 

Linn või vald: Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe 

Lasteaed: Tallinna Meelespea Lasteaed 

 

Sihtrühm  

 

Peamine: lapsevanemad koos lastega, lasteaia töötajad 

Kaudne: lasteaia külalised 

Peamise sihtrühma vanus: 2–72 a 

Peamise sihtrühma sugu: mehed ja naised 

Planeeritud sihtrühma suurus: kuni 50 peret 

Tegelikult osales: 25 peret ja töötajat 

 



 

Tegevuse kirjeldus 

Vajaduse kirjeldus: Fotonäituse korraldamine oli oluline, et saada teavet meie lasteaias 

käivate laste perede ning ka lasteaia töötajate spordiharjumuste kohta. Lisaks oli soov 

arendada lasteaia ja perede vahelist koostööd.  

Eesmärgid: Fotonäituse eesmärgiks oli saada teavet perede ja töötajate huvitavatest 

spordiharrastustest ja jagada näituste külastajatele ideid erinevate tervislike vabaaja veetmise 

võimaluste kohta ning innustada neid seeläbi veelgi enam spordiga tegelema.  

Kirjeldus: Fotonäitus kuulutati välja märtsi alguses (nii lastevanematekui ka lasteaia töötajate 

meililisti kaudu ning lisaks jagati infot lasteaia kodulehel). 

Ootasime fotosid 4 kategoorias:  

1. Meie laps spordib 

2. Meie pere spordib 

3. Ema, isa ja vanavanem spordib 

4. Lasteaia töötaja spordib 

Palusime fotode juurde lühikirjeldust, millise harrastusega on tegemist ja kes on pildil. Näitus 

oli lasteaia üldkoridoris avatud 2013. aastal, märtsist aprillini. Näitust külastati mitmeti: 

õppekäigu raames oma rühmaga, lapsed koos vanematega ja muidugi olid külastajateks ka 

lasteaia töötajad ise. Lisaks oli külastajaid ka väljastpoolt lasteaeda. Nendeks olid erinevad 

koostööpartnerid, kes võtsid osa lasteaia sünnipäevapeost. 

 

Metoodika ja tõenduspõhisus: - 

 

Kas läbiviidud tegevust hinnati?: jah, suuline hinnang 

 

Soovi korral täpsusta: Külastajate suuline hinnang oli positiivne ning üritus ise 

lastevanematele ja lasteaiatöötajatele huvitav. Eriti suureks plussiks loeti asjaolu, et näitus 

täienes terve väljasoleku aja jooksul pidevalt uute fotodega.  

 

Tulemused: Püstitatud eesmärgid täideti, sest vaatajad said teavet perede liikumisharrastuste 

kohta ja ka uut innustust ise rohkem liikumisega tegelemiseks.  

 

Kas tulemusi jagati?: jah 

 



 

Täpsusta, kellele ja kuidas: Fotonäituse kokkuvõtte tegime Tallinna Meelespea lasteaia 

tervisemeeskonna koosolekul ja esitasime lasteaia õppeaasta tegevuskava analüüsis. 

Fotonäitusel osalenuid tänati lasteaia tänukirjaga. 

Tagantjärele tarkus: Fotonäituse organiseerimine lasteaias (12 rühma ) võtab üsna palju 

aega, sest fotode asemel võis esitada ka pilte, mis tuli lasteaias välja printida. Kindlasti tasub 

sellist näitust aeg- ajalt uuesti teha, sest huvilisi oli palju ja näitust külastati pidevalt. 

Fotonäitus võiks olla ka püsiv, sest siis saaks sinna jooksvalt uusi pilte lisada. 

Eelarve (EUR):  0 

Rahastajad: - 

Koostööpartnerid  lapsevanemad, lasteaia töötajad 

 

Kontakt   

Kontaktisik: Anneli Lõokene, liikumisõpetaja, anneli.lookene@meelespea.edu.ee 

 

Telefon: 657 1167 

 

E-post: info@meelespea.edu.ee 

 

Korraldaja: Tallinna Meelespea Lasteaia tervisemeeskond 

 

Kuulume tervist edendavasse võrgustikku: Tervist Edendav Lasteaed 


