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Koostaja: Maive Runtel (õpetaja)  

1. Taustinformatsioon 

Tartu Lasteaed Krõll on alates 2005.aastast ühinenud liikumisega Tervist Edendav Lasteaed. 

Seoses sellega avanes meil võimalus osaleda Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna poolt 

eestveetavas PRIA projektis „"Tartu linna Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku 

kuuluvates asutustes puu- ja köögivilja tervislikum kasutamine". Puu- ja köögiviljade 

söömine on olnud terviseedenduse seisukohast ka üks peamisi prioriteete läbi kampaania 

„Sööme ära!“. Projektis osalemine andis hea võimaluse viia ellu meie lasteaia üldeesmärki: 

lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. - 

 

2. Eesmärgid 

Laps: 

 oskab nimetada ja kirjeldada tuntumaid puu- ja köögivilju; 

 teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett, valgust ja õhku; 

 selgitab taldrikureegli põhimõtet (pool taldrikust on täidetud köögiviljaga, veerand 

teraviljaga - kartul, riis või makaron ja veerand liha või kalaga); 

 kirjeldab, mis tähendab tema jaoks terve olemine ja oskab öelda, kuidas hoida enda ja 

teiste tervist. 

 

 

3. Peamine sihtrühm: 

Lapsed vanuses 5–6 aastat, viis rühma, kokku 106 last. 

Lasteaia personal: rühmaõpetajad, õpetajaabid, liikumisõpetajad ja muusikaõpetajad, kokku 

19 töötajat. 

 

4. Läbiviidud tegevuste kirjeldus 

 

Loovtööd “Puuviljavaagen sünnipäevalauale“ 

Tegevus võimaldas vestelda ja arutleda ette antud teemal ja aruteludes koorunud ideid 

teostada läbi kunstilise tegevuse. Lapsest lähtuvalt julgustab hoolikalt planeeritud keskkond 

last arvamust avaldama, tegevusi algatama ja looma. Lapsed õpivad siis, kui nad püüavad 

ümbritsevast maailmast aru saada. 
 



      

Erinevad rühmad lähenesid teemale vägagi erinevalt. Kõigi tegevustele eelnes põhjalik arutelu 

lastega ja koos valiti materjalid, millest töid meisterdama asuti. Valmisid puuviljavaagnad 

plastiliinist, munakarpidest, meisterdati ka riidest maasikaid ja kleebiti vahva kollaaž. 

Loovtööd valmisid ja neist kujundatud näitust oli võimalik vaadelda ajavahemikul 11.05–

25.05.2015 

 

„Aardejaht“ (puuviljade degusteerimine)  

Lõimitud mänguline tegevus lasteaia õuealal, mis sisaldas endas nii õuesõppe, kui ka 

avastusõppe põhimõtteid. Lapsekeskse metoodika põhimõtteid järgides arenevad lapsed siis, 

kui nad ise on veendunud õppimise vajalikkuses. Puuviljade degusteerimise värvikamaks 

muutmiseks otsustasime puuviljade kätte jagamise asemel need lasteaia õuealale ära peita ja 

korraldada n.ö. aardejahi.  

 

Tegevusse olid lõimitud kõik ainevaldkonnad: 

 Emakeel – erinevate puu-ja köögiviljade nimetuste häälimine, lugemine töölehelt; 

  matemaatika – puu- ja köögiviljade loendamine, grupeerimine, oskus leida õuealalt just 

ettemääratud hulk puuvilju nt. 6 banaani, 2 karpi füüsaleid, 1 ananass; 

 mina ja keskkond – koostöö oskuse arendamine rühmakaaslastega peidetud varandust 

otsides, uute puuviljanimetuste ja puuviljadega tutvumine. Puuviljade degusteerimine 

toimus hiljem rühmaruumis, et oleks tagatud hügieen. Rühmaruumis oli võimalik ka 

puu-ja köögiviljadega lähemalt tutvuda, otsida sarnasusi ja erinevusi.  

 

5. Tegevustes kasutatud materjalid 

Loovtöödes kasutasid lapsed projekti raames saadud materjale (plastiliin, paber, värvid), kui 

ka munakarpe, riidejääke ja vanu ajakirju.  

Vestluse arendamiseks kasutati puu- ja köögiviljade mulaaže. 

„Aardejahi“ alguses luges üks õpetaja Aidi Valliku luuletuse “Mida kangelane sööb?“ 

Tööleht aarde otsimiseks (kirjeldus, mida peab otsima ja kui palju). 

 

6. Läbiviidud tegevuste hindamine 

Püstitatud eesmärkide täitmine õnnestus hästi, läbiviidud tegevused võimaldasid kinnistada 

juba varem õpitut, saada uusi teadmisi ja laiendada silmaringi.  

Arenes laste koostööoskus ja suurenes huvi uute teadmiste vastu. 

 Lastel kinnistus teadmine tervisliku toitumise tähtsusest ja taldrikureegli põhimõttest. 

 Lapsed tutvusid uute neile tundmatute köögiviljadega. 

 Lapsed teavad, mida on vaja, et loomad ja taimed kasvada saaksid. 

 

 



7. Illustreeriv materjal  

1. Juhiste andmine ja luuletuse lugemine 

 

MIDA KANGELANE SÖÖB? 

    Aidi Vallik 

SÖÖB KAERU KIIRE HOBU 

JA NINAKOLLI TOBU 

JA NUUDLEID MAFIOOSO 

JA PUUDLEID KRAHVIOOSO 

JA LEHETÄI SÖÖB ROOSI 

JA MAIASMOKK SÖÖB MOOSI 

JA PAHA LAPS SÖÖB NÄRVE 

JA PIMEDUS SÖÖB VÄRVE 

JA KANGELAST SÖÖB LOHE 

EI, SASSI LÄKSIN KOHE, 

ON KANGELANE VAPPER, 

TAL PEOS ON TERAV TAPPER, 

SAAB LOHE VASTU LÕUGU- 

JAH,SÖÖGU PAREM ÕUNU ! 

KUID MIDA KANGELANE 

SIIS HINGE ALLA PANEB, 

ET TA ON HIRMUS VAPPER 

JA KIIRELT KÄIB TA TAPPER? 

TA KUNAGI EI INGU, 

EI TÕMBA NINA VINGU, 

KUI TALDRIKUL ON PORGAND 

VÕI KAPSAS SILMA TORGAND 

VÕI PIIMASUPIKILE 

END AJAND UPAKILE. 

SÖÖB KANGELANE SEDA, 

MIS EMA TALLE KEEDAB! 

 

 



2. Peidetud aarded 

 

 

 

 

3. Porgandid leitud! 

 

 

 

 



4. Need on guajaavid! 

 

 

 

 

 

5. Kontrollpunkt 

 

 

 

 


