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Koostas Ene VahterKoostas Ene Vahter



LASTEAIALASTEAIA ÕUEALALÕUEALAL

TOIMUNUDTOIMUNUD ÜRITUSEDÜRITUSED
•• VASTLAPÄEVVASTLAPÄEV (pikima liu laskmine)(pikima liu laskmine)
•• LIHAVÕTTEPÜHADLIHAVÕTTEPÜHAD (6(6--7 a laste orienteerumismängud)7 a laste orienteerumismängud)
•• ÜHISLAULMINEÜHISLAULMINE (koos Pargi lasteaia laste ja (koos Pargi lasteaia laste ja •• ÜHISLAULMINEÜHISLAULMINE (koos Pargi lasteaia laste ja (koos Pargi lasteaia laste ja 

õpetajatega)õpetajatega)
•• RÜHMA TEGEVUSEDRÜHMA TEGEVUSED (uurimine, jälgimine, (uurimine, jälgimine, 

katsetamine)katsetamine)
•• SÜDAMENÄDALSÜDAMENÄDAL



SÜDAMENÄDALSÜDAMENÄDAL

•• Vestlus teemal „Kuidas terve olla?“ Vestlus teemal „Kuidas terve olla?“ 
•• Tantsuhommik „Tantsides ise Tantsuhommik „Tantsides ise –– tantsib ka minu tantsib ka minu 

süda“ süda“ 
•• Tervisejooksu hommik Tervisejooksu hommik •• Tervisejooksu hommik Tervisejooksu hommik 
•• Joonistamine, meisterdamine teemal Joonistamine, meisterdamine teemal 

„Südamenädal“ „Südamenädal“ 



TANTSUHOMMIKTANTSUHOMMIK



TERVISEJOOKSU AUTASUSTAMINETERVISEJOOKSU AUTASUSTAMINE



SÜDAMENÄDALSÜDAMENÄDAL



SÜDAMENÄDAL HARAKAS ELFRIIDAGA SÜDAMENÄDAL HARAKAS ELFRIIDAGA 



VÄLJASÕIDUDVÄLJASÕIDUD

•• MÄNDJALA (septembrikuise loodusega MÄNDJALA (septembrikuise loodusega 
tutvumine, seeneriigi avastamine)tutvumine, seeneriigi avastamine)

•• KARUJÄRVE (kadriKARUJÄRVE (kadri-- ja mardipäeva tähistamine)ja mardipäeva tähistamine)
•• ÕPPEKÄIK SUURE TÕLLU RADADEL (6ÕPPEKÄIK SUURE TÕLLU RADADEL (6--7 a laste 7 a laste •• ÕPPEKÄIK SUURE TÕLLU RADADEL (6ÕPPEKÄIK SUURE TÕLLU RADADEL (6--7 a laste 7 a laste 

lõpureis)lõpureis)



Seoses vastehitatud maja ja uue haljastusega Seoses vastehitatud maja ja uue haljastusega 
oleme saanud õuala kasutada plaanitust vähemoleme saanud õuala kasutada plaanitust vähem

Probleemideks on olnud:Probleemideks on olnud:
•• Sügisel  noor muruSügisel  noor muru•• Sügisel  noor muruSügisel  noor muru
•• Talvel palju lundTalvel palju lund
•• Kevadel uputusKevadel uputus

Loodame, et uuel õppeaastal neid takistusi enam ei oleLoodame, et uuel õppeaastal neid takistusi enam ei ole..



TULEVIKUPLAANIDTULEVIKUPLAANID

•• ORIENTEERUMISMÄNG LASTEAIA ÕUEALALORIENTEERUMISMÄNG LASTEAIA ÕUEALAL
-- Perepäeval koos laste ja vanematega (oktoobris)Perepäeval koos laste ja vanematega (oktoobris)
-- Maakonna õpetajatega (2011Maakonna õpetajatega (2011--2012 õppeaastal)2012 õppeaastal)



ORIENTEERUMISMÄNG LASTEAIA ÕUEALALORIENTEERUMISMÄNG LASTEAIA ÕUEALAL

Eesmärgid:Eesmärgid:
•• Laps oskab orienteeruda oma lasteaia õuealal.Laps oskab orienteeruda oma lasteaia õuealal.
•• Laps tunneb ja teab oma lasteaia õuealal Laps tunneb ja teab oma lasteaia õuealal 

kasvavaid puid ning põõsaid.kasvavaid puid ning põõsaid.kasvavaid puid ning põõsaid.kasvavaid puid ning põõsaid.
•• Laps on saanud teadmisi Saaremaa vägilasest Laps on saanud teadmisi Saaremaa vägilasest 

Suurest Tõllust ja tema naisest Piretist. Suurest Tõllust ja tema naisest Piretist. 



MÄNGU KÄIKMÄNGU KÄIK
•• Lapsed kogunevad vahtra puu juurde, kus Suur Tõll Lapsed kogunevad vahtra puu juurde, kus Suur Tõll 

ja Piret tutvustavad vahtrapuud ja annavad edasised ja Piret tutvustavad vahtrapuud ja annavad edasised 
juhised mängu jätkamiseks. juhised mängu jätkamiseks. 

•• Iga puu juures ootab lapsi vastava puu haldjas Iga puu juures ootab lapsi vastava puu haldjas 
(õpetaja), kes tutvustab puud või põõsast ja viib läbi (õpetaja), kes tutvustab puud või põõsast ja viib läbi 
ettevalmistatud tegevuse.ettevalmistatud tegevuse.ettevalmistatud tegevuse.ettevalmistatud tegevuse.

•• Peale tegevuse lõppu saavad lapsed selle puu või Peale tegevuse lõppu saavad lapsed selle puu või 
põõsa lehe/ okka (punga või vilja), kuhu tuleb põõsa lehe/ okka (punga või vilja), kuhu tuleb 
vastavalt ajakavale suunduda.vastavalt ajakavale suunduda.

•• Kuuse ja pärna juures kinnistatakse laste teadmisi Kuuse ja pärna juures kinnistatakse laste teadmisi 
lasteaia õuealal kasvavatest puudest ja põõsastest. lasteaia õuealal kasvavatest puudest ja põõsastest. 

•• Orienteerumismäng lõpeb  folkloorse etendusega Orienteerumismäng lõpeb  folkloorse etendusega 
„Suur Tõll“. „Suur Tõll“. 



AJAKAVAAJAKAVA
Rühm, tegevusRühm, tegevus I rühmI rühm II rühmII rühm Tegevus Tegevus 

Puu Puu kellkell kellkell

Vaher Vaher 09.4509.45 09.4509.45 Sissejuhatus Sissejuhatus 

Tamm Tamm 10.0010.00 11.3011.30 Kunstitegevus (kunst)Kunstitegevus (kunst)

Kask Kask 10.1510.15 10.0010.00 Teatevõistlus (liikumine) Teatevõistlus (liikumine) 

Kastan Kastan 10.3010.30 10.1510.15 Matemaatika (matemaatika)Matemaatika (matemaatika)Kastan Kastan 10.3010.30 10.1510.15 Matemaatika (matemaatika)Matemaatika (matemaatika)

Mänd Mänd 10.4510.45 10.3010.30 Laulumäng (muusika)Laulumäng (muusika)

Kadakas Kadakas 11.0011.00 10.4510.45 Tähemöll (keel ja kõne) Tähemöll (keel ja kõne) 

Pärn Pärn 11.1511.15 11.0011.00 Uurimine (mina ja keskkond) Uurimine (mina ja keskkond) 

Pihlakas Pihlakas 11.3011.30 11.5011.50 Fantaasiamäng (mäng)Fantaasiamäng (mäng)

Kuusk Kuusk 11.4511.45 12.0012.00 Kokkuvõte Kokkuvõte 

Pärn Pärn 12.0012.00 11.4511.45 Kokkuvõte Kokkuvõte 

Etendus Etendus 12.1512.15 12.1512.15 Suur TõllSuur Tõll



TÄNAN!TÄNAN!TÄNAN!TÄNAN!


