Tallinna Kristiine Lasteaed

2013/2014 õa.

Tervisedendust toetavad ülemajalised üritused 2013-2014 õa.



16. sept 2013.a. Sügisnäitus „Seeneke, kust sa pärit oled“

Lapsed käisid vanematega metsas seeni korjamas. Õppisid märkama ümbrust ja ohtusid metsas.
Tegema vahet söödaval ja mitte söödaval seenel. Näitusele toodud seened märgiti nimega ja päritolu
kohaga.
Väljapanek oli mitmekesine. Esindatud olid nii söödavad kui ka mitte söödavad seened. Näitust
külastasid lapsed, õpetajad ja lapsevanemad.



Kristiine Linnaosa spordipäev 19. Sept. 2013.a.

Spordipäevast võtsid osa 6-7-aastased lapsed Pokude, Vikerkarude ja Krõllide rühmast. Lastega
kaasas: liikumisõpetaja Anne Noomen, korraldaja Katre Jaani, õpetajad Tea Teng, meelika Melders,
Aet Lillemäe ja õpetaja abi Urve Kiviselg. Toimumise koht Kristiine Gümnaasiumi staadion.
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Sügispidu 23. sept. 2013.a.

Pidu oli lastele mänguline- laste vanust arvestades olid lapsed aktiivses liikumises kui ka piisavalt
puhkehetki. Sügispeol lustimise lõpetuseks ei olnud lastele üllatuseks mitte kommid vaid hoopis
beebiporgandid, mis lastele väga maitsesid.



Tervislik Mihklipäev 30. sept. 2013.a.

Spordipäev oli planeeritud ühistegevusena lapsevanematega. Lapsevanematele tutvustati judo
tegevust, millele järgnes aktiivne liikumistegevus lasteaia õuealal 9. tegevusjaamas. Enne
liikumistegevusi viisid muusika- ja liikumisõpetaja läbi soojenduse. Igal rühmal oli oma juht, kes oli
ennast kostümeerinud mingiks loomaks. Spordipäeva lõppu oli planeeritud 9. Erinevat sorti teed
(vaarikavarre-, nõgese-, mustsõstra-, nurmenuku-, piparmündi-, saialille-, pärnaõie-, sidruni- ja õunapiparmünditee) ja tervislik amps keha kosutuseks.
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Õpetajate päev 7. Okt. 2013.a.

Kristiine lasteaed väärtustab ka õpetajate tervist. Õpetajate päeval oli õpetajate üllatuseks kutsutud
tantsuõpetaja Jorge Hinojosa, kelle lemmiktsitaat on: „Kui sa ei hoolitse oma keha eest, siis kus Sa
ometi elada kavatsed“. Jorge tantsust läksid õpetajate silmad särama keha elama.



Õuesõpe „Tark liikleja“ 22.okt. 2013.a.

Õue liikumistegevus lastele oli planeeritul liiklusteemaline. Lapsed käisid läbi 9 tegevusjaama
(autotee, käigu keeld, õueala, õueala lõpp, bussi- või trollipeatus, tankla, jalakäijate
reguleerimata ülekäigurada, politsei, peatu ja anna teed) . Igas jaamas toimus lastele üks õpetlik
tegevus. Lapsed olid tegevuses nii jalakäija kui ka juhi rollis.
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Sügislaat 28. Okt. 2013.a.

Koostöös vanematega korraldatud laadal oli müügiks tood lisaks mänguasjadele, kookidele ja kõigele
muule ka hoidiseid ja aedvilju, pakuti värskendavat mahla. Müügile toodud aiasaadustele oli
märgitud kust need on pärit (nt. kodumaa kuldrenett), mida see sisaldab (nt. kõrvitsakoogi retsept).
Küpsetised olid nii marjadega, kui ka aedviljadega, oli moosi, kompotti- kõik koduselt valmistatud.



Kõrvitsa näitus „Halloween“

Koostöös lapsevanematega toodi näitusele nii söödavaid kui ka dekoratiivkõrvitsaid, väiksemaid ja
suuremaid ja erinevat värvi. Lapsed käisid uurimas kõrvitsaid koos õpetajatega kui ka ema-isaga.
Kõrvitsa valik oli mitmekesine, mida täiustas lisaks laste kunstitööd.
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Tulest targem 4. Nov. 2013.a.

“Tulest targem” projekti sihtgrupiks on 6-7 aastased eelkooliealised lapsed (lasteaia viimane
rühm). Projekti raames külastasid päästjad koos päästeautoga lasteaeda, kaasas
ennetuskohver, mis sisaldas erinevaid praktilisi vahendeid tuleohutusalaste teemade
tutvustamiseks.
Projekti raames tutvustati lastele: tulekahju tunnused ja põlevmaterjale ruumis, tulekahju
tekkepõhjuseid, tulekahju avastamisseadet suitsuandurit, õpetati tulekahju korral käitumist,
tutvuti täisvarustuses päästjaga, päästeauto ja selle peal oleva tehnikaga tutvustamine.
Koolituse pikkuseks oli orienteeruvalt 60 minutit, koos õues toimuva päästeauto tutvustusega.



Palju õnne lasteaed 5. Nov. 2013.a

Peale pidulikku osa saalis suundus lasteaiapere ühisele rongkäigule ümber lasteaia. Ei takistanud ka
vihmane ja sombune ilm. Lastele meeldis, et said üheskoos pikas rivis õhupallidega kõndida. Lapsed
õppisid üksteist märkama, hoidma oma kohta rivis. Ka kõige pisemad kõndisid suurte laste järel kaks
ringi ümber maja.
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Advendihommikud (laternas advendi valguse rühma viimine) dets. 2013.a.

Igal advendihommikul viis iga rühm omale valguse tuppa, lapsi õpetati laternaga ümber käima ja
tuletati meelde tuleohutusreeglid. Õpetajate näidendis õpetati märkama kaaslast, andestamist.



Õpetajad näidendiga „Lugu jõuluinglist“ Tallinna Lastehaiglas 11. Dets. 2013.a.

Õpetajad väärtustavad tublisid arste ja nende abilisi. Omalt poolt aitasid kaasa ja tõid natuke rõõmu
lastele, kes peavad kaunil jõuluajal haiglas olema. Üheskoos loodame, et tuju rõõmsaks teinud
etendus aitas kaasa laste paranemisel.
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