Konkurss „Innovaatiline tegu 2016“
Tallinna Kristiine Lasteaed
Aadress: Rästa põik 3, Tallinn 13425
Telefon: 65 52655; 52 12705
e-mail: kristiinealg@la.tln.edu.ee
kontaktisik: Helle Lumis, direktor
Koduleht: www.tallinn.ee/est/kristiine-lasteaed

Sissejuhatus
Tallinna Kristiine Lasteaias on olulisel kohal tervisedendus. Eriti tähtsaks peetakse laste heaolu,
turvalisust, toitumist, liikumist, tervise väärtustamist. Laste tervisedendamiseks on õppekavas
tervisedenduse valdkond, mis on tihedalt seotud liikumise ja emotsionaalse tervisega.
Lastele korraldatakse mitmeid sündmusi: spordipäevad, tervisepäevad, „Kuldne Lusikas”
Kristiine Lo lasteaedadele, mis on orienteeritud nii suhetele, koostööle, kui ka toitumisharjumuste
kujundamisele kui ka teemapäevi vaimsele tervisele mõeldes.
Aeg-ajalt tõuseb esile probleeme, mis on seotud personali vaimse ja füüsilise tervisega ning ka
sellele oleme hakanud pöörama järjest suuremat tähelepanu ja panustama personali heaolule.
Sellest lähtuvalt ka järgnev sündmus.
Innovaatiline tegu 2016 „Personali südamepäev 5.04.2016”
Eesmärk
Innustada personali liikuma ja tulema välja oma mugavustsoonist.
Olla kaasatud südamekuu raames omapoolse panusega.
Teostaja
Kaie Hein- õppealajuhataja ja lasteaia tervisenõukogu juhi asetäitja.
Planeeris, kavandas ja teostas ainuisikuliselt töövälisest ajast, et teha lasteaia personalile sportlik,
tervislik üllatus.
Osalejad
Õpetajad, õpetaja- abid, juhtkond, vanemate rühmade 6 last (ja lapsed, kes rühmades olid, nägid
kuidas lasteia töötajad sporti teevad). Terviseraja läbis 38 (43-st) töötajat.

Südamepäeva ettevalmistus
1.
Juhised õpetajatele (30.03.2016) perioodiplaani koostamisel planeerida 6. aprilliks laste
mängupäev. Õpetajad pidid planeerima mängulise õppetöö terve päeva vältel ja fikseerima uued
mängud, mida lastele õpetatakse, fotodega.
2. Tegvuspunktide väljamõtlemine, vitamiinipunktidesse vitamiiniampsude muretsemine,
väikestele doktoritele (6 vanema rühma last) arstiriiete õmblemine, terviseraja diplomite
valmistamine, südameküpsiste valmistamine, videokaamera ettevalmistamine kasutusjuhendiga.
Terviseraja märgistamine kl 6:30 noolte ja tegevuspunktide numbritega (õpetajate tööpäev algab
valverühmas kell 7:00, teisetes rühmades 7:30, lasteaias on 12 rühma), igale uksele terviseraja
läbimise juhise panemine.
3. Lapsed, kes tegevuspunktides arste mängisid, said oma ülesandest alles hommikul teada, et
info ei lekiks. Õpetajad ja lapsed teadsid, et lastel tuleb mingi tegevus sellel päeval ja et lapsed
peavad olema kannatlikud, tundma numbreid ning tähti.
Terviserada
Südamepäeva raames läbisid lasteaia töötajad 8 tegevuspunkti ja 6 vitamiinipunkti.
Tegevus- ja vitamiinipunktid asusid rühmade riietusruumides. Tegevuspunktides viisid läbi- ja
kontrollisid tegevuste sooritamist vanemate rühmade lapsed (õpetajate järelvalve all).
Raja läbimisele kulus umbes 15 minutit ja kekmiselt 635 sammu, millest terpiastmeid 160 (80
astest üles ja 80 astet alla). Esimesed läksid rajale kell 9:00 ja viimane kell 11:15 (raja läbimine
toimus kellaajalise graafiku alusel arvestades õpetajate tööaega).
Sooritada tuli: ütelda kaamerasse „Olen terve!”, hantlite tõsted, õhupalli puhumine, tasakaalukettal
keerutamine, hüppenööriga hüppamine, hularõnga keerutamine, stressipalli pigistamine ja
lõpetuseks vererõhu mõõtmine.
Vitamiinipunktides: porgand, kurk, paprika, tomat, viinamari ja rosin.
Terviserada oli kõikidele, hommikul tööle tulles, suureks üllatuseks.
Raja lõpus toimus vererõhu mõõtmine, mis peale spotrlikku tegevust oli kõigil normaalselt
kõrgem.
Kõik said distantsi läbimise diplomi ja südameküpsise, et peale sportikku tegevust kosuda.
Hinnang tegevusele
Lasteaia personal oli positiivselt üllatunud. Kõik, kes raja läbisid ütlesid, et said palju positiivset
energiat ja soovivad, et selline üritus korduks. Midagi sellist ei osatud oodata. Samuti oldi väga
huvitatud vererõhu mõõtmistulemustest.
Lapsed said oma ülesandega hästi hakkama vaatamata selle pikkusele (vajadusel oli võimalik
lapsel lasta end välja vahetada). Tänutäheks said lapsed kingituse ja tänukirja.

Jätkusuutlikus
Võttes arvesse positiivset tagasisidet, saab personali südamepäev planeeritud edaspidi lasteaia
tegevuskava sündmuste kavasse ning kaasatud rohkem tervisenõukogu liikmeid.
On peetud läbirääkimised Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Kuna neid ei olnud võimalik kaasata
juba toimunud südamepäeval, siis saavutasime kokkuleppe järgmisel õppe-aastal toimuva
sündmuse kohta. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite kaasabil saab tegevuspunktides sooritada
vererõhu-, kolesterooli-, rasvaprotsendi-, kehamassiindeksi-, veresuhkru- ja nägeomisteravuse
mõõtmise. Kuna kõrgkoolis on kevadel eksamite periood, siis nendega saab koostööd teha õppeaasta alguses, sügisel.
Terviseraja planeerimine ilma ette teatamiseta teeb korraladajale töötiheda hommiku. Küll aga on
selline lähenemine osapooltele põnevam, seda näitas meie sündmus. Personal oli täis entusiasmi,
positiivsust ja õhetasid energiast.
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