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Tartu Lasteaed Pääsupesa`s on 11 rühma: 
 

 

 Eakohase arenguga laste rühmad (6) 

    Sealhulgas 2 liitrühma 

 

 Sobitusrühmad (3)  

    Sobitusrühm on liitrühm, kus erivanuseliste laste rühma on 
kaasatud kuni 3 primaarse kehapuudega last. Erivajadusega 
lapsed on rühma suunatud nõustamiskomisjoni poolt 
lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel. 

 

 Erirühmad (2) 

    Erirühm on liitrühm, kuhu erivajadusega lapsed on suunatud 
nõustamiskomisjoni poolt lapsevanema või eestkostja 
kirjaliku avalduse alusel. Rühma täituvus on kuni 12 
primaarse kehapuudega last.  



   Lasteaia eripära 

 Tartu Lasteaed Pääsupesa`s mängivad ja õpivad  

 koos eakohase arenguga ja erivajadusega lapsed,  

 kellega tegelevad lisaks rühma õpetajatele ka  

 tugispetsialistid: eripedagoog, logopeed,  

 füsioterapeut, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja 

 ujumisõpetaja. Lasteaia meeskonda 

 kuulub taastusarst, kes nõustab vajadusel 

 lapsevanemaid, õpetajaid ja tugispetsialiste.  

 



 Kõik rühmaruumid on lapsekeskse õpetuse- ja      

     kasvatuse läbiviimisel Hea Alguse põhimõtteid   

     arvestades jaotatud  tegevuskeskusteks, võimaldades   

     lapsel tegutseda nii erinevates gruppides kui ka   

     individuaalselt. Mitmekesiste mängu- ja   

     õppevahenditega sisustatud tegevuskeskused innustavad   

     lapsi mängima, uurima, katsetama, suhtlema ja   

     probleemidele lahendust leidma.  



 

Tervisliku toitumise teemal: 
 

 isiklikust vaatenurgast vaadatuna 

 köögi poolelt vaadatuna 

 rühma poolelt vaadatuna 



Isiklikust vaatenurgast vaadatuna  
on igaühe enda valida, kas: 
 

 Jätkata ebatervislike toitude tarbimist ja poolfabrikaatide 

ostmist 

 Hakata tõsisemalt mõtlema, kuidas ma elan ja mida söön 

ning vajadusel kujundada oma toitumisharjumusi ümber. 

 Lugeda toidu valikul nende märgistusi arvestades 

erinevate lisaainete tarbimise vähesust, toidu 

energiasisaldust, rasvasisaldust, soolasisaldust,  

    vitamiine …  



                 Tõsiasi on see, et sinu tervisest: 

  50% sõltub sinust endast 

  20% ökoloogilistest tingimustest 

  20% geneetikast 

  10% arstiabist 



            Kas oled nõus, et 

Mida väiksemad lapsed, seda rohkem valivad neile 

toidu vanemad? 

 Eeskujul on väga tähtis roll? 

 Väga raske on ümber õppida e. muuta oma seniseid 

harjumusi/käitumismalle – palju lihtsam on õppida 

kohe õigesti e. alustada õigesti puhtalt lehelt. 



Asja iva  
isiklikust vaatenurgast vaadatuna: 

Lapsevanema või õpetaja rollis on isiklik eeskuju lapse  

õpetamise ja kasvatamise juures määrava tähtsusega. 

Seetõttu on väga oluline, milline on minu enda  

tervisekäitumine ja toitumisharjumused!? 

 



                       
 
 

Köögi poolelt vaadatuna 
 

 Laste toitlustamine on oluline osa lasteaia igapäevasest 

tegevusest. See ei ole mitte lihtsalt toidu pakkumine,  

    vaid sellega on võimalik suunata laste tervislike 

valikute tegemise oskust. 

 Köögi meeskonnal on väga oluline roll tervislikku 

toiduvalikut toetava keskkonna loomisel ja laste 

toitumisharjumuste kujundamisel. 

 

 



Pääsupesa köögi meeskond:  

 Laiendab lasteaia köögis järk-järgult mahetoiduainete 
valikut (toiduainete hankimine) 

 Arvestab laste toidueelistusi  (regulaarsed küsitlused laste, 
lastevanemate ja õpetajate hulgas) 

Muudab toidu välimuse ja nime lastele ahvatlevamaks  

    ja huvitavamaks: 

 -   Veteselli supp (kalasupp sulatatud juustuga) 

 -   Päikesekiire salat (toorkõrvits, kaalikas, õun, apelsin,      

         sidrunimahl ja mesi) 

 -   Vale jänes (hakk-kotlet kapsaga) 

 -   Kaval rebane (hakk-kotlet porgandiga) 

 

 



  Arvestab menüüd koostades laste endi pandud    

      toidunimesid: 

- Tuletõrjesupp (borš) 

- Barbi puder (kartuli – punapeedipuder) 

  “Tuunib” toiduaineid  

 -   ahjusoe miniburger linaseemne kuklist 

 -   põngerjate jõujook keefirist 

  Pakub lastele erinevaid leivasorte ja    

      vitamiiniampse 



            Koostöö 

 Kui köök üksi pingutaks kasvõi sajal erineval moel, et 

pakkuda lastele tervislikku toitu, aga õpetajad omalt 

poolt midagi ei tee, et meelitada lapsi sööma, siis oleks 

see köögi poolt vaadatuna tühi töö.  

 Laste toitumisharjumuste kujundamine ei hõlma ainult 

seda, et meie täiskasvanutena otsustame, mida lapsed 

söövad, mida mitte, rõhutame mahetoidu kasulikkust, 

loeme pakenditelt E-aineid, jälgime, et menüü oleks 

mitmekesine ja tasakaalustatud ning vastaks ka 

kehtestatud määrustele. 

 

 



 Peale köögi poolt pakutava söögi saab laps lasteaist 

toitumist puudutavaid teadmisi läbi erinevate õppe- ja 

kasvatustegevuste, õppekäikude, ürituste ja eeskuju. 

Teemasid, mida toitumise valdkonnas õppe- ja 

kasvatustegevuste läbiviimisel puudutada on palju: 

lauakombed, söömise oskus, lauakatmise oskus, 

toitumise põhimõtted, toidupüramiid, taldriku reegel, 

toidu ohutus ja hügieen jm 

 



             Rühma poolelt vaadatuna 

 Õpetaja planeerib rühma päevakavasse laste jaoks 
söömiseks piisavalt aega. 

 Igal rühmal on välja kujunenud oma rühma söömisrituaalid,  

 näiteks oma rühma söögisalm: 

  Sipsikutel kõht on tühi 

  pestud käed nüüd kuivaks pühi. 

  Laual ootab toit nii hea, 

  suureks kasvama ma pean. 

 Tasub meeles pidada, et suure osa toidust söövad lapsed ära 
silmadega. 

  

 



Oma tehtud lauakatted 

 



            Praktilised tegevused lastega 

 Kokanduskeskus 

Kokandustegevus on selline tänuväärne tegevus, kuhu on  

võimalik lõimida väga erinevate valdkondade tegevusi, nt: 

 -   keel ja kõne – retsepti lugemine/kirjutamine … 

 -   matemaatika – loendamine/kaalumine/mõõtmine … 

 -   kunst – retsepti joonistamine, kartulitrükk … 

 -   loovmäng  - poe mäng kokanduskeskusest üle jäänud    

         pakenditega, kohviku mäng … 

 

 

 



Kõrvitsasalat isale kingituseks 

 





Nopri talumeiereisse 

Meil siin on päris lehmad ja päris talumeierei. Vaatame kust  

piim tuleb, kuidas kohupiim topsi saab ja maitseme seda  

hüva kraami … 

 

Päikesepõnni ja Vembu Tembu rühma lapsed käisid Nopri 

talumeiereis tootmisprotsessiga kohapeal tutvumas.  

Talunik Tiit rääkis/näitas lastele, kuidas valmib või ja juust,  

kuidas tooteid pakendatakse, kuidas jõuab kaup poodidesse  

ning kuidas säilivad tooted ilma säilitusaineid kasutamata  

kauem. 

 



Samuti said lapsed vaadata, kus ja kuidas elavad lehmad. 

 

Peale Nopri talumeieri tegevuse ja toodanguga  

põhjalikumat tutvumist said lapsed ka kõiki tooteid ise  

maitsta. 



 Õppemängud/õppevahendid 

Toidupüramiid 

 

 

 



Ühised tegevused 

 Rühmade vaheline: 

 -   Tervise aastal: Tervelt ja rõõmsalt suureks kinkis     

         iga rühm oma sõbrarühmale tervise teemalise   

         õppemängu 

 -   Samal aastal toimunud kevadisel majasisesel     

         kevadseminaril tutvustas iga rühma meeskond   

         mõnda tervisteemalist tegevust, mis õppeaasta   

         jooksul hästi õnnestunud. 

  



  Lastevanematega 

 -   Kokkulepped lapsevanematega (nt. tervislikud    

         sünnipäevad, menüü ja toidu kritiseerimine lapse    

         juuresolekul jm) 

 -   Perede lemmikretseptide/tervislike toitude   

         kokaraamatu koostamine 

 -   Ühissöömine (nt. Sipsiku rühma traditsioonilised    

         isadepäeva peod) 

 -   Lastevanemate ümarlaudadel tervislike ja ka laste    

         valmistatu suupistete pakkumine … 

 



Asja iva: 

 Lasteaed saab väga olulisel määral toetada lastes  

 tervisliku toitumise põhimõtete omaksvõtmist läbi  

 tervislike valikute pakkumise, eakohase õpetuse ja  

 praktilise tegevuse.  

 Teemasid, mida tervisliku toitumise valdkonnas 

lastega käsitleda on väga palju – oluline siinjuures on 

see, kuidas seda teha …  

 … põnevalt,  

 … mänguliselt,   

  … kogemuslikult,  

 … käegakatsutavalt,  

 … koostöös teiste huvigruppidega … 



TEE TERVISE JUURDE  
ALGAB IGA INIMESE ENESE SEEST! 

 

Täname! 


