
Karlova III Karlova III 
miniolümpiamängudminiolümpiamängudminiolümpiamängudminiolümpiamängud

Tartu Lasteaed HelikaTartu Lasteaed Helika
14.14.--18.05.201218.05.201214.14. 18.05.201218.05.2012



Olü i ä d ä idOlü i ä d ä idOlümpiamängude eesmärgid:Olümpiamängude eesmärgid:

 Lapsi, lapsevanemaid ja Helika töötajaid Lapsi, lapsevanemaid ja Helika töötajaid 
seovad ühised tegevused seovad ühised tegevused -- osavõtt osavõtt gg
olümpiamängudest.olümpiamängudest.

 Lastel on teadmised “Ausa mängu” Lastel on teadmised “Ausa mängu” 
põhimõtetestpõhimõtetestpõhimõtetest.põhimõtetest.



Milles seisneb minu jaoks Milles seisneb minu jaoks jj
kooliolümpiamängude mõte? kooliolümpiamängude mõte? 

 Kooliolümpiamängude kaudu saan tutvustada Kooliolümpiamängude kaudu saan tutvustada 
väikelastele olümpiamängude traditsiooni. väikelastele olümpiamängude traditsiooni. 

 Sihipäraselt arendada laste kehalist liikumist. Sihipäraselt arendada laste kehalist liikumist. 
 Kaasata lapsevanemaid lastega ühisesse Kaasata lapsevanemaid lastega ühisesse 

sportlikku tegevusse. sportlikku tegevusse. 
 Teha koostööd Karlova piirkonna lasteaedadeTeha koostööd Karlova piirkonna lasteaedade--

ga.ga.



 Üritus oli suunatud lasteaed Helika lastele Üritus oli suunatud lasteaed Helika lastele 
(136 last), lastevanematele (~250) ja (136 last), lastevanematele (~250) ja ( ), ( ) j( ), ( ) j
personalile (24), lasteaedade Sass ja personalile (24), lasteaedade Sass ja 
Karoliine 6Karoliine 6--77--aastastele lastele (72 last) aastastele lastele (72 last) ( )( )



3. sept. 2011. a. kuulutasime välja olümpia3. sept. 2011. a. kuulutasime välja olümpia--aasta, mis aasta, mis 
2012. a kevadel lõpeb 2012. a kevadel lõpeb 

Karlova III miniolümpiamängudega. Karlova III miniolümpiamängudega. 

Dramatiseering „Kuidas jänes siiliga võidu jooksis“Dramatiseering „Kuidas jänes siiliga võidu jooksis“



Mihklipäeva dramatiseering Mihklipäeva dramatiseering p gp g
„Jäneseema porgandipiruka kohvik“„Jäneseema porgandipiruka kohvik“



1 d di d ti i “Hii k ”1 d di d ti i “Hii k ”1. advendi dramatiseering “Hiirekese mure”1. advendi dramatiseering “Hiirekese mure”



Jõ l id h ldj k i l iJõ l id h ldj k i l iJõulupidu haldjakuninganna lossisJõulupidu haldjakuninganna lossis



L t i ü i äL t i ü i äLasteaia sünnipäevLasteaia sünnipäev



Sõb äSõb äSõbrapäevSõbrapäev



Eesti Vabariigi aastapäev Eesti Vabariigi aastapäev g pg p
Naksitrallid Naksitrallid 



F t äit Mi ti “F t äit Mi ti “Fotonäitus „Minu pere sportimas“ Fotonäitus „Minu pere sportimas“ 



Perede olümpiateemaline Perede olümpiateemaline pp
luuleluule-- ja jutuvõistlusja jutuvõistlus



Eesti sportlaste medalid Eesti sportlaste medalid pp
olümpiamängudelolümpiamängudel



Olümpiamängud 14.Olümpiamängud 14.--18. mail 18. mail ––p gp g
käsikäes renoveerimistöödegakäsikäes renoveerimistöödega



E ä h ik lE ä h ik l PURJETAMINEPURJETAMINEEsmaspäeva hommikul Esmaspäeva hommikul PURJETAMINEPURJETAMINE..



Esmaspäeva õhtul Esmaspäeva õhtul a pä a õ ua pä a õ u
AVATSEREMOONIAAVATSEREMOONIA

 Rongkäiku saadab Rongkäiku saadab 
olümpiamaskott olümpiamaskott 

 Lapsed marsivad Lapsed marsivad 
uhkelt pealtvaatajate uhkelt pealtvaatajate 

Helikon.Helikon. ees.ees.



Olümpiamängud kuulutab avatuks Olümpiamängud kuulutab avatuks 
lasteaia direktor pr Marika Körtlasteaia direktor pr Marika Körtlasteaia direktor pr. Marika Körtlasteaia direktor pr. Marika Kört



Naksikute rühma lapsed heiskavad Naksikute rühma lapsed heiskavad 
l i t k lü i ä d kl i t k lü i ä d keelmisteks olümpiamängudeks eelmisteks olümpiamängudeks 

valminud olümpialipuvalminud olümpialipu



Kõik Helika väikesed ja suured esitavad Kõik Helika väikesed ja suured esitavad 
olümpiamängude auks Helika lauluolümpiamängude auks Helika lauluolümpiamängude auks Helika laulu olümpiamängude auks Helika laulu 

(hümni)(hümni)



Olü i t l t i j üüt iOlü i t l t i j üüt iOlümpiatule toomine ja süütamineOlümpiatule toomine ja süütamine

 Tule süütajad Jaagup Tule süütajad Jaagup 
ja Petraja Petra



Olü i d d iOlü i d d iOlümpiavande andmineOlümpiavande andmine



Ett t dEtt t dEtteastedEtteasted

 Tibud (2Tibud (2--3a)3a)  Sipsikud (3Sipsikud (3--4a)4a)



… ja kavad muutuvad üha … ja kavad muutuvad üha ja a ad uu u ad ü aja a ad uu u ad ü a
keerukamakskeerukamaks

Päik kii d (4Päik kii d (4 5 )5 ) M il d (4M il d (4 5 )5 ) Päikesekiired (4Päikesekiired (4--5a)5a)  Mesilased (4Mesilased (4--5a)5a)



 Krõllid (5Krõllid (5--6a)6a)  Naksikud (6Naksikud (6--7a)7a)



Teisipäeva hommikul RAHVASTEPALL. p
LA Karoliine, Sass ja Helika lapsed



 Võidukas Sassi Võidukas Sassi 
lasteaedlasteaed

 Helika tüdrukud ja Helika tüdrukud ja 
poisid saavutasidpoisid saavutasidpoisid saavutasid poisid saavutasid 
II kohaII koha



Teisipäeva lõuna ajal PUNKTIRALLI.Teisipäeva lõuna ajal PUNKTIRALLI.Teisipäeva lõuna ajal PUNKTIRALLI. Teisipäeva lõuna ajal PUNKTIRALLI. 
Kõige sportlikum Helika töötajaKõige sportlikum Helika töötaja







Kolmapäeva hommikul KERGEJÕUSTIKU Kolmapäeva hommikul KERGEJÕUSTIKU 
55 õi tlõi tl55--võistlus: võistlus: 

 KÕRGUSHÜPEKÕRGUSHÜPEÕ GUS ÜÕ GUS Ü

PALLIVISEPALLIVISE PALLIVISEPALLIVISE



 PAIGALT PAIGALT 
KAUGUSHÜPEKAUGUSHÜPEKAUGUSHÜPEKAUGUSHÜPE

 30 m JOOKS30 m JOOKS



 TÕKKEJOOKSTÕKKEJOOKS



Kolmapäeva lõuna ajal ILUVÕIMLEMINE. Kolmapäeva lõuna ajal ILUVÕIMLEMINE. 
L t i t t VK Rüt ikL t i t t VK Rüt ikLasteaias tegutseva VK Rütmika Lasteaias tegutseva VK Rütmika 
huvialaringis osalevad tüdrukudhuvialaringis osalevad tüdrukud



Kolmapäeva õhtul Kolmapäeva õhtul pp
LASTEVANEMATE SPORDIÕHTULASTEVANEMATE SPORDIÕHTU

NAISE KANDMINENAISE KANDMINE NAISE KANDMINENAISE KANDMINE

TOPSI PUHUMINETOPSI PUHUMINE TOPSI PUHUMINETOPSI PUHUMINE



 TORNI EHITAJADTORNI EHITAJAD

 VEEREVAD KUULIDVEEREVAD KUULID



 VÕRKPALLVÕRKPALL



 KES ON KIIREM?KES ON KIIREM?

 I KOHT TIBUDI KOHT TIBUD
 II PÄIKESEKIIREDII PÄIKESEKIIRED
 III KRÕLLIDIII KRÕLLID



Neljapäeva õhtul lasteaias külas JUDOKADNeljapäeva õhtul lasteaias külas JUDOKADNeljapäeva õhtul lasteaias külas JUDOKADNeljapäeva õhtul lasteaias külas JUDOKAD
EVERT RÖÖPSON JA ANDRE SEPPEVERT RÖÖPSON JA ANDRE SEPP



Reede hommikul TRIATLON.Reede hommikul TRIATLON.d o u Od o u O
LA Karoliine, Sass ja  Helika lapsedLA Karoliine, Sass ja  Helika lapsed

 1 VEEKANDMINE1 VEEKANDMINE 1. VEEKANDMINE1. VEEKANDMINE



 2. SÕIT2. SÕIT 2. SÕIT 2. SÕIT 
TÕUKERATTAGATÕUKERATTAGA

 3. KROSSIJOOKS3. KROSSIJOOKS



Rõõmus Sassi lasteaia liikumisõpetaja Rõõmus Sassi lasteaia liikumisõpetaja 
( i t t läk id I( i t t läk id I III k ht S i l t dIII k ht S i l t d(poiste arvestuses läksid I(poiste arvestuses läksid I--III koht Sassi lasteaeda, III koht Sassi lasteaeda, 

tüdrukutel Itüdrukutel I--II koht Helikasse ja III Sassi)II koht Helikasse ja III Sassi)



Reede õhtul LÕPETAMINEReede õhtul LÕPETAMINEReede õhtul LÕPETAMINEReede õhtul LÕPETAMINE

 RONGKÄIKRONGKÄIK

ÜHISTANTSÜHISTANTS ÜHISTANTSÜHISTANTS



ESINEVAD ILUVÕIMLEJADESINEVAD ILUVÕIMLEJADESINEVAD ILUVÕIMLEJADESINEVAD ILUVÕIMLEJAD

 VILISTLASED ILONA, VILISTLASED ILONA, 

 KAROLI NAKSIKUTE KAROLI NAKSIKUTE 
ÜÜ

S S O ,S S O ,
MERETTE, GERLIMERETTE, GERLI--MAIMAI

RÜHMASTRÜHMAST



AUTASUSTAMINEAUTASUSTAMINEAUTASUSTAMINEAUTASUSTAMINE



TÄNAME LAPSEVANEMAID AUHINDADE  TÄNAME LAPSEVANEMAID AUHINDADE  UU
EESTEEST

 AUHINNADAUHINNAD



ÕPETAJATE TANTSU AJAL KUSTUB ÕPETAJATE TANTSU AJAL KUSTUB Õ U U UÕ U U U
OLÜMPIATULI JA LANGETATAKSE LIPPOLÜMPIATULI JA LANGETATAKSE LIPP



JA KÕIK ON ÕNNELIKUDJA KÕIK ON ÕNNELIKUDJA KÕIK ON ÕNNELIKUDJA KÕIK ON ÕNNELIKUD



ÕHTU LÕPPES PIKNIKUGAÕHTU LÕPPES PIKNIKUGAÕHTU LÕPPES PIKNIKUGAÕHTU LÕPPES PIKNIKUGA



MIDA ME VEEL TEGIME?MIDA ME VEEL TEGIME?MIDA ME VEEL TEGIME?MIDA ME VEEL TEGIME?

 Olümpiateemat käsitleti õppeaasta jooksul Olümpiateemat käsitleti õppeaasta jooksul 
(tutvustati olümpialiikumise ajalugu ja (tutvustati olümpialiikumise ajalugu ja 
tänapäeva ning “Ausa mängu” põhimõtted).tänapäeva ning “Ausa mängu” põhimõtted).tänapäeva ning Ausa mängu  põhimõtted).tänapäeva ning Ausa mängu  põhimõtted).

 Õpetajate päeval korraldasin õpetajatele Õpetajate päeval korraldasin õpetajatele 
olümpiateemalise viktoriini.olümpiateemalise viktoriini.
29 2011 kül M il üh E i29 2011 kül M il üh E i 29. nov. 2011 külastas Mesilaste rühm Eesti 29. nov. 2011 külastas Mesilaste rühm Eesti 
Spordimuuseumi näitust „Kas usust piisab? Aus Spordimuuseumi näitust „Kas usust piisab? Aus 
mäng Eesti spordis“.mäng Eesti spordis“.g pg p

 Naksikute rühma lapsed osalesid Eesti Naksikute rühma lapsed osalesid Eesti 
Olümpiaakadeemia loovtööde konkursil "Aus Olümpiaakadeemia loovtööde konkursil "Aus 
mäng ja väärtused spordis“mäng ja väärtused spordis“mäng ja väärtused spordis .mäng ja väärtused spordis .



Karlova III miniolümpiamängud leidsid Karlova III miniolümpiamängud leidsid a o a o ü p a ä gud d da o a o ü p a ä gud d d
kajastamistkajastamist

 ajalehes „Tartu Postimees“ ajalehes „Tartu Postimees“ ((„Õpetajas „Õpetajas 
peitub jänes ja rebane“peitub jänes ja rebane“), ), 06.06.okt. okt. 2011 2011 

 „Tartu Postimehes“ „Tartu Postimehes“ ((„Tuletoomine avas „Tuletoomine avas 
miniolümpia“miniolümpia“) ,) ,15. mail15. mail 20122012

 „Õpetajate lehes“  (“Kiiremini, kõrgemale, „Õpetajate lehes“  (“Kiiremini, kõrgemale, 
kaugemale Karlova miniolümpiakaugemale Karlova miniolümpia--
mängudel”), 14. sept. 2012mängudel”), 14. sept. 2012



TÄNANTÄNANTÄNANTÄNAN

 Lasteaed Helika lapsevanemaid meenete ja Lasteaed Helika lapsevanemaid meenete ja 
kringlite eest.kringlite eest.

 Tartu Kultuurkapitali ürituse rahastamise eest.Tartu Kultuurkapitali ürituse rahastamise eest.
 Eesti Olümpiaakadeemiat diplomite eest.Eesti Olümpiaakadeemiat diplomite eest.
 Lasteaed Helika lapsi ja nende peresid osalemise Lasteaed Helika lapsi ja nende peresid osalemise 

eest.  eest.  
 Lasteaed Helika kollektiivi igakülgse abi eest.Lasteaed Helika kollektiivi igakülgse abi eest.


