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Tartu Lasteaed Helika Karlova IV mini(kooli)olümpiamängud 16.-20.05.2016 

 

Olümpiamängud lasteaias Helika on kogu lasteaiarahvast ja Karlova piirkonna 

lasteaedasid kaasav ja ühendav projekt.  

 

1) Olümpiamängude eesmärgid: 

*Jätkata olümpiamängude traditsiooni. 

*Esinemis- ja võistlemiskogemus on lastes tekitanud positiivseid emotsioone 

ja julgust, arendanud laste kehalist võimekust ning koostööoskust. 

*Helika lapsi, lapsevanemaid, töötajaid ja Karlova piirkonna lasteaedasid 

seovad ühised tegevused - osavõtt olümpiamängudest. 

*Lastel on teadmised “Ausa mängu” põhimõtetest. 

 

      2)   Milles seisneb minu jaoks kooliolümpiamängude mõte?  

*Kooliolümpiamänge saab nimetada projektiõppeks, sest erinevate 

tegevustega on lõimitud kõik valdkonnad, tutvustatakse erinevaid spordialasid, 

sportlasi, ajalugu, väärtusi jm. Õppimise kohtadeks on rühmaruum, saal, 

õueala, muuseum ja kodu. 

Kahe vanema rühma lapsed külastasid Eesti Spordimuuseumi, kus tutvusid 

olümpiasangarite, -medalite ja -maskottidega. 

Lapsed said olümpiamängude spordiõhtuks välja pakkuda erinevaid sportlikke 

tegevusi, mida koos emade-isadega oleks tore teha. Protsessi oli kaasatud 

lapsevanemaid: joonistusnäitusel osalemine, liikumistegevuse läbiviimine, 

meenete toomine, üritustel/ võistlustel osalemine, filmimine ja 

fotografeerimine jm. Mängudest võtsid osa Karlova piirkonna lasteaiad Sass ja 

Karoliine.  

*Kooliolümpiamängude kaudu saan tutvustada väikelastele olümpiamängude 

traditsiooni.  

*Arendada laste kehalist võimekust ja koostööoskust.  

    

     3)   Projektist võttis osa: 

Lasteaed Helika 119 last, umbes 200 lapsevanemat ja personal, lasteaedade 

Sass 40  ja Karoliine 20 last. 

 

 

16.-20.05.2016. toimunud olümpiamängude sisu: 

Esmaspäeva hommikul toimus Helika lastele lasteaia saalis „Purjetamise võistlus“ 

(kõhuli roomates paberist laevukeste puhumine). Õhtul toimus pidulik avamine 

olümpialipu heiskamise, olümpiatule süütamise ja olümpiavande andmisega nii 

võistlejate kui kohtunike poolt. Ilus ilm oli Helika hoovi kokku toonud hulgaliselt 

„metsaelanikke“ (jätk Mutionu teemalisele Helika sünnipäevale, kus mutt, tegi 

metsarahvale ettepaneku võistelda kevadel olümpiamängudel). Peale avamist oli 

peredel võimalus tegutseda 6 erinevas keskuses: „Osav põder“ – saalihokikepiga  

tennisepalli vedamine; „Vudiv siil“ – täpsusvise, läbi rõnga pugemine ja tirel ette; 

„Unine karu“ – suletud silmadega karule nina panemine; „Kaval rebane“ – kõndimine 

pall lusikal; „Väle jänes“ – tõkke- ja siksakjooks; „Täpne orav“ – palli viimine ühelt 

koonuselt teisele ja täpsusvise. 
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Teisipäeval võtsid kolme lasteaia vanema rühma lapsed mõõtu rahvastepallis. Tublid 

olid kõik, kuid esikoha saavutasid poiste arvestus Sassi poisid ja tüdrukute arvestus  

Helika tüdrukud. Lõuna ajal sai Helika personal oma võimeid proovida 

„Püramiidijooksus“ (õuealale oli ära peidetud 9 ämbrit, milles igaühes oli tükike 

toidupüramiidist, tükid kokku korjatud tulid need püramiidis õigele kohale asetada). 

Personali võistluses polnud määrava tähtsusega kiired jalad, vaid toidupüramiidi 

tundmine, sest aeg läks kinni alles siis, kui kõik toidupüramiidi osad olid õigesti 

paigutatud.   

 

Kolmapäeva hommikul toimus kergejõustiku 5-võistlus: paigalt kaugushüpe, hooga 

kõrgushüpe, tõkke- ja 30m jooks ning pallivise. Peale kosutavat lõunaund toimusid 

saalis VK Rütmika huvialaringis olevate laste iluvõimlemise ja akrobaatika võistlused 

ning kell 17.00 algasid võistlused lastevanematele.  

 

Neljapäeval olid taas kohal külalised naaberlasteaedadest, et panna oma võimed 

proovile triatlonis (aladeks oli veekandmine, sõit tõukerattaga ja krossijooks). Õhtul 

rääkis maratoonar Tiidrek Nurme lastele spordi, tervisliku toitumise ja väärtuste 

teemadel ning „võistles“ oma treeningpartner Ibrahim Mukunga (Keeniast) ja lastega 

joonejooksus.  

 

Reede hommikul toimus laste autasustamine ja õhtul pidulik lõpetamine. 

Lõpetamisele saabusid lapsed ühtse sõbraliku sportlasperena. Lõpu- ja tänusõnad 

laususin mina korraldustoimkonna juhina ja lasteaia direktor Marika Kört.   

Autasustasime lastevanemate spordivõistlusel osalejaid. Olümpialipu langetamise au 

kuulus Naksikute rühma lastele, kes viisid lipu maja kõige noorematele ehk Tibude, 

kellest 4 aasta pärast saavad lõpurühma lapsed. Lõpetamise protseduurilisele osale 

järgnes piknik, kus söödi kringlit, joodi mahla ning nauditi üksteise seltskonda. 

 

Olümpiamängud pakkusid lastele ja lastevanematele võistlemisrõõmu, eneseületamist 

ja rahulolu. Suur abi oli lastevanemate toodud meenetest. Võistlusi oli palju ja kõik 

lapsed said medali, šokolaadimedali, tänukirja ja seebimullitaja (k.a. Sassi ja 

Karoliine lapsed).  

 

2018. a toimuvad III taliolümpiamängud ja 2020. a  Karlova V miniolümpiamängud. 

 

 


