Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 2017
Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab kokku erinevad võimalikud
eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrite kõrval olevad kommentaarid aitavad kõik olulise kirja
panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga. Vormi on võimalik täita ka elektrooniliselt
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TERVISETURNIIR
 Milline kodumaine puuvili-juurvili, toit, jook või lemmikretsept teeb
sind hommikuti reipaks, on päeval heaks vahepalaks või
maiustuseks jõulude ajal ja on ka tervislik, vitamiinirikas, maitsev?


Eduelamuste pakkumine lastele



Rikastada laste igapäevaseid tegevusi läbi vestluste, mängude,
õppekäikude, huvitavate kohtumiste, praktiliste tegevuste ja
meeskonnatunnetuse.

Terviseturniir tõi lasteaia päevadesse põnevust, elevust, siginat-saginat,
rohkelt meeskonnatööd, kohtumisi, maitsvaid tervislikke palasid ja palju
muud positiivset. Saime oma suure panuse eest kuhjaga uusi teadmisi,
kogemusi ja ka tunnustust oma töös.
https://www.facebook.com/rahvaterviseakadeemia/
http://tammetoruke.edu.ee/index.php?page=274 (artikkel Vali Uudistes)
http://rahvatervis.ee/terviseturniir-aratas-ligikaudu-400-lapses-huvitervisliku-toidu-vastu/
1. Põltsamaa Felix AS, õppekäigu vastuvõtja
2. Aimar Tamme, jänesefarmi omanik
3. Epp Mäe, maadleja, tegevuse läbiviija
4. Põltsamaa Felixhall, maadlussaal
5. Lapsevanemad, smuutipubi külalised, vahepalade valmistajad,
tegevustest osavõtjad
6. Piret Põldre, lasteaia tervisetöötaja, smuutipubi perenaine
7. Stelle Luik, lasteaia liikumisõpetaja, jänese osatäitja

TEGEVUSES OSALENUD ÕPILASTE
ROLLID

TEGEVUSE TULEMUSED JA MÕJU

Lapsed said projekti käigus tegeleda kokkamisega, õppisid tundma
erinevaid eestimaiseid toiduaineid, valmistasid maiustuste nipiraamatud
jne. Iga laps esitas omad soovid ja arvamused antud teemas. Lapsed
kasutasid oma loovust etteantud küsimuste täitmiseks. Osalesid väga
aktiivselt kõigis praktilistes tegevustes.
Selle projekti käigus täideti kõik eesmärgid mitmekordselt. Laste päevad
olid väga sisukad, põnevad, tegutsemist täis. Lapsed olid innukad osalejad.
Õpetajad said oma meeskonnaga palju häid emotsioone. Projekti käigus
tunnustati Pajutibukeste rühma iga etapi lõpus tunnustuskirja ja
meenetega, valiti 10.parema hulka.
Väga põnev ja vaheldusrikas, uusi ideid inspireeriv projekt.

SOOVITUSED
Viited illustreerivale materjalile

http://tammetoruke.edu.ee/index.php?page=274
https://www.facebook.com/rahvaterviseakadeemia/

Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.

