
Tervisemeeskonna tegevuskava 2018/19 õa II poolaasta 

Tervisedenduslik 

tegevus 

Kirjeldus Toimumise aeg 

Sihtrühm/osalejad 

Korraldaja(d)/ 

vastutaja(d) 

Jaanuar    

Tervisedenduslike 

tegevuste 

koordineerimine ja 

planeerimine 

TJG Tervisemeeskonna 

koosolekud ja nõupidamised. TM 

II poolaasta ülesannete  

sõnastamine ja tegevuste 

planeerimine valdkondade kaupa 

Tervisemeeskonna 

liikmed, Haabersti 

Linnaosavalitsuse 

Tervisedenduse 

peaspetsialist 

Tervisemeeskonna 

liikmed, juhataja K. 

Tõnisson 

„Sport Kooli“ 

programm (kestab 

oktoober 2018-juuni 

2019) 

Tekitada lastes huvi spordi ja 

liikumise vastu. 1. klassi õpilastele 

pakutakse võimalust tutvuda 

erinevate spordialadega oma kooli 

juures ja seda kvalifitseeritud 

treenerite käe all 

1. kl õpilased Tallinna Spordi- ja 

Noorsooamet, Tallinna 

Haridusamet 

Kooli suusa/uisupäev 

 

 

1.-12. kl õpilased arendavad 

suusatamise/uisutamise oskust 

1.-12. kl Kehalise kasvatuse 

õpetajad, huvijuht, 

klassijuhatajad 

Tallinna koolide m/v 

korvpallis, teateujumise 

finaal. 

Haabersti koolide 

rahvastepall 

Võistlusteks valmistumine, 

meeskonnatöö oskuse arendamine 

Kooli koondis (T/P) 

 

4. klass (T/P) 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

Rahvusvaheline 

kallistamise päev 

Kallistamine parandab tuju, 

alandab stressi, ennetab haigusi, 

pikendab eluiga, aitab lõõgastuda. 

21.01. kogu kool ÕE, TMK 

Veebruar    

Sõbrapäev Tantsime sõbraga 14.02. kogu kool Huvijuht, ÕE liikmed 

Tallinna koolide m/v 

suusatamises 

Haabersti koolide m/v 

suusatamises 

Osalemine suusavõistlustel. 

Sportimine värskes õhus 

6.-12. kl 

 

3.-5. kl ja 6.-7. kl 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

Haabersti koolide m/v 

kombineeritud 

teatevõistlus 

Üldkehaline arendamine. 

Liikumine värskes õhus 

Algklassid H. Korman 

Haabersti 

haridusasutuste 

tervisedendus ümarlaud 

Tutvumine Haabersti TEK ja TEL 

tööde ja tegemistega. Tulevaste 

sündmuste kaardistamine 

Kord kvartalis TM juht K. Tõnisson 

Märts    

Vastlapäev Teatevõistlused staadionil, 

lumeskulptuuride ehitamine 

5. märts, kogu kool Huvijuht, kehalise 

kasvatuse õpetajad, 

klassijuhatajad 

Haabersti koolide m/v 

rahvastepallis 

Osalemine võistlustel. 

Meeskonnatöö oskuste 

arendamine. Rõõm liikumisest 

Algklassid H. Korman 

Väike elupäästja -  

õppekäigud 

päästeametisse 

Õpilased tutvuvad päästeameti 

tööga, omandavad ohutusalaseid 

teadmisi 

Algklassid Klassiõpetajad 

Aprill    

TJG noorte 

tervisekonverents 

Tervisekonverents on sündmus, 

mille raames käsitlevad oma ala 

spetsialistid noorte jaoks 

9. aprill, 7.-12. kl TM, Haabersti LOV, 

Tallinna Haridusamet 



aktuaalseid teemasid 

Matkapäev Aktiivne liikumine värskes õhus Kogu kool (va 12. 

kl) 

TM, klassijuhatajad 

Südamekuu 

 

 

 

Tervist edendavad tegevused kogu 

nädala vältel: infovahetunnid, 

loeng, matk terviserajal, 

vitamiinikohvik 

Kogu kool TM, ÕE, 

klasijuhatajad, 

aineõpetajad  

Tallinna koolide m/v 

mõttemängudes (males 

ja kabes) 

Osavõtt mõttetööd arendavast 

tegevusest. 

Kooli koondis M. Turb ja R. Vaga 

Nõmme kevadjooks Osavõtt jooksuüritusest. Liikumine 

vabas õhus 

1.-12. kl õpilased M. Turb ja R. Vaga 

Tantsukursused Valmistumine kooli balliks. 

Tantsuoskuse omandamine, 

seltskondlik liikumine 

8.-12. kl Terje Treimann-Tupits 

Teateujumine 

algklassidele 

Meeskondlik ujumine kooli 

basseinis 

3.-5. kl H. Korman, E. Maasik 

Haabersti Jüriöö jooks Tervist edendav tegevus Haabersti 

tiigi ümbruses. Liikumine vabas 

õhus 

1.-12. kl Tallinna Haabersti 

Linnaosa Vaba Aja 

Keskus, TM 

Mai    

Suur Teatejooks Osalemine heategevuslikul jooksul 5.-9. kl MTÜ Tallinnmeeting, 

(kehalise kasvatuse 

õpetajad) 

„Liiklusäss“ 

 

 

 

Liiklusteemaline viktoriin + 

jalgrattasõit 

1.-3. kl Klassiõpetajad, 

huvijuht 

Tallinna koolide m/v 

kergejõustikus ja 

orienteerumises 

Erinevad liikumisharjutused vabas 

õhus. 

6.-12. kl. Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

Haabersti koolide m/v 

kergejõustikus 

algklassidele ja 

6.-7. klassidele 

Erinevad liikumisharjutused vabas 

õhus. 

Algklassid 

 

 

6.-7. klassid 

Õp. H. Korman 

 

 

Õp. M. Turb, R. Vaga 

Järveotsa gümnaasiumi 

spordipäev 

Rõõm liikumisest vabas õhus 

(tervist edendavad tegevused kooli 

staadionil) 

1.-12. kl. Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

Juuni    

Haabersti koolide 

õpetajate 10-võistlus 

(sept. 2018 – juuni 

2019) 

Õpetajate/töötajate kehalise 

aktiivsuse tõstmine ja seeläbi ka 

tervisenäitajate parandamine. 

Õpilaste innustamine läbi 

õpetajate/töötajate kehalise 

aktiivsuse tõstmise. 

Haabersti koolide 

õpetajate/töötajate omavahelise 

koostöö ja suhtluse edendamine 

vabamas keskkonnas. 

Aktiivse ja tervisliku eluviisi 

propageerimine. 

õpetajad Tervisemeeskond 

 



Lisaks toimuvad õpilaste ja kooli personali vaimset tervist tugevdavad ja stressi ennetavad 

tegevused läbi õppeaasta, mida koordineerivad kooliõde ja psühholoog koostöös koolipersonaliga. 

Õpilaste ja kooli personali vaimse tervise tugevdamine, stressi ennetamine: 

- õpilase vaimse tervise hindamine (vestlus, testid, küsitlus,vaatlus jne.);  

- vältimatu ja vajaliku abi andmine, vajadusel õpilase suunamine eriarsti konsultatsioonile;  

- tervisealase teabematerjali levitamine;  

- koostöö õpilase lapsevanema, kooliõe ja teiste tervishoiutöötajatega õpilase tervisehäirete 

ennetamiseks ja vähendamiseks; 

- probleemide ( nt: lapsepõlve negatiivsed sündmused, armastuse puudumine, vanematest 

eraldumine; ülehooldamine või hooldamatus; teistest erinev perekondlik olukord s.t. 

elamine vanavanemate või sugulaste juures;  ebaadekvaatne kontroll ja järelvalve;  halvad 

suhted perekonnas ja sagedased stress-situatsioonid kodus;  puudulik toetus perekonnalt;  

ema  või  isa puudimine;  füüsiline või vaimne eripära, mis tingib erivajadused igapäevaste 

toimingute ja/või õppimise osas;  kiusamine ja tõrjutus kodus, koolis või väljaspool kooli) 

varajane märkamine  ning asjakohane sekkumine; 

- õpilase toetamine tema probleemide lahendamisel ja toimetulekul ning teiste koolitöötajate, 

vajadusel ka lapsevanemate nõustamine. 

- olla vahendajaks tervishoiu- ja haridussüsteemi vahel juhtudel, kui koolikeskkonnas ona 

vajalik rakendada erispetsialisti määratud ravi õpilase psüühikahäirete korral,  

- abistada enesekontrollil ja toimetulekul erinevate olukordades;  

- julgustada õpilasi hakkama saama igapäevaeluga;  

- mitmekesine abi õppetööga toimetulekuks (abitunnid erinevates õppeainetes, 

konsultatsioonid, abiõpetaja ainetunnis, ainekonsultatsioonid, diferentseeritud õpe, 

aktiivõppe metoodika kasutamine jms);  

- tervisliku elulaadi kujundamisele kaasaaitamine;  

- abistada otsuste tegemisel ning nende eesmärkide seadmisel; 

- abistada õpilast tema sisemiste ressursside leidmisel, õpetada toimetulekut rasketes 

olukordades, sisendada usku ja lootust positiivsesse. 

 

Konkreetsete projektide/programmide läbiviimisel kutsutakse ekspertideks spetsialiste vastavatest 

valdkondadest.  

 

Koostöö: 

Tallinna Haridusameti tervisedenduse vanemspetsialist Age Tamme ja Haabersti Linnaosa 

Valitsuse tervisedenduse peaspetsialist Liina Kaevuga. 

 


