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VÄIKELASTE VÕIMLEMISE AINEKAVA 

 

 

I ÜLDOSA  
 

Sihtgrupp: 1-3 –aastased lapsed ja nende vanemad 

Õppetöö maht: 2 õppetundi nädalas 

  

Õppekeel: eesti keeles  

Õppetöö kestvus: 35 nädalat, 70 õppetundi  

Õppetegevus:  Õppetunnid toimuvad rühmameetodil.  

  Laps osaleb tunnis koos vanemaga. 

 Vanema osavõttlikusest sõltub paljuski ka lapse osavõtt. 

 Harjutusi tehakse koos vanema abiga ja ka kordamööda. 

 Suuresti toimub õppimine läbi jäljendamise. 

 Võimlemiseks kasutatakse mitmeid vahendeid, kujundeid, 

mänge, võrdlusi ja muusikat. 

 Kõik vajaminevad vahendid on koha peal olemas. 

  

Õpetaja  Kristin Tammeoks 

 

 

II  ÕPPETÖÖ  

EESMÄRGID 

1. Arendada koordinatsiooni, füüsilist võimekust ja vaimseid võimeid. 

2. Õppida uusi mänge ja läbi selle ka liikumisi. 

3. Arendada püsivust ja koostööd. 

4. Anda sotsiaalset kogemust- teistega arvestamiseks, asjade jagamiseks. 

5. Tutvuda erinevate võimlemise vahenditega ja katsetada neid koos vanemaga ja üksi. 

6. Õpetada tunnetama oma võimeid. 

7. Õppida teistele kaasa elama ja julgustama nii end kui teisi. 

8. Omandada peamised/lihtsamad võimlemise elemendid. 

 

 

ÕPIVÄLJUNDID 

 

 

III ÕPPETÖÖ SISU 

2 õppetundi nädalas 

Nr. Töö sisu 

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE 

1.  SOOJENDUS 

Käteringid, venitused, sirutused, parema ja vasaku 

harjutamine käte ja jalgadega. 
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2. HARJUTUSED SIRGETEL 

Võimlemisharjutusi matil ja harjutuste vahele takistusrada 

ja vabalt turnimist: päkkadel kõnd sirutusega, liikumisi selg 

ees ja käpukil, jalad koos hüpped, rullimised, käru, 

kukerpalli, sõidud kõhuli ja istuli, erinevaid loomaliikumisi. 

3. JOOKSUMÄNGUD 

Valgusfoori mäng 

Meri- mägi- koobas mäng 

Paadisõidud 

Kulli ja peituse mäng 

Värvimäng 

4. HARJUTUSED VAHENDIGA 

Harjutused suurel võimlemispallil. 

Harjutused hüpitsaga (keerutused, sõidud, kiigutused). 

Harjutused varbseinal (vertikaalis ja horisontaalis 

ronimised, mänguasjade päästmine seinalt). 

Harjutused võimlemisrõngastega. 

Harjutused ja mängud väikeste pallidega. 

Tunnelite ja takistusradade läbimine üksi ja koos 

vahendiga. 

 

5. AKROBAATIKA KOOS VANEMAGA 

Koos rullimised, kiikumised, kukerpallid, vähikõnd, 

kätelkõnd, salto. 

Vanema otsa ronimine, sülest kukerpall, vanema küljes 

rippumised ja kiikumised. 

Kahe vanenmaga kiikumised ja visked. 

 

 

 

 

 

IV  HINDAMINE (TAGASISIDE) 

 

Tagasiside andmine toimub vastastikku ja läbi tegevuse. Kui õpetaja on oma tunniga hästi 

hakkama saanud, siis on lastel olnud lõbus ja nad on kaasa tehes õppinud uusi asju. Õpetaja 

hindab vastavalt laste osavõtule, kas tund on olnud eakohaselt keerukas ja põnev. Vanem 

hindab nii enda kui lapse seisukohast, mida see tund neile juurde andis. Arvesse tuleb võtta ka 

seda, et kõik tunnid on erinevad, päevad on erinevad ja lastele võivad meeldida teised asjad 

kui täiskasvanutele. 

 

Kirjaliku tagasiside andmine toimub õpetaja poolt kaks korda aastas (detsember, mai). 

Õpetaja kirjeldab elektroonilisse trennipäevikusse (VEMI-s)  lapse ja vanema poolt kaasa 

tehtud harjutusi ja paneb kirja, mida võiks veel proovida. 

 


