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Children health improvement by 

integrating 5 elements of S. Kneipp 

philosophy: water, movement, herbs, 

emotions, healthy diet. 



Kust saada uut inspiratsiooni? 

• Inimesed on valmis tegema pingutusi, kui nad on 

motiveeritud ja innustunud. 

• Otsida parimaid praktikaid, kogemusi vahetades. 

• Teha rohkem koostööd erinevate partneritega. 

• Osaleda konverentsidel, koolitustel, seminaridel. 

 

 

 
 



Meie konverents 

• Aprillis 2015.a korraldasime rahvusvahelise konverentsi 

„Kaasaaegne lasteaed“, millest võttis osa üle 100 inimese 

Eestist, Soomest, Lätist, Leedust, Venemaalt, kellest on 

saanud meie uued partnerid. 

 



Kaasaegne lasteaed: 

õnnelik, loominguline, loov ja 

avatud laps 





Konverentsijärgsed 

küsimused 

• Meie teeme väärikat tööd, kuid lapsed puuduvad 

lasteaiast palju. 

• Uuringute põhjal on kohal Tallinnas keskmiselt 

51% sõime lastest ja 61% lasteaia lastest. 

• Kelle jaoks meie teeme tööd? 

• Miks lapsed puuduvad? 

• Sellele küsimusele  tahtsime leida  vastuse uues 

projektis. 

 



 

Leedu partnerid on juba aasta Kneippi 
filosoofiaga töötanud. 



Sebastian Kneipp 



Nordplus Juunior 

• Nordplus Juuniori raames saab taotleda 
toetust: 

•  õpetajate ja õpilaste õpirände korraldamiseks,  

• koolidevaheliste arendusprojektide 
läbiviimiseks  

• uute võrgustike loomiseks või olemasolevate 
võrgustike koostöö laiendamiseks. 

http://haridus.archimedes.ee/nordplus-juunior-programm
http://haridus.archimedes.ee/nordplus-juunior-programm
http://haridus.archimedes.ee/nordplus-juunior-programm


Ettevalmistav lähetus 

• ettevalmistav lähetus ehk kohtumine 
partneritega taotluste ettevalmistamiseks, 
mille kestus on kuni 5 päeva koos reisiajaga ja 
toetust on võimalik taotleda kuni kahele 
inimesele õppeasutusest (vastuvõtja kulusid ei 
kaeta) 

• Oli valminud oktoobri lõpus 2015 

• Toimus jaanuaris 2016 Tallinnas 

• Osalejad: Leedu, Läti, Eesti 



Ettevalmistav kohtumine 

• Loodi projekt ja arutati programmi 









Nagu nimigi ütleb, on projekti eesmärgiks  õpetada 

lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi S. Kneippi 

filosoofia, mis sisaldab endas veeprotseduure, 

ravimtaimi, liikumist, tervislikku toitumist ja hingelist 

tasakaalu. 

Laste tervise parendamine S. Kneippi 

filosoofia viie elemendi ühendamisega: 

vesi, liikumine, ravimtaimed, hingeline 

tasakaal ja tervislik dieet. 

Meie lasteaia 

rahvusvaheline projekt 



Esimene kohtumine Leedus 



Leedu partnerid jagasid oma kogemusi, kuidas 
integreerida Knaippi metoodika õppeprotsessi ja kuidas 
luua lasteaedades sobivaid tingimusi. 





Partneritega tutvumine 



• Arutame  programmi ja anname ülevaate 
oma riigist 





Toimusid koolitused            

S. Kneippi filosoofia järgi 
 



Projekti logo 



Oli loodud projekti logo 



Oli loodud projekti blogi 

5elementsofkneipp.blogspot.com 



Olid valminud viie elemendi 

nukud 
 



Oli loodud terviseportfolio 



  facebook.com/groups/ 



Suvel ja sügisel koguti 
ravimtaimi  



Oli loodud retseptiraamat   



Olid loodud rühmades Kneippi 
karastusnurgad  



• Кompleks: 

• KNAIPPI  KOHV + HARJUTUSED  KÄTELE  VEES 

• HOMMIKUVÕIMLEMINE 

• PALJAJALU  KÕND  MASSAŽI VAIBAL 

7.00 - 8.30 

• SUU LOPUTAMINE  PEALE  LÕUNASÖÖKI  12.00 - 13.00 

• ENNE  UND JALGADE MASSAAŽ  MASSAAŽI KINDAGA 12.00 - 13.30 

• PALJAJALU  KÕND  MASSAŽI VAIBAL 

• KEHA HÕÕRUMINE  MÄRJA RÄTIKUGA 
• 1  PROTSEDUUR ALLJÄRGNEVAST NIMEKIRJAST: 

• KÕND MÄRJA VÕI SOOLA  RÄTIKU PEAL 

• JALGADE  ÜLEVALAMINE  VEEGA 

• VEES  KÕNDIMINE 

15.00 - 15.30 

Karastusprotseduurid 
rühmas 



Õppeaasta jooksul täidetakse 
laste tervise portfoolio 



Teine kohtumine  Taanis  

5.-8. detsembrini 2016 toimus Nordplus Junior 

projekt Kopenhaagenis, kus külalised külastasid 

Rudolf Steineri Püha Gertrudi lasteaeda.  

Viie riigi delegatsioonid osalesid seminaril              

"S. Kneippi filosoofia viis elementi". Kõik osavõtjad 

jagasid oma kogemusi. 

 Arutelude taset peeti väga edukaks ja 

konstruktiivseks.  







Rudolf Steineri Püha Gertrudi 

lasteaed 







Kolmas kohtumine - Iceland 

































Viimane kohtumine Leedus 





Mis on tehtud projektis 

• On loodud projekti blogi 

• On loodud projekti logo 

• On kogutud ravimtaimi  

• Igas rühmas on loodud Kneippi karastusnurk   

• On toimunud laste skype konverentsid partnerite vahel 

• On toimunud koolitused S. Kneippi filosoofia järgi 

• On koostatud laste tervise portfoolio 

• On koostatud retseptiraamat 

• On valminud viie elemendi nukud 



Soovime Nordplus Juniori 

projektile edasisi edusamme! 



Tänan kuulamast! 

arbu@la.tln.edu.ee 

http://www.tallinn.ee/arbu/ 

https://www.facebook.com/TallinnaArbuLasteaed  

mailto:arbu@la.tln.edu.ee
http://www.tallinn.ee/arbu/
https://www.facebook.com/TallinnaArbuLasteaed

