
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 

LIIKUMINE VÄIKELASTEGA 
 
 
Sihtgrupp:   Imikud 2-12 kuuni ja väikelapsed 1-6 aastani. 
Õppemaht:  1 õppetund nädalas 1 kord, 1 järjestikune õppetund nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   65 õppetundi aastas, sellest 53 õppetundi praktilist osa ja 
       12 õppetundi teoreetilist osa 
    
 
I ÜLDOSA 
 

Väikelaste võimlemise eesmärgiks on toetada laste füüsilist ja sotsiaalset arengut. 
Aidata kaasa lapse ja vanema koostööle.  
Anda vanematele ideid, kuidas oma lapsega  mitmekülgselt tegeleda. 
 
II ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Imikutel 2-12 kuuni toetatakse harjutusvaraga kaasasündinud reflekside kasutamist, 
eesmärgiga tagada sujuv ja kiire üleminek tahtlikele liigutustele.  
 
1-2 aastaste rühma eesmärgiks on õpetada lapsi jälgima ja kehaliselt jäljendama ning  
selgitada  loovliikumise  tegevuste abil lastele kõige lihtsamaid reegleid.  
 
2 – 6 aastaste rühma eesmärgiks on õpetada lapsi iseseisvalt ja täpselt sooritama harjutusi, 
jälgima jõukohaseid juhiseid grupi tegevustes. 
 
III ÕPPETEGEVUS 
 

 Õppeaja kestvus:  Imikud  2-12 kuud – 45 min  
Lapsed 1-2 aastat  - 45 min  

 2-6 aastat – 45 min  

 Astmelt astmele ülemineku tingimused: 
 
Imikute rühmast üleminek eeldab kõndimise oskust.  
1-2 aastaste rühmast järgmisesse üleminek eeldab reeglitest kinnipidamist ja juhendaja 
korralduste mõistmist.  
 
IV ÕPPESISU 
 
2-12 kuu vanustel toetatakse haarde-, sammu-, sirutus-, roomamis-, ja jalatallareflekside 
kasutamist. Arendatakse tasakaalutunnetust ja koordinatsiooni. Proovitakse järjepidevalt 
lihtsamaid akrobaatilisi elemente ja liigutakse vanema abil selgete loovliikumise reeglite järgi. 
 
Omandatakse somaatilised soojendusharjutused – silitused, kogu keha massaazh. 
Tegeletakse riputus-, sirutus-, painutus- ja roomamisharjutustega. Püütakse tekitada tahtlike 
ja loovate liigutuste paljusus. Omandatakse klassikalised võimlemisharjutused (kukerpall, 
käru, jne.) 
 
1-2 aastastel arendatakse tasakaalu, koordinatsiooni ja osavust, jätkatakse akrobaatiliste 
elementidega, arendatakse jooksmise ja hüppamise oskust nii võistlus-kui loovmängudes. 
Kasutatakse erinevaid liikumisviise ronimisrajal, harjutatakse lihtsaid teatevõistlusi, riputus-, 



sirutus-, painutusharjutusi. Lihvitakse klassikalisi võimlemisharjutusi (kukerpall, käru, teerull 
jne.) 
2-4 aastased suunatakse täpselt akrobaatilisi harjutusi sooritama. Joogas tuntud asendite 
abil arendatakse tasakaalu, painduvust, koordinatsiooni, osavust, tähelepanu ja loovust. 
Mängidakse keerulisi mitmeetapilisi mänge. Loovliikumismängudes harjutatakse erinevate 
liikumisviiside iseseisevat leiutamist ja kasutamist lapse poolt. Harjutatakse keerulisi 
mitmeosalisi teate-ja rollimänge.Arutletakse oma liikumise üle.   
           
V ÕPITULEMUSED 
 
Lapsevanem saab õppetöö ja vestluste käigus tagasisidet oma lapse arengu kohta ja 
soovitusi lapse tasakaalustatud arendamiseks. Õppetöö tulemuseks on lapse tasakaalukas, 
mitmekesine ja eakohane füüsiline areng. Õppetöö aitab kaasa lapse jälgimis- ja 
jäljendusoskuste, tahte ja koostöövõime arengule. Perekond võib õpitulemusi hinnata lahtiste 
tundide ajal. 
 
VI KASUTATAV KIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID 
 

Vello Vaher. Väikelaste võimlemine. 2001 
Mary Joyce. Loovtants. 2013 
Anu Sööt. Loovmäng. 2011 
Holger Oidjärv.Tervitame päikest. Lastejooga.2004  
Mollie Davis. Movement and Dance in Early Childhood.2003 
 
Erinevas suuruses pallid, pulgad, nöörid, suled, torbikud, võimlemise “langevari”, toolid, 
võimlemismatid, pingid, redelid ja  nn. pehmed  terviklikuks rajaks moduleeritavad 
ronimistükid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 

VÄIKELASTE VÕIMLEMINE 
 
 
Sihtgrupp:   Imikud 2-12 kuuni ja väikelapsed 1-6 aastani. 
Õppemaht:  1-1,5 õppetundi nädalas 1 kord, 1,5 järjestikust õppetundi nädalas 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat 
   65 õppetundi aastas, sellest 53 õppetundi praktilist osa ja 
       12 õppetundi teoreetilist osa 
    
 
I ÜLDOSA 
 

Väikelaste võimlemise eesmärgiks on toetada laste füüsilist ja sotsiaalset arengut. 
Aidata kaasa lapse ja vanema koostööle.  
Anda vanematele ideid, kuidas oma lapsega  mitmekülgselt tegeleda. 
 
II ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Imikutel 2-12 kuuni toetatakse harjutusvaraga kaasasündinud reflekside kasutamist, 
eesmärgiga tagada sujuv ja kiire üleminek tahtlikele liigutustele.  
 
1-2 aastaste rühma eesmärgiks on õpetada lapsi jälgima ja kehaliselt jäljendama ning  
selgitada  loovliikumise  tegevuste abil lastele kõige lihtsamaid reegleid.  
 
2 – 6 aastaste rühma eesmärgiks on õpetada lapsi iseseisvalt ja täpselt sooritama harjutusi, 
jälgima jõukohaseid juhiseid grupi tegevustes. 
 
III ÕPPETEGEVUS 
 

 Õppeaja kestvus:  Imikud  2-12 kuud – 45 min + 15 min konsultatsiooni 
Lapsed 1-2 aastat  - 60 min + 15 min konsultatsiooni 

 2-6 aastat – 60 min + 15 min konsultatsiooni 

 Astmelt astmele ülemineku tingimused: 
 
Imikute rühmast üleminek eeldab kõndimise oskust.  
1-2 aastaste rühmast järgmisesse üleminek eeldab reeglitest kinnipidamist ja juhendaja 
korralduste mõistmist.  
 
IV ÕPPESISU 
 
2-12 kuu vanustel toetatakse haarde-, sammu-, sirutus-, roomamis-, ja jalatallareflekside 
kasutamist. Arendatakse tasakaalutunnetust ja koordinatsiooni. Proovitakse järjepidevalt 
lihtsamaid akrobaatilisi elemente ja liigutakse vanema abil selgete loovliikumise reeglite järgi. 
 
Omandatakse somaatilised soojendusharjutused – silitused, kogu keha massaazh. 
Tegeletakse riputus-, sirutus-, painutus- ja roomamisharjutustega. Püütakse tekitada tahtlike 
ja loovate liigutuste paljusus. Omandatakse klassikalised võimlemisharjutused (kukerpall, 
käru, jne.) 
 
1-2 aastastel arendatakse tasakaalu, koordinatsiooni ja osavust, jätkatakse akrobaatiliste 
elementidega, arendatakse jooksmise ja hüppamise oskust nii võistlus-kui loovmängudes. 
Kasutatakse erinevaid liikumisviise ronimisrajal, harjutatakse lihtsaid teatevõistlusi, riputus-, 



sirutus-, painutusharjutusi. Lihvitakse klassikalisi võimlemisharjutusi (kukerpall, käru, teerull 
jne.) 
2-4 aastased suunatakse täpselt akrobaatilisi harjutusi sooritama. Joogas tuntud asendite 
abil arendatakse tasakaalu, painduvust, koordinatsiooni, osavust, tähelepanu ja loovust. 
Mängidakse keerulisi mitmeetapilisi mänge. Loovliikumismängudes harjutatakse erinevate 
liikumisviiside iseseisevat leiutamist ja kasutamist lapse poolt. Harjutatakse keerulisi 
mitmeosalisi teate-ja rollimänge.Arutletakse oma liikumise üle.   
           
V ÕPITULEMUSED 
 
Lapsevanem saab õppetöö ja vestluste käigus tagasisidet oma lapse arengu kohta ja 
soovitusi lapse tasakaalustatud arendamiseks. Õppetöö tulemuseks on lapse tasakaalukas, 
mitmekesine ja eakohane füüsiline areng. Õppetöö aitab kaasa lapse jälgimis- ja 
jäljendusoskuste, tahte ja koostöövõime arengule. Perekond võib õpitulemusi hinnata lahtiste 
tundide ajal. 
 
VI KASUTATAV KIRJANDUS JA ÕPPEVAHENDID 
 

Vello Vaher. Väikelaste võimlemine. 2001 
Mary Joyce. Loovtants. 2013 
Anu Sööt. Loovmäng. 2011 
Holger Oidjärv.Tervitame päikest. Lastejooga.2004  
Mollie Davis. Movement and Dance in Early Childhood.2003 
 
Erinevas suuruses pallid, pulgad, nöörid, suled, torbikud, võimlemise “langevari”, toolid, 
võimlemismatid, pingid, redelid ja  nn. pehmed  terviklikuks rajaks moduleeritavad 
ronimistükid. 
 

 

Väikelaste võimlemise näidistunniplaanid 
 
A 
9.00-10.00  I grupp -laste jooga  2-6 aastased 
10.00-10.15  I grupi konsultatsioon 
10.15-11.15  II grupp   1,5-3 aastased 
11.15-11.30  II grupi konsultatsioon  
11.30-12.15  III grupp   4k-1 aastased 
12.15-12.30  III grupi konsultatsioon 
 
B 
  9.00-10.00  I grupp    2-6 aastased 
10.00-10.15  I grupi konsultatsioon 
10.15-11.15  II grupp   1,5-3 aastased 
11.15-11.30  II grupi konsultatsioon  
11.30-12.15  III grupp   4k-1 aastased 
12.15-12.30  III grupi konsultatsioon 

 
C 
  9.00-10.00  I grupp    2-6 aastased 
10.00-10.15  I grupi konsultatsioon 
10.15-11.15  II grupp   1,5-2 aastased 
11.15-11.30  II ja III grupi konsultatsioon  
11.30-12.30  III grupp   1-1,5 aastased 
12.30-13.15  IV grupp   4k-1 aastased 
13.15-13.30  IV grupi konsultatsioon 


