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Tiiu Tiivel



Meie pere lugu



• Eriolümpia väikesportlaste programm loodi rahvusvahelise 
eriolümpia organisatsiooni poolt eesmärgiga pakkuda varajasi 
arenguvõimalusi eelkooliealistele intellektipuudega lastele läbi 
juhendatud kehalise aktiivsuse

• Mängulis-sportlik programm vanusele 2-7 eluaastat

• Pakub võimalusi lapse füüsiliseks, tunnetuslikuks ja sotsiaalseks 
arenguks

• Mitmekülgne programm – saab läbi viia kodus, lasteaias, 
sõpruskonnas, spordiklubis

• Kaasab intellektipuudega lastele lisaks ka tavaintellektiga lapsi

• Tutvustab peredele eriolümpia kogukonda

• Sobib hüppelauaks tulevastele eriolümpia sportlastele

Eriolümpia väikesportlaste programm



1. BAASOSKUSED

2. KÕNDIMINE JA JOOKSMINE

3. TASAKAAL JA HÜPPAMINE

4. PÜÜDMINE

5. VISKAMINE

6. KÄEGA LÖÖMINE/TABAMINE

7. JALAGA LÖÖMINE

8. EDASIJÕUDNUD

8-nädalane harjutustsükkel



Eriolümpia väikesportlaste programm Eestis

• Programmi koordineerimisega alustati 2013. aasta septembris

• Esimene avaüritus 10. jaanuaril 2014 Tartu Nukitsamehe lasteaias

• Kokku on programmis osalenud 7 lasteaeda ja 81 last – 
    51 poissi/30 tüdrukut

Tartu lasteaed Nukitsamees 
Tartu lasteaed Pääsupesa 
Tartu Maarja Kooli lasteaed
Põlva Roosi Kooli Lasteaed

Jaagu Lasteaed Põhikool Viljandimaal
Tallinna Männikäbi lasteaed

Võru lasteaed Sõleke



Eriolümpia väikesportlaste programm Eestis

• Programm hõlmab lasteaia liikumisõpetaja instrueerimist ja 
spetsiaalseid mängulis-sportlikke harjutusi

• Alustamine toimub koos avaüritusega, kuhu on oodatud lapsed 
koos vanematega

• Õppeaasta jooksul viib eriolümpia harjutusi läbi ja kaasab 
olemasolevasse õppekavasse lasteaia liikumisõpetaja

• Õppeaasta lõpeb vahva lõpuõhtuga, kus toimub kõigi laste 
autasustamine medali ja diplomiga, koogisöömine ning lapsed 
saavad koos vanematega aega veeta mängutoas või spordisaalis

• EO toetab vajalike sportlike vahenditega (omad vahendid + Mattel 
Childrens Foundation)



EO väikesportlaste programm väljaspool 
lasteaeda

• Esinemised erinevatel üritustel

- 10. dets 2014 Tartu A Le Coq spordihoones toimunud EO 
iluvõimlemise võistlusel esinesid Tartu Nukitsamehe lasteaia EO 
väikesportlaste programmi sportlased

• Eelkooliealiste laste trennid Tartu Kroonuaia Kooli saalis ja 
Tallinna Mustamäe päevakeskuses



Eelkooliealiste laste trennid



Kaelalülide liigne liikuvus ehk AAI



Aitäh kuulamast ja mõnusat sportlikku sügist!
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