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Taustinformatsioon:  

 

Mihklilaat on Tartu Lasteaed Pääsupesa traditsiooniline üritus, mis toimus käesoleval õppeaastal 

kuuendat korda. Teadaolevalt korraldavad Mihklilaata ka paljud teised lasteaiad, kuid meie peame 

oma eripäraks seejuures ka töötubade läbiviimist. Kõik töötoad on seotud õppeaasta teemaga, mille 

eesmärgiks on õppeaasta teema ja sisu tutvustamine  nii lastele kui lastevanematele. 2014/2015. 

õppeaasta teemaks oli meil „Hoia maailma ja maailm hoiab sind“. Selle teema raames soovisime 

käsitleda õppeaasta jooksul säästva arengu ja keskkonna teemasid ning esmajärjekorras keskenduda 

lastega just loodushoiule, mahetoidule ja taaskasutusele. Üritust võib nimetada ka ülemajaliseks 

perepäevaks, kus pered saavad lasteaia ruumides iseseisvalt ühest töötoast teise liikuda ja Pääsupesa 

meeskonna juhendamisel koos tegutseda. Eelnevalt on rühmade tasandil panustatud ka koostööle, 

sest peresid on kaasatud ka laada kauba valmistamisse.  

 

Tegevuse eesmärgid: 

 

 Pöörata tähelepanu isetegemisele ja väärtustada oma kasvatatud aiasaadusi ning oma valmistatud 

hoidiseid, küpsetisi. 

 Tekitada lastes ja lastevanemates huvi toidu temaatika vastu. 

 Kaasata lasteaia ühistegevusse lapsevanemaid ning pakkuda peredele koostegemise võimalusi 

töötubades. 

 Tutvustada lastele ja lastevanematele töötubade kaudu käesoleva õppeaasta teemat ja sisu. 

 

Sihtrühm: 

 

Kõik Tartu Lasteaed Pääsupesa lapsed (195) ja lapsevanemad 

 

Tegevuse kirjeldus: 

 

Mihklilaat toimus 29.09.2014. Lasteaia erinevad ruumid olid kujundatud töötubadeks ning igas 

töötoas oli vähemalt kaks Pääsupesa lasteaia meeskonna liiget vastava töötoa tegevust juhendamas.  

 

- ÖKOLAAT oli avatud lasteaia võimlas. Kogu laadakaup oli omavalmistatud ja selle 

rohkuse ning mitmekesisuse eest olid hea seisnud nii lapsed, lapsevanemad kui ka Pääsupesa 

meeskond. Eelnevalt oli laadakaupa valmistatud/meisterdatud nii lasteaia erinevates rühmades 

erivanuses lastega kui peredega kodudes. Lapsevanemad olid laadale müügiks toonud ise 

kasvatatud, küpsetatud, sisse tehtud, valmistatud kaupa. Lapsed õpetajate juhendamisel olid  

meisterdanud erinevaid praktilise suunitlusega taaskasutatavatest vahenditest tehtud kaupa,           

aga ka rühma kokanduskeskuses valmistatud ökoküpsetisi või hoidiseid.  

 



 
Ökolaat lasteaia võimlas (foto autor Tartu Lasteaed Pääsupesa õpetaja Krista Bernhardt) 

 

 
Sipsiku rühma kaup ökolaadale (foto autor Tartu Lasteaed Pääsupesa õpetaja Reet Rajamäe) 

 
 



 

Pääsusaba rühma ökolaada laup (foto autor Tartu Lasteaed Pääsupesa õpetaja Krista Bernhardt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääsusaba rühma lapsed ökolaadale kõrvitsasalatit valmistamas (foto autor Tartu Lasteaed 

Pääsupesa õpetaja Krista Bernhardt) 

 

 

 



Lisaks ökolaadale said pered külastada töötubasid, mille tegevused olid kantud keskkonna ja 

säästva arengu teemast: 

 
Mihklilaada kava/töötoad (foto autor Tartu Lasteaed Pääsupesa õpetaja Krista Bernhardt) 

 

Lapsed said koos vanematega meisterdada munakarpidest helikopterit, wc paberi rullist pokut,   

valmistada  vihmapille, teha märgipressiga rinnamärke, mängida lasteaia ruumides 

fotoorienteerumist, külastada kohvikut, kus 

pakuti taimeteed ja omavalmistatud 

küpsetisi/suupisteid ning tutvuda saali 

ülesseatud näitusega. Keskkonnateemaline 

näitus: "Ma pole külaline, ma elan siin“ on 

rändnäitus, mille laenutasime Tartu 

Loodusmajast ja mis avardas nii laste, kui 

täiskasvanute silmaringi keskkonna 

teemadel.      

 

Keskkonnateemaline näitus: 

 

        Ma pole külaline, ma elan siin 

     

      



           

      Kohvik, kus pakutakse      

            taimeteed ja maheküpsetisi 

 

 

 

 

 

Märgipressiga toidu või  

loodusteemalise pildiga märgi valmistamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Munakarpidest helikopteri meisterdamine 

 

          

 

 

 

 

Taaskasutatavast materjalist vihmapilli  

meisterdamine   

 

 

 

 
(Fotode autor Tartu Lasteaed Pääsupesa õpetaja Krista Bermhardt) 

 

 

 

Lõiming:  

 

Mihklilaada töötubade tegevused olid lõimitud erinevate õppe- ja kasvatustegevuste 

valdkondadega: keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine ja muusika. Mihklilaada 

ettevalmistused rühmades olid samuti õpetajatel planeeritud ja läbi viidud erinevate õppe- ja 

kasvatustegevuste valdkondadena, sealhulgas kokanduskeskuste aktiivse rakendamisega.  



 

Tegevustes kasutatud materjalid ja vahendid: 

 

Mihklilaada ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kasutati väga palju erinevaid ja mitmekesiseid 

vahendeid/materjale, nt: erinevad taaskasutatavad vahendid (munakarbid, erineva suuruse ja 

tugevusega papprullid, jäätisepulgad), paberkotid, erinevad kunstitarbed jm. 

 

Läbiviidud tegevuste hindamine: 

 

Mihklilaada korraldamiseks oli moodustatud töögrupp, kes kaasas ürituse ettevalmistamisse ja 

läbiviimisse kogu lasteaia meeskonna. Ürituse ettevalmistav protsess sujus mitmete läbirääkimiste 

ja kokkulepete sõlmimise tulemusel lõppkokkuvõttes edukalt. Ürituse jooksul saime 

lapsevanematelt positiivset tagasisidet nii laadakauba rohkuse ja mitmekesisuse suhtes kui ka 

töötubade tegevuste suhtes. Kui sellel aastal jagasime ökolaadalt saadud tulu rühmade vahel 

võrdselt ära ja iga rühm sai ise otsustada, mida saadud tulust oma rühmale soetab, siis järgmisel 

aastal soovime laada tulu paigutada heategevusse.  

 

Koostööpartnerid: 

 

 Tartu Loodusmaja – keskkonnateemaline näitus 

 Caravan Grupp OÜ – märgipressi laenutus 

 Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond 

 Tartu Lasteaed Pääsupesa lapsevanemad – ökolaada kaup ja kohviku maheküpsetised 

 

 


