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Eesmärk: Õpilaste teadlikkus oma toitumis-, liikumis- ja magamisharjumustest tõuseb. Õpilased 
oskavad teha järeldusi täidetud tabeli põhjal ja leida võimalusi oma harjumuste muutmiseks. Õpilased 
töötavad grupis ja koostavad kokkuvõtteid.  
 
Märksõnad:  aktiivne eluviis, tervislik toitumine, magamine, nutivahendid 

Ained: inimeseõpetus, loodusõpetus, eesti keel, matemaatika 

Vanus/klass: 7-12. Aastased (1.-6. klass) 

Kestvus: Vähemalt 2x 45 minutit  

Kirjeldus:  

1. Enne vaatluspäeviku täitmist on õpilased arutlenud klassis tervislikust  toitumisest, aktiivsest 

liikumisest, uneajast ja unevõlast ning digivahendite kasutamisest.  

2. Iga nimetatud teema juures on (näiteks rühmatööna) lisatud/läbi räägitud kasutegurid ja 

ohutegurid. Kindlasti lisatakse ka võimalikud lahendused olukorra parandamiseks.  

Õpetaja võib esitada selgitavaid küsimusi näiteks:  

UNEAEG -  Kuidas inimene ennast tunneb, kui tema uneaeg on õige pikkusega (tunnid)? 

Miks on uneaeg vanuse järgi erinev? Mis juhtub, kui tekib unevõlg? Võimalikud lahendused 

uneaja reguleerimiseks? 

3. Teemade käsitlemise järel vaadatakse klassis koos vaatlustabel (lisa1) läbi. Lepitakse kokku 

periood vaatluseks ja tabeli täitmise koht (kodus või koolis).  

4. Õpilasele on suureks toeks, kui vaatluspäevikut täidab terve tema pere ja õpetaja. 

5. Vaatlusperioodi lõppedes analüüsitakse tulemusi klassiruumis. Seda võib teha individuaalselt 

või rühmades. Küsimustele leitakse vastused ja võimalusel kutsutakse tundi spetsialist, kes 

aitab lahendusi leida või nõu anda.  

6.  Kokkuvõtted vaatluspäevikutest saab esitada diagrammidena, mõistekaardina, postritena 

(lisa2).  

7. Väga hea on teha seda näiteks õppeaasta alguses ja lõpus ning võrrelda tulemusi.  

Vaatluspäevik  „Tervislik eluviis – toit, aktiivne liikumine, uneaeg“ 
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Lisa 1. Vaatluspäevik „MINU TERVISLIK ELUVIIS“                               
 
Nimi:      Klass:      Vaatlusperiood: 

TOITUMINE esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev 

hommikusöök (loetle, 
mida sõid) 
 

 

 

       

lõunasöök (loetle, mida 
sõid) 
 

        

õhtusöök (loetle, mida 
sõid) 
 

        

puu-ja juurviljad päeva 
jooksul (loetle, mida ja 
kui palju sõid) 
        

 

Kuivõrd tervislik oli sinu arvates sinu toidulaud? Värvi õunad skaalal 1-7 (1- ei olnud tervislik, 7- oli väga tervislik) 

  
Selgita (mida jätkata, mida muuta?)  
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LIIKUMINE esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev 

sport/liikumine koolis 
(pane kirja minutites) 
 

        

sport/liikumine vabal 
ajal (pane kirja 
minutites) 
 

        

Aeg arvuti või telekaga 
vabal ajal (pane kirja 
minutites) 
 

      

 

 

Mis sa arvad, kas liikusid piisavalt sel nädalal? Värvi õunad skaalal 1-7 (1- ei liikunud piisavalt, 7- liikusin piisavalt) 

  
Selgita (mida jätkata, mida muuta?)  
 

UNEAEG 
pühapäev/ 
esmaspäev 

esmaspäev/ 
teisipäev 

teisipäev/ 
kolmapäev 

kolmapäev/
neljapäev 

neljapäev/ 
reede 

reede/ 
laupäev 

laupäev/ 
pühapäev 

Uinusin: 
Ärkasin: 
Uneaeg kokku: 
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Lisa 2. Näited kokkuvõtetest 
1. Kokkuvõtted diagrammidena (saab teha arvutiklassis või käsitsi matemaatikatunnis) 

 
 
2. Kokkuvõtted jutuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kokkuvõtted postritena.  


