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Õppimise viisid

Margus Pedaste (2018) kirjeldab õpikäsitusi läbi viie erinevat
õppimist iseloomustava metafoori, mis on sõnastatud Robert-Jan 
Simonsi ja Manon Ruijtersi artiklis “Varieties of work related 
learning”:

 omandamine (acquisition),

 osalemine (participation),

 avastamine (discovery),

 tajumine (apperception),

 harjutamine (exercising).

Rohkem infot leiad https://sisu.ut.ee/opikasitus/erinevad-
%C3%B5ppimisviisid

https://sisu.ut.ee/opikasitus/erinevad-%C3%B5ppimisviisid


Koostöine 
õppimine

 Koostöine õpe seisneb koos tegutsemises ühise eesmärgi nimel. Seejuures on 
oluline nii iga osaleja enda kui teiste grupiliikmete õppimise maksimeerimine. 

 Koostöises õppes õpitakse üksteiselt samavõrra kui õpetajalt või juhendajalt, et 
jõuda ühiselt konstrueeritud uue tähenduseni. 

 Sellise õppimise puhul taotletakse konsensust võistluslikkuse ning end paremaks 
pidamise asemel. 

Koostöist õppimist toetavad:

 positiivne vastastikune sõltuvus, 

 individuaalne vastutus, 

 näost-näkku suhtlus, 

 sotsiaalsed oskused ning grupitöö ja 

 toimimise analüüsimine - reflektsioon oma edasimineku ning suhete teemadel 
(HTM, TLÜ & TÜ 2017, 9).



Õppimise 
kavandamine

1.aasta

• Valdkondlike/aine teadmiste ja oskuste arengu eesmärgid

• Üldoskuste arengu eesmärgid

2.aasta

• Valdkondlike/aine teadmiste ja oskuste arengu eesmärgid

• Üldoskuste arengu eesmärgid

3. aasta

• Valdkondlike/aine teadmiste ja oskuste arengu eesmärgid

• Üldoskuste arengu eesmärgid



Esmased 
õpioskused

 Lugemisoskus

 Kirjutamisoskus

 Arvutamisoskus

Neid oskusi hakkab laps kohe praktikas kasutama. Need on 
aluseks ka kõigi teiste õpioskuste omandamisel.

koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling

Varem ei ole alati parem

Vaadake erinevusi tüüpilise eelkooliealise lapse käe 
(vasakul) ja tüüpilise 7-aastase käe (paremal) vahel. 
Kuna lasteaiaealise lapse käsi ei ole veel välja 
arenenud, pole ta valmis veel kirjutama.

Selleks, et õigesti toetada käe väljakujunemist, tuleb 
pakkuda talle sobilikke tegevusi. 

Mängutainas, värvimine, lõikamine, liimimine, õues 
mängimine, mullas kaevamine, sensoorne mäng, 
riietumismäng, teaduslikud katsed, pärlite loomine, 
pusled, pallide viskamine jne . 

Kõik need tegevused aitavad lapse kätel areneda. Kui 
laps on füüsiliselt valmis kirjutama, siis ta seda ka teeb! 
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0 – 3 a. (uurimine – treening, 
toimingute lihtne kordamine)

3 – 10 a. (mäng – harjutamine, 
tegevuse tulemust teadvustav 

kordamine)

10 – 16 a. (õppimine – seose loomine 
omandatu ja omandatava vahel)

16 - ......(enesekasvatus – seose 
loomine omandatu ja isiksuse kui 

terviku vahel)



Lapse arengu 
toetamine
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Õuesõpe ja 
seadusandlus



Riiklik 
õppekava

KELA RÕK

§ 5. Õpikäsitus

 Laps õpib matkimise, 
vaatlemise, uurimise, 
katsetamise, suhtlemise, 
mängu, harjutamise jms 
kaudu. 

 Pedagoogid on laste arengu 
suunajad ning arengut 
toetava keskkonna loojad. 

 Laps on õppe- ja 
kasvatustegevuses aktiivne 
osaleja ning tunneb rõõmu 
tegutsemisest.

PK RÕK

§ 5. Õppimise käsitus

Õpet kavandades ja ellu viies:

 võimaldatakse õpilastele 
mitmekesiseid kogemusi
erinevatest kultuurivaldkondadest;

 kasutatakse teadmisi ja oskusi 
reaalses olukorras; tehakse 
uurimistööd ning seostatakse 
erinevates valdkondades õpitavat 
igapäevase eluga;

 kasutatakse nüüdisaegset ja 
mitmekesist õppemetoodikat, -
viise ja -vahendeid (sealhulgas 
suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja 
visuaalseid õppevahendeid, 
aktiivõppemeetodeid, 
õppekäike, õues- ja 
muuseumiõpet jms);



Riiklik 
õppekava

KELA RÕK

§ 7. Rühma õppe- ja 
kasvatustegevuse 
kavandamine

 Lapse kasvades ja arenedes 
lähtutakse õppesisu valikul 
üldjuhul põhimõttest –
lähemalt kaugemale, 
üksikult üldisemale. 

 Õppe- ja kasvatustegevus 
seotakse eelkõige kodukoha 
inimeste, looduse ja 
asutustega.

 Õpitavaga (objektid, 
nähtused) tutvutakse 
loomulikus keskkonnas. 

PK RÕK

§ 5. Õppimise käsitus

 Õppe lõimimine saavutatakse 
erinevate ainevaldkondade
õppeainete ühisosa järgimisel, 
õppeainete, koolisiseste 
projektide ja läbivate teemade 
ühiste temaatiliste rõhuasetuste, 
õppeülesannete ning -viiside abil. 

 Lõimingu saavutamiseks korraldab 
põhikool õpet ja kujundab 
õppekeskkonda ning õpetajate 
koostööd viisil, mis võimaldab 
aineülest käsitlust: täpsustades 
pädevusi, seades õppe-eesmärke 
ning määrates erinevate 
õppeainete ühiseid probleeme ja 
mõistestikku.



Riiklik 
õppekava

KELA RÕK

 Rühma õppe- ja 
kasvatustegevus viiakse läbi 
esteetilises ja turvalises ning 
üksi ja ühistegevusi 
võimaldavas keskkonnas. 

 Tegevuskoha valikul 
arvestatakse nii üldisi kui ka 
valdkondade õppe- ja 
kasvatustegevuse eesmärke, 
eri valdkondade sisude ja 
tegevuste lõimimist, 
tegevusteks vajalikke 
vahendeid ning pedagoogide 
ja personali kaasamist. 

PÕ RÕK

§ 6. Õppekeskkond

 Õpet võib korraldada ka 
väljaspool kooli ruume 
(sealhulgas kooliõues, 
looduses, muuseumides, 
arhiivides, 
keskkonnahariduskeskustes, 
ettevõtetes ja asutustes) ning 
virtuaalses õppekeskkonnas.

 Õppetöö korraldamise alus 
võib esimeses kooliastmes olla 
üldõpetuslik tööviis. Sõltuvalt 
õpilaste ettevalmistusest võib 
kasutada ka aineõpetuslikku 
tööviisi või üld- ja aineõppe 
kombineeritud varianti.



Säästev areng 
2030 
Haridus-
valdkonna 
arengukava 

 Tagada 2030. aastaks, et kõik õppurid omandavad teadmised ja 
oskused, mis on vajalikud säästva arengu toetamiseks, pakkudes 
muu hulgas teadmisi säästvast arengust ja säästvast eluviisist, 
inimõigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, rahu ja vägivallatu 
kultuuri edendamisest, maailmakodanikuks olemisest ja 
kultuurilise mitmekesisuse hindamisest ning kultuuri osast 
säästva arengu saavutamisel. 

 Arengukavas on läbiva põhimõttena ühiskonna ja 
looduskeskkonna säästev areng. Arendatakse Eesti inimeste 
teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis võimaldavad teostada end 
isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu 
edendamist ja üleilmset säästvat arengut.



Säästev areng 
2030 
Haridus-
valdkonna 
arengukava 

Mõju elu- ja looduskeskkonnale - et toetada elu- ja 
looduskeskkonna säästvat arengut ning inimeste 
keskkonnateadlikkust, käsitatakse seda teemat haridusvaldkonna 
arengukava ühe läbiva põhimõttena. 

Peamised elu- ja looduskeskkonna säilitamist toetavad tegevused 
haridusvaldkonna arengukavas on järgmised: 

 taristu vastavus ruumikvaliteedi põhimõtetele; 

 säästva arengu põhimõtteid järgivad õppekavad, sh inimeste 
väärtushinnangute ja käitumise kujundamine 
keskkonnahoidlikumaks; 

 õppemeetodite mitmekesistamine, sh õuesõpe, 
keskkonnahariduse projektid ja keskkonnateadlikkuse 
arendamine läbiva teemana.



Laste tervis

Eesti Tervise Arengu Instituudi (TAI) osalusel läbi viidud Objectively
measured physical activity in European children: the IDEFICS uuringust 
selgub, et enamus Euroopa, sh Eesti lastest ei ole kehaliselt piisavalt 
aktiivsed. Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 
minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas. Eestis oli 
tervise säilitamiseks optimaalsel määral aktiivsed vaid 13% 2-10-
aastastest tüdrukutest ning 27% poistest. (Konstabel et al 2014.) 
Positiivsena saab välja tuua, et 2018. aastal läbiviidud uuringu 
tulemustel kehaline aktiivsus tüdrukute hulgas on veidi tõusnud, 
võrreldes 2014. aastaga 2% võrra, samal ajal kui poiste hulgas on see 
aga kahjuks 4% võrra langenud (TAI 2018)

Euroopa nooremate kooliõpilaste seas läbiviidavas laste rasvumise 
seires (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI) 
osales Eesti 2019. aastal teist korda. Uuringu tulemused näitavad, et 
meie õpilastest on ülemäärase kehakaaluga iga kolmas poiss ja iga 
neljas tüdruk. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kasvunormide 
järgi olid Eestis kõigist uuritavatest 2 protsenti alakaalulised, 68 
protsenti normaalkaalulised, 18 protsenti ülekaalulised ja 11 protsenti 
rasvunud. Eesti uuringus osales nii esimestest kui ka neljandatest 
klassidest enam kui 6000 õpilast. (Tervise arengu Instituut 2020)



Miks on oluline 
kasutada avatud 
õpikeskkonda?



Õpikäsitus 

 Konstruktivistliku õpiteooria järgi loob õppija õppides aktiivselt 
uut teadmist, mitte ei ole info passiivne vastuvõtja. Uut
informatsiooni tõlgendatakse vastavalt oma senistele teadmistele
ja maailmapildile.

 Sotsiaalkonstruktivism rõhutab sotsiaalse konteksti ja teiste 
inimeste kaasmõju õppimise protsessis. Sotsiaal-
konstruktivistlikus õpikeskkonnas on õpetaja roll esmalt välja 
selgitada õppija olemasolevad teadmised ning uus teadmine 
nendega seostada. Õppimine saab niisiis toimuda vaid õppija 
lähima arengu tsoonis, s.o lähtuvalt arengutasemest, kus 
õppija on võimeline probleeme iseseisvalt lahendama.

Koostaja Lehte Tuuling 



Säästev areng 
saab alguse iga 
ühest meist:

Agenda 2030 EN (2018)



Säästev areng 
saab alguse 
igaühest meist 
endist

Agenda 2030 EN (2018)

https://youtu.be/wN3ePPF949c
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Säästev areng

Säästev areng tähendab rahuldava elukvaliteedi tagamist praegu 
ja tulevikus. Säästva arengu saavutamiseks peame muutma oma 
mitte-säästvaid tarbimisharjumusi: 

 Selle asemel, et ehitada maju, mis toodavad jäätmeid, saastavad 
õhku, tarbivad energiat, peaks looma ehitisi, mis puhastavad 
õhku ja vett ning toodavad energiat ise. Nii saaksime elada 
jätkuvalt mugavat elu, kuid probleemide tekitamise asemel hoopis 
lahendaksime neid. 

 Säästvasse arengusse saame panustada kõik oma säästva 
eluviisiga, mis tähendab energia säästmist, prügi vähendamist, 
igapäevaste esemete korduvkasutamist ja ümbertöötlemist 
ning keskkonnateadlikku šoppamist. Jälgides 
keskkonnateadlikult oma igapäevaseid tegevusi, võime korda 
saata väga palju.



Ökoloogiline 
mõtteviis

Ökoloogiline mõtlemine on omamoodi elufilosoofia, kus kõik 
valikud ja tegevused on tehtud silmas pidades eelkõige 
ümbritseva keskkonna ja kõikide teiste elusolendite huve. See ei 
ole lihtsalt säästlik ja keskkonnateadlik olemine, vaid kõikehõlmav 
suhtumine ellu.

Ökoloogiline 

- organismide ja nende elukeskkonna vahelisi suhteid puudutav; 

- keskkonna säilimist toetav, keskkonnahoidlik. 

Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) Ökoloogiline.

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=%C3%B6koloogiline&F=M

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=%C3%B6koloogiline&F=M


Earth Overshoot Day tähistab kuupäeva, mil inimkonna nõudlus ökoloogiliste ressursside ja 
teenuste järele antud aastal ületab seda, mida Maa suudab sel aastal regenereerida. 
https://www.overshootday.org/

26.10.2022

December 29, 1970
December 20, 1971
December 10, 1972
…………………………...
August 4, 2014
August 5, 2015
August 5, 2016
August 1, 2017
July 29, 2018
July 29, 2019
August 22, 2020
July 30, 2021
July 28, 2022

https://www.overshootday.org/


Vaata lisaks 
https://www.overshoot
day.org/newsroom/cou
ntry-overshoot-days/

Country Overshoot Day

Estonia March 23, 2021

Denmark March 26, 2021

Aruba March 29, 2021

Belgium March 30, 2021

Estonia 3/14/2022

Finland 3/31/2022

Latvia 4/1/2022

Sweden 4/3/2022

https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


Kogukondlik õppimine



Asukoha-
põhine 
pedagoogika 
(place based
pedagogy)

Õuesõppe tähenduse laiemaks mõistmiseks on kaasajal hakatud 
kasutama uut mõistet kohapõhine pedagoogika (Place Based
Pedagogy , A Pedagogy of Place jne). 

Kohapõhine pedagoogika (haridus) on selline lähenemine 
õppekavade arendamisele ja õpetamisele, mis juhib õpilaste 
tähelepanu kohalikule kultuuridele, nähtustele ja probleemidele. 

Seda nimetatakse ka kogukonnapõhiseks hariduseks või 
kohtteadmistele põhinevaks õppimiseks. Lisaks õpilaste 
akadeemilisele ettevalmistamisele seovad õpetajaid õppeprotsessi, 
kes seda lähenemisviisi kasutavad, tihedalt keskkonnateadlikkuse ja 
kogukonna arendamisega, mis on kaks jätkusuutliku hariduse 
keskset probleemi.



Kohapõhine 
õpetamine ja 
õppimine

Kohapõhist õpetamist ja õppimist kavandatakse kohas, mis võib olla 
kas siseruumis või looduslik paik, mis omab tähendust kohalike 
inimeste kogemuste põhjal või on nendega seotud.

Kohapõhine õppekava ja õpetamine on peamiselt mõeldud laste 
motiveerimiseks humanistliku ja teadusliku lähenemise kaudu 
panustama kohaliku keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkuse 
edendamiseks (Gruenewald ja Smith 2008).

Sel eesmärgil integreerivad kohapõhisel põhimõttel õpetavad 
pedagoogid sageli erinevaid õppekeskkondi, kogukonnapõhiseid või 
kogemuslikke õpieesmärke ja erinevaid aktiivõppe meetodeid 
(juhtumipõhine õpe, probleemipõhine õpe, uurivõpe, avastusõpe ja 
tegevusuuringud).



Asukohapõhin
e pedagoogika

Asukohapõhise hariduse keskmes on usk, et igas vanuses lapsed on 
võimelised oluliselt panustama kogukonna elus. Kui neile anda 
selleks võimalus, suureneb nende soov õppida ja usk oma 
võimetesse olla muutuste teguriks. 

Uuringud on näidanud, et kui asukohapõhist haridust rakendatakse 
tõhusalt, saavad kasu nii lapsed kui ka kogukonnad ning õpetajad 
kogevad sageli professionaalset ja isiklikku rahulolu.

Siinkohal kaks näidet. 

Loe juurde Oxford Research Encyclopedias – Education – Place
Based Education http://oxfordre.com/

http://oxfordre.com/


Norra

Wenche Ronning ja Bronwen Cohen kirjeldavad kohaspetsiifilist 
haridust Norras ja Šotimaal 2014. aastal International Perspectives in 
the Early Years. 

Norras on kohapõhine haridus lasteaialaste õpikogemuste keskne 
tunnus. Õpetajad on kohustatud pakkuma lapsele pidevaid 
võimalusi oma kodukeskkonna looduskeskkonnaga sidumiseks ning 
eeldatavasti sisaldab see õues mängimist iga lasteaiapäeva jooksul. 
Samuti tehakse jõupingutusi, et tutvustada lapsi oma piirkonna 
majanduslike ja kultuuriliste traditsioonidega. lapsed külastavad 
kohalikke tööstusharusid, põllumajandusettevõtteid ja muuseume. 
Lasteaias ja ka väljaspool seda tutvustatakse lapsi piirkondlike
toitumistavade, lugude/muistendite ja kohaliku käsitööga.



Šotimaa

Šotimaa kaks hariduse strateegiadokumenti 2004. aastal Curriculum
for Excellence
(http://www.gov.scot/Publications/2004/11/20178/45862) ja seejärel 
2010. aastal  Learning and Teaching in Scotland (http: 
//www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/index.asp) 
on innustanud õpetajaid kasutama kohalikke keskkonna- ja 
kultuuriressursse. 

Excellence'i õppekava rõhutab aktiivse õppimise väärtust ja nõuab 
tungivalt, et õpetajad viiksid õppetööd läbi  väljaspool klassiruumi ja 
kasutaksid probleemipõhist metoodikat. Samuti käsitleb see 
Šotimaa kodumaa päritoluriikide, eriti gaalide keelte õpetamise 
väärtust, samuti kohalikke eluviise, sealhulgas kauaaegset 
traditsiooni maakasutuse ja -juhtimise strateegias. 

2010. aasta poliitiline avaldus annab veelgi selgesõnalisi juhiseid 
selle kohta, kuidas õues võib erinevaid aineid õpetada.



Õpikeskkond 

Õpikeskkond peab: 

 olema loomulik ja autentne;

 olema eakohane ning lapsele arusaadav;

 võimaldama avastamist ja tähenduste konstrueerimist;

 võimaldama aktiivset ja kogemustepõhist õpet;

 võimaldama kasutada kõnet mitmesugusteks 
toiminguteks;

 toetama lapse õppimist ja arusaamist ümbritsevast 
keskkonnast.



Mille poolest 
õueruum on 
siseruumist 
erinev?

 Õues on rohkem ruumi, võib olla lärmakam ja õu pakub rohkem 
võimalusi füüsiliseks aktiivsuseks ja tunnetuslikuks kogemiseks

 Õpetaja saab olemasolevaid võimalusi ära kasutada parimal viisil 
lõimides ainevaldkondi/ aineid toetamaks lapse igakülgset 
arengut.

 Õuekeskkonda tuleb kasutada kui siseruumide laiendust. See peab 
olema õpikeskkond, mis on sama hoolikalt planeeritud, kui toas 
sisseseatud tegevuskeskused või õpinurgad, ta peab toetama 
sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste arengut ja teadmiste 
täiustumist.



Margaret
Edington
(2003) pakub 
välja järgmisi 
õpiõue
elemente:

 ronimise ala

 ruumi jooksmiseks

 ala tõukeratastega, jalgratastega, autodega sõitmiseks

 ala väikeste vahenditega tegutsemiseks

 vaikuse ala

 ala peitmiseks

 metsik ala

 ala ehitus- ja loovmängudeks

 ala looduslike materjalidega mängimiseks

 aiandusala



Esbensen
(1987) on 
jaganud 
õuesõppe ala 
seitsmeks 
tsooniks:

 Ülemineku/sisenemine ala (transition)

 Manipuleeritav/loominguline ala  (manipulative/creative)

 Projektiivse- / fantaasiamängu ala (projective/fantasy)

 Ühine/sotsiaalne ala (focal/social)

 Sotsiaalne/loovmängu ala (social/dramatic)

 Füüsilise tegevuse ala (physical)

 Naturaalsete elementide ala (natural element)



Eelnevat 
kokkuvõttes võib 
välja tuua 
järgmised lapse 
arengualad, mis 
peaksid 
õuesõppes
kindlasti 
toetatud saama:

 loovmängu oskused

 ehitus- ja konstrueerimismängu oskused

 jämemotoorika areng

 peenmotoorika areng

 keskkonnateadlikkuse ja teadusliku tunnetuse areng

 loovuse areng 

 reflektsioonioskuse areng



Õuesõppe ala 
rajamise 
põhimõtted:

 Sobib ümbritsevasse keskkonda

 Looduslikud piirid (puud, põõsad jne)

 Multifunktsionaalne

 Seotud looduskeskkonnaga

 Erinevate pinnavormide kasutamine

 Võimaluste maksimaalne kasutamine

 Erinevate vahendite kasutamine

 Avatud juurdepääs ja aktiivse mängu võimalused

 Aastaringne võimalus tegevuste läbiviimiseks

 Turvalisus

 Hinna ja kvaliteedi suhe



Õpiõu lasteaia või kooli 
vahetus ümbruses



1. Võimalus 
tegutseda 
looduslike 
materjalidega:

Looduslikud materjalid, sh liiv ja muld, on parimad ressursid millega 
väljas tegutseda.

1. Hea valik multisensoorseid looduslikke materjale:

 ergutab lapse rahuldamatut uudishimu uurida „asjade“ maailma;

 arendab intellektuaalseid oskusi: jälgides detaile, sortides, 
liigitades ja mustreid tehes;

 pakub võimalusi tööks;

 arendab peenmotoorikat ja kehalisi võimeid;

 toetab kujutlusvõimet ja loovust;

 laiendab erinevates tegevustes interaktsioon ja kuulamisoskust;

 suunab kirjeldama täiskasvanutele, mis lapse ümber toimub.



2. Võimalus 
kogeda 
elusloodust:

 Väikesed lapsed omavad tihedat seost elusloodusega ja seda ei 
tohi kaotada;

 isiklik kontakti säilimineloodusega eeldab palju aega iga päev 
reaalseks ja vahetuks kokkupuuteks elava maailmaga enda ümber; 

 vahetu kontakt loob ühtekuuluvustunde.



3. Võimalus 
kasvatada 
taimi:

 õppides ise tegema saavad lapsed tõelisi kogemusi tugevalt 
emotsionaalses kontekstis;

 tugevdab isiklikku kontakti loodusega;

 loob kehalise aktiivsuse ja kõikide meelte arenguvõimaluse;

 annab võimaluse teha koostööd, rääkides ja jagades avastusi 
teistega;

 annab võimaluse võtta vastutuse elusolendite heaolu eest;

 arendab huvi süüa tervislikku toitu

 laob alusmüüri hoiakutele ja huvidele, mis kestavad kogu elu.



3. Võimalus 
avastada vee 
omadusi õues:

 Vesi on maagiline, intrigeeriv ja rahustav aine, mis last tugevalt 
tõmbab enda poole. 

 Lapsed saavad kanda vett ühest kohast teise või vaadata, kuidas 
vesi objekte liigutab. 

 Saab uurida, kuidas vesi muudab pinnast ja aineid, mis on imeliselt 
leidlik ja kujutlusvõime oma ideid ja teooriaid. 

 Sobivate riiete korral saavad lapsed tegutseda veega 
aastaringselt, suheldes, kasutades kogu oma keha ja kõik meeli.

 Jälgimine ja uurimine, saju ajal või pärast vihma, lume sulamise ja 
jää mineku ajal jne, kaasab kõiki lapse meeli ja toetab veelgi last 
tema püüdlustes mõtestada ümbritsevat maailma.



4. Liikumine ja 
liikumismängu
d:

 liikumine ja kehaline pädevus aitab lapsel liituda kaaslaste 
tegevusega, nautida koostegutsemist ja luua suhteid: näit. lihtne 
koosjooksmine arendab sõprussuhteid;

 liikumistarve on kaasasündinud, sest see mõjutab kõigi ülejäänud 
aspektide arengut lapse elu;

 liikumine muudab aju aktiivseks ja annab naudingu aktiivne 
olemisest;

 rõõm oma keha tunnetamisest ja mõistmisest, arusaam sellest, 
mida saab teha oma kehaga, mõjub lapse enesehinnangule ja 
enesekindlusele positiivselt;

 aju ja keha areng on omavahel väga tugevalt seotud, aktiivsus 
aitab ajul arendada lihased, luid, kõõluseid ja tajusid.



5. 
Kujutlusvõime 
ja loovtegevus 
õues:

 Loov ja väljendusrikas mäng/tegevus sisaldab mitmesuguseid 
võimalusi ja selles saab laps rikkalikult kogemusi. 

 See sisaldab erinevaid elemente: tegutsemine, kunst, 
joonistamine, projekteerimine, ehitamine, probleemide 
lahendamine, muusika, tants, võimlemine, matkimismäng, 
jutustamine jne.



5. 
Kujutlusvõime 
ja loovtegevus 
õues:

Lapsed saavad suhelda õues viisil, mis ei ole võimalik siseruumides:

 paljudele lastele on õu vabastav, paindlik ja uuenduslik 
tegevuskeskkond;

 õueruum võimaldab rohkem liikumist ja suuremaid ettevõtmisi 
suurte materjalidega ja suuremates gruppides;

 võimalust olla aktiivne, valjuhäälsem, multi-sensoorne ja „räpane“ 
– see on viis tegutseda, mis eriti meeldib poistele; 

 loomulik rõõm mängides muusikariistadel, lauldes või tantsides;

 loovus saab innustust loodusnähtuste tõelisest kogemisest ja 
ümbritsevast paikkonnast;

 rolli- ja loovmängu stsenaariumid hakkavad paremini tööle õues, 
kus situatsioon on autentsem ja tähendusrikkam.



6. 
Konstrueerimi
ne ja 
ehitusmäng

 Ehitusmäng väljas on eriti edukas, sest see on liikumine ja 
tegutsemine.

 Suured vahendid innustavad lapsi tegutsema koos ja kõrge 
aktiivsusega. See tegevus haakub jälle eriti hästi poiste 
mänguhuvidega.

 Oluline on võimalus ehitada ka katusealustes, et tagada 
väiksematele lastele sile aluspind ja turvalisus.



Õuesõppe ala 

1. Sisenemise ala (ligipääsetavus ja lähedus, rahulikkus, 
koosolemise koht ja liigirohkus).

2. Tegevuskeskused (ruumikus, metsikus, kultuurruum ja ühisala).

3. Rahuliku tegevuse ala (ruumikus, rahulikkus ja liigirohkus). 

4. Puhkekohad, peidupaigad (eraldusmise võimalus, rahulikkus ja 
liigirohkus).

5. Füüsilise aktiivsuse ala (ruumikus ja ühisala).

6. Meeli arendavate mängude kohad (rahulikkus, metsikus, 
eraldumisvõimalus, liigirohkus ja koosolemise koht).

7. Seiklusala (väljakutse, turvaline risk, valikuvõimalus)



Õuesõppe ala 
lasteaias:

• Oluline on võimalus istuda poolkaares.

 Väike varjualune riiuliga asjade käest panemiseks

 Istumisalused

 Lõkkease 

 Liiva-ala

 Peenarde ala

 Muruplats

 Vahvad on suured kivid

 Hunnik onni ehitamise materjali

 Loodusliku materjaliga meisterdamise ala.

 Väike, madal veekogu



Suured 
puupakud 
piireteks



Taimedest 
majakesed, 
varjatud 
nurgakesed, 
tunnelid……
……….



Alad 
esinemiseks, 
arutlemiseks, 
juturääkimise
ks jne



Väljakutseid 
esitavad 
elemendid…
……..



Väljakutseid 
esitavad 
elemendid……
…..

Koostanud Lehte Tuuling



Väljakutseid 
esitavad 
elemendid……
…..

Koostanud Lehte Tuuling



Reeglid 
õueõppes

• Õhuta lapse omandama uusi oskusi ja 
rakendama uusi ideid

• Innusta lapsi mitte alla andma

• Aita lastel luua kontakte teiste lastega ja 
innusta neid koostööle

• Anna lastele valikuvõimalusi

• Hoolitse selle eest, et lapsed ei korraldaks 
sellist segadust, et ala muutub 
kasutuskõlbmatuks

Koostanud Lehte Tuuling



Õpiõu lasteaiast/koolist 
kaugemal



Kohaliku 
kogukonna ala 
kaardistamine

 Teave looduskaitse 

all olevate alade, 

objektide või liikide kohta

 Erinevad huvid

ala kasutamise osas? 

 Ühenduse võtmine 

omanikuga

Koostanud Lehte Tuuling



Planeerimine –
lasteaiast/kooli
st jalutuskäigu 
kaugusel

Koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling

Õpiõu Londoni 
lasteaias



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling

Õpiõu Norras 
Levangeris



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



koostanud Lehte Tuuling



Õpiõu Rootsi põhikoolis

















Arutelu:

 Arutle rühmas milliseid keskusi peaks olema 
lasteaia/kooli/loodushariduskeskuse/ muu haridusasutuse 
lähiümbruses.

 Võta oma nutitelfon ja mine lehele:

www.menti.com 

Sisesta kood 7541 2428

Pane kirja 3 keskust, mida 
pead oluliseks
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