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Millest täna räägime?

• Miks me üldse peame rääkima liikumisest?
• Kuidas seostub liikumine hariduslike 

eesmärkidega?
• Liikuma kutsuva kooli võimalused
• COVID ja Liikuma Kutsuv Kool

Mõned ühised kokkulepped?



Miks me peame rääkima liikumisest? Milles on 
probleem?





• Meeleoluhäired

• Rühihäired

• Lühinägevus



Suured muutused keskkonnas –
„isetekkeline“ liikumisaktiivsus on oluliselt vähenenud 



http://www.growingagreenfamily.com/red-flags-related-to-kids-physical-activity-tech-gadget-overload/



Liikumisaktiivsuse soovitused lastele ja noortele (WHO, 2020)

Mõõdukas 
kehaline 
aktiivsus

Viibida värskes õhus nii palju kui võimalik

Kolmel päeval nädalas lihaseid ja luid tugevdavad 
harjutused

Vähendada pikki istumisperioode

Viia miinimumi igapäevane vaba aja ekraaniaeg

Mitmekesised tegevused



Vaid 24% õpilaste liikumisaktiivsus on piisav

Tartu Ülikooli liikumislabor



Istuv ajastu – istume ligi 9 tundi päevas





Anna Haava nim Pala Kool
Antsla Gümnaasium
Nõo Põhikool
Rõuge Põhikool
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Tartu Descartes’i Kool
Tartu Erakool
Tartu Mart Reiniku Kool
Tartu Tamme Kool
Võru Kreutzwaldi Kool

Eesmärk: laste ja noorte istumisaja vähendamine ja liikumisaktiivsuse 
suurendamine koolipäeva jooksul.



2021 – 148 kooli



Miks kool? Kuidas seostub 
liikumine hariduslike 
eesmärkidega?



Riik

KOV ja  
kogukond

Kool ja 
lasteaed

Kodu

Liikumisaktiivsus – kas meie ühine rõõm ja mure?



• Ülevaateuuringute tõendus (Lees et al., 2013; Norris et al., 2015; Martin & Murtagh, 2017):

• Kehaline aktiivsus toetab vaimset töövõimet lastel ja noortel – paraneb 
operatiivmälu maht, paraneb loovus, keskendumine.

Paraneb: tähelepanu, mälu, 
ülesannete lahendamine.

Kehaline aktiivsus seostub parema õpivõimega



Loetu
mõistmine Õigekiri Arvutamine

Pontifex, Matthew B. et al. “Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in Children with ADHD.” The 
Journal of pediatrics 162.3 (2013): 543–551. PMC.

Laste tulemused loetu 
mõistmise ja arvutamise 
testides olid paremad 20-
minutilise mõõduka 
intensiivsusega liikumise järel 
võrrelduna 20-minutilise 
istumise ja lugemisega. 

Paremad  tulemused akadeemiliste oskuste testides



Suurem aju aktiivsus peale liikumist aitab kaasa tähelepanul ja 
mälul põhinevate ülesannete lahendamisele (Hillman et al., 2009)

Aju aktiivsus peale
20  minutit

istumist

Aju aktiivsus peale
20  minutit

kõndimist

Madalam aktiivsus Kõrgem aktiivsus

20  õpilase koondpilt samade ülesannete lahendamisel
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Pontifex, Matthew B. et al. “Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in Children with ADHD.” The Journal of 
pediatrics 162.3 (2013): 543–551. PMC.

Paremad tulemused ATH õpilastel 

Võidavad kõik, aga eriti 
akadeemiliselt nõrgemad 
õpilased ning õpilased, kellel 
on aktiivsus- ja 
tähelepanuhäire.



AJU TÖÖ
• Info omandamine
• töötlemine
• säilitamine 

ÕPIEDUKUS
• Matemaatika
• Lugemisoskus
• Ülesannete 

lahendamine

SUHTED KOOLIS
• Kuuluvustunne
• Koolirõõm
• Kiusamise 

vähenemine

HEAOLU
• Stressitase
• Enesehinnang
• Motiveeritus

Mida ikkagi on võita?

Foto: https://www.wsj.com/articles/does-recess-need-coaching-1489416966



Liikumislabor

LIIKUMISPAUS



Tõuse püsti

TÜ liikumislabor 



SAMMU 
KOHAPEAL

TÜ liikumislabor 



KUMB VASTUS
ON ÕIGE?

TÜ liikumislabor 



VASTA NII!

TÜ liikumislabor 



HARJUTUS-
KÜSIMUS

TÜ liikumislabor 



2 x 2 = ?

TÜ liikumislabor 

6 4



2 x 2 = ?

TÜ liikumislabor 

4



KÜSIMUSTE 
VAHEL 
SAMMU 

KOHAPEAL

TÜ liikumislabor 



VALMIS?

TÜ liikumislabor 



OLE KIIRE!

TÜ liikumislabor 



5-17-aastased lapsed peaksid iga päev 
olema kehaliselt aktiivsed vähemalt …

TÜ liikumislabor 

30 
minutit

60 
minutit



60 
minutit

TÜ liikumislabor 



Pikk järjestikune istumine on see, kui 
istutakse … minutit järjest?

30 
minutit

60 
minutit



Pikk järjestikune istumine on see, kui 
istutakse … minutit järjest?

30 
minutit



Kehaline aktiivsus koolipäeva jooksul

TÜ liikumislabor 

Soodustab 
õppimist

Raskendab 
õppimist



Kehaline aktiivsus koolipäeva jooksul

TÜ liikumislabor 

Soodustab 
õppimist





Liikuma Kutsuva Kooli 
võimalused



Arendus ja uuringud 

Aktiivne 
ainetund

Aktiivne 
vahetund

Liikumis-
õpetus

Aktiivne 
koolitee

Kooliruum ja -õu

Kaasamine 

Koolipäeva ülesehitus

Aktiivne 
koolitee



Kaasamine



Koduleht ja ideepank: www.liikumakutsuvkool.ee

http://www.liikumakutsuvkool.ee/


FACEBOOK



Õpilased

• Õpilasesindus

• Üldine ideekorje

• Ideekonkurss

• Mängujuhid

• Loovtööd

• Klassitiimid ehk 
vunktiimid

Antsla Gümnaasium

Rakvere Põhikool



Õpetajad

Jüri GümnaasiumAntsla Gümnaasium



Lapsevanemad

Tartu Kivilinna Kool

Kärdla Põhikool



Aktiivne koolitee



Kooli- ja koduteel 
jalgsi, rattal 

või tõukerattaga 
liikumine:

kas või osa 
teekonnast,

aga iga päev!



Aktiivne koolibuss



Aktiivne ainetund



+

Liikumine kui õppeprotsessi loomulik osa



Aktiivsete ainetundide koolitused õpetajatele

Kuidas liikumine õppimist 
toetab?

Oskused ja kogemuste jagamine

Ruumi võimalused ja vahendid



KESKKONNA 
KUJUNDAMINE

AKTIIVSED ÕPPEMEETODID
- SEES
- ÕUES

LIIKUMISPAUSID
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Aktiivse ainetunni koolitustel osalenud õpetajad:

Õpilased suudavad peale 
liikumistegevusi paremini keskenduda. 

88%

98%
Tundi lisatud liikumistegevused aitavad 

muuta õppimist huvitavamaks.

Aktiivse ainetunni tagasiside uuring 2018-2019, N=124



NB! Ärme unusta II-III kooliastet!

Penning et al. Acute effects of reducing sitting time in adolescents: a randomized cross-over s tudy. BMC Publ ic Health (2017) 17:657



Aktiivne vahetund



Mis võiks olla koolis teisiti, et oleks erinevaid võimalusi aktiivseteks tegevusteks?

Mängud 
vahetundi!

Pikemad 
vahetunnid!

Vahetunniks 
õue!



Südalinna Kool

VAHETUNNIS ÕUE!!

VÄHEMALT 20 
MINUTIT!

LIIKUMISAKTIIVSUS 
2 x KÕRGEM!

PAREM TUNNI 
TÖÖRAHU!



Õuevahetund ja liikumine: tervis ja heaolu

• Puhkus vaimsest pingest ja stressi 
leevendamine (Bogot et al, 2015).

• Õues viibimine hoiab laste silmad 
tervena: päevavalgus ennetab 
lühinägevuse teket ja pidurdab selle 
süvenemist (Ho et al, 2019).

• Parem meeleolu (2018 Physical
activity guidelines …, 2018).

Südalinna Kool



Liikuma kutsuv siseterviserada

Vahendite kättesaadavus

Tsoneerimine

Avatud aulad ja võimlad



Tallinna Kuristiku Gümnaasium



Aktiivne mänguvahetund - õpilastest mängujuhid

• Õpilane, kes viib koolikaaslastele
vahetundides mänge läbi

• Elav, kaasahaarav, julge suhtleja

• Erinevad mudelid:
• 5.-8. klass, nii poisid kui tüdrukud

• Klassipõhised mängujuhid

• Koolipõhised (õue)koolitused

• Oluline on mentori olemasolu Tartu Veeriku Kool



Jüri GümnaasiumSalme Põhikool



Liikumisõpetus





COVID ja Liikuma Kutsuv Kool



Liikumispausid – Paide Hammerbecki Põhikool



Õuevahetunnid: hajutatus ja ventilatsioon

• Erinevad vahetunni ajad

• Eri piirkonnad klassidele

• Vahendid klassiti

• Õuemängud

Lahmuse Kool





Veebiseminarid võrgustiku koolidele



ÕUE!
ÕUEVAHETUNNID! (Clevenger and Pfeiffer, 2020)

• Liikumisaktiivsuse suurenemine

• Suhtlemine ja koos mängimine

• Eri tüüpi tegevused (visuaalsed, 
sensoorsed, füüsilised, 
sotsiaalsed)

• Vaimne tervis ja õpivõime

Rakvere Reaalgümnaasiumi 2.B



Õuevahetunnid: hajutatus ja ventilatsioon

• Erinevad vahetunni ajad

• Eri piirkonnad klassidele

• Vahendid klassiti

• Õuemängud

Lahmuse Kool



ÕUESÕPE!?

Tartu Kesklinna Kool Antsla Gümnaasium

Jüri Gümnaasium



Aga õpetajad?



Õpetajate liikumisrõõm

2020/2021
Õpetajate 

liikumisrõõmu aasta

Aga õpetajad?



ÜLESKUTSE ÕPETAJATELE
•Mine iga päev õue!

•Vaatle ilma, tee tiir koduaias, võta ette jalutuskäik või kerge 
treening.

•Mine üksi või pereliikmega!
•Viibi õues vähemalt 15 minutit!

•Jaga siin grupis õues kogetud emotsioone ja tegevust sõnas või pildis 
(N: üllatav leid, ülendav hetk, minutid, sammud, kilomeetrid...)
1.RUTIIN - kirjuta iga päev kommentaar või lisa pilt kuupäevaga 

märgitud postituse alla.

2.AUHIND - igale oma :)

LÖÖ KAMPA!

Õpetajate kümnevõistlus

Paadisõit, sulgpall, käsipall, lauatennis, jumping, 
vesiaeroobika, rattasõit, kõndimine või kepikõnd, 
jõuharjutused kodustes töödes ning lemmik 
vabaaja spordiala.



Liikumisrõõmu kõigile!

www.liikumakutsuvkool.ee

http://www.liikumakutsuvkool.ee/

