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2021/22. õa on Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikus pühendatud 
koolipäevadele õues. Õuesõppe ja õuevahetundide lisamine kooli-
päevadesse aitab lahendada mitmeid laste hariduse, tervise ja heaoluga 
seotud keerulisi probleeme, millega nüüd ja edaspidi silmitsi seisame.

           Õuesõpe ei vähenda õppimise 
tõhusust – vastupidi, õues õppimine toetab laste mälu, 
keskendumis- ja õpivõimet, motivatsiooni ja heaolu, aidates kaasa 
õpitulemuste paranemisele ja üldisele kognitiivsele arengule. 
Iseäranis areneb õpilaste oskus lahendada probleemülesandeid ja 
-küsimusi. Lisaks arendab õpilane tegevuste käigus oma juhtimis- ja 
koostööoskusi.

Mida ütlevad uuringud?

               Õues õppimine ja seal vahetunni 
veetmisega kaasneb vähenenud stressitase, vähem ärevust, igavus- 
ja üksildustunnet. Õuetundides ühiseid tegevusi tehes ja ülesandeid 
täites paranevad klassikaaslaste omavahelised suhted. 

Õu mõjub hästi vaimsele tervisele.

                 Õuetundide vormi 
pandud ülesannete lahendamise käigus õpivad õpilased omavahel 
rohkem suhtlema ning koostööd tegema. Juhendatakse üksteist, 
kuulatakse kaaslaste nõu ning leitakse üheskoos lahendusi probleemidele. 

Õues õppides arenevad suhtlemisoskused.

            Õpilased, 
kelle koolipäeva osaks on õuesõpe, on kogu päeva klassiruumis 
õppivatest lastest vähemalt 2,5 korda kehaliselt aktiivsemad ja 
saavad osa vähesema istumisaja ning suurema liikumisaktiivsusega 
kaasnevatest hüvedest. Õuevahetunnid aitavad lisada liikumist ka 
nende õpilaste päevadesse, kes muidu pigem paigal eelistavad olla. 

Õuetunnid ja õuevahetunnid toovad juurde liikumist.

Õu aitab keskenduda ja õppida.

ÕUES SAAVAD VUNKI JUURDE 
NII ÕPPIMINE KUI HEAOLU



                Igapäevane õues viibimine 
ennetab ja vähendab liigsest ekraaniajast tekkivaid lühinägevuse 
kujunemise riske. Õues olemine tugevdab laste immuunsüsteemi 
ning toetab tervist.

      COVID-19 viirusel on õues raskem 
levida kui siseruumides: viirusosakesed hajuvad tuules, vahemaa 
hoidmine toimub loomulikumalt ning niiskus ja päikesepaiste 
muudavad viiruse vähem elujõuliseks.

Õu toetab tervist ja silmanägemist.

Õu vähendab nakatumisriske.



                 Sestap ongi paljud 
Liikuma Kutsuvad Koolid teinud muudatusi oma tunniplaanides ja 
päevakavas: otsustatud on nii paaristundide, “libiseva” päevakava, 
söögivahetundidega kombineerimise kui lihtsalt veidi pikemate 
koolipäevade kasuks. Iga kool saab kujundada oma tingimustele kõige 
sobivama päevakava.

              Napimate 
tingimuste puhul kui koolihoov koosneb vaid muru- või asfaltplatsist – 
tasub alustada spordi- ja mänguvahendite komplektide soetamisega 
(pallid, reketid, hüpitsad, kriidid, rõngad, populaarsed on ka tõuke- 
ja trikirattad), mida õpilased vahetunniks õue viia saaksid. Kui koolihoov 
on väga väike või seda ei olegi, tasub kaaluda lähedalasuvate parkide 
või muude avaliku ruumi osade kasutamist.

Rikkalikumate võimalustega koolihoovides õuevahetunde sisse viies 
on arukas ala tsoonideks jagada, et eri vanustes ja huvidega õpilastel 
oleks võimalik valida eri tegevusi – alates vabast mängu ning spordi- 
ja elustiilialade harrastamist võimaldavatest kohtadest kuni 
õppetööks ja suhtluseks.

Kuidas jõuda õuevahetundideni?

Kuidas jõuda õuetundideni?

Õuesõppeks vajavad õpetajad häid meetodeid, mis aitaksid seni 
klassiruumipõhise ainetunni kooliõuele või avalikku ruumi nutikalt 
ümber tõsta. Koolijuhtide sihiks võiks olla heade õuesõppemeetodite 
ja oskuste levimine õpetajate seas. Sellele aitavad kaasa sise- ja 
väliskoolitused ning vabas vormis kogemustevahetused. 

Igapäevast õuesõpet toetab hea varustus. Õpilaste koolikotti võiksid 
mahtuda kirjutusalused ning kokkuvolditavad istumisalused. Õpetajatel 
on palju abi õpetamis- ja tugivahenditest nagu kiletaskud, kriidid, 
pesulõksud ülesannete kinnitamiseks. Ka õuesõppenurkade rajamine 
koolihoovi või näiteks omavalitsuse eestvedamisel parkidesse on hea 
viis õuesõpet tavapärasemaks muuta.

 Regulaarsed õuevahetunnid vajavad aega.

Õuevahetunnis peaks õpilastel olema tegevust.



Kuidas veenda lapsevanemaid?

Kust saada inspiratsiooni ja tuge?

Tutvustage tundide-vahetundide õueviimise plaane 
ja põhjuseid. Rääkige vanematele, millistel põhjustel viite oma 
koolis õppetöö ja vahetunnid osaliselt õue. Ärge unustage lahti 
seletada õuevahetundide ja õuesõppega kaasnevaid positiivseid 
mõjusid õpingutele, laste arengule, tervisele ja suhetele.

Seletage, mis juhtuma hakkab. Arutage läbi muutused kooli 
õuealal, päevakavas ja muus koolikorralduses. Näidake, et vanemate 
hirmudele (nt külma ilma või ohtude ees) on juba mõeldud.

Arutage läbi praktiline korraldus. Andke teada, et kuna lapsed 
viibivad rohkem õues, siis on hea kanda ilmaga sobivaid rõivaid, mis 
võivad mustaks minna, või hoida koolis varuriideid/jalatseid. Rääkige 
läbi ka kirjutus- ja istumisaluste kasutamine.

Kutsuge vanemaid kaasa mõtlema ja panustama. 

Hoidke vanemaid kursis. 

Liikuma Kutsuva Kooli õue-erileht 
www.liikumakutsuvkool.ee/oue
on kokku pandud just selleks, et toetada koole, erinevate ainete 
õpetajaid, lapsevanemaid ja omavalitsusi koolipäevade õue suunamisel

20. mail 2021 toimus õuesõppepäev, kus osales enam 
kui 150 kooli üle Eesti. Koolide õuesõppepäeval tehtud tegevused 
leiab lehelt  www.padlet.com/liikumislabor/6ue6ppima



LIIKUMINE TOOB ÕPETAJALE HEAOLU 
Liikumine on vajalik mitte ainult õpilastele, vaid ka õpetajatele.

Juba 30 minutit aktiivsemat tegutsemist päevas toetab õpetaja 
meeleolu, vaimset töövõimet, unekvaliteeti, lisaks toob see kaasa 
parema kehalise vormi ja vähem haigusi. Liikumine on investeering 
tervisesse ja heaolusse.

Miks ei võiks iga koolipäev sisaldada ka õpetaja liikumisaktiivsust 
toetavaid tegevusi? Võidavad ju kõik – kui fookuses on õpetaja 
heaolu, kandub mõju ka teiste koolipere liikmeteni. Ja see ongi 
Liikuma Kutsuva Kooli üks eesmärkidest: terve, rõõmus ja õpihimu-
line koolipere!

Millest alustada?

Hea võimalus on alustada tööpäeva kas või 10-minutilise kiire jalutus-
käiguga ja oma päev ka samamoodi lõpetada. See teeb päevas juba 
20 minutit, nädalas 100 minutit ja kuus …

Mis peamine – alusta väikestest sammudest ning tunne neist rõõmu! 
Liikumisaktiivsus ja liikumisrõõm võiksid käia käsikäes.



Liikuma kutsuvate koolide õpetajate mõtted

Üksi tegutsemiseks:

• alusta päeva väikese hommikuvõimlemisega;
• tule tööle jalgsi või rattaga, bussiga liikudes astu mõni peatus 

varem maha, auto pargin kaugemale;
• väljaspool kooli eelista liftile treppe;
• kanna tööl mugavaid riideid, mis võimaldavad liikuda;
• tee tunnis liikumispause.

Ühiseks tegutsemiseks:

• mängujuhtide korraldatud aktiivsed vahetunnid õpetajatele;
• matkad kogu kooliperega;
• meelepärased ühistreeningud tööpäeva lõpus, näiteks sulgpall, 

jooga, võrkpall;
• lõõgastusruum meeldiva muusika ja sobivate vahenditega.



Liikumislabor soovitab

Mida kool võiks õpetajate heaks teha?

• jalgsi ja rattaga tööle liikumise toetamine (nt rattalasila, parkimise 
suunamine eemale, riietus- ja pesuruumid õpetajatele);

• kogu kollektiiviga liikumiskavade koostamine;
• õuevahetunnid, mis on mõeldud nii õpilastele kui õpetajatele, kus 

kõik saavad end hästi tunda;
• koosolekute ajal toimuvad liikumispausid;
• kõnnikoosolekud tavapäraste koosolekute asemel.

Ühiseks tegutsemiseks:

• seadke õpetajatega üheskoos eesmärke, nt 10 000 sammu päe-
vas, ja olge üksteisele toeks;

• tähistage ka väikeste sihtide saavutamist – näiteks mõne toreda 
mänguga, kus on abiks mängujuhid. Või pange välja auhind, näi-
teks massaaž;

• korraldage töötube, kus õpetajad tutvustavad oma harrastusi ja 
jagavad kogemusi;

• koos on uusi harjumusi lihtsam luua. Abiks on nt teemanädalad ja 
-kuud ning ühised treeningud.



*  Põhinedes erinevatel teadusuuringutel, Maailma Terviseorganisatsiooni  (WHO) raportil,  
Ameerika Ühendriikide raportil „2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee 
Scientific Report“ ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi ja Tervise 
Arengu Instituudi (TAI) soovitustel.

UURINGUD
Liikumise teaduslikult tõendatud kasud lastele ja noortele*

Aju tervis, mälu, mõtlemine 
Suurendab: kognitiivset funktsiooni, akadeemilist võimekust,  
mälumahtu, mõtlemise kiirust, koolirõõmu, heaolu. 
Paranevad: tähelepanu, võime lugeda teksti ja sellest aru saada, 
võime loetut edasi anda, matemaatilised võimed.

Kehaline võimekus 
Suurendab: südame-veresoonkonna võimekust (vastupidavust),  
lihasjõudu, painduvust.

Tervisekasud 
Ennetab ja vähendab: ülekaalulisuse ja rasvumise riski, lühinäge-
vust, depressiooni, ärevuse sümptomite esinemist, riski haigestuda 
südame-veresoonkonna haigustesse. 
Tugevdab: luid ja immuunsust.



Soovitused lastele ja noortele

 liigu vähemalt 60 minutit päevas mõõduka kuni tugeva intensiiv-

 
 
 
 
 -

  

Rohkem soovitusi leiad Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt.

•
susega, nii et tekib soojatunne;

• vähenda üldist istumisaega päeva jooksul;
• tee aeg-ajalt istumisse pause;
• ekraaniaeg vabal ajal peaks jääma alla kahe tunni päevas;
• unetunde peaks ööpäevas olema vähemalt 8–10;
• liikumine peaks olema võimalikult mitmekesine, hõlmates eri

nevaid liikumisviise (kõndimine, jooksmine, hüplemine jms) ja 
vahendeid (jalgrattad, tõukerattad, rulad jms);

• kasuta õppimiseks erinevaid asendeid (õpi seistes, kõhuli, pallil 
istudes jms);
ka vähene liikumine on parem kui mitte midagi.
 

•

• vähemalt kolmel päeval nädalas tuleks lisaks tugeva intensiivsusega 
aeroobsetele tegevustele teha ka lihaseid ja luid tugevdavaid tegevusi;



Liikumise teaduslikult tõendatud kasud täiskasvanutele*

Aju tervis, mälu, mõtlemine 
Suurendab: kognitiivset funktsiooni, heaolu, energia taset. 
Parandab: une kvaliteeti, üldist meeleolu. 
Vähendab: uinumiseks kuluvat aega.

Kehaline võimekus 
Suurendab: südame-veresoonkonna võimekust (vastupidavust), 
lihas jõudu, painduvust. 
Parandab: tasakaalu (seeläbi väheneb kukkumisrisk).

Tervisekasud 
Ennetab ja vähendab: ärevust, depressiooni, kõrgenenud vere- 
rõhku, ülekaalulisuse ja rasvumise riski, riski haigestuda 2. tüüpi 
diabeeti, riski haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, 
luuhõrenemist.

*Sinisega on märgitud mõjud, mis avalduvad koheselt.

Soovitused täiskasvanutele

•
 

 
 
 

 -

 
IGA SAMM JA IGA LIIKUMINE LOEB, 

IGA PÄEV!

 Liigu vähemalt viiel päeval nädalas vähemalt 30-60 minutit mõõduka 
intensiivsusega (tekib soojatunne) või vähemalt 15-30 minutit tugeva 
intensiivsusega (tekib hingeldamine ja higistamine);

• vähenda üldist istumisaega päeva jooksul;
• kui istud pikalt, tee aeg-ajalt sirutuspause;
• leia võimalused muuta oma igapäevaseid liikumisi aktiivsemaks 

(jalgsi, rattaga jms);
• mõtle, kuidas tuua liikumist juurde ka oma tööpäeva (kõnnikoos

olekud, liikumispausid, ühistreeningud kolleegidega, õpetajatel ka 
õuevahetunnid).

tee vähemalt kolmel päeval nädalas vähemalt mõõduka intensiivsusega 
harjutusi, mis on suunatud tasakaalu ja jõu arendamisele;

•



Liikuma Kutsuva Kooli uuringud näitavad:

Lastel väheneb 
kooliväsimus

Liikuma Kutsuvate 
Koolide õpetajad 

liiguvad Eesti kesk-
misest täiskasvanust 

enam

Liikuma Kutsuvate  
Koolide õpetajad leiavad, 
et liikumis tegevused koo-
lis aitavad kaasa, et tunnis 
oleks keskendumisvõime 

parem

Liikumistegevused 
ainetunnis tõstavad 

õpimotivatsiooni



AKTIIVNE AINETUND

Kiired nipid ainetundi liikumise lisamiseks 

• töölehed seintel või laudade/toolide all;
• taimer, mis igas tunnis tuletab meelde aja liikumis

pausiks või tööasendi vahetuseks;
• õpilastest liikumispausi korrapidajad, kes viivad liikumis

pausi läbi igas tunnis;
• paarisarutelud kõndides – üks kiire ring koridoris või 

ümber koolimaja;
• vastamiseks püsti tõusmine;
• rühmatööd seistes;
• iga õpilane toob oma tunnikontrolli lehe koridori akna

laualt või rõivistuhoidja käest;
• pinginaabrite vahetus aruteludeks;
• erinev teekond tahvlini;

•  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lisa siia oma  
mõtteid!



Õpilastel palutakse tõusta püsti. Õpetaja esitab küsimuse ning vas
tuse saamiseks viskab palli mõnele õpilasele. Eelnevalt on kokku 
lepitud, kas pärast vastamist viskab õpilane palli tagasi õpetajale või 
mõtleb ise välja uue küsimuse ning viskab palli järgmisele õpilasele. 

*Palli asemel võib kasutada ka pehmet täringut vms. 

Õpilastel palutakse tõusta püsti. Õpetaja on ette valmistanud väi
ted või küsimused. Eelnevalt lepitakse ühiselt kokku klassi nurkadele 
vastavad vastused. Nt konkreetsed numbrid või tähedm  ‘’tõene’’ või 
‘’väär’’, ‘’suurem’’, ‘’väiksem’’ või ‘’võrdne’’, ‘’komaga’’ või ‘’komata’’ jne. 
Pärast õpetaja küsimust või väidet valivad õpilased vastust tähistava 
nurga. Vastuste suure erinevuse korral on võimalus aruteluks.

Õpilastel palutakse tõusta püsti. Õpetaja küsib klassi ees küsimuse 
või esitab väite, õpilased vastavad liigutuste või asenditega, mis on 
eelnevalt kokku lepitud. 

* Liigutuste ja asendite väljamõtlemisse on hea kaasata ka õpilasi;  
* leppige kokku, et vastused antakse samaaegselt märguande peale;  
* õpilased võivad olla ka küsijate ja väidete esitaja rollis.

Aktiivsed tegevused teadmiste kontrolliks või kordamiseks

Õpetaja on ette valmistanud sedelid küsimustega eelmise või just 
lõppeva tunniteema kohta. Igal sedelil on üks küsimus ning igale õpi
lasele jaotatakse üks sedel. Õpilased leiavad endale paarilise, kellele 
sedelil olev küsimus esitada ja kelle küsimusele ise vastata. Seejärel 
vahetatakse sedelid ning otsitakse endale uus paariline. 

* Küsimustega sedeleid võivad valmistada ka õpilased ise; 
* juhul, kui algselt on paaritu arv õpilasi, saab ka õpetaja mängust 
osa võtta 
* õpilased võivad pidada järge, mitmele küsimusele nad vastuseid 
teadsid.



Erinevaid asendeid  
töötamiseks ja õppimiseks

Seismine tasakaalulaual, 
käes kirjutusalus ja pliiats

Seismine istumispadjal

Istumine istumispadjal, 
padi on omakorda toolil

Raamat on toolil, tool on laual,  
töö toimub seistes



Raamat aknalaual,  
töö toimub seistes

Istumine pallil laua taga

Kõhuli põrandal

Istumine maas (rätsepiste) 
ja lauaks on tool

Istumine põrandal, selg vastu selga



Vali endale tänaseks sobiv liikumispaus!

JOONISTA 
KAHEKSA

PALJUNDA – LÕIKA – KASUTA!

LOE KOLMENI

Too parem käsi ette ning joonista 
õhku number 8, samal ajal liiguta 

vasakut kätt kõrvale ja ette. 
Proovi ka käevahetust.

Üks paarilistest valib käega 
osutamise suuna ja näitab 
näppudel ühe arvu nullist 
viieni. Teine tõstab vastaskäe 
vastassuunda ja näitab 
sõrmedega arvu, mis jääb 
paarilisel viiest puudu.

Pöörake paarilisega seljad 
vastamisi, mõlemal paremas käes 
pastakas. Kätt pea kohale tõstes 
vahetage omavahel pastakaid.

Võta ühte kätte pastakas ning 
tõsta seda selja taga kordamööda 

käest kätte, viies ühe käe üla-
seljale, teise alaseljale ja vastupidi.

Võta paremasse kätte õpik ning 
pööra kätt alt ja ülevalt nii, et õpik 
maha ei kukuks. Proovi sama ka 
vasaku käega.

Lugege paarilisega kordamööda 
ükshaaval numbreid ühest kol-
meni. Hakake numbreid asen-
dama erinevate liigutustega. 
Esialgu asendage liigutusega 

number 1, seejärel 2 ja 3. Lõpuks 
jäävadki alles ainult liigutused!

KEERUTA ÕPIKUT VIIS SÕRME

ULATA SELJA 
TAGANT 
PASTAKAS

PASTAKA-
VAHETUS



AKTIIVNE VAHETUND 
Aktiivne vahetund pakub võimalust puhata pingelisest vaimsest 
tööst, vähendada istumisaega ning liikudes, mängides ja aktiivselt 
aega veetes suhelda.

Vaba ruum, kättesaadavad vahendid, ühised reeglid – aktiivne 
vahetund võibki alata!

Aktiivset kooliruumi toetavad:

• erinevad vahendid – varbsein, tasakaalulauad, hüppenöörid, laua-
tenniselaud jt;

• seinte või põrandate kleebised;
• liigutatav mööbel;
• siseterviserada või erinevad tegevuspunktid.

mängujuhid ja proovige see mänguvahetunnis üheskoos läbi!

Tantsuvahetundide läbiviimine õnnestub, kui: 

• kokku on lepitud ruum, kellaaeg, osalevad klassid;
• olemas on vajalik tehnika;
• valitud on inimene, kes tantsuvideoid valib. NB! Miks mitte mõni 

õpilane? 
• ruumis viibivad need, kes on valmis kaasa tantsima.



Koolimaja ja hoov võimaldavad eri vanuses ja huvidega õpilastele 
tegevuskeskuseid luua: korvilaud, ronimisredel, rulaplats, keksukast, 
kivid ja puud – ja liikumistegevused võivad alata!

Õuevahetunni õnnestumisele aitavad kaasa: 

• turvaline õueala;
• reeglite kokkuleppimine;
• vahendite kättesaadavaks tegemine: pallid, lauatenniselauad, 

keksukummid, reketid jms. Harjumus vahendeid tagasi tuua võtab 
aega. Järjepidevus on võti!

Piilu siia!



AKTIIVNE KOOLITEE
Panus koolipäeva: tõstab lapse õpivõimet ja parandab tähelepane-
likkust koolipäeva jooksul.

Panus tervisesse: ennetab liikumisaktiivsuse tõusu kaudu mitmesu-
guseid terviseriske ja ülekaalulisust.

Panus keskkonda: toob kaasa vähem liiklust ja puhtama õhu 
kooliümbruses.

Panus lapsevanemate ellu: iseseisvalt ja oskuslikult liikuv laps lee-
vendab vanemate logistilist koormust.

Panus lapse oskustesse ja arengusse:

• toetab õpilase ruumitaju ja orienteerumisoskust, samuti võime-
kust riskidega toime tulla, mis aitavad kaasa psühholoogilisele ja 
kognitiivsele arengule ning iseseisvusele;

• toob kaasa rohkem suhteid teiste lastega ja paremad 
suhtlus  oskused;

• toob kaasa kehaliste oskuste arengu ja suurendab loomulikul 
moel igapäevast liikumisaktiivsust;

• annab uusi teadmisi ja kasvatab kogukonnatunnet. 



“Jupike jala” ehk autode peatumiskoht koolist kaugemal

Vaid jalgsi või rattaga liikumine pole alati võimalik ning osa lapsi 
saabub ja lahkub nii ehk naa autoga. Nende liikumisele aitab kaasa 
võimalus ka väike jupike jala tulla. Autost varem väljumine vähendab 
liiklust kooli ümber ja tõstab kõigi turvalisust. Hea peatumiskohta 
iseloomustab:

• peatumiskoht parajal kaugusel koolist (mõned sajad meetrid) ja 
turvalises kohas;

• ohutu teekond koolimajani;
• võimalus peatuda mitmel autol korraga liiklusohtu tekitamata;
• vajadusel 3–4 peatumiskohta eri suundadest tulijatele.

Kuidas jõuda hea aktiivse koolitee süsteemini?

Ülevaade olukorrast: uurige välja teekonnad, mida pidi teie klassi 
(või terve kooli) õpilased kooli jõuavad. Tuvastage üheskoos ohtlikud 
ristmikud, ülekäigud ja muud riskikohad. Tulemuseks on väärt mater-
jal, mille abil edasi tegutseda. Ülevaate saamiseks sobivad lasteva-
nemate koosolekud, klassijuhataja- ja ainetunnid, kasutada saab ka 
digirakendusi.

Õpilaste ja vanemate kaasamõtlemine: võtke aega, et õpilastele 
ja vanematele tutvustada aktiivse iseseisva liikumise häid külgi. 
Lapsevanem tahab lapsele parimat ja uued teadmised võivad tema 
igapäevaseid valikuid toetada;

Koos tegutsemine: sama kandi õpilased võiksid kooli ja tagasi koju 
liikuda üheskoos. Esialgu, eriti nooremate laste puhul, on arukas neid 
saata – kordamööda saatjateks sobivad nt lapsevanemad või vana-
vanemad, aga ka mõni samas kandis elav õpetaja;



Ohu vähendamine: kooliteel võivad olla ristmikud, mis on ja jäävad 
ohtlikuks. Riske saab ennetada inimeste abil, nt võib kasu olla ühes-
tainsast vabatahtlikust päevas, kes lapsi hommikuti keerukas kohas 
üle tee aitab. On palju inimesi, kes tahaksid endale rakendust leida ja 
kogukonda panustada.

Õpilaste oskuste arendamine: et läbida koolitee aktiivsel ja turva-
lisel viisil, kulub marjaks ära hulk oskusi, mida nii kooli kui pere abil 
arendada: oskus liiklust jälgida ja seal tegutseda, orienteerumis-
võime, jalakäijale vajalikud oskused ning rattasõiduosavus.

KOVi abi: muutke omavalitsuse toel kooli vahetu ümbrus 
turvalisemaks.

Siduge õppetööga: ühendage aktiivse liikumise jaoks vajalikud 
oskused praktilisel viisil õppekavaga – eriti suur kasu tõuseb siis, kui 
liikumine seotakse erinevate õppeainetega, sest mitmekülgne lähe-
nemine annab suurema mõju. 

Pakkuge käepäraseid lahendusi: kui soovite, et koolipere liikmed 
jõuaksid kooli jalgratastel, tõukeratastel, ruladel, on hädavajalik, et 
seda varustust saaks ohutult hoida. Aktiivsele liikumisele aitavad 
kaasa head ning otstarbekalt paigutatud rattalasilad ja lahendused 
siseruumides tõukerataste hoidmiseks.

Tunnustage: tunnustage koolile omasel moel nii koolipere liikmeid, 
lapsi kui vanemaid, kes panustavad koolitee muutmiseks turvaliseks 
või on oma aktiivse liikumisega head eeskujud. Sellega loote uut 
normi, mis kutsub kaasa ka kahtlejad.

Olge eeskujuks: liikuge ka ise aktiivselt, olgu või osa teest.



LIIKUMISÕPETUS

Mitmekülgsed oskused ja 
liikumisrõõm kogu eluks!

Kehaline kasvatus on  
uuenemas liikumisõpetuseks.  
Liikumisõpetuse ainekavas  
on viis valdkonda, mis toe- 
tavad liikumist ja aktiivsust  
kogu päeva jooksul.

Liikumisoskused

Võimalus õppida uusi oskusi ja põnevaid mänge vahetundide ja vaba 
aja veetmiseks.

Antsla Gümnaasiumi õpilased 
õppisid tunnis selgeks tänava-
reketi reeglid ja mängivad seda 
nüüd vahetunnis kooli õuealal.

Et õpilased saaksid arendada 
linnas liiklemise ja rattaga sõit-
mise oskusi, rajati Tallinna Laagna 
Gümnaasiumisse rattapark.

MILLISED UUED VAHETUNNI- JA  
VABA AJA MÄNGUD ON SINU KOOLIS?

LIIKUMIS- 
OSKUSED

TERVIS JA
KEHALISED

VÕIMED

KEHALINE
AKTIIVSUS

LIIKUMINE  
JA  

KULTUUR

VAIMNE JA
KEHALINE
TASAKAAL



Tervis ja kehalised võimed
Teadmised ja oskused kogu eluks, kuidas arendada kehalisi võimeid 
nagu vastupidavus, jõud, painduvus, osavus, kiirus, tasakaal, ja 
koordina tsioon.

Kehaline aktiivsus 
Kuidas olla aktiivne vähemalt tund aega päevas? Kuidas ma saan 
planeerida liikumist ja treeningut igasse päeva? Millise koormusega 
peaksin liikuma, et tugevdada oma tervist? Liikumisõpetus toetab 
nende teadmiste ja oskuste kujunemist.

Tartu Forseliuse Kooli III kooli astme 
poisid esitasid üks teisele väljakutse.

Tallinna 32. Keskkooli õpilaste hulgas 
on populaarne koolis asuv jõusaal, 
mida nad saavad kasutada iseseisvalt 
või õpetaja juhendamisel.

KUS SINU KOOLIS SAAVAD ÕPILASED  
ARENDADA KEHALISI VÕIMEID?

Tartu Forseliuse Kooli õpilased  
orienteerumas Seiklushundi  
päevakul Tartus.



Tartu Kesklinna Kooli õpilane 
Mattias sõidab hea meelega 
tõukerattaga kooli, et iga päev 
piisavalt liikuda.

KUIDAS TOETAB SINU KOOL  
ÕPILASTE AKTIIVSET KOOLITEED?

Liikumine ja kultuur
Kuidas on iga noor kultuuri kandjaks ja mõjutajaks? 
Eneseväljenduse kaudu – näiteks liikudes või tantsides, olgu üksi 
või kaaslastega. 
Osalemise kaudu liikumis-, spordi- ja tantsuüritustel mitmesugustes 
rollides: pealtvaatajana, osalejana või vabatahtlikuna. 
Loomise  
Looduse kogemise kaudu.

KUIDAS SINU KOOLI NOORED LÖÖVAD  
KAASA LIIKUMISTEGEVUSTE KORRALDAMISEL? 

Noored vabatahtlikuna abis 
spordiüritusel.



Vaimne ja kehaline tasakaal
Liikumisõpetuse tunnist saavad õpilased kaasa harjutused ja osku-
sed, mille abil lõdvestuda, rahuneda ja keskenduda.

Proovi õpilastega mängu “Rahunemisring”

Asend: mängijad on ringselt paarides,  
üks lamab kõhuli, teine teeb liigutusi tema seljal, 
õpilased loevad õpetajaga koos salmi: 

Mul on hellad käed, – peopesad vastu selga  
küll sa seda näed.  
Pika pai sul’ teen, – pikad paid üle selja mitu korda 
rahuneb su meel.  
Sõbraks mulle oled, – peopesad vastu selga ringitamine  
läinud hirm ja kole.  
Mudin, sudin, mudin, sudin – kerged näpistused seljal 
ja siis uue juurde vudin. – läheb uue mängija juurde

Tartu Kesklinna Kooli 4. klassi  
õpilased mängivad rahunemismängu.



2016
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

2017
Tartu Karlova Kool
Tartu Kesklinna Kool
Tartu Kivilinna Kool

2016:  10 PILOOTKOOLI
2017:  13 KOOLI
2018:  40 KOOLI
2019:  78 KOOLI
2020:  110 KOOLI
2021: 148 KOOLI
2022:  176 KOOLI

2018
Aidu LasteaedAlgkool
Audentese Erakool
Elva Gümnaasium
Jõgeva Põhikool
Järveküla Kool
Jüri Gümnaasium
Kiigemetsa Kool
KohtlaJärve Tammiku Põhikool
Konguta Kool
Laeva Põhikool
Luunja Keskkool
Merivälja Kool
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
Otepää Gümnaasium
Pisisaare Algkool (suleti 2021. a)
Puhja Kool
Puurmani Mõisakool
Põlva Kool
Rapla Vesiroosi Kool
Tallinna Laagna Gümnaasium
Tallinna Läänemere Gümnaasium
Tartu Forseliuse Kool
Tartu Variku Kool
Tartu Veeriku Kool
Tornimäe Põhikool
Tudulinna Kool (suleti 2019.a)
Võnnu Keskkool

VÕRGUSTIKUGA LIITUNUD KOOLID



2019
Aravete Keskkool
Emmaste Põhikool
Haapsalu Linna Algkool
Imavere Põhikool
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
Koeru Keskkool
Kuusalu Keskkool
Käina Kool
Kärdla Põhikool
Loksa Gümnaasium
Loo Keskkool
Muraste Kool
Mäetaguse Põhikool
Narva Kesklinna Gümnaasium 
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Narva Soldino Gümnaasium
Nissi Põhikool
Paikuse Põhikool
Pikavere Mõisakool

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ülejõe Põhikool
Rakvere Gümnaasium
Rakvere Põhikool
Ruusa Põhikool
Salme Põhikool
Sillamäe Gümnaasium
Sillaotsa Kool
Suuremõisa LasteaedPõhikool
Tallinna 32. Keskkool
Tallinna Arte Gümnaasium
Tallinna Kunstigümnaasium
Tallinna Pääsküla Kool
Tallinna Südalinna Kool
Tartu Aleksander Puškini Kool
Tõstamaa Keskkool
Võru Kesklinna Kool
Ülenurme Gümnaasium



2020
Alu Kool
August Kitzbergi nim Gümnaasium
Ehte Humanitaargümnaasium
Ilmatsalu Põhikool
Kihelkonna Kool
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Kostivere Kool
Kuressaare Gümnaasium
Lähte Ühisgümnaasium
Lasnamäe Gümnaasium
Laupa Põhikool
Luce Kool
Lüllemäe Põhikool
Miina Härma Gümnaasium
Narva Paju Kool
Paide Hammerbecki Põhikool

Paldiski Ühisgümnaasium
Parksepa Keskkool
Rakvere Reaalgümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasium
Saarepeedi Kool
Sillamäe Eesti Põhikool
Sillamäe Kannuka Kool
Sinimäe Põhikool
Sõmeru Põhikool
Tallinna Pae Gümnaasium
Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Tallinna Rahumäe Põhikool
Tartu Hansa Kool
Tartu Raatuse Kool
Tartu Rahvusvaheline Kool
Viimsi Kool

2021

Ala Põhikool

Kolga-Jaani Kool

Lasnamäe Põhikool



Emili Kool 
Harkujärve Põhikool
Kadrioru Saksa Gümnaasium
Keila Kool
Kohila Gümnaasium
KohtlaJärve Ahtme Põhikool
Kullamaa Keskkool
Kõpu Põhikool
Laagri Kool
Lindi LasteaedAlgkool
Märjamaa Gümnaasium
Narva Kreenholmi Gümnaasium
Narva Vanalinna Riigikool
Raasiku Kool
Ristiku Põhikool

Sillamäe Vanalinna Kool
Tallinna Euroopa Kool
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Tallinna Mustamäe Gümnaasium
Tilsi Põhikool
Toila Gümnaasium
Vaimastvere Kool
Valga Põhikool 
Varstu Kool
Vastseliina Gümnaasium
Viljandi Kesklinna Kool
Võsu Kool
Vändra Gümnaasium
Väätsa Põhikool

2022



Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli liikumislabori  
eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm,  

mille sihiks on liikumise kujunemine koolipäeva ja  
koolikultuuri loomulikuks osaks.

Liikumisvõimalused tundides, vahetundides ning  
kooliteel toetavad tervist, õppimist ja koolirõõmu –  

nii otsib Liikuma Kutsuv Kool koostöös koolidega  
lahendusi nende võimaluste loomiseks.

2022. aastal tegutseb üle Eesti juba 176  
Liikuma Kutsuvat Kooli ligi 78 000 õpilasega.  

Iga kool valib endale ise Liikuma Kutsuvaks Kooliks  
kujunemise teekonna ja tempo.

Aastatel 2020-2023 toimuvad Liikuma Kutsuva Kooli arendus- ja 
rakendus  tegevused projekti “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse  

toetamine” raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 
programmist 2014–2021. Projekti kaasrahastaja on  

Sotsiaal 
Loe lähemalt schoolsinmotion.ut.ee

www.facebook.com/groups/liikumakutsuvkool


