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Liikumine aitab kaasa laste ja noorte kehalisele ja vaimsele  
tervisele, arengule, õppimisele ning headele suhetele. Tänapäe-
vast istuvat ajastut iseloomustab paraku laste ja noorte vähene 
liikumisaktiivsus. 

Kool saab anda liikumisaktiivsuse suurendamisse suure panu-
se, sest koolis on liikumisvõimaluste loomiseks tänuväärsed 
võimalused ning liikumine ja õppimine toetavad teineteist. 

Laste liikumise teema on riiklikult strateegilise tähtsusega ning 
esile tõstetud ka haridusvaldkonnas. Haridusasutuste ülesanne  
on kujundada vaimselt ja füüsiliselt turvaline õppekeskkond  
ja -korraldus, mis soodustab liikumist.1 Riiklikes arengukavades 
rõhutatakse, et laste tervisele ja tervisealasele „kirjaoskusele“, st 
tervisega seotud teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisele 
tuleb pöörata tähelepanu kõigil haridustasemetel.

Selles raamatus antakse kokkuvõtlik ülevaade sellest, miks ja kui 
palju peaksid lapsed ja noored liikuma, milline on liikumisvõima-
luste seis ning miks ja kuidas peaks kool laste liikumisvõimalus-
tele ja -rõõmule kaasa aitama. 

See ülevaade on mõeldud nii neile, kes on juba õpilase, õpetaja, 
koolijuhi, ametniku või lapsevanemana liikumisvõimaluste loo-
misega tegelenud, kui ka neile, kes alles mõtlevad, miks võiks 
liikumine olla vajalik ning mida selles osas on võimalik teha.

Ülevaates julgustatakse looma lastele liikumisvõimalusi, tugine-
des Liikuma Kutsuva Kooli programmis välja töötatud ja katseta-
tud lahendustele. See Eestis loodud haridusuuendusprogramm 
põhineb koolide kogemustel ja ettepanekutel. Alates 2016. aas-
tast on liikuma kutsuvate koolide hulk jõudsalt laienenud ning 
2022. aastal õppis programmiga liitunud koolides juba enam kui 
pool Eesti õpilastest. 

Ülevaade põhineb peamiselt rahvusvahelistel teadusuuringutel, 
aga ka Eestis tehtud uuringutel ning arendustööl. Ülevaate on kok-
ku pannud Tartu Ülikooli teadlased koostöös Haridus- ja Teadus- 
ministeeriumiga. Siit leiate ka soovitusi ja viiteid jätkulugemi-
seks: ülevaate lõpus on esitatud tekstis numbritega viidatud  
allikate loetelu.

Soovime kõigile lugemis- ja  
liikumisrõõmu! Teadusnupp Õues viibimise

kasulik mõju
Hea teada

Definitsioonid ja selgitused:

Sissejuhatus
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Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja erinevad teadusuu-
ringud kinnitavad, et liikumine toetab laste ja noorte füüsilist 
ja vaimset tervist ning õpivõimet.2 Liikumisel on tänuväärne 
roll laste sotsiaalsuse ja sõprussuhete juures ning see aitab 
leevendada kriiside negatiivseid mõjusid.

1.1 LIIKUMINE tagab arengu ja 
 kehalise kirjaoskuse

Liikumine tagab laste ja noorte tervisliku kehalise arengu ja 
vormisoleku ning põhiliikumisoskused. Liikumine lapseeas 
paneb aluse ka nn kehalisele kirjaoskusele ning võimekusele 
ja tahtmisele olla edaspidises elus aktiivne.
 
Lapsed ja noored veedavad olulise osa päevast koolis, kus saab 
teadlikult arendada ka nende kehalist kirjaoskust. Suur roll ja või-
malused selleks on nii kehalisel kasvatusel ehk liikumisõpetusel 
kui ka õppekaval ja koolikeskkonnal laiemalt.

Kehalise kirjaoskuse kujunemiseks on vaja, et õpitav oleks laste 
ja noorte jaoks tähenduslik. Nõnda tekivad lastel lisaks konkreet-
setele oskustele ka huvi ja motivatsioon ning nad tunnevad liiku-
misest rõõmu. Et koolis õpitu saaks elus rakenduda ja kujuneks 
harjumuseks, peab lapsel olema tahe ja suutlikkus seostada 
seda oma huvidega vabal ajal. Kõige selle tulemus on kehaline ak-
tiivsus nii lapse ja noorena kui ka kogu ülejäänud elukaare kestel.4 

 Loe kehalise kirjaoskuse kohta lisaks artiklist  
 „Kehaline kirjaoskus – uus hariduslik eesmärk“.4

1Miks lapsed peaksid liikuma?

Liikumisel on asendamatu roll tervisliku kehalise 
arengu, vormisoleku ning motoorsete oskuste  
kujunemisel.

Kehaline kirjaoskus (ingl physical literacy) on  
inimese võimekus ja valmisolek elada aktiivselt 
ja tervislikult. See hõlmab motivatsiooni, enese-
kindlust, mitmekülgseid kehalisi võimeid, oskusi 
ja teadmisi, aga ka aktiivse elustiili väärtustamist 
ja isikliku vastutuse mõistmist.3 Hea kehalise kirja- 
oskusega õpilane mitte ainult ei valda kindlat spordi- 
ala, vaid tal on liikumise kohta laiemad teadmised 
ja oskused ning ta suhtub liikumisse positiivselt ja 
innustatult – seega on tal kõik eeldused olemaks 
igapäevaselt aktiivne. 

Kehalise kirjaoskuse jaoks olulisteks liikumis- 
oskusteks loetakse oskusi, mis võimaldavad vabalt 
ja enesekindlalt osaleda sportlikes või mängulistes 
tegevustes, olgu vees, maal, lumel, jääl või õhus.  
Liikumisoskuste alla kuuluvad oskused liikuda edasi 
ise või liikumisvahendi abil (näiteks suuskade, jalg-
ratta või paadiga), hoida tasakaalu ja kontrollida  
keha ning käsitseda liikumisvahendit. Lisaks liiku-
misoskustele ja motivatsioonile hõlmab kehaline 
kirjaoskus ka reegleid ja taktikat ning eeldab kesk-
konna tuge.

Mis on kehaline kirjaoskus?

https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2021.9.2.10
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1.2 LIIKUMINE toetab füüsilist tervist

Regulaarne kehaline aktiivsus ehk liikumine on kasulik igas 
vanuses inimestele.5 Rohkem liikumist ning vähem istudes 
veedetud aega seostuvad lastel ja noortel parema tervise ja 
heaoluga.6–8 

Liikumine on füüsilisele tervisele mitmel moel kasulik

Laste ja noorte igapäevane liikumine toetab nii nende füüsilist 
tervist kui ka heaolu. Liikumisel on kehalise arengu ja vormisole-
ku ning motoorsete oskuste kujunemise juures asendamatu roll. 

Inimestel, kel on lapse- ja noorukieas välja kujunenud kõrge liiku-
misaktiivsus:2

suureneb füüsiline võimekus (aeroobne võimekus ja  
lihasejõud); 

väheneb südame-veresoonkonnahaiguste risk (sh vere-
rõhk ning vere kolesterooli- ja glükoosisisaldus püsib nor-
mi piires, diabeeti haigestumise risk on väiksem);

tugevnevad luud;

väheneb rasvumise ja ülekaalulisuse risk. Ülekaalu 
korral aitab regulaarne liikumine kehalist võimekust 
parandada isegi siis, kui kehamass selle mõjul  
ei vähene.

Regulaarne liikumine avaldab positiivset mõju keha koostisele 
ja ainevahetusele, vähendab põletikutekitajate riski ja tugevdab 
immuunreaktsioone.

Liikumine aitab ennetada ja leevendada lühinägevust

Üha pikenev ekraani ees veedetud aeg paneb proovile laste  
silmad ja suurendab lühinägevuse tekke riski. Lisaks geneetilistele 
teguritele mõjutavad lühinägevuse väljaarenemist märkimisväär-
selt ka keskkonna- ja elulaaditegurid, muuhulgas vähene õues  
viibimine ja liikumine.9 

35%

Ligi 1000 algklassiõpilase seas tehtud uuringust 
selgus, et õpilastel, kes veetsid kolme õppeaasta 
jooksul koolipäevadel lisaks tavapärastele vahe- 
tundidele 40 minutit õues, tekkis kontroll- 
rühma lastega võrreldes oluliselt harvem lühi- 
nägevust. Õues viibimise mõju nägemisteravusele 
ilmnes veel kolmel järgmisel õppeaastal.12

südame-veresoon-
konnahaiguste risk

kuni

50%
teist tüüpi  
diabeedi risk

II kuni

30%
varakult  
suremise risk

kuni

Regulaarselt liikuvatel  
inimestel väheneb:5

Õues liikumine pakub ekraani ees veedetud ajale 
vaheldust ja loob omakorda eeldused liikumis-
aktiivsuse suurenemiseks. On leitud, et liikumise 
intensiivsusest tähtsam on õuesoleku kestus ja 
regulaarsus.

Laste ja noorte lühinägevuse ennetamiseks ja sel-
le süvenemise piiramiseks on väga oluline, et nad 
saaksid viibida väljas päevavalges ka koolipäeva 
kestel10,11 ja puhata silmi kaugusesse vaadates. 
Nii on lastel oluliselt väiksem risk lühinägevuse 
tekkeks.
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1.3 LIIKUMINE aitab hoida vaimset tervist

Liikumine toetab laste ja noorte vaimset tervist ja elukvaliteeti, 
enesehinnangut ja psühholoogilist heaolu vanusest olenemata 
ning avaldab head mõju ka nende vaimsele töövõimele.13 Kui 
lapsed on regulaarselt kehaliselt aktiivsed, ennetab see mee-
leoluhäireid, leevendab ärevust ja aitab stressiga toime tulla.14 

Liikumine mõjub hästi ajukeemiale 

Liikumine on laste ja noorte vaimse tervise jaoks võtmetähtsu-
sega, sest aitab tasakaalustada ajukeemiat, mis vaimse tervise 
probleemide korral on sageli häirunud.15

Liikumise positiivne mõju ajukeemiale avaldub mitmel moel.  
Liikumisel vabanevad ajus
• meeleolu mõjutavad virgatsained (dopamiin, serotoniin,  

adrenaliin jt), mis aitavad kaasa motivatsiooni suurenemisele, 
meeleolu paranemisele ja energiatunde tekkele;

• heaoluhormoonid endorfiinid, mis tekitavad õnne- ja heaolu-
tunnet;

• aju päritolu neurotroofne kasvutegur (BDNF), mille liiga  
madalat taset seostatakse depressiooni väljakujunemisega. 

Liikumine aitab ennetada meeleoluhäireid ja  
leevendada ärevust

Suurem liikumisaktiivsus vähendab depressiooni esinemise  
sagedust ja leevendab depressiooni sümptomeid.13,14 Regulaarsel 
liikumisel tajutakse suuremat heaolu- ja õnnetunnet ning eluga 
rahulolu. Lisaks ajukeemia tasakaalustamisele aitavad liikumis-
tegevused suurendada enesetõhusust ehk usku oma võimetesse 
saada erinevates olukordades hakkama – just vähene usk  
endasse on aga sageli üks depressiooni põhjustest.

Depressiooni ennetamiseks ja depressioonisümptomite leeven-
damiseks annab parimaid tulemusi just mõõdukas tempos regu-
laarne liikumine.16 Samas näitavad uuringud, et iga vähendatud 
tund istumisaega teismeeas ja selle asendamine kerge kehalise 
aktiivsusega (seismine, jalutamine) aitab samuti oluliselt vähen-
dada depressiooniriski.14

Liikumine aitab stressiga toime tulla

Stress on elu paratamatu osa, mis saadab meid nii õppimisel kui 
uute olukordadega kohanemisel. Liikumine toetab lapsi ja noori 
stressiolukordadega hakkama saamisel, sest aitab reguleerida 
ka stressihormooni kortisooli taset. Näiteks on leitud, et kehali-
selt aktiivsemate laste stressihormooni tase on stressi tekitavas 
testisituatsioonis mitteaktiivsetest lastest madalam, mistõttu 
suudavad nad saavutada paremaid testitulemusi.19 Mida enam 
mahub lapse ja noore päeva kehalist aktiivsust nõudvaid tegevu-
si, seda paremini on ta vaimne tervis kaitstud ja ta suudab pare-
mini toime tulla ka ootamatutes olukordades.

Kanadas läbi viidud ligi 30 000 õpilast kaasavas 
uuringus leiti, et 11–15-aastastel tüdrukutel, kes 
rohkem aktiivselt õues mängisid, esines vähem 
erinevaid psühhosomaatilisi kaebusi.20 Aktiivne 
õues mängimine aitab parandada emotsionaalset 
heaolu, sest selle mõjul vähenevad ärevus, meele-
oluhäired ja agressiivsus. Mida rohkem lapsed ja 
noored õues aega veedavad, seda vähem esineb 
neil vaimse tervise probleeme.21 Suuresti tuleneb 
see seos sellest, et õues on lapsed ja noored ke-
haliselt aktiivsemad.22 

12–18-aastaste noortega tehtud erinevaid uurin-
guid kokku võtvas metaanalüüsis leiti, et noorte 
depressiooni raviks võib piisata vaid 20 minutist 
mõõduka intensiivsusega liikumisest vähemalt 
kahel korral nädalas kuue nädala vältel. Samuti 
oli noorte väljalangevus kehalisel aktiivsusel põ-
hinevatest sekkumistest väiksem kui ravist an-
tidepressantidega või psühhoteraapiast. Seega 
peaks kehaline aktiivsus kindlasti olema noorte 
depressiooni leevendamisele ja ravile suunatud 
sekkumisprogrammide osa.17

Lastel ja noortel esineb järjest enam ärevust. Selle all kannatab 
koguni viiendik maailma noortest. Liikumine aitab ärevust kii-
resti leevendada, aga sel võib olla ka pikaajaline, ärevuse teket 
ennetav mõju. Tänu sellele ongi liikumine omamoodi kulutõhus 
ja kõrvaltoimeteta moodus nii meeleoluhäirete kui ka ärevuse 
vähendamiseks.18
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Kanadas läbi viidud uuringus hindasid 7–14-aas-
tased lapsed oma suhteid eakaaslastega ja 
erinevaid psühhosotsiaalseid raskusi. Uuringus 
leiti, et iga õues viibitud tund päevas vähendas  
31% eakaaslastega esinevate suhtlemis- 
probleemide tõenäosust ja 22% muude psühho- 
sotsiaalsete raskuste esinemise tõenäosust.31

 

Vabas õhus liikumine kasvatab ka laste kogukonna- 
tunnet ja head kohataju. Näiteks toob koolitee 
läbimine jalgsi kaasa ühelt poolt praktilised tead-
mised oma kodukandist, teisalt tänu rohkematele 
suhtlusolukordadele ka positiivsema suhtumise 
ümbritsevasse kogukonda.32

1.4 LIIKUMINE toob kaasa paremad suhted

Laste ja noorte heaolu käib heade sotsiaalsete suhetega käsi-
käes. Ühistegevustes osalemine ja nende korraldamine aita-
vad arendada sotsiaalseid oskusi ja tihendada sõprussuhteid. 

Uuringute andmetel toetavad nii koolipäeva liikumisvõimalused 
kui vabal ajal mängimine, organiseeritud spordis osalemine ning 
iseseisvalt ringi liikumine laste ja noorte sotsiaal-emotsionaalsete 
oskuste arengut ja suhteid eakaaslastega. On leitud, et suurem 
kehaline aktiivsus vahetunnis on seotud õpilastevaheliste pare-
mate suhete ja suurema kuuluvustundega.23 Aktiivselt mängides 
paranevad oskused, mille abil laps või noor saab arendada ja 
hoida sõprussuhteid, teha koostööd, juhtida teisi ning tegutseda 
meeskonnaliikmena. 

Sporditegevustes osalemine ja eriti võistkonnasport aitavad 
samuti tekitada ühtekuuluvustunnet ja rahuldada kuuluvusvaja-
dust ning sellega koos tagada laste- ja noorte psühholoogilist 
heaolu.24

Eesti kooliõpilaste seas läbi viidud rahulolu- 
küsitluse tulemused, mis põhinevad enam kui  
100 000 õpilase hinnangutel, näitavad, et mida 
paremana tajub õpilane koolis liikumisvõimalusi,  
seda paremaks hindab ta ka oma läbisaamist  
eakaaslastega.25 

Positiivne suhete loomise kogemus lapseeas toetab lapsi ja noori 
ka edaspidi. Puudulikud sotsiaalsed oskused ja kehvad suhted 
eakaaslastega ennustavad mitmesuguste riskide suurenemist 
hilisemas vanuses, sealhulgas riski depressiooniks, ärevuseks, 
uimastite tarvitamiseks ja kehvemateks akadeemilisteks saa-
vutusteks.26 Õpilaste kehvad sotsiaal-emotsionaalsed oskused 
soodustavad ka kiusatava või kiusaja rolli sattumist ja suurenda-
vad tõenäosust agressiivseks käitumiseks.27,28

Vahetunnid võimaldavad õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete os-
kuste arenemist erinevate kehaliselt aktiivsete tegevuste ja tähen-
dusliku suhtluse abil. Liikumistegevused on ka tõhusaks vahen-
diks sageli just vahetundides kas igavusest, kuhjunud pingetest 
või stressist aset leidvate sotsiaalsete konfliktide ennetamiseks.29

 
Ka muutuvas õpikäsituses on rõhutatud sotsiaalsete suhete olu-
lisust: „… õppimise kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka õppijate 
sotsiaal-emotsionaalsetele vajadustele –  olla omaks võetud  ja 
tunda end  turvaliselt.“30 Samuti on muutuva õpikäsituse fooku-
ses paremad koostööoskused.
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1.5 LIIKUMINE JA MÄNG toetavad kriisiolukorras

Erinevad kriisid puudutavad sageli eriti valusalt lapsi ja noori, 
nagu on näidanud ka Eestit tabanud tervisekriis (2020) ja sõja-
põgenike kriis (2022).

Kriisiolukord suurendab terviseriske. Näiteks COVID-ist tingitud 
piirangud ja sotsiaalne isolatsioon tõid kaasa laste füüsilise 33,34 
ja vaimse tervise 35,36 näitajate märkimisväärse halvenemise.

Liikumisel ja mängul on oluline terapeutiline roll: need aitavad 
lastel taastuda ja kohaneda pärast kogetud kaotusi, traumasid, 
elu- ja õppekorralduse muutust või eraldatust. Liikumine ja mäng 
aitavad ennetada täiendavate terviseriskide kujunemist, säilitada 
ja arendada õpihuvi, leevendada depressiivsust ja ärevust ning 
kriisiga kaasnevat emotsionaalset valu.35,36 
 
Liikumistegevused koolis kehalises kasvatuses, ainetundides, 
vahetundides, aga ka vabal ajal pakuvad koostegutsemise või-
malust, suhtlemist eakaaslastega ja kaasatust ka olukordades, 
kus kriisi kogenud õpilased on teisest keelekeskkonnast ja ta-
vapärase õppe käigus on suhtlemine raskendatud.37 Uuringud 
kinnitavad, et õpilased väärtustavad kõrgelt eakaaslastega koos-
mängimise ja suhtlemise võimalust ning see toob kaasa stabiil-
sustunde ja lootuse tuleviku osas.38

Liikumistegevuste ja mängu kaudu on kriisi 
kogevatel või selle läbi elanud lastel võimalus 
taas tunda rõõmu, ühist tegutsemist ja kuulu-
vustunnet. 

Liikumisvõimalusi, õuesõpet jm võimaldav kool suudab paindli-
kumalt reageerida. Sõjapõgenikest teiskeelsete õpilaste kaasa-
mine mängu ja liikumise kaudu on osutunud tõhusaks nii vahe-
tult pärast esimest sõjapõgenike saabumist kui nende hilisema 
kohanemise toetamisel. Tervisekriisi ajal vähendasid paljud Eesti 
koolid laste omavahelisi kontakte õuevahetundide ja -õppe abil, 
tagades sellega kontaktõppe jätkumise võimalikkuse. 
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Lastel ja noortel, kes on kehaliselt aktiivsemad, on 
ka ajutegevus aktiivsem. Näiteks on välja selgita-
tud, et enne testi vaid 20 minutit jalutanud õpilased 
olid edukamad nii tähelepanu- ja mälu- kui ka lu-
gemis- ja matemaatikatestides. Kuvamismeetodi-
tega tuvastati, et nende aju oli palju aktiivsem kui 
teisel uuritud grupil ehk istunud lastel.42

Tänu regulaarsele õuesõppele, kus nädalas vähe-
malt paar tundi omandatakse teadmisi väliskesk-
konnas, suudavad õpilased teadmisi ja oskusi 
paremini rakendada elulistes olukordades, neil kas-
vab õpihuvi ja nad tajuvad õppimist lõbusamana.43 

1.6 LIIKUMINE aitab õppida

Liikumine muudab aju plastilisemaks, toetab tähelepanu ja 
mälu, mõtlemist ja info mõistmist. Nii paraneb õpivõime ning 
sellega koos ka õpitulemused.

Liikumine suurendab aju plastilisust ja toetab 
kognitiivseid funktsioone 

Aju plastilisus ehk neuronite, neuronivaheliste ühenduste ja aju-
piirkondade võime oma anatoomiat ja talitlust optimeerida on 
õppimise eeldus. Liikumine suurendab aju plastilisust, sest selle 
mõjul toimuvad ajus mitmesugused muutused, näiteks39

 » tõuseb pulss, paraneb keha verevarustus ning sellega koos 
aju ainevahetus ja hapnikuga varustatus; 

 » suureneb aju neuroelektriline aktiivsus, mis tagab kiirema 
infovahetuse neuronite vahel; 

 » vabanevad organismis valgulised ained – kasvutegurid, 
millest aju plastilisuse ja õppimise seisukohast olulisim 
on neurotroofne kasvutegur (BDNF). BDNF tagab närvirak-
kude elujõulisuse, stimuleerib nendevahelisi ühendusi ja 
osaleb nende juurdekasvus ehk neurogeneesis. BDNF toe-
tab liikumisega kaasnevat neurogeneesi ja uute ühenduste 
moodustumist hipokampuses – õppimise ja mäluga seotud 
ajupiirkonnas.

Aju suurem plastilisus tagab aju parema toimimise ja õppimisvõi-
me. Liikumisel on kognitiivsetele funktsioonidele kohene mõju, 
aga regulaarne liikumine avaldab neile ka pikaajalist mõju.40 Eriti 
olulist mõju avaldab liikumine just 
a) pidurduskontrollile ehk võimele koondada tähelepanu olu-

lisele, jätta ebaoluline tähelepanuta ning kontrollida oma 
käitumist; 

b) töömälule ehk võimele mälus olevat infot aktiivselt töödelda;

c) kognitiivsele paindlikkusele ehk võimele kiirelt ja paindli-
kult ühelt ülesandelt teisele lülituda või uudsetele lahendus-
tele mõelda. 

Kognitiivset kontrolli parandab isegi lühikest aega kestev inten-
siivsem liikumine ja õpilased suudavad seetõttu end paremini 
juhtida. See on ka põhjus, miks õpivõime seisukohast võidavad 
liikumisest kõige enam just aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega 
õpilased, kelle enesejuhtimise võimekus on tavaolukorras väik-
sem. Parem enesejuhtimine omakorda aitab paremini kesken-
duda, infot mõista, mõtelda ja probleeme lahendada. Seetõttu 
paranevad liikumise mõjul ka õpitulemused.6,13,41
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1.7 LIIKUMINE toetab õpimotivatsiooni ja kooli-
rõõmu

Liikumisvõimalused koolis vähendavad väsimust, toetavad 
koolirõõmu ja heaolu. Loomulikul moel õppetöösse integreeri-
tud liikumise mõjul on lapsed ja noored innustunumad õppima 
ja pingutama. 

Koolirõõmu mõiste tähistab seda, kui hästi 
õpilane end koolis tunneb. Koolirõõmu puhul 
mängivad rolli mitmesugused tegurid, näiteks 
suhted kaaslaste ja õpetajatega, koolikesk-
kond ja õppekorraldus. 

Õpilaste endi hinnanguid uurides leiti, et kui õpila-
sed said õppeülesande ajal kõndida, tundsid nad 
end pigem põnevil, rõõmsa, terve ja targana. Päe-
vadel, kus neil aga ei  lubatud liikuda, tajusid nad 
pigem, et on vihased, kurvad, igavlevad, unised ja 
väsinud.52

Õuesõpe on tõhus viis äratamaks noorte huvi  
loodus- ja täppisteaduste vastu, sest võimaldab 
praktilist ja avastuslikku õppimist. On leitud, et eriti 
aitab õuesõpe äratada huvi just madalama õpi- 
motivatsiooniga õpilastes.53

Esialgsed uuringud liikumisvõimaluste võimaliku mõju kohta 
koolirõõmule lubavad arvata, et koolipäeva lisatud liikumine ja 
liikumisvõimalused suurendavad õpilaste koolirõõmu. Õpilaste 
enda ja koolipersonali hinnangud viitavad sellele, et koolides, kus 
liikuda saab kogu päeva jooksul, on õpilased kooliga rohkem rahul:

• aktiivsed vahetunnitegevused aitavad luua paremaid suh-
teid ning mõjutavad seeläbi positiivselt õpilaste heaolu;23

• noorematel õpilastel seostub liikumisaktiivsus vahetundi-
des ka suurema kuuluvustundega kooli suhtes;23

• õpilastele meeldib olla tunnis aktiivselt kaasatud ja kehali-
selt aktiivne. Nad hindavad mängulist õppimist ja tunde, mis 
toimuvad väljaspool klassiruumi.44,45

Sunnitud paigalolekut õppimise ajal võib aju käsitleda stressiolu-
korrana ja stress omakorda pärsib tähenduslikku õppimist.46 Nii 
vahetunnis kui ainetundides loodud liikumisvõimalused aitavad 
õpilastel pikemalt ülesandele keskenduda, samuti vähendavad 
liikumisvõimalused passiivsust ja võimalust tegeleda tunnis kõr-
valiste asjadega.47–49

Osalt on nende mõjude taga liikumisega kaasnev parem enese-
juhtimise võimekus. On siiski leitud, et liikuval viisil õppimine on 
seotud suurema huviga õppimise vastu ning ka suurema tajutud 
kompetentsuse ja pingutusega.50 

Ka õpetajad on kinnitanud, et liikumise põimimine aine- 
tundidesse ärgitab õpilasi tunnis aktiivsemalt osalema.51  
Võimalik, et liikumine õppimisprotsessi loomuliku osana toetab 
laste heaolu ja seeläbi ka valmisolekut oma eesmärkide nimel 
rohkem pingutada.
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1.8 LIIKUMISVÕIMALUSED KOOLIKESKKONNAS 
aitavad vähendada ebavõrdsust

Kooli kaudu jõuavad liikumise mõjud kõigi lasteni hoolimata 
nende taustast ja võimalustest. 

Koolikeskkonda liikumisvõimaluste lisamine suurendab võrd-
seid võimalusi olla terve, sest liikumist väärtustava koolipäeva  
jooksul saavad liikumise hüvedest osa kõik õpilased, sõltumata 
nende kodustest võimalustest ja aktiivsusest väljaspool kooli.

Kui koolipäevas leidub liikumisvõimalusi, hakkavad rohkem liiku-
ma ka need lapsed, kes väljaspool kooli on pigem passiivsed.54 
Eesti liikuma kutsuvate koolide kogemus kinnitab, et soodus 
koolikeskkond ja tegevuste mitmekesisust toetav päevakava  
aitavad tagada võrdsed liikumisvõimalused just neile, kel on 
seda kõige rohkem vaja.Sotsiaalne ebavõrdsus viib ebavõrdsuseni tervi-

ses. Inimese taust – näiteks tema majandusli-
kud võimalused, elukoht, sugu, etniline kuuluvus, 
vanus jm põhjused – tekitavad ebavõrdsust nii 
terviseseisundi, igapäevase tervisekäitumise kui 
ka tervishoiuteenustele ligipääsu osas. 

Ebavõrdsusel tervises on märkimisväärsed ta-
gajärjed nii üksikule inimesele kui ka sotsiaalselt 
ja majanduslikult. Sellise ebavõrdsuse vähenda-
mise tulemusena paraneb rahvastiku kui terviku 
tervislik seisund ja seetõttu tuleks kasutada kõi-
ki võimalusi ebavõrdsuse vähendamiseks.

Koolipäevadesse ja koolivälisesse aega aitab palju 
liikumisvõimalusi tuua kooliõue arendamine ja 
kujundamine kogukonna liikumistaristu osaks. 
Nõnda saavad lapsed ja noored vanusest, soost 
ja taustast hoolimata (muuhulgas liikudes) ühiselt 
aega veeta.
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Eesti koolides tehtud uuringus, kus analüüsiti  
1.–9. klassi õpilaste liikumisaktiivsust ja istuvat 
aega 6363 ainetunni näitel, ilmnes, et 1.–3. klassi 
õpilased istuvad 76% tundide ajast, 7.–9. klassis 
tõuseb tundides istumise aeg 87%-ni. Kõige vähem 
järjestikust istumist oli I kooliastmes loodus- 
õpetuse ja muusikatundides, II ja III kooliast-
mes kunstiainetes. Kõige vähem liikumist 
oli emakeele, matemaatika ja III kooliastmes ka 
muusikatundides.55 

Fookusgrupiuuringus tõid Eesti 8–15-aastased 
õpilased välja, et järjestikune istumine tekitab neis 
väsimust. Õpilased ise näevad istumisaja vähen-
damiseks mitmeid lahendusi, mis aitaksid neid 
nende endi sõnul ainetunnis „üles äratada ja vere 
käima lüüa“.5

1.9 LIIGNE ISTUMIS- JA EKRAANIAEG vähendab 
heaolu ja õppimisvõimet ning on terviserisk

Liikumisaktiivsuse kõrval tuleb üha enam tähelepanu pöörata 
järjestikuse istumisaja vähendamisele ning istuva eluviisi riskide 
ennetamisele. Pikalt sundasendis viibimise tagajärjel väheneb 
sooritusvõime ja üldine heaolu. Koolis õppides peavad lapsed ja 
noored mingi osa ajast paratamatult istuma sundasendis, mis-
tõttu on järjestikuse istumisaja vähendamine eriti oluline. Pikk 
istumisaeg vähendab keskendumisvõimet ja sellega kaasnevad 
mitmesugused terviseriskid. Samuti seostub pikk istumisaeg 
noortel depressiooniriskiga.14

Järjestikuse istumise ja istuva eluviisi mõjul ohustavad  
lapsi ja noori mitmesugused terviseriskid:2,13,56,57

• suureneb ülekaalu ja rasvumise risk; 
• nõrgenevad kardiometaboolne tervis ja kehaline võimekus;
• kujunevad rühihäired;
• halvenevad sotsiaalsed oskused ja enesehinnang;
• lüheneb uneaeg;
• väheneb psüühiline heaolu.

Kehaliselt aktiivne elustiil hakkab välja kujunema juba varajases 
eas ning lapsena aktiivsed inimesed on tõenäolisemalt aktiivsed 
ka edaspidises elus.58 See seos on aga veelgi selgem vähese lii-
kumise ja istumise puhul: istuva eluviisiga lapsed ja noored on 
palju tõenäolisemalt väheaktiivsed ka täiskasvanueas.59,60

ROHEAEG PAKUB LEEVENDUST

Pargis, metsas või muus loodus-
keskkonnas veedetud ajal ehk 
nn roheajal võib olla ekraaniaja 
tagajärgi leevendav toime. Uu-
ringutes on leitud, et see toetab 
nii psühholoogilist heaolu kui ka 
kognitiivseid võimeid.62

Ekraaniaja negatiivsed mõjud

Telefoni- ja arvutimängude ning sotsiaalmeedia võimaluste kau-
du saavad lapsed küll arendada aju ja suhtlusoskusi, kuid mitme 
uuringu andmetel mõjub liigne ekraaniaeg halvasti keskendu-
misvõimele, suhtlusvõimele ja keele arengule ning nõuab lõivu 
une-, mängu- ja liikumisajalt.61
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Liikumisharjumuse kujundamisel saavad lastega tegelevad 
täiskasvanud

• innustada mitteaktiivseid lapsi ja noori tegevustesse, mis 
pakuvad liikumisvõimalusi, ning järk-järgult suurendada 
nende liikumise sagedust, intensiivsust ja kestust;

• julgustada lapsi ja noori osalema liikumistegevustes, mis 
pakuvad rõõmu ja mitmekülgsust ning vastavad nende  
vanusele ja võimalustele;

• tagada kõigile lastele ja noortele ohutud ja võrdsed liikumis-
võimalused.

Tänapäeva n-ö istuval ajastul jääb kehalise aktiivsuse allikaid 
üha vähemaks – tubased mängud, sh ekraani ees, töötamine ja 
õppimine istuvas sundasendis ning transport ühest kohast teise 
ei paku piisavalt loomulikke liikumisvõimalusi. 

Sellesse, et lapsed ja noored liiguksid piisavalt, peaksid panusta-
ma kõik, kes on laste ja noortega seotud. 

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koostatud liikumissoovi-
tuste järgi peaksid kõik 5–17-aastased lapsed ja noored liikuma 
mõõduka kuni tugeva intensiivsusega  keskmiselt vähemalt 
60 minutit päevas.2 Lisaks aitab tervena püsida see, kui vähemalt 
kolmel päeval nädalas tegeldakse tugeva intensiivsusega kehali-
se tegevusega, mis hõlmab ka luude ja lihaste tugevdamist. 

Tähtis on iga päev vähendada istumisaega ja vaba aja veetmist 
ekraanide ees. Laste ja noorte meelelahutuslikku ekraaniaega 
soovitatakse hoida alla kahe tunni päevas.

Paljud liikumisega kaasnevad kasud kehtivad ka erivajadustega 
(sh liikumispuudega) laste ja noorte puhul. Veel enam, kehaline 
aktiivsus on erivajadustega lastele eriti kasulik, sest aitab mõne 
kognitiivse funktsiooni häirumise korral (nt aktiivsus- ja tähelepa-
nuhäire). Vaimupuudega lastel parandavad kehalised tegevused 
füüsilisi funktsioone.2

Isegi kui soovituste täielik järgimine ei tundu võimalik, tasub 
meeles pidada, et ka vähe on parem kui mitte midagi. Erivajadus-
tega lapsed võivad vajada tervishoiutöötaja või muu spetsialisti 
abi, et leida endale kõige sobivam liikumisviis ja piisav koormus.

2 Kui palju ja kuidas peaksid  
lapsed ja noored liikuma?

7 × nädalas 3 × nädalas Vähem aega

Nädala liikumissoovitused 5–17-aastastele lastele ja noortele

Vähemalt 60 minutit päevas 
aeroobsed tegevused, nagu 
tempokas kõnd või tõuke- 
rattaga sõitmine.

Vähemalt 3 päeval nädalas tegevused, 
mis on suure intensiivsusega (nt sport-
mängud, tempokas jooks, rattasõit, 
ujumine või suusatamine), lisaks ka 
lihaseid ja luid tugevdavad tegevused.

Laste ja noorte jaoks võib kehaline aktiivsus olla osa puhkusest ja vaba aja veetmisest  
(mäng ja sport); koolipäevast (liikumisõpetus, aktiivsed vahetunnid ja ainetunnid); aktiivsest transpordist  
(kõndimine ja rattaga sõitmine) või majapidamistöödest. Oluline on tegevuste mitmekülgsus.

Vähendada tuleks istumis-
aega, eriti just ekraani taga  
veedetud aega.

Loe lisaks: Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitused kehalise aktiivsuse ja istuva eluviisi kohta.  
(Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabor, 2021). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-est.pdf?sequence=136&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-est.pdf?sequence=136&isAllowed=y
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3Milline on laste liikumise  
olukord Eestis?

Õuemängu napib

Tänapäeval liiguvad lapsed nii vabal ajal kui ka kooliajal vähe 
õues mängides ja sportides. Iga päev liigub vabal ajal õues ainult 
7–11% 10–17-aastastest Eesti lastest ja noortest.67

Koolipäeva õuevahetunnid, mille kestel võib nii õues lihtsalt 
vaba aega veeta kui ka liikuda, võetakse kasutusele üha enama-
tes Eesti koolides, kuid need ei ole veel muutunud koolikultuuri 
loomulikuks osaks. Vaid 26% koolidest on õpetajate hinnangul 
õuevahetund läbi aasta tavapärane.25 Samas just nooremad õpi-
lased ootavad ka enda sõnul õuevahetundi väga.68

43%
57% 71%

29%

koolipäev
60 min 60 min

nädalavahetus

1.–9. klass

Piisavalt ehk vähemalt 60 minutit päevas liigub vaid 43% 1.–9.
klassi õpilastest. Nädalapäevade lõikes ilmneb suur erinevus 
koolipäevade ja nädalavahetuse päevade vahel – liikumisaktiiv-
sus on nädalavahetusel oluliselt madalam, piisavalt liikujaid on 
vaid 29%. II kooliastmes (4.–6. klass) langeb õpilaste kehaline 
aktiivsus järsult ja istuva aja osakaal suureneb.63

21. sajandi esimesel veerandil oleme jõudnud olukorda, kus 
vaid vähem kui pooled Eesti lastest on piisavalt aktiivsed.

Treeningutel käib pool lastest ning treening ei pruugi tagada 
vajalikku liikumisaktiivsust. 
Eesti spordiregistri andmetel harrastab 5–19-aastastest lastest 
ja noortest sporti 52% (sh 60% poistest ja 43% tüdrukutest).64 
Liikuma Kutsuva Kooli võrgustiku koolides tehtud küsitluste tule-
mused kinnitavad seda: enda sõnul osaleb treeningutel vähemalt 
3 korda nädalas ligikaudu pool lastest (sh 52% poistest ja 48% 
tüdrukutest).65

Ka treeningutel osalevate laste ja noorte liikumisaktiivsus ei   
pruugi olla piisav: ainult kolmandik treeningutel osalevatest 
7–13-aastastest Eesti lastest liiguvad iga päev vähemalt  
60 minutit.66 

Kaks-kolm korda nädalas treenimine arendab oskusi ja kehalisi 
võimeid valitud alal, kuid ei pruugi võimaldada piisavat liikumis-
aktiivsust ega tagada mitmekülgsete liikumisoskuste omanda-
mist. Treeninguajast vaid kolmandik toimub tervisele vajaliku 
vähemalt mõõduka liikumisaktiivsuse intensiivsusega.66 Silmas 
tuleb pidada ka seda, et kui treening toimub näiteks saalis, võib 
ka treeningul osalevatel lastel napiks jääda õues oleku aeg.

Uuringu „Koolikeskkonna ning õpetajate ja  
lapsevanemate roll õpilaste liikumisaktiivsuse 

kujundajana“ andmebaas.

Põhjalikuma info leiad Eesti laste ja noorte liikumis-
aktiivsuse tunnistusest.

Laste ja noorte ebapiisav liikumisaktiivsus vajab seega kõigi  
lapsi ümbritsevate osapoolte tähelepanu. Veelgi enam peaks 
laste liikumisse panustama ka kool.

Sõidan tõuksiga

ÕpinPallimäng

Kõndimine
Slackline

Sõpradega rääkimine
Istumine

Jooksmine

Jalgpall

Ronimine

Korvpall Hüppenöör

Liulaskmine
Mängimine (kull, peitus, jms)

https://www.liikumakutsuvkool.ee/lat/
https://www.liikumakutsuvkool.ee/lat/
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4 Miks on koolil laste liikumise toetamise  
juures oluline roll?

Koolis veedavad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning 
koolikeskkonnal on oluline roll liikumisvõimaluste pakkumisel.

Liikumisaktiivsus moodustub eri liiki tegevustest: aktiivsest 
mängust, organiseeritud sportimisest, aktiivsest transpordist, 
liikumist võimaldavatest tegevustest koolis ja kodus. 

Laste ja noorte tervis on aina enam haridussüsteemi fookuses. 
Kuna lapsed ja noored viibivad suure osa oma päevadest koolis, 
saab kool pakkuda neile kõigile võrdselt liikumisvõimalusi, sõltu-
mata perede sotsiaalmajanduslikust taustast ja eluviisist. 

Seega on koolil märkimisväärne roll selles, et kõik lapsed 
saaksid päeva jooksul vähemalt 60 minutit aktiivselt liikuda. 
Liikumisvõimaluste lisamine koolipäeva on üks tõhusamaid las-
te liikumisaktiivsuse toetamise meetmeid.69 Koolis rakendata-
vad sekkumisprogrammid, millega suurendada laste liikumisak-
tiivsust ja vähendada mitteaktiivset aega, aitavad edendada ka 
vaimset tervist ja heaolu.13,18,70,71

Ainetundide korraldamine nii, et see võimaldaks ka liikudes 
õppimist, liikumispause ja õuesõpet, aitab leevendada õpiku-, 
istumis- ja klassiruumikeskset lähenemist. Klassiruumi kõrval 
on efektiivsed ja õppimiseks hästi sobivad keskkonnad näiteks 
saal, koridorid ja kooliõu, ka alad väljaspool kooli. Samuti aitab 
rühmades ja paaris õppimine kaasa nii liikumisele kui paindliku-
male õppimisele. Õuetundides saab aineid loomulikumalt lõimi-
da, teadmisi praktikas rakendada, koos tegutseda ja õppida ning 
loovamaid ülesandeid täita. Nii saab õpetaja avardada ka oma 
õpetamisstrateegiaid.45

Vahetundide rikastamiseks liikumisvõimalustega tuleks tegut-
semisviisides, tõekspidamistes ja reeglites teha muutusi, mis 
aitavad kaasa ka õpikäsituse muutmisele. Näiteks selleks, et 
jääks aega õue-, võimla-, mängu- ja tantsuvahetundide tarbeks, 
on tunniplaanis tarvis enam paindlikkust. 

Muutub ka õpilaste roll: vahetunnis teistele lastele mänge korral-
davad õpilased saavad meeskonna juhtimise ja koostöö tegemi-
se kogemusi, nende enesejuhtimisoskus paraneb ning autonoo-
mia ja otsustusvõimalused koolis kasvavad. 

Regulaarsete õuevahetundidega käib kaasas senisest enam 
vaba, struktureerimata mängu, mis annab võimaluse pakkuda 
tuge laste ja noorte sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele vajadus-
tele. Aktiivsed vahetunnid ei toeta ainuüksi puhkevõimalust, vaid 
aitavad kaasa ka õpikäsituse eesmärkide saavutamisele. 

Koolides, kus otsitakse viise lisada koolipäevadesse liikumis-
võimalusi, areneb võime kohaneda ja olla valmis ka teisteks 
muutusteks. Koolikeskkonna liikumis- ja mängimisvõimalused 
leevendavad ka võimalike kriisidega kaasnevaid ohtusid ja mure-
sid. Lisaks kehalises kasvatuses ja ainetundides läbiviidavatele 
liikumistegevustele aitavad vahetundides liikumisele ja mängule 
kaasa õueala ja siseruumide liikumisalad, kergesti kättesaada-
vad vahendid, mis soodustavad ühiseid liikumis- ja mängute-
gevusi. Oluline on ka laste innustamine liikumisele ja mängude 
algatamine (nii õpilaste kui õpetajate poolt).

Laste ja  noorte 
liikumis- 
aktiivsus
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Soomes on 2010. aastast hariduspoliitika osana 
ellu viidud riiklikku programmi Liikkuva Koulu 
(tõlkes „liikuv kool“), mille kaudu soovitakse  
võimaldada igale lapsele nii liikumisrõõm kui ka 
piisavat aktiivsust vähemalt 60 minutit päevas. 
Algatusega on ühinenud üle 90% koolidest.73

4.1 LIIKUMINE on saamas oluliseks osaks 
haridusstrateegiatest ja -süsteemist

Tervist nimetatakse eesmärgina nii rahvusvahelistes haridus-
valdkonna arengusuundades kui ka üha enamate riikide seadus-
andluses ning haridus- ja terviseprogrammides.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) koostatud 
õppekompassis, millega määratletakse arengusuunad aasta-
ni 2030, on selgitatud: „Põhialused on põhiteadmised, oskused, 
hoiakud ja väärtushinnangud, mis on eeldused selleks, et õppi-
da kogu õppekava ulatuses. Nende hulka kuuluvad kirjaoskus ja 
arvutusoskus, samuti digitaalne kirjaoskus ja andmekirjaoskus, 
füüsiline ja vaimne tervis ning sotsiaalsed ja emotsionaalsed os-
kused.“ Kuna tervis loob eeldused õppimiseks, arenguks ja toime-
tulekuks, siis rõhutatakse, et laste tervis, mitte ainult terviseala-
ne kirjaoskus (teadmised, oskused ja hoiakud), peab kujunema 
oluliseks aluspõhimõtteks kõigis haridusastmetes.72 

Rahvusvaheline kogemus kinnitab, et õpilaste tervist ja kooli-
päeva liikumisaktiivsust toetavad haridusprogrammid on üha 
enamates riikides muutunud või muutumas haridusvaldkonna 
strateegiliseks suunaks. Siin on mõned näited:

4.2 LIIKUMISE ROLL Eesti haridusvaldkonna  
õigusaktides ja arengukavades

Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035  
rõhutab vajadust kujundada heaolu loov õpi-
keskkond, mis toetab õppija psüühilist ja füüsi-
list tervist. Sellele aitab kaasa ka liikumisvõima-
luste lisamine kooli igapäevaellu. 

Taanis 2013. aastal toimunud haridusreformi 
üks uuenduslikke eesmärke oli tagada kõigile 
põhikooli õpilastele 45 minutit aktiivset liikumist 
iga koolipäeva kohustusliku osana. Selle raames 
suurendati ka kehalise kasvatuse tundide arvu.74

Rootsi haridussüsteemi üks ülesandeid on pak-
kuda õpilastele mitmekülgsete tegevuste ja lii-
kumishuvi tekitamise kaudu kehalist aktiivsust 
kogu koolipäeva jooksul. Eriline rõhk on õues 
ja looduses viibimisel. Kuna liikumist peetakse 
mängimise, õppimise ja tervise seisukohast olu-
liseks, toetavad seda avaliku ruumiloome põhi-
mõtted. Näiteks peetakse vajalikuks, et koolide 
juures oleks mängimiseks ja õuetegevusteks 
piisavalt alasid, ja mängualasid eelistatakse 
parklatele.75

Eesti haridusvaldkonna arengukava aluspõhimõtetes on ühe 
põhiväärtusena välja toodud heaolu ja turvalisus. Tervis, st  
kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu paneb aluse kogu õppe- 
protsessile. Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete rakendami-
sel peetakse oluliseks ka vaimselt ja füüsiliselt turvalise ning 
liikumist soodustava õppekeskkonna ja -korralduse loomist.1 

Eesti koolides toetavad liikumisvõimaluste loomist ka mitmed 
haridusvaldkonna õigusaktid.
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MIDA ÜTLEVAD SEADUSED?

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  
PGS § 3. Üldhariduskooli alusväärtused
(1) Üldhariduskoolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 
Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks.

PGS § 25. Õppekoormus ja päevakava
(4) Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane,  
võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.

Põhikooli riiklik õppekava

PRÕK § 2. Põhihariduse alusväärtused
(1) Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja  
emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks.

PRÕK § 3. Põhikooli sihiseade
(2) Põhikoolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline,  
füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.

PRÕK § 5. Õppimise käsitus
(4) 6) kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid  
(sealhulgas suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid,  
õppekäike, õues- ja muuseumiõpet jms);

PRÕK § 6. Õppekeskkond
(1) Õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, 
milles õpilased arenevad ja õpivad.
(2) Põhikool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab õpilaste vaimset ja füüsilist tervist.  
Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele.
(4) Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool, et: 
6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka 
tunniväliselt.
(5) Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, muuseumides,  
arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas.

PRÕK § 7. I kooliastmes taotletavad pädevused
Esimese kooliastme lõpus õpilane:
13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;

PRÕK § 9. II kooliastmes taotletavad pädevused
Teise kooliastme lõpus õpilane:
14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest;

PRÕK § 11. III kooliastmes taotletavad pädevused
Kolmanda kooliastme lõpus õpilane:
13) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne;

PRÕK § 14. Läbivad teemad
(3) Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on:
7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt  
terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa  
aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
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4.3 MIDA LIIKUMISVÕIMALUSTE PARANEMINE 
ON Eesti koolides kaasa toonud?

Uuringud Eesti koolides on näidanud liikumise positiivset mõju  
ning mitmeid kasulikke muutusi.

98%

88%

uuringus osalenud õpetajatest  
nõustus, et tundi lisatud liikumistegevus 
aitab muuta õppimist huvitavamaks.

Mida paremad on koolis liikumisvõimalused, seda 
enam on kõigi kooliastmete õpilased rahul suhetega 
koolis ning tunnevad koolis käimisest rõõmu.25

Mida paremad on liikumisvõimalused  
vahetundides, seda vähem leiavad õpilased, 
et koolipäev on nende jaoks väsitav.25

Joonis. Koolipäeva väsitavus erinevate  
tunnetatud liikumisvõimaluste puhul

Joonis. Õpilaste hinnangud suhetele ja koolisviibimise meeldivusele erinevate tunnetatud liikumisvõimaluste puhul

3,30

koolipäev on väsitav

koolipäev ei ole väsitav

Ma saan klassikaaslastega hästi läbi Tunnen ennast koolis hästi Enamasti lähen kooli hea meelega

4,30

0

5

Keskmised väärtused (1= ei ole üldse nõus, 5= täiesti nõus) liikumisvõimaluste agregeeritud indekstunnuse lõikes

Hinnangute keskmised väärtused liikumisvõimaluste agregeeritud indekstunnuse lõikes

uuringus osalenud õpetajatest nõustus, 
et tundi lisatud liikumistegevus 
aitab kaasa keskendumisele.77

Huvitavamad tunnid ja parem keskendumine

Koolirõõm ja suhted

Kooliväsimus

Õpilaste ettevõtlikkus ja vastutus

Õpilased panustavad ise koolipäeva kehaliselt 
aktiivsemaks muutmisse. Näiteks suureneb  
aasta-aastalt õpilaste osakaal, kes kavandavad ja 
viivad läbi aktiivseid vahetunnitegevusi ja mängu- 
vahetunde. Selle mõjul arenevad korraldavate 
õpilaste üldoskused ning osalevate õpilaste koos 
tegutsemise, mängimise ja liikumise oskused.76

4. klass

4. klass 4. klass 4. klass8. klass 8. klass 8. klass11. klass 11. klass 11. klass

8. klass
11. klass

liikumisvõimalused puuduvad saab liikuda sees ja õuessaab liikuda sees või õues
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5.1 LIIKUMA KUTSUVA KOOLI  
programm

Liikuma Kutsuv Kool on haridusuuendusprogramm, mis on aren-
datud koostöös Eesti koolidega. See tugineb rahvusvahelistele 
teadusuuringutele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja 
arendustele ning programmis osalevate koolide ja varasemate 
kooliellu liikumist toonud projektide kogemustele. Näiteks on 
Eesti Koolispordi Liit aastakümnete jooksul pakkunud õpilaste-
le võimalusi osaleda tipp-, võistlus- ja harrastusspordis. Lisades 
sellele juurde Liikuma Kutsuva Kooli välja kujundatud kogu koo-
lipäeva hõlmava lähenemise, saamegi koolikultuuri, milles liiku-
mine on kogu koolipäeva loomulik osa. Liikuma kutsuva kooli 
eesmärk on aidata luua õpilastele õppekeskkond, mis on vaim-
selt ja füüsiliselt turvaline ning soodustab liikumist ja sportimist 
igapäevase koolielu osana.

5 Kuidas ärgitada lapsi  
koolis liikuma?

Liikuma kutsuvate tegevuste kavandamine, 
korraldamine ja neis osalemine lubab õpi-
lastel oma kooli ja koolipäeva kujundamises 
rohkem kaasa lüüa. 

Liikumise kõrval arendavad nad sel moel 
suhtlemis- ja koostööoskusi, ettevõtlikkust ja 
vastutuse võtmist. Neist oskustest on abi ka 
näiteks õpilasfirma käivitamise juures. 

Vahetunni aktiivsete tegevuste, näiteks män-
guvahetunde kavandavate ja läbi viivate õpi-
laste hulk on koolides järjest suurenenud.76 

Liikuma kutsuva kooli  
keskmes on õpilased 

2016
2022 184

10

Esimesed 10 kooli alustasid programmiga 2016. aastal.  
2022. aastaks on programmiga liitunud 184 kooli üle Eesti, ent 
liikuma kutsuva kooli põhimõtete rakendajaid on palju rohkem.
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Liikuma kutsuvas koolis on loodud palju võimalusi,  
mis aitavad kooliperel olla liikuvam. 

5.2 MISSUGUNE ON ÜKS liikuma kutsuv kool?
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Joonise keskmes on liikuma kutsuva kooli neli põhiprintsiipi.  
Eri värvi sektorid tähistavad kuut liikuma kutsuva kooli põhi- 
suunda ning kirjeldavad seda, mida need suunad sisaldavad.

Liikumisvõimalusi ja -rõõmu loovad inimesed, kes moodustavad 
liikuma kutsuva kooli pere. Neist igaühel on liikumisrõõmu  
kujundamisel oma võimalused ja vastutus. Joonisel on nimeta-
tud olulisemad osapooled ja nende põhitegevused.
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5.3 AKTIIVNE ainetund

Liikumispausid pakuvad ainetunnis istumisele vaheldust.  
Pausi võib sisustada õpetaja või õpilaste valitud liikumisharjutuse, 
tantsu, tantsuvideo või mängulise tegevusega. 

Liikudes õppimine lisab ainetundi põnevust ja vaheldusrikkust. 
Liikumine mitmekesistab näiteks rühmatöid või avastusõpet 
ning rikastab loovaid tegevusi, ennekõike näite-, tantsu- või kuns-
tiprojekte. Liikumistegevusega saab motiveerida õpilasi mis 
tahes õppeteemat sisse juhatades, aga ka materjali korrates ja 
õpitut kinnistades. Aktiivset tegevust võimaldav kodutöö seob 
liikumise igapäevaste tegevustega. Eriti kasulik on õuesõpe.

Kõige rohkem istuvad õpilased koolipäeva jooksul 
tundides. 

Eksperimendis võrreldi tavapärast koolipäeva, 
kus õpilased istusid umbes 65% ajast, ja  
vähendatud istumisajaga koolipäeva, kus  
istumisaega vähendati poole peale ja asendati  
see kerge liikumisaktiivsusega. 

Leiti, et tavapärase koolipäeva jooksul õpilaste  
tähelepanuvõime langes, vähendatud istumis- 
ajaga koolipäeva jooksul õpilaste tähelepanu- 
võime aga isegi tõusis.78

• Töölehed ja materjalid on klassiruumi 
kaugemas nurgas ning õpilased tõusevad 
püsti ja toovad need endale ise.

• Vastamiseks tõusevad õpilased püsti.

• Paaris- või rühmaarutelud tehakse püsti 
seistes või vahetatakse klassis asukohta.

Kolmanda kooliastme õpilased soovivad õppida 
rohkem väljaspool klassiruumi ning neil on selleks 
ka häid ideid45:

• „Bioloogias saaks õues käia, uurida lehti ja 
putukaid ja mida kõike veel. Keeltetunnis lin-
na peal ringi käia ja sõnu õppida. Palju liht-
sam kui õpikust. Ajaloos käid ajaloolisi kohti 
vaatamas.“

• „Siis näiteks ajaloos lähme Toomemäele, et 
õpetaja räägib meile, mis lahingud siin on ol-
nud. Ma ei tea, kas Toomemäel on lahinguid 
olnud… Igatahes umbes niimoodi… Kui midagi 
räägitakse ja siis sa kõnnid sellest mööda ja 
tuleb meelde. Vaatad ja saad ette kujutada. 
Tekivad mingid seosed kergemini. Siin majas 
oli kunagi mingi muu asi. Siis jäädki mõtlema, 
et kui põnev. Kõnnid teinekord mööda ja jälle 
mõtled.“

Esimesed sammud

Head näited

Rohkem infot leiab Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt 
ning häid ideid ideepangast.

https://www.liikumakutsuvkool.ee/
https://www.liikumakutsuvkool.ee/
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5.4 AKTIIVNE vahetund

Aktiivse vahetunni ajal saavad õpilased puhata vaimsest pin-
gest ning suhelda teiste koolikaaslastega aktiivselt tegutsedes.79 
Noorematele õpilastele on parim igapäevane õuevahetund, kus 
saab värskes õhus loovalt mängida ja sportlikes tegevustes 
kaasa lüüa. Samas aitavad õuevahetunnid lisaks värskes õhus 
viibimisele toetada loomulikku liikumisaktiivsust ning pakuvad 
võimalusi mitmekülgseteks mängulisteks, sportlikeks ja suhtle-
mist eeldavateks liikumistegevusteks. 

Liikuma kutsuvates koolides läbi 
viidud uuringus selgus, et õuevahe-

tundides liigutakse aktiivselt ligi kaks korda enam 
kui sisevahetundides.65

Vahetunnis võib pakkuda ka korraldatud tegevusi, mida juhivad 
näiteks õpilased mängujuhtidena, huvijuht või õpetajad.79 Selliste 
vahetundide sisuks võib olla tantsimine (näiteks „Just Dance’i“ 
videote järgi), mängud, takistusradade läbimine vms. Üha enam 
sisustavad aktiivseid vahetunde õpilased loov- ja projektitööde 
raames.

Liikumisvõimalusi aitavad mitmekesistada lihtsasti kättesaada-
vad ja kokku lepitud kasutamisreeglitega väiksemad spordiva-
hendid, näiteks pallid ja reketid.80 Aktiivsust võimaldab ja ergutab 
sobilik ruum ja mänguvahendid, näiteks aulas või võimlas palli 
või hüppenööride kasutamine.81 Koolide kogemused kinnita-
vad, et III kooliastme ja gümnaasiumi õpilastele sobivad pigem 
spordist inspireeritud tegevused, nagu lauatennis, sportmängud 
võimlas, jõusaali kasutamine vms, mille jaoks saab kool pakkuda 
ruume ja aegu. Vanemad õpilased eelistavad omaette ruumi või 
alasid, mis võimaldavad ka suhelda. 

• Õpilaste kõrval võib vahetundide sisusta-
misse kaasata lapsevanemaid ja spordi-
klubisid.

• Ettevõtlikkust ja vastutust aitavad aren-
dada ühised ettevõtmised, mille tulust 
ostetakse oma klassile aktiivseteks vahe-
tundideks mänguvahendeid.

• Aktiivsete vahetundide veetmise ja  
vahendite kasutamise reeglid tuleb koolis 
kokku leppida.

Esimesed sammud

Liikuma Kutsuva Kooli pilootprojekti koolide 
hulgas tehti üle 2000 4.–9. klassi õpilasega 
uuring, mille tulemused näitasid, et õpilastele 
meeldivad õuevahetunnid.68

5%95%

Kas sulle meeldib õuevahetund?
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5.5 LIIKUMISÕPETUS

Kehalise kasvatuse ainekava on Eestis ümberkujundamisel nüü-
disaegseks liikumisõpetuseks. Õppeaine ajakohastamise pea-
misi eesmärke on rikastada õpet liikumisvõimalustega, mis on 
noorte seas levimas, kuid millega tegelemiseks on vaja oskusi. 
Lisaks ainekavale hõlmavad muutused liikumisõpetuse lõimi-
mist teiste õppeainetega ja liikumisvõimaluste loomist koolis 
laiemalt.

Õppe eesmärk on toetada õpilaste liikumismotivatsiooni kuju-
nemist ja mõistmist, et igaühel on võimalus olla liikuv ja elada 
tervislikult:
• liikumisõpetus pakub vajalikke teadmisi ja oskusi ning toe-

tab selle kaudu terve ja liikuva inimese kujunemist;

• kooli lõpuks oskavad noored iseseisvalt liikumisharrastuse-
ga tegelda, suhtuvad liikumisse soosivalt ning teavad, kui-
das oma tervise ja vormisoleku eest vastutada.

Samuti on oluline, et lapsed ja noored seostaksid koolis õpi-
tut vaba ajaga ning oskaksid omandatud teadmisi ja oskusi 
väljaspool kooli kasutada. Iga tuttavaks saanud tegevus, olgu 
selleks jooksmine, hüppamine, orienteerumine, viskamine, püüd-
mine, ronimine, reketimängude mängimine, ujumine või matka-
mine, laiendab võimalusi elada aktiivset elu.

Liikumisoskuste kinnistumist toetavad praktilised võtted, mida 
liikumisõpetuse tundides kasutama õpitakse: kuidas seada ees-
märke, pidada liikumispäevikut, leida sobiv treeningkoormus ja 
treenimisvõimalus. Nii saavad alguse uut moodi eduelamused, 
mis pakuvad õpilastele eneseteostust ka igapäevaelus.

Üha enam õpilasi tunneb, et saab kehalise kasva-
tuse ehk liikumisõpetuse teadmisi ja oskusi kasu-
tada vahetunni liikumistegevustes. 2018. aastal 
oli sellisel veendumusel 38%, 2019. aastal 60% ja 
2020. aastal 67% õpilasi.25

5.6 AKTIIVNE koolitee

Aktiivne koolitee tähendab, et õpilased lähevad kooli ja sealt ära 
jalgsi, rattaga, rulaga, tõukerattaga vm aktiivsel viisil. Aktiivsel 
kooliteel on koolipäevas oluline osa, sest see toetab õpivõimet 
ja panustab laste igapäevasesse liikumisaktiivsusse. Igal õpi-
lasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt 
aktiivselt liikudes.

Aktiivse koolitee jaoks on tarvis turvalisi ja liikumiseks soodsaid 
tingimusi. Seda toetab näiteks õpilaste iseseisva liiklemise os-
kuste arendamine ja turvalised liikumisvahendite hoiustamise 
tingimused, aga ka hilisem koolipäeva algus ja aktiivsete kooli-
teeliste tunnustamine (klasside sammulugemine, aktiivse kooli-
tee eesmärkide seadmine). 

Aktiivse ja turvalise koolitee kujundamine vajab tõhusat koos-
tööd kooli, lapsevanemate ja omavalitsuse vahel. Lapsesõbraliku 
ning jalgsi ja rattaga liikumist igakülgselt soodustava väliruumi 
kujunemiseks on tarvis riiklikke strateegilisi kokkuleppeid ja se-
niste prioriteetide ümberseadmist.

• Autoga saabuvad lapsed väljuvad autost 
turvalises kohas paarsada meetrit kooli-
majast eemal ning koolibuss suunatakse 
peatuma koolist kaugemal. Ka ühistrans-
pordiga saabuvad lapsed väljuvad peatu-
ses, mis asub koolimajast kaugemal.

• Naabruskonna õpilased kõnnivad või sõi-
davad (tõuke)rattaga koos kooli, moodus-
tades „aktiivse koolibussi“. Nooremaid 
võib saata lapsevanemast või õpetajast 
„aktiivne bussijuht“.

Esimesed sammud
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 5.7 HUVITEGEVUS, üritused ja projektõpe

Lapsed ja noored, kes tegelevad huvialadega, liiguvad rohkem. 
Otseselt sporditreeningute kõrval pakuvad liikumisvõimalusi ka 
matkaringid, loodusfotoklubid, tantsimine, jooga või mängurin-
gid, eriti kui neid viiakse läbi õues. Huvitegevust võimaldab koo-
lipäev, kus on pikk aktiivne vahetund või eraldi huvi- või liiku-
mistund. See annab võimaluse juba koolipäeva jooksul liikuda 
ning haakub hästi kogupäevakooli põhimõttega.

Liikumist võib integreerida ka kooli tähtpäevade või teema-
päevade üritustesse. Näiteks ühised matkad loovad rikkalikult 
võimalusi liikuda, suhelda ning ennast ja teisi tavapärasest eri-
nevas olukorras tundma õppida. Ka kooli traditsioonilised üritu-
sed – aktused, laadad, peod – võiksid vähegi sobiva ilma korral 
toimuda õues. Uuringute järgi aitab õuetegevuste korraldamine 
liikumisvõimaluste valikut laiendada. Selliste ürituste korraldami-
ses saavad abiks olla õpilastest mängujuhid.

Õpilaste loovtööd pakuvad neile endale võimaluse liikuma kut-
suvaid ideid ja lahendusi välja pakkuda ja teostada. Levinud tee-
madeks on näiteks mänguvahendite või takistusradade valmis-
tamine, miniturniiride ja liikumisväljakutsete korraldamine.

Koolipäeva liikumisvõimaluste toomiseks
saab ideid eri vanuses ja huvidega õpilastelt.
Mõtete kogumiseks võiks kasutada näiteks 
mõttetahvlit.

Mõttetahvli leiab Liikuma Kutsuva 
Kooli materjalide leheküljelt: 
www.liikumakutsuvkool.ee/materjalid
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• Ühine sammulugemine

• Kolleegidega matk looduses

• Liikumisrühm õpetajatele

• Õpetajate mänguvahetund

• Liikumistund õpetajatele tunniplaanis

• Õuevahetund

• Kõnnikoosolekud

• Ühistreeningud

•  Liikuma kutsuv õhkkond koolis

• Õpilaste korraldatud aktiivsed vahetunnid 
õpetajatele

• Õpetajate ja õpilaste vahelised võistlused

• Tantsuvahetund õpetajatele

• Liikumispausid, mis muudaks koosolekud 
huvitavamaks

• Spordiklubi soodustused õpetajatele

• Põnevad üleskutsed

• Lastega koos  õues õppimine, mängimine ja 
matkamine

• Liikumise õpitoad uute harrastuste 
õppimiseks

• Ägedad vahendid liikumiseks

Allikas:  liikuma kutsuvate koolide õpetajate vastused 
küsimusele „Mis tooks õpetajatele liikumisrõõmu?“ 

Õpetaja Jevgenia Kirsanova: 

„Õpetajate liikumisrõõmu aastal korraldasin liikumis-
üritusi kolleegidele, et parandada tiimitunnet. Kui algu-
ses oli osalejaid vähem, siis iga üritusega arv kasvas 
ning olen tundnud, et ka tiimitunne läks paremaks. 
Õppisime  üksteist rohkem tundma ja saime väljaspool 
tööaega koos liikudes aega veeta.

Kõige paremat tagasisidet said tiimitöökuu ja vaimse
tervise kuu üritused. Näiteks vaimse tervise kuul 
käisime mererannas jalutamas, kuulasime loodust ja 
muusikat, tegime teraapilist võimlemist ning mõned 
läksid pärast ka  spaasse. 

Isegi distantsõppe kiuste oli väga edukas ning elamus-
terohke aasta. Vähe sellest, et hakkasin ise rohkem lii-
kuma ja sain ka oma pere ja isegi lemmiklooma rohkem 
liikuma. Tööl sain kolleege paremini tundma õppida, 
oma tunnid põnevamaks ja õpilastega lähedasemaks.“

5.8 ÕPETAJATE liikumisvõimalused ja -rõõm

Koolis liikumisvõimalusi arendades tuleb arvestada ka õpetajate 
ja teiste koolitöötajate heaoluga. Juba 30  minutit aktiivsemat 
tegutsemist päevas aitab parandada õpetaja meeleolu, vaim-
set töövõimet ja unekvaliteeti ning vastupidavust haigustele.2

Ühised ettevõtmised kolleegidega, õpilaste ja/või lapsevanema-
tega toetavad häid  suhteid – koos tegutsemine valmistab rõõ-
mu ja võimaldab üksteist paremini tundma õppida. Liikumine ja 
õues käimine lubavad teha töös pause ja pakuvad lõõgastust. 

• Koolipäeva kestel võiks teha sirutuspause 
ning minna vahetunnis vahelduseks õue 
või jalutama. 

• Liikumist on hea mingi  tegevusega siduda,
näiteks korraldada tavalise koosoleku 
asemel kõnnikoosolek.

• Aktiivsust võiks lisada kooliüritustessegi: 
korraldada kolleegidega ühiseid treenin-
guid, matku, väljasõite, üles- või välja-
kutseid, näiteks tulla terve nädal jala kooli.

Esimesed sammud

Täiskasvanute liikuma julgustav eeskuju kandub edasi ka 
õpilastele ning ühised tegevused kujundavad välja liikumist 
toetava koolikultuuri.

Ideepank

Mis tooks õpetajatele liikumisrõõmu? 

30 min

• meeleolu
• vaimset töövõimet
• unekvaliteeti 
• vastupidavust haigustele

Parandab:

 2020/21. õppeaasta oli liikuma kutsuvates koolides 
pühendatud õpetajate heaolule ning liikumisrõõmule. 
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Liikuma kutsuvates koolides läbi viidud 
„Koolitöötajate liikumisuuring 2020/21“, 
milles osales üle 1000 õpetaja, koolijuhi 
ja tugipersonali liikme, näitas, et 94% 
koolipersonalist täitis WHO soovituslikku
kehalise aktiivsuse normi, milleks on 
vähemalt 150 minutit aktiivset liikumist 
nädalas. 

• Nende eeskuju mõjutab õpilaste 
hoiakuid liikumise suhtes.

• Õpilaste liikumine vahetunnis 
soodustab töörahu klassitunnis.

 Allikas: koolitöötajate liikumisaktiivsuse uuring 2020

•  Nad pigem ei julgusta õpilasi 
vahetunnis aktiivselt liikuma.

• Pigem ei usu, et liikumisvõimalused 
vahetunnis soodustavad õpilaste 
häid omavahelisi suhteid.

Igapäevaselt enam liikuvatel koolitöötajatel on 
positiivsemad hoiakud laste liikumisaktiivsuse suhtes

Kõige enam liiguvad koolijuhid ja kõi-
ge vähem kantseleitöötajad. Samuti 
ilmnes, et rohkem liikuvad õpetajad ja 
koolipere liikmed suhtuvad toetavamalt 
ka õpilaste liikumisaktiivsusse ja selle 
kasudesse.82

 liikuma kutsuva kooli 
personalist täitis liikumis-
soovituse!

94%
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5.9 KOOLIPÄEVA korraldus

Hästi korraldatud koolipäevas on vaimne pingutus ja puhkus ta-
sakaalus. Kui koolipäeva osaks on õuevahetund ja/või aktiivne 
vahetund, siis jagub veelgi enam suhtlemist ja tervist toetavaid 
valikuid.

Koolid on leidnud mitmesuguseid lahendusi, kuidas korraldada 
pikki õuevahetunde, aktiivseid vahetunde ja õuesõpet nii, et kooli- 
päev ei pikeneks.

Iga koolipäev peaks pakkuma 60 minutit  
aktiivset liikumist näiteks liikumisõpetuse, 
õuevahetunni, aktiivse vahetunni, liikumistunni, 
koolipäeva osaks oleva huviringi, õuesõppe 
või õppekäigu näol.

Koolipäeva korralduse ja kooliruumi 
oluline roll liikumise toetamisel

PIKEMAD TUNNID VÕI 
PAARISTUNNID  
lõimituna liikumispauside 
ja aktiivsete ainetundide 
meetoditega

Kooli päevakavas võivad tunnid kesta tavapärasest 45 minutist kauem, näiteks  
70–90 minutit, et pikendada vahetunde, alustada koolipäeva hiljem ning  
soodustada ainete lõimimist, õuesõpet ja koostööprojekte. 

Pikemates tundides võiks olla liikumis- ja sirutuspause ning kasutusel  
aktiivsete ainetundide õpimeetodid, mis toetavad õpilaste õpivõimet, tervist ja 
heaolu.

Tunniplaani võib peale kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse kuuluda veel liiku-
mis- või sporditunde või valikkursusi. Koolides, kus on hea koostöö spordiklubide-
ga, on õpilastel võimalik tutvuda eri spordialadega, et õpilased saaksid arendada  
liikumisoskusi ja kehalisi võimeid. Eri aladega tutvumine on eriti oluline noorema-
te õpilaste ja hea valikuvõimalus vanemate õpilaste jaoks. 

Lisatunnid ja -kursused tekitavad liikumisrõõmu ja arendavad liikumisoskusi näi-
teks looduses liikumiseks (matkamine, loodusfotograafia, orienteerumine jm), 
rahva- või popkultuurist osa saamiseks (rahvatants, tänavatants vms) või paku-
vad kehaliste võimete arendamiseks võimalust kasutada hoopis jõusaali.

Kogupäevakooli mudelisse võiks kuuluda ka liikumine ja õues viibimine. Selleks  
sobivad näiteks aktiivsed vahetunnid, kindel õues viibimise ja mängimise aeg ja  
huviringid.

Toimiv kogupäevakool aitab õpilastel saada kätte kogu vajaliku päevase  
liikumismahu. 

TÄIENDAV  
LIIKUMIS- VÕI 
SPORDITUND

LIIKUMIST SISALDAV  
KOGUPÄEVAKOOL
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Õuevahetund on koolipäevakorralduse oluline osa. 
Näiteks Rootsis tehtud teadusuuringu tulemused 
näitasid, et 93% II klassi õpilastest täitis koolipäeva 
jooksul soovituse 60 minutit liikuda, kusjuures üle 
poole sellest kogunes just õues viibitud ajal.83

Koolipäev võib alata huviringi, treeningu 
või tugiteenusega.  

Võimalik on ka pisut hilisem koolipäeva 
algus, et oleks mugavam tulla kooli jala,  
rattaga või tõukerattaga. 

Pikad, 70–90-minutised ainetunnid. 
Pika tunni elavdamiseks liikumispausid ja 
liikumist võimaldavad õpimeetodid.

Pikk vahetund (näiteks 60 minutit) 
söömiseks, puhkamiseks, liikumiseks, 
õues käimiseks ja huvitegevuseks.

Pärast ainetunde 
huvitegevused, 
trennid. 

Pikad ainetunnid ja pikk vahetund

Koolipäeva lõppKoolipäev

Huvitegevus, trennHuviring, tugiteenus või hilisem päeva algus

Koolipäeva algus
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5.10 KOOLIÕU JA -MAJA kui liikuma kutsuv ruum

Sise- ja välisruumi nutikalt kujundades saab luua õppimiseks ja 
liikumiseks sobiva keskkonna. Kooliruum peab ärgitama liikuma 
ja mõjuma stimuleerivalt. Seal peaks leiduma paiku, kus lobise-
da, naerda, joosta, mängida või koos (kooli)töid teha.

Kooliõu võiks toetada eri tüüpi kehalise kirjaoskuse arenemist 
ning võimaldada õuesõpet ja puhkamist. 

Külma või veidi vihmase ilmaga õues tegutsemine vajab sobilik-
ku riietust ning õues käimisega harjumist. Kooliõue atraktiivse-
maks kujundamiseks ja sügistalvisel ajal õues viibimise meeldi-
vamaks muutmiseks võib kooliõue rajada näiteks lõkkeaseme.

Kool kui kogukonnakeskus

Üha enamate koolide hoovid kutsuvad liikuma. 
Ronimisseinad, turnimisatraktsioonid, batuu-
did, madalseiklusrajad, palliplatsid jm põnevad 
rajatised ja vahendid ärgitavad õpilasi liikuma 
vahetundides ning enne ja pärast koolipäeva, 
tundide ajal ja koolivaheaegadel. Nõnda muutub 
koolihoov põnevaks ja sõbralikuks kohaks, kuhu 
tulla, kus olla ja kus saada osa liikumisrõõmust, 
olgu üksi, sõpradega või perega koos.

Vaata kooliruumi kujundamise kohta lisaks: 

• Klementi K., Koov K. & Ong T. Muutuv kooliruum.  
(Eesti Arhitektide Liit, 2019).  

• Klementi K., Tõugu K., Arro G., Kull M. & Hannus A.  
Koolimaja kutsub liikuma. Näiteid liikumist toetavatest  
ruumilistest lahendustest. (Tartu Ülikool, 2015).  

• Eesti Arhitektide Liidu materjalid:  
www.arhliit.ee/kooliarhitektuur

Liikuma kutsuvate koolihoovide väärtust kogukonna jaoks näitab 
hästi ka see, kui paljudes omavalitsustes on praeguseks kaasava 
eelarve hääletustel otsustatud raha eraldamine just koolihoovide 
uuendamiseks. 

Piltidel on üks esimesi kaasavast eelarvest raha saanud liikuma 
kutsuvaid koolihoove Tartu Mart Reiniku Koolis. 

https://www.arhitektuurikool.ee/wp-content/uploads/2020/01/EAL_MuutuvKooliruum_web.pdf
https://www.arhitektuurikool.ee/wp-content/uploads/2020/01/EAL_MuutuvKooliruum_web.pdf
https://www.b210.ee/koolimaja.pdf
https://www.b210.ee/koolimaja.pdf
https://www.b210.ee/koolimaja.pdf
http://www.arhliit.ee/kooliarhitektuur
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Vahendil liikumine
jalgrattal, rulal, suuskadel,
uiskudel, lumelaual, rulluiskudel

Vahendi käsitsemine
põrgatamine, viskamine, püüdmine, 
veeretamine, jalaga ja reketiga palli 
löömine

Edasi liikumine
jooksmine, hüppamine,
ronimine, roomamine, kõndimine

Õuesõpe
uurimine ja avastamine liikudes, 
koostöö, elulised ülesanded

Tasakaalu hoidmine
võimalused millestki üle astuda,
 milleltki alla hüpata, millegi peal seista 
või kõndida ja tasakaalu säilitada

toetab eri tüüpi liikumisoskuste arenemist

Rahu ja vaikus
puhkus, omaette olemine,
õppimine

võimaldab õuesõpet ja puhkamist

Liikuma kutsuv õu
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Aktiivne
ainetund

Aktiivne
vahetund

Liikumis- 
õpetus

Õpetajate
liikumis-

võimalused

Koolipäeva ülesehitus

Liikuma kutsuv kooliruum ja -õu

AKTIIVNE KOOLITEE
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Joonisel kujutatud lahenduste ja tegevussuundade abil 
on hulk koole kujundanud oma koolist liikuma kutsuva 
kooli. Alustuseks on mõistlik läbi mõelda ja kaardistada 
kooli olukord ja seada realistlikud sihid, mitte üritada 
teha kõike korraga. 

Eesti liikuma kutsuvate koolide kogemuse põhjal võib 
öelda, et suurimate ja püsivaimate muutusteni viib koos-
töö õpetajate, õpilaste, juhtkonna, spetsialistide ja teiste 
oluliste osaliste vahel. On väga hea, kui koolis kujuneb 
välja tiim, kes katsetab liikuma kutsuvaid lahendusi ja 
innustab ka teisi muudatusi tegema. Väga oluline on 
koolijuhi roll süsteemsete muutuste saavutamisel ja tiimi 
toetamisel. Kaugem eesmärk võiks olla see, et liikumine 
saab koolielu loomulikuks osaks ja panustab õpilaste kui 
ka kogu koolipere heaolusse, õpimisse ja koolirõõmu. 

Liikuma kutsuv kool või liikuma kutsuv õpetaja saab olla 
ka nii, et kogu kool võrgustikku ei kuulu. Tuleb lihtsalt leida 
enda jaoks sobivad lahendused ja nendega alustada.

Liikumisvõimaluste loomisega koolis kaasneb rohkelt 
positiivseid mõjusid. Praeguseks juba rõõmustavalt pal-
jude Eesti koolide kogemus näitab, et süsteemselt lähe-
nedes ning koolielus liikumist võimaldavaid ja julgusta-
vaid muutusi tehes on tõepoolest võimalik saada liikuma 
kutsuvaks kooliks.

Liikumis-, õppimis- ja  
koolirõõmu!

Huvitegevus
ja kooli- 
üritused

Täpsemaid soovitusi leiab lehelt  
www.liikumakutsuvkool.ee.  
Sealt leiab ka Liikuma Kutsuvate Koolide  
võrgustikuga liitumise info.

AKTIIVNE KOOLITEE

Nii saategi tõeliselt  
LIIKUMA KUTSUVAKS KOOLIKS!

http://www.liikumakutsuvkool.ee
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Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis tegut-
seva liikumislabori suur eesmärk on, et inimeste igapäevaelus 
oleks piisavalt liikumist ja liikumisrõõmu. Labor koondab teadlasi 
ja spetsialiste, kes teevad liikumisuuringuid ning pakuvad välja 
teaduspõhiseid lahendusi. 

Liikuma Kutsuv Kool on liikumislabori üks olulisemaid algatusi, 
mis põhineb koosloomel ja koostööl koolidega.



Miks lapsed ja  
noored peaksid 
liikuma?

Kui palju ja  
kuidas peaksid  
lapsed liikuma?

Milline on laste 
liikumise olukord 

Eestis?

Mida liikumisvõimaluste  
paranemine on Eesti  

koolides kaasa toonud?

Kuidas ärgitada  
lapsi koolis  

liikuma?

Miks on koolil laste 
liikumise toetamise 
juures oluline roll?


