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KALLIS LASTEAIA MEESKOND,

TERE TULEMAST TAKE ME OUT NÄDALALE!

Meil on tõeliselt rõõm, et otsustasite liituda palju erinevatest riikidest 
lasteaedade rühmaga, koos tuhanded laste ja sadade õpetajad, kes sel nädalal 

veetavad iga päev väljas!!
Palun püüa lapsi iga päev välja võtta, rohkem kui tavalised, et nad saaksid 

täielikult nautida kõiki võimalusid, mida õues toote võib!
Naudi seda kogemust nendega ja anna sellest meile teada!

Kui teed oma nädala ajal väljas pilte või videot ja tahad neid jagada, oleme 
rohkem kui õnnelikud!

Veenduge, et teil on selleks vanemate luba!
Loa vormi näidise leiad alt käesolevas dokumentis.

Pilte või videoid saad jagada otse fb grupist võta mind välja:

https://www.facebook.com/groups/123299678368986

Või saada need meille ja me jagame neid teie eest/fb grupis ja projekti 
veebilehel https://takemeoutproject.eu/

Nädala lõpus palume teil täida tagasiside lühivorm, et

Tänan ette tagasiside andmisest!

Tere tulemast take me out nädalale – meil on rõõmus, et olete meiega väljas.

TERE TULEMAST!

https://www.facebook.com/groups/123299678368986
https://takemeoutproject.eu/


TEAVE VANEMATELE:

Anname teile teada, et ..............................mai/novembrikuu nädalal osaleb meie kool ja teie laps TAKE 
ME OUT WEEK-il. TMO NÄDAL on rahvusvaheline kampaania, mis propageerib välikeskkonna kasutamist 
algusaastatel, et lapsed saaksid osa sellest, mida õues ja looduses kaasa toovad. Nädala sees veedame 
iga päev lastega õues ja naudime õuekeskkonda, mis sobib õppimiseks ja mängimiseks. Usume, et selle 
nädala jooksul tugevneb teie lapse immuunsüsteem, tõuseb söögiisu, süveneb uni, toetatakse koolimineku 
motivatsiooni, ärkab loovus ja tugevneb loomulik õppimine. Et teie laps saaks kõiki neid hüvesid, palume 
teil kaasa võtta vanemad riided, mis muudavad nii lapsele kui teile mugavamaks. Võimalik, et teie laps 
saab poriseks või määrdunud. Püüame iga päev veeta tavapärasest kauem väljas iga ilmaga, välja arvatud 
ekstreemsed tingimused. Pikemale reisile minnes anname sellest päev varem teada, et kaasa pakkida 
lisasnäkk või veepudel. Vastasel juhul pakutakse lapsele kõik toidud ja suupisted tavapärases keskkonnas.
Nädala jooksul soovime oma tegemistest ka pilte teha või lühivideoid teha ning jagada neid teiste 
koolidega, kes ühinevad TAKE ME OUT WEEKiga, kuna tegemist on ülemaailmse üritusega. Selleks palume 
teilt selleks luba. Juhul, kui te ei nõustu oma lapsega piltidele jääma, andke meile sellest teada.
 Usume, et iga päev pikem õuesviibimine suurendab immuunsüsteemi, suurendab laste rõõmu ja 
õnnetunnet. Kui teil on küsimusi või muresid, siis ärge kõhelge oma klassijuhatajaga rääkima.
Kui Sul on nädala sees vaba aega, siis oled oodatud meiega liituma!
Aitäh, et toetad oma last õues veedetud aja nautimisel!

Aastal.......................2022

Õpetajate allkiri

Vanema allkiri

Enne TAKE ME OUT WEEKi tegevustega liitumist soovitame sellest teavitada lastevanemaid. 
Samas saab neilt luba küsida lastega õues pildistamiseks. Võite saada inspiratsiooni või 
kasutada allolevat teksti:

TEAVE VANEMATELE,
VANEMATE NÕUSOLEK



MIDA SAAB VÄLJAS TEHA 
VÄLJA VIIMISE NÄDALAL?

Mida iganes!

1. Tehke iga nädalapäeva jaoks terve päeva projekt või tehke terve nädala 
projekt

2. Uurige puid ja õppige nende kohta  – uurige oma piirkonda ja saage 
teada, milliseid puid teie ümbruses on. Koguge lehti, pulgakesi, koorige, uurige 
sarnasusi, erinevusi, võrrelge, jälgige puu detaile, eluseisundit, mõõtke kõrgust, 
laiust, leidke kõrgeim, väikseim, tehke kogutud esemetest looduskunsti, lugege 
lugu, mängige draama, laulge laulu, maalige, riietuge nagu puu, looge lugu, 
tantsige, uurige, mis puul elab. Looge loodusesemetest metsa, mängige väikeses 
maailmas. Kas me vajame puid? Miks? Mis juhtub, kui puid pole?

3. Uurige ja õppige lilli  – samamoodi otsige, vaatlege, loendage, mõõtke, 
värvige, koguge ürte, keetke neist teed, küpsetage ja küpsetage, kasutades 
kaunistuseks lilli, looge lilledega kaunistatud liivakooke, otsige mesilasi, on 
mesilased? Looge, joonistage, modelleerige, otsige aardejahti, otsides erinevaid 
värve, kujundeid, looge paarimänge,....nimetage oma piirkonnas kasvavaid lilli....
kes mäletab neist kõige rohkem? Kas me vajame võrke? Miks? Mis juhtub, kui lilli 
pole?

4. Uurige ja õppige õhku  – sulgege silmad ja hingake sisse ja välja, mida me 
hingame? Mida me võime õhus “tunnetada”? Miks me vajame õhku, kuidas seda 
toodetakse? Mis puhastab õhku ja mis saastab? Joonistage, maalige, lugege, 
tantsige, jookske tuule käes, mängige rolli...

IDEED TEGEVUSTEKS



5. Avastage ja õppige taevast  – vaatlege, vaadake pilvi, lugege, maalige, 
joonistage, õppige pilvede kohta – kuidas need juhtuvad? Kas kõik on ühesugused? 
Vaadake hommikutaevast, lõunataevast, õhtu-/öötaevast...kas näete tähti oma 
kohalt? Miks või miks mitte? Maali, laula laulu, loe lugu...

6. Uurige vett ja õppige selle kohta  – mida teate veest? Kust vett leida? 
Kuidas see välja näeb? Kas sellel on mingit värvi? Kas see maitseb teisiti? Miks 
see looduses vajalik on? Kas me saame elada ilma veeta? Kust see tuleb? Kuhu 
see läheb? Mis juhtub, kui vett pole? Mida saame teha, et vesi riigis püsiks? Mis 
tunne on olla vees, duši all, meres, basseinis? lumes? Vihma käes? Mis juhtub, 
kui lillel pole piisavalt vett? Ja loom? Ja meie?

7. Uurige ja õppige pinnast  – mis värvi see on? Mis tekstuur? Mis lõhn? 
Miks see nii on? Mis elab mullas? Kuidas mullast saab pinnas? Kas me vajame 
mulda? Kas see näeb erinevates kohtades sama välja? Miks see nii on? Looge 
putukatele pinnasesse väikelinn, maalige, joonistage, tehke maakunsti, lugege 
lugu...

8. Uurige vigu ja õppige nende kohta  – otsige vigu, genereerige nende 
kohta küsimusi, otsige vastuseid, uurige, looge, lugege lugu, näitlege lugu, looge 
vigade hotell... Mida vajavad putukad, et tunda end teie maas teretulnud ? Kas 
vead on vajalikud? Miks?

9. Avastage metsloomi ja õppige nende kohta  – kas neid on teie 
piirkonnas? Mida sa nendest tead? Kas need on looduses vajalikud? Mida saame 
teha, et neid aidata? Loe lugu, laula laulu, rollimäng, tantsi...

10. Tee õues kokkamispäev  – mida saab õues süüa teha? Milliseid koostisosi 
vajate?

11. Koopahoone  – millest saab koopa ehitada? Kas sa loed koopas? Või 
luua linnuvaatlusjaam? Või lumemaja?



12. Aardejaht  – laske vanematel lastel noorema klassi lastele aardejaht ette 
valmistada!

13. Spordipäev  – milliseid spordialasid saab õues teha? Milliseid spordialasid 
inimesed teie ümbruskonnas tavaliselt harrastavad? Kas sport ja füüsiline 
liikumine on olulised? Miks? Kas saate oma koolihoovis olümpiaalasid teha? 
Lugege lugu, tehke rollimänge, tegelege kunstiga, tantsige ja jookske, tehke 
sporti!

14. Tantsupäev  – kas kõikides riikides on samad tantsud või erinevad 
traditsioonilised tantsud? Kas sulle meeldib tantsimine? Kas saate tantsida mis 
tahes muusika järgi? Kas saate koos tantsu luua? Kui jagunete rühmadesse ja 
tantsite sama muusika järgi, kas see on sama? Või saab iga rühm luua teistsuguse 
tantsu? Kas sa saad terve päeva tantsida? Tantsimise vahepeal näksige, lugege 
lugu, kuulake muusikat pikali heites ja lõõgastudes....

15. Muusikapäev  – kuula, mängi pille, tee pille, kuula erinevaid helisid, arva 
ära, mis pill see on...kuidas seda toodetakse? Mille poolest muusika erineb? Kas 
loodus toodab ka muusikat/helisid? Mida saab muusikat kuulates maalida või 
joonistada? Kas saate koos väljas oleva nädala lemmikmuusikat valida?

16. Jutupäev  - lugemine, rollimäng, joonistamine ja kunstid, hubane nurgake...

17. Piknikupäev  – valmistage koos mõned tervislikud suupisted, joogid, 
mängud, mida saate mängida, võtke kaasa tekid ja nautige päeva väljas

18. Vihmane päev  – kas tead, mis tunne on, kui vihm on näol? Kas leiate 
suurima lombi? Kas sa saad vihma kätte? Kas vihm on kasulik? Kuidas kasutada 
vihmavett? Kas loomad, muld ja taimed, lilled vajavad seda? Kas me tahame, et 
see jookseks minema, jõkke ja merre, või tahame, et see jääks maa sisse? Miks 
see oluline on? Kas sajab vihma, kui maasse pole jäänud vett? Kust tuleb vihm? 
Kuidas riietuda vihmasel päeval, mida on vaja, et vihmasel päeval end mugavalt 
tunda? Kas saate mõõta, kui palju sajab päeval/nädalal? Kuulake vihma hääli... 
mis tunde see sinus tekitab? Kas sa oskad vihma käes laulda ja tantsida? Kas 
saate oma liivakasti paatide jaoks jõekese teha?



19. Mis töö see on? - Rollimäng ja oletamine, tutvuge erinevate ametitega. 
Loe lugu, joonista, loo.....Väljas!

20. Mis lind see on? - õppida, uurida, vaadelda, lugeda, kuulata, loendada, 
rollimängida, ehitada pesa, söötja, paberist lõigata, joonistada, värvida, ....mida 
sa tead betoonist linnust ja lindudest üldiselt?

21. Mis riik see on?  - kuulata rahvuslikku laulu/muusikat, lugeda lugu, õppida 
lippe, mida sa sellest riigist tead? Kuidas see sinu omast erineb? Kas inimesed 
on ühesugused? Mida nad söövad? Millised traditsioonid neil on? Kuhu nad teid 
vaatamisväärsustega tutvuma viiksid? Kuidas te üksteist tervitaksite? Kuidas sa 
räägiksid? Kuhu sa need oma linnas viiksid? Kas arvate, et see neile meeldiks? 
Mida sa neile süüa annaksid? Rollimäng!

22. Mindfullness päev  – jälgi rahulikult, vaikselt, igas detailis....oma sõpra, 
lille, sipelgat, mänguasja, ....mida märkad? Mis tunde see sinus tekitab?

23. Sõpruse päev/nädal  – joonistage sõbrale nimi ja hoolitsege tema eest 
terve päev/nädal, aidates, märgates, kuidas tal läheb, jagades selle inimesega 
oma olemust, valmistades ette väikese kingituse, jutustades/joonistades mis 
sulle selle inimese juures meeldib – tee igast lapsest rühmas headusepuu – 
samal ajal kui kõik teised lapsed postitavad positiivse väite/pildi, miks neile laps 
meeldib....

24. Õppekava päev  – lihtsalt tegele mis tahes tegevusega, mida sul oli vaja 
teha vastavalt oma õppekavale või kooliplaanileja mida sa teeksid niikuinii sees 
– lihtsalt tee seda väljas!

25. Hakake väikesteks ajakirjanikeks  – laske lastel enda kohta teavet 
ette valmistada, juhendage oma kooli või kooliterritooriumi ja kajastage VÕTKE 
ME VÄLJA. Valmistage ette lühike video, et näidata teistele teiste riikide lastele, 
kuidas teile õues olemine meeldib



Palun võtke ülaltoodud loetelu ainult inspiratsiooniks, mitte kohustuslikuks! Väljas saab teha kõike, mis pähe tuleb ja mis 
lastele meeldib!

Kõige tähtsam on need välja võtta!

Inspiratsiooni saamiseks vaadake ka meie NÄIDISPÄEVA VÄLJAS kava, mille leiate inglise keeles siit:

https://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2022/05/A-SAMPLE-DAY-OUTSIDE_EN.pdf

NAUDI OMA NÄDALAT!

Õues käimise igapäevase kasutamise põhikoolituse saamiseks vaadake meie veebisaitidelt meie tasuta koolitusmooduleid, 
tegevusideid, käsiraamatut, standardeid või juhendit vanematele:

https://takemeoutproject.eu/

See materjal valmis koostöös:
Trine Andreasen, Søren Emil Markeprand, Margery Lilienthal, Anna Liisa Tamm, PhDr. Roman Kroufek, PhD, Mgr. Barbora 

Lanková, Ing. Jozef Kahan, PhD, Mgr. Hana Uhrínová, PaedDr. Adriana Kováčová, Mgr. Vladimír Fedorko, PhD, Mgr. Ing. 
Vladimír Gerka, PhD, Mgr. Vladimír Piskura, PhD, Mgr. Milica Sabol, PhD, Mgr. Janka Sýkorová

Keeletõend: sellel materjalil pole keelekontrolli

Väljund on osa projektist Erasmus+ č. 2019-1-SK01-KA201-060775 pealkirjaga Õues õppimine – koolieelse lasteasutuse 
juhtide õuesõppe ja -hoiu oskuste toetamine – VÕTA MIND VÄLJA II. – Õnnelik lapsepõlv toimub väljas – SAMM KÕRGEMAKS.

 Esitatud arvamused on TAKE ME OUT II projektipartnerluse seisukohad ja ei pea väljendama EL-i arvamusi.

 Välja antud INAK, oz, Kremnica, 2022

https://takemeoutproject.eu/wp-content/uploads/2022/05/A-SAMPLE-DAY-OUTSIDE_EN.pdf
https://takemeoutproject.eu/

