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Miks see juhend praegu teie käes on?
• Võib-olla on teil tunne, et laste heaolust, õnnest, õppimisest ja arengust peab olema 

teistsugune mõtteviis... 

• Võib-olla olete õuesõppest juba kuulnud ja arvate, et on aeg lähenemist muuta... 

• Võib-olla olete kuulnud keskkonnaharidusest ja arvate, et võiks olla tore kõndida uusi 
radu, kus meie järgmine põlvkond õpib paremini hoolitsema meie kauni planeedi ja 
maailma eest... 

• Võib-olla tunnete huvi selle vastu, mis toimub kõikjal maailmas õuesõppega, ja soovite 
olla osa uuest liikumisest, mille eesmärk on muuta meie suhtumist haridusse... 

• Võib-olla soovite lihtsalt, et lastel oleks õnnelik lapsepõlv... 

• Võib-olla ütlesid õpetajad lasteaias/hoius, kus teie laps käib, et nad tahavad lastega 
rohkem aega väljas veeta ja te olete segaduses, kuna te ei tea mida oodata ja miks nad 
seda tahavad, muretsete, et teie laps määrdub ja/või jääb haigeks.

Kui suudate end samastada ühe või mitme ülaltoodud väitega – soovitame teil selle juhendi 
lugemist jätkata ja loodetavasti lõpetate muretsemise ja suhtute õue ja looduse vastu sama 
kirglikult kui meie...!

Sissejuhatus
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Maailm muutub kiiresti ning muutuvad ka 
tulevikus vajalikud kompetentsid ja oskused 
– loodus ja õu toetavad neid suurepäraselt. 
Uuringud näitavad, et õues viibivad lapsed on 
loovamad, neil on parem kriitiline mõtlemine, 
probleemide lahendamise oskus, paremad 
sotsiaalsed oskused ja rohkem tulevikumaailma 
jaoks olulisi pädevusi. Lisaks on õues aega 
veetvatel lastel parem füüsiline ja vaimne tervis 
ning üldine heaolu.

„Loovusest saab üks kolmest põhioskust, 
mida töötajad vajavad. Uute toodete, uute 
tehnoloogiate ja uute tööviiside laviini tõttu 
peavad töötajad muutuma loovamaks, et neist 
muutustest kasu saada. (Future of Jobs Rapport, 
Maailma Majandusfoorum, 2020)

Loodus toetab loovust

Looduses viibides tärkab meie uudishimu 
ja ideede rikkus ning muutume oma 
mõttemustrites paindlikumaks. On ülioluline, 
et me näeksime oma ülesandeid, projekte, 

takistusi jne uuel viisil ning loome seeläbi uusi 
ideid ja lahendusi. Järgnevalt kirjeldame lähemalt, 
kuidas loodus saab kaasa aidata loomeprotsessile 
omaste mõtete edendamisele.

(http://natur-vejleder.dk/wp-content/
uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.
pdf)

Lapsed veedavad varasemaga võrreldes palju 
rohkem aega siseruumides ning neil napib õues ja 
looduses praktilisi kogemusi. Lapsed on aktiivsed 
õppijad ning õpivad keha ja meeli kasutades ning 
loodus ja õues olemine pakuvad suurepäraseid 
õppimis- ja arenguvõimalusi.

Looduse ja välitingimuste 
kasutamise põhjused

http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
http://natur-vejleder.dk/wp-content/uploads/2016/03/september_2015_kreativitet.pdf
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“Õpetaja lasteaias, kus mu laps on, ütles 
mulle, et nad tahavad rohkem lastega õues 
olla ja ma olen mures, sest mu laps võib 
mustaks ning haiget saada, ei õpi midagi, võib 
rohkem külmetuda/tühja kõhtu kurta ja ei ole 
harjunud väljas olema...”

Lapsevanemana on väga normaalne 
muretseda oma lapse õitsengu, arengu 
ja hariduse pärast. Millegipärast oleme 
loodusest ja õuest eemaldunud, kuna paljud 
meist elavad linnas ja looduses ja õue võib 
tunduda kaugel. Kuid me oleme osa loodusest 
ja on oluline, et lapsed suhtuksid loodusesse 

ning leiaksid rõõmu ja õnne rohkem väljas 
viibimisest.

Selles juhendis püüame teid kurssi viia 
õuesõppe eelistest ja loodetavasti vähendada 
see teie muresid.

Meie eesmärk selle juhendiga on; 

• Annab teile teavet loodus- ja õuesõppe kohta
• Vasta mõnele oma küsimusele
• Loodetavasti eemaldab mõningad mured
• Annab sulle teadmisi, et saaksid toetada päevahoidu/

lasteaeda ja muutuda neid rohkem õues õpet 
kasutama

Selle juhendi eesmärk/eesmärk

Mured
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Kõik räägivad, et nii hea on olla looduses või 
lihtsalt väljas.

Kui aga küsida juhuslikult möödujalt, miks 
on nii hea looduses olla, siis saad ilmselt 
vastuse nt. “see on sellepärast, et värske 
õhk on hea”.

Ja see on tõsi, kuid põhjuseid on palju 
rohkem.
Kui valite oma lapsele loodus- või 
õueprofiiliga päevahoiu/lasteaia või kooli, 
valite asutuse mis eelistab veeta suurema 
osa ajast õues.

Kui lastehoid/lasteaed või kool otsustab 
veeta aega õues, saavad lapsed võimaluse 
värske õhu kätte minna ning sellega kogeda 
sensoorseid kogemusi.

Mõelge lihtsalt sellele, kuidas vihmapiisad 
langevad teie näole, päike soojendab teie 
nahka, lindude hääl, lillede või värskelt 
niidetud rohu lõhn, ise korjatud marjade 
maitse, heleroheliste tärkavate lehtede ja 
tunne, et lumi katab rahulikult maapinna.

Need sensoorsed kogemused, mida laps 
väljast saab, on sageli mitme meele 
kombinatsioon, mis muudab kogemuse 
sügavamaks ja paremini meeldejäävaks. Mis 

teeb edasise õppimise lihtsamaks.

Vastupidiselt õppimisele, mis sageli sees 
toimub. Kus sageli on mängus vaid üks või 
kaks meelt, nägemine ja kuulmine. See 
annab ühemõõtmelisema õppimise, mida ei 
salvestata ajju nii hästi kui siis, kui õppimine 
on mitmemõõtmeline. 

Kuid see pole ainult õppimine kui selline, 
vaid ka lapse keha areneb õues erinevalt kui 
toas.

Kujutage ette, et peate tasakaalustama 
põrandal. See on raske ja nõuab harjutamist, 
kuid pärast õppimist põrand ei muutu. 
Kogemus jääb pinnapealseks.

Kui balansseerid mahalangenud puutüvel, 
pead kohanema, oma kehaga teadlikumalt 
töötama, et väljakutsest üle saada, 
sügavamalt mõtlema, millised on parimad 
viisid, kuidas seda teha jne. Samuti, kui 
oled laps, tõstab see sinu enesehinnang ja 
oskus ületada takistust ning ehk isegi aidata 
teistel sellest üle saada, kui kaasatakse 
rohkem erinevas vanuses ja arengujärgus 
lapsi. See muudab õpikogemuse kõigi 
nende mõõtmetega palju väärtuslikumaks 
ja püsivamaks. Ja annab midagi, sisse vaevu 
pääses.

Miks loodus ja õueelu
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Kui valite looduskeskse lasteaia/hoiu või 
kooli, õpivad lapsed loodust tundma.

Looduse tundmaõppimiseks ja sellega 
tõelise, sügavama sideme saamiseks 
peavad lapsed seda tunnetama, avastama, 
kuidas see lõhnab, maitseb, kõlab ja välja 
näeb ning nad peavad teadma looduslikke 
protsesse, mis toimuvad seoses loomade, 
puude ja taimedega nende ümber. , samuti 
mõista meie inimlikku seost selle kõigega.

Nad tutvuvad aastaaegade ja 
ilmamuutustega ning õpivad läbi isiklike 
kogemuste loodust armastama ja 
väärtustama. Samuti hakkavad nad ennast 
paremini mõistma ja leidma selles kõiges 
oma koha.

Loodusele ja õuele keskenduvas 
lasteaias/lasteaias või koolis on selliste 
õueskogemuste saamiseks palju võimalusi, 
sest siin saavad lapsed võrdselt lompides 
hüppamise, pori, lume ja märgade lehtedega 
mängimise rõõmu. jalgu, kus on tunda 
päikest ja hommikust kastet ning sooja liiva 
varvaste vahel.

Lapsed saavad võimaluse ronida puu otsas, 
balansseerida puutüvedel, kaevata, teha 
veekanaleid, ehitada koopaid, ronida puu 
otsas ja peituda.

Nad saavad võimaluse koguda putukaid ja 
neid tundma õppida, mängida küttepuude 
virnas olevate küttepuude sõlmedega ning 
uurida ja ümber pöörata kõike, mis võimalik.

Samuti võivad nad saada võimaluse 
valmistada lõketoitu ja eriti suvel nautida 
õues lõunasööki.

Lastel on õues lõbus ja looduses olles 
saavad nad vabamalt liikuda. Seetõttu 
saavad nad erinevate mänguvõimaluste 
kaudu ka mängida, arendada ja tugevdada 
inimestevahelisi suhteid.

Nad tõstavad ka enesehinnangut, sest nad 
õpivad looduses ja harjutavad, et paremaks 
saada. Nende suhtlemisoskus paraneb 
looduses, samuti on loodusega seotud 
raskeid sõnu õppida. Kuid veelgi enam 
on seda, mida lapsed oma meelte kaudu 
õpivad, nii et kui sensoorsed kogemused on 
keelega seotud, areneb lastel nüansirikkam 
ja suurema sõnavaraga keel. 
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Enamgi veel:

• Samuti arendavad nad oma sotsiaalseid oskusi
• Parem suhtlemine sotsiaalsete oskustega
• Nende motivatsioon tugevneb
• Nad võivad probleemide ja konfliktide lahendamisel paremaks muutuda
• Nad suurendavad füüsilist aktiivsust ning muutuvad õnnelikumaks ja tervemaks
• Nende loovus ja kujutlusvõime tugevnevad
• Nad saavad palju positiivseid kogemusi ja mälestusi, mis mõjutavad nende edasist elu 

positiivselt
• Toetatakse kohusetundlikku suhtumist loodusesse ja keskkonnasse
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Kui valite lapsevanemana looduskeskse 
päevahoiu/lasteaia või kooli, võite eeldada, 
et teie laps viibib palju rohkem õues kui 
traditsioonilise lasteaia valimisel.

Ei tohiks olla kahtlust, et enamikule lastest 
meeldib loomulikult õues viibida – seal 
on piisavalt ruumi end lahti lasta – joosta, 
hüpata, uurida ja kasutada oma keha ja 
meeli. Õues viibimine on tervislik ja hea lapse 
heaolule ja arengule ning samas on võimalus 
saada palju häid positiivseid kogemusi ja 
uudistamist.

Kuid võrreldes traditsiooniliste lasteaedadega 
on suur erinevus selles, milline võib teie lapse 
päev välja näha.

Selles rubriigis püüame anda aimu, milline 
võib välja näha elu loodusele või õuele 
keskenduvas lasteaias.

Looduslikule pakkumisele suunatud 
individuaalses päevahoius/lasteaias või 
koolis on looduse ja õue kasutamiseks 
erinevad võimalused – see sõltub muuhulgas 
õuealadest ning ligipääsetavusest parkidele 
ja muudele võimalustele kohalikus piirkonnas 
seadistus on. Muidugi on vahe, kas päevahoid 
asub keset metsa või linnavööndis. Kuid 

olenemata sellest, millised on loodusesse 
pääsemise võimalused, loodust ja õue on alati 
võimalik kasutada - kõige tähtsam on vaid 
see, et jõuate kindlasti õue ja jõuda selleni.

Iga päev algab sellega, et annad oma lapse 
õpetajale üle. Olenevalt sellest, kas on 
varahommik või hilisem, on teie lapsel pärast 
saabumist võimalus päevaga vaikselt algust 
teha ja võimalusel koos eakaaslastega 
mängida või teha mõnda enda valitud 
tegevust.

Kui enamus lapsi on üle antud, peetakse 
hommikune koosviibimine.
Tihti alustatakse hommikuid hommikuringiga, 
seal räägib õpetaja algavast päevast ja 
korratakse laule/luuletusi/tantse.
Siis näeb õpetaja ka kes kohal on.

Ja siis saavad lapsed suupisteid.

Kui hommiku snäkk söödud siis on aeg 
alustada päeva koos kõige muu põnevaga. 
Hommikuseks koosviibimiseks valmistavad 
töötajad lapsed ette päevaprogrammiks; mis 
peaks toimuma tegevustes, projektide vms 
osas.

Igapäevaelu loodusega ja õueelu
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Oluline on, et lastel oleks energiat ja nad 
ei oleks näljased kooliõue või loodusesse 
minnes. Seetõttu eelistatakse suupisteid ja 
toitvat toitu.

Siis algab tegevus.

Individuaalses päevahoiu pakkumises 
on erinevad võimalused looduse ja õue 
kasutamiseks - see sõltub muuhulgas 
õuealadest ning ligipääsetavusest parkidele 
ja muudele võimalustele kohalikus 
piirkonnas.

Nagu juba öeldud, on muidugi vahe, kas 
lastehoid/lasteaed või kool asub keset 
metsa või linnavööndis. Kuid olenemata 
võimalustest, loodust ja õue on võimalik 
kasutada, ükskõik mis kontekstis – kõige 
tähtsam on just see, et lapsed saaksid 
võimaluse õue saada.

Tegevused võivad olla loomingulised 
protsessid, kus lapsed peavad väljas käima 
ja leidma looduslikke materjale, mida 
nad saavad kasutada kunstiteose jaoks, 
kohalikus piirkonnas, mänguväljakul või 
metsas. Siin on tähelepanu keskmes 
lapse tähelepanu ja loov mõtlemise 
oskus. Samal ajal kasutavad lapsed 
oma keha ringi jooksmiseks ja 
erinevate materjalide leidmiseks.

Samuti on võimalus kaasata lapsi päeva 
otsustesse ning lastel on võimalus rääkida 
ja jagada oma mõtteid ja ideid. See on seega 
osa demokraatliku lähenemise ja käitumise 
kujundamisest, grupi osaks olemise ja last 
puudutavate otsuste tegemisest osavõtu 
õppimisest.

Võib juhtuda, et lapsed peavad oma 
tegevuse ja õppeprotsessi raames kaasa 
aitama toidu valmistamisele ja osalema 
toidu valmistamisel, mis võib juhtuda 
ka õues, lõkkel. Nende kaasamine 
toiduvalmistamisprotsessi annab lastele 
omanikutunde. Nad õpivad tundma 
erinevaid toite ja see annab neile julguse 
maitsta uusi asju, samal ajal kui nad õpivad 
ohutult käsitlema söögiriistu, näiteks nuga.
Samuti õpitakse, mida on vaja tule 
tegemiseks ja ohutusreeglid.

Tegevuseks võib olla ka jalutamine 
kohalikku parki või metsa ja “lihtsalt” vabalt 
mängimine.
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Kui lastele antakse võimalus vabalt 
mängida, paneb see nende kujutlusvõime 
liikuma. Nad ehitavad urgasid, koopaid, 
proovivad mängus erinevaid rolle ja loovad 
läbi näidendi uusi sõprussuhteid.

See võib olla retk tänavatiigi või 
metsajärve äärde ja kulleste püüdmine. Kui 
keskendutakse bioloogiale, õpivad lapsed 
mõistma loodust, mille osa nad on, ja selle 
eest hoolitsema. Nad õpivad tundma elu 
ja surma ning tsüklit, mille osaks on kõik 
elusolendid.

See võib olla kelguga sõitmine, lähima 
künka juurde sõitmine ja lumesaju korral 
liugu laskmine. Lastega koos loodust 
jälgides õpivad nad hindama aastaaegade 
vaheldust ning nägema võimalusi ja ilu 
praeguses hetkes, praeguses.

Nad võivad minna ka linnumatkale, et näha 
ja kuulda erinevaid linde, kes võivad olla 
mänguväljakul, lähiümbruses või metsas. 
Siin keskendutakse lapse tähelepanu 

teravdamisele ja tema meelte kasutamisele. 
Samal ajal harjutavad lapsed vaikselt 
olemist, et linde mitte eemale peletada.
See võib olla putukate leidmiseks kivide 
tõstmine või puutüvede mahalöömine.

Jällegi on fookus bioloogial ning on 
ilmne ja loomulik rääkida bioloogilisest 
mitmekesisusest ja toiduahelatest. Sest kes 
keda tegelikult sööb?

Tegevuse ja õppeprotsessi juurde kuulub 
ka see, et lapsed saaksid selga ilmastikule 
vastavad riided.

Seetõttu harjutavad lapsed ilma vaatamist 
ja sobivate riiete leidmist ning seejärel ise 
riidesse panemist.

Riiete õige selga panemine nõuab 
tugevaid peenmotoorikat ja käe/silma 
koordinatsiooni, mida tuleb treenida enne, 
kui lapsed sellega ise hakkama saavad/.
Seetõttu kulub selle tegevuse osaga ka 
palju aega.

See annab suurt uhkust ja enesekindlust, 
kui lapsed kogevad, et nad ise saavad 

hakkama.

Lapsevanemana saate aidata 
lastehoidu/lasteaeda või kooli ja 

pakkuda ettepanekuid sobivate õuealade 
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kohta – ehk on teil aed, kus lapsed saaksid 
jalutama või külla minna.

Võib ka juhtuda, et tehakse päev, kus 
lapsevanemana tulete asutusse ja aitate 
rajada kõrgpeenraid, istutada lilli, luua 
väikseid mängukeskkondi ja kaunistada 
mänguväljakut. Lähtekohaks võib võtta 
olemasolevaid ja/või odavalt saadavaid 
materjale – vaadata koostöös lasteaiaga 
kasvuhoonete, kõrgpeenarde, euroaluste 
jms näiteid.

Kui tegevus on lõppenud, söövad lapsed 
lõunat, et energiapuudujääk oleks 
tasakaalus ja täis.
Toiduplaani osas on riigiti ja asutusteti suur 
erinevus.

Kuid lasteaedades/lasteaedades või 
koolides, kus on ka toiduprogramm, 
serveeritakse lõuna ajal sageli sooja toitvat 
sööki, et lapsed saaksid kõhu täis ja 
järgmiseks päevaks valmis.

Kui teie lapse 
päevahoius pole 
toitumiskava, on 
oluline, et teie kui 
lapsevanemad 
muretseksite 
oma lapsele hea 
ja tahke toidupaketi, 

mis annab kauaks energiat.

Peale lõunat on uus tegevus.
Mõnes riigis magavad lapsed pärast lõunat 
või on vaikne tund.
Kui teistes riikides on pärast lõunat vähem 
organiseeritud tegevusi ja rohkem vaba 
mängu.

See on ka looduskeskse lasteaia elu osa, 
sest on levinud arusaam, et lapsed vajavad 
aega ja kohta, kus nad saavad lõõgastuda 
või aega, kus puuduvad täiskasvanu 
kontrolli all olevad nõuded.

Pärastlõunal tullakse lastele järele ja siis on 
pikk ja teguderohke päev läbi.
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Perekonnana saate palju ära teha, et 
toetada loodust ja ka õues käimist.

Esimese asjana saad valida õueelu 
väärtustava ja loodust hindava päevahoiu.
Kui teete seda, võite olla kindel, et teie laps 
saab iga päev piisavalt aega väljas ning õpib 
tundma loodust ja selle imelist maailma.

Ja mitte ainult, vaid kindlustate ka selle, et 
teie laps tugevdab oma keelt, motoorseid 
oskusi, eelteadmisi matemaatikast, 
bioloogiast ja tehnoloogiast. Kuna loodus ja 
väliskeskkond seda kõike pakuvad.
Samal ajal saab teie laps värske õhu kätte, 
põsed punaseks ja tunneb loomulikku 
väsimust pärast terve päeva aktiivset keha 
kasutamist.

Kuid pelgalt loodusprofiiliga päevahoiu 
valimisest ei piisa, sest see puudutab ka 
seda, kuidas te lapsevanematena kodus 
loodusest räägite ning kuidas te sellesse 
suhtute ja selle eest hoolitsete, mis on 
oluline ja mille kaudu oma lapsele edasi 
annate. sinu perelugu.

Sest kui me vanematena ütleme selliseid 
asju nagu “Aah, jälle sajab” või “Aargh, sa 
oled täiesti räpane” või “hea hea meel, et 
see pole mina, kes pole metsas, mis on täis 
putukaid”, või kui teil endal on “vaatamine”. 
Telekas on palju parem lõõgastumiseks kui 
õues käimine” hoiakuid, siis näitad oma 
lapsele, et õues olemine on igav, vastik ja 
hirmutav. Ja see sees olemine on nende 
jaoks parem alternatiiv. Mis on muidugi 
paljudel põhjustel ja eelistel, mida ainult 
õues ja looduses pakkuda võib, mitte tõsi.

Teie sõnadel ja käitumismustritel on suur 
mõju sellele, kuidas teie laps maailmaga 
kohtub ja seda tajub. Seetõttu on oluline 
rääkida loodusest ja väljas olemisest 
positiivses võtmes.

Kuidas toetate perega 
loodust ja õues olemist
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Saate seda teha, öeldes selliseid asju 
nagu; “Vihma sajab, kas arvate, et seal on 
lompe, kuhu saate hüpata?” Sa oled tõesti 
räpane, kas sa oled mudaga mänginud? “ 
või “Kas leidsite metsast põnevaid loomi või 
putukaid?

Kui kasutate positiivseid sõnu ja olete avatud 
oma lapse loomulikule uudishimule, uute 
asjade uurimiseks ja loodusmaailmast uute 
kogemuste saamiseks, kogeb teie laps, et 
loodus ja õues olemine on positiivsed ning 
et ta saab teile rääkida sellest, mida ta teeb. 
kogege väljastpoolt, ilma et teid kohtaks 
negatiivsus.
Seega aitab see kaasa teie lapse õppimisele 
ja armastusele looduse vastu ning selle 
armastuse kaudu saab teie laps ka arusaama 
sellest, miks on nii oluline tema eest 
hoolitseda.

Ikka selleks, et ka teised saaksid sama toreda 
kogemuse.
Kuid oluline on ka see, et räägiksite alati 
positiivselt õpetajatest ja pedagoogidest 
ning teeksite seda ka väliskeskkonna 
kontekstis.

Sest kui teie laps peab minema 
õue ja maailma avastama, 
võib see olla hirmutav. Seal 
on nii palju uusi meelelisi 
muljeid ja nii palju uusi asju, 
millega ta peab tegelema. Ja 
sellepärast peab teie laps saama 

kindlustunde kellegagi, kellega ta koos on, ja 
just õpetajatega, kes veedavad teie lapsega 
iga päev palju aega.

Kuna teie lapsel oleks raske otsida 
turvalisust ja lohutust kellegagi, kes 
teie või teised on rääkinud halvasti või 
lugupidamatult. Seetõttu on oluline, et 
räägiksite oma lapsele, et õpetajad on tema 
eest hoolitsemiseks ja teie laps saab alati 
nende juurde minna, kui midagi juhtub või kui 
teie laps kogeb midagi, mis teda hirmutab. 
Sest kui austate ja usaldate kedagi, leiab 
teie laps loomulikult ka selle usalduse ja 
turvalisuse.

Kuid ainult positiivsest loodusest ja 
õpetajatest rääkimisest ei piisa, sest isegi 
kõige paremate lugude puhul võib loodus 
olla toores, külm ja märg ning kui teie 
lapsel pole õigeid riideid seljas ning ta pole 
selliseks asjaks korralikult varustatud ja 
avatud. kogemus, võib see muutuda vähem 
positiivseks nagu muudel asjaoludel.
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Seetõttu on ka väga oluline, et pakuksite 
oma lapsele õiged ja mugavad riided 
vastavalt aastaajale ja ilmastiku tüübile.

Kui sokk on märg või näpud külmetavad, on 
võimatu loodust uudistada, urgasid ehitada 
või sõpradega mängida.

Enamikul päevahoidudel on olemas riiete 
nimekiri sellest, mida teie laps peaks 
lasteaeda tulles kaasa võtma, ja võib ainult 
tungivalt soovitada, et investeeriksite 
nende soovitatud riietesse, et teie lapsel 
oleks soe ja kuiv isegi siis, kui ilm näitab 
ennast oma halvemast küljest. Riided ja 
välivarustus ei pea tingimata kallid olema. 
Vanemates riietes võite nii teie kui ka teie 
lapse määrdumise ja poriseks muutumise 
pärast vähem muretseda, mis võimaldab 
õues rohkem tõelist naudingut, uurimist ja 
mugavust. Nii saavad ka kasutatud asjade 
poed teid piisavalt hästi aidata, et teie laps 
korralikult varustada.

Looduses viibides räägivad professionaalid 

sageli neljast elemendist, mis peavad olema 
paigas, et kogemus oleks hea kogemus.

Esimesest kolmest oleme juba rääkinud:

1. Soojusmugavus. Siin on oluline õige 
riietus, nagu me juba mainisime. Teie 
laps peaks alati tundma õues mõnusalt 
soojalt. Mitte külma, aga ka mitte 
kuuma.

2. Kolmandaks on kuivus, see puudutab 
jällegi riideid, mis peavad kaitsma teie 
last erinevates ilmastikutingimustes, 
sealhulgas vihmas ja lumes.

3. Ja viimane ja neljas on täiskõhutunne ja 
näljatunde puudumine. Sest teie laps 
ei saa nautida loodust ja õues olemist, 
kui kõnnib ringi näljasena või energia 
puudusega, kuna veresuhkur on liiga 
madal. Sel juhul tunneb laps ennast 
ebamugavalt ja väsinuna. Väsimuse 
puhul on pärast head und piisavalt 
lõdvestunud olemine ülioluline, et teie 
laps saaks ka õues olemist täielikult 
nautida.

Seetõttu peate lapsevanemana 
hoolitsema selle eest, et teie laps 
tuleks alati kodust lastehoidu/
lasteaeda või kooli täis kõhuga 
ja ideaalis pärast piisavat und. 

Hea hommikusöök on hea alus, 
mis võimalda teie lapsel põletada 

palju energiat ilma külma tundmata. 
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Seetõttu soovitame enne palju päevasel 
ajal õues viibimist hommikusöögiks 
süüa täisteratooteid nagu kaerahelbed, 
puder või täisteraleib, hea valguga nagu 
muna, külmad lihalõigud või valgurikkad 
piimatooted nagu Sky, kodujuust või 
rasvase juustu viilud. Samuti mõned 
tervislikud rasvad pähklite, avokaadode või 
juustu kujul.

Kui teie lapse lastehoius/lasteaias või 
koolis on toitlustamine või toit tagatud, 
siis ärge pikemalt mõtelge ja ärge 
muretsege lisatoidu pärast, sest selle 
eest hoolitsetakse, aga kui süüa ei pakuta 
on see oluline, et võtate arvesse ka seda, 
millist toitu te oma lapsele kaasa annate.

Jällegi tuleb mõelda, et see peab olema toit, 
mis rahuldab ja hoiab veresuhkrut kaua 
üleval ning annab energiat. Seetõttu võime 
soovitada sama, mida hommikusöögiks, 
nimelt täisteratooteid, valku ja tervislikke 
rasvu ning ka mõningaid häid kiudaineid 
puu – ja juurviljade näol.

See võib olla kodus valmistatud õhtusöögi 
ülejääk või ise tehtud supp termoses 
või midagi hoopis muud. Niikaua, 
kui teie lapsel on piisavalt toitu 
ja see on nii toitva ja energiat 
andva koostisega, et teie laps 
saaks jätkuvalt olla aktiivne, 
tunde end mugavalt ja õppida 
looduses.

Me ei soovita saia, valget pastat, 
suhkrurikkaid piimatooteid, krõpse ja 
maiustusi, kuna see põhjustab teie lapse 
veresuhkru kiiret tõusu ja seejärel suure 
languse, mis muudab teie lapse väsinuks ja 
näljaseks.
 
Kuid ka loodus lähenemist, looduskaitset 
ja väljas olemist saad toetada, toetades 
oma piirkonnas tegutsevaid kohalikke 
looduskaitseühinguid. Seda tehes annate 
raha selleks, et nad saaksid mõjutada 
poliitikuid laskma rohkem loodust hoida 
ja ellu jääda ning säilitada rahulikke 
kadumisohus alasid.

Samuti saate hääletada nende poliitikate 
poolt, kes soovivad rohelisemat maailma. 
Nii kasutate oma demokraatlikku õigust 
mõjutada oma riiki ja kohalikku piirkonda, 
et keskendutaks rohkem meie loodusele 
ja eraldataks raha, et hoida loodust meie 
lastele ja meie laste lastele nii praegu kui 
ka tulevikus.
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Näiteks Taanis usuvad paljud 
lapsevanemad, et lastele on oluline 
looduses ja õues viibida – see on oluline 
laste tervisele, heaolule ja arengule. Seega 
ütleb üle 90% Taani vanematest järgmist;

• Minu lastel peavad olema kogemused 
looduses

• Minu lastel peavad olema teadmised 
loodusest, loomadest ja taimedest

• Minu lapsed peavad õppima loodust 
hoidma ja kaitsma

• Minu lapsed peavad olema õnnelikud, 
kui saavad täiskasvanuna loodust 
kasutada

(Paltved-kaznelson, 2009)

Seega ollakse laialdaselt ühel meelel, et 
loodus on oluline ja see, mida lastehoid, 
lasteaed või kool peaks esma tähtsaks 
pidama. Oluline on mainida, et loodus 
on hoolika käsitlemise ja teadlikult 
kasutamise korral suurepärane ergutav 
õpikeskkond kõigi lapse kasvatuse 
teemade jaoks; mitmekülgne areng, 
sotsiaalne areng, suhtlus ja keel, keha, 
meeled ja liikumine, teadus ja kultuur.

Sellest lähenemisviisist on palju ruumi 
õppida ja sellest inspiratsiooni saada ka 
teistel riikidel.

Loodus ja aktiivne õueelu loovad 
pedagoogilisele tööle fantastilise 
raamistiku – eriti jätkusuutlikkuse 
ning looduse ja inimese vastasmõju 
teemadel – kuna me inimestena oleme 
osa loodusest. Looduses viibimine tõstab 
loomulikku uudishimu ja avab ruumi 
paljudele teaduslikele küsimustele – lapse 
konkreetses arengujärgus; nagu näiteks 
miks sajab, kust tulevad pilved, kuhu 
vesi maa sees kaob, miks see puhub jne 
Laps imestab ja tähelepanu teravneb kui 
loodus muutub. Ja iga päev toimub palju 
muutusi. Looduses viibides kogeb laps 
erinevaid aastaaegu lähedalt, tunnetab 
oma kehal ja meeltega; päike, kuumus, 
külm, tuul, vesi, erinevad helid jne. 

Looduslik lähenemine



16

Loodus annab lapsele võimaluse ise kogeda 
ja arendada arusaamist looduse erinevatest 
kontekstidest.

Loodus ja aktiivne õueelu annavad 
lapsele võimaluse vahetuks sensoorseks 
kogemuseks ja julgustavad tegutsema. 
Ruumi on aktiivseks füüsiliseks liikumiseks 
ja keha kasutamiseks läbi jooksmise, 
hüppamise, ronimise, tasakaalu hoidmise 
jne. Need füüsilised tegevused toetavad 
suuresti lapse arengut selles vanuses ja 
ka aju arengut. Ja alati on, mida uudistada 
– õues olemine ja loodus õrritavad lapse 
loomulikku uudishimu. Uudishimu on kestev 
uurimistöö, teadmiste suurendamine ja see, 
mida peaksime püüdma lapses säilitada.

Vajalik lähtepunkt on see, et laps saab juba 
varasest lapsepõlvest häid positiivseid 
looduses viibimise kogemusi, mis 
jäävad loomulikult kestma kogu eluks ja 
seeläbi pikemas perspektiivis, hakkaks 
täiskasvanueas loodust tõeliselt hindama 
ja selle eest paremini hoolt kandma. Väikesi 
katsetusi ja uudistamist tehes omandab 
laps näiteks teadmisi ja arusaama looduses 
toimuvast elutsüklist. Paljudes looduse ja 

aktiivse õue eluga tegelevates asutustes 
on neil kompostihunnikud - siia laovad 
lapsed rohelisi toidujäätmeid ja jälgivad 
kompostimise protsessi, et “toidust” saaks 
muld, mida saab kasutada köögiaias. 
Tihti tehakse idanemise projekte, kus 
jälgitakse kogu protsessi alates seemnest, 
idanemiseni, istutamiseni – söödava asjani. 
See annab lapsele arusaamise, et me ise 
oleme osa ökosüsteemist ning sellest 
sõltuvad ja tihedalt seotud.

Mõnes lastehoius/lasteaias või koolis 
sorteeritakse jäätmeid teadlikult, et lapsed 
saaksid juba varakult teada, kuidas jäätmeid 
sorteerida ja taaskasutada. Keskendudes 
loodusele ja aktiivsele õueelule, toetavad 
last kogemused, et loodus on küll 
võimalusterohke, aga ka see, et see on 
midagi väga olulist ja hinnalist ning vajab 
hoolt.

Raja õppijana läbi oma kogemuste – 
pedagoogilise personali abistamisel ja 
juhendamisel – ning läbi meelte ja kehaliste 
kogemuste, peab laps veetma aega õues, 
õppima ja mõistma loodust, mille osa me 
oleme.
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Alati on raske, kui tuleb alustada millegi 
uuega - kuidas seda teha - kuidas alustada 
- kust alustada ja mis on esimene samm?

Lähtekohaks on see, et tahad oma lapsele 
parimat igapäevaelu ja julged mõelda ja 
proovida midagi uut. Uuring kirjeldab, 
et lapsed arenevad looduses ja aktiivses 
õues ning tulemuseks on lapsed, kellel 
on tekkinud teadmised, kogemused ja 
oskused, mida nad saavad kasutada 
kogu ülejäänud elu. Lisaks on nende 
immuunsüsteem tugevdatud ja vaimne 
seisund õnnelikum.

Esimese sammuna võiksite lugeda 
ka seda juhendit ja muid allikaid, et 
koguda teadmisi – ja sügav mõistmine, 
miks loodus ja õu nii head on? - kerges 
versioonis saate lugeda seda juhendit 
ja muul viisil otsida rohkem teadmisi 
raamatutest, veebist - või otsida 
professionaale või teisi lapsevanemaid, 
kellel on juba kogemusi looduse ja aktiivse 
õue eluga ning nendega vestlemine.

Taani kohta leiate rohkem teadmisi ja 
teavet siit:
https://naturstyrelsen.dk/

https://www.skoven-i-skolen.dk/
content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-
naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller

Inglise keeles võivad nad aidata teil saada 
lisateavet siit:
https://www.ltl.org.uk/parents

Eestis leiad rohkem infot siit:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-
kool
Samuti saab inspiratsiooni ammutada 
ja õppida lasteaedadelt, kes on samade 
vaadetega ja juba õuesõpet praktiseerivad 
nagu Kohila lasteaed Sipsik, Rannamõisa 
lasteaed ja Pangapealse lasteaed.

Tšehhi Vabariigis leiate lisateavet siit:
https://ucimesevenku.cz
http://www.venkovnivyuka.cz
https://ucimesevenku.cz/wp-content/
uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_
skolou_dvoustrana.pdf

Slovakkias saate vaadata järgmisi 
veebisaite:
https://stromzivota.sk/stromacik/
stromacik-januar-2022
https://huravon.sk

Kuidas alustada

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.skoven-i-skolen.dk/content/ud-med-b%C3%B8rnene-24-naturb%C3%B8rnehaver-fort%C3%A6ller
https://www.ltl.org.uk/parents
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool
https://ucimesevenku.cz
http://www.venkovnivyuka.cz
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2019/01/Tajemstvi_skoly_za_skolou_dvoustrana.pdf
https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2022
https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2022
https://huravon.sk
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https://www.lesnekluby.sk

Järgmise sammuna tuleb leida soov ja tahe 
muudatuse elluviimiseks. Ja võib-olla, kui sa 
ise veel aktiivne õue- ja loodusesõber ei ole, 
kostita end võimalusel ka Sinu jaoks õue- ja 
loodusrikaste kogemustega. Kuna see võib 
aidata teil hakata sügavamalt mõistma 
kõike seda väärtuslikku ja head, milleni 
meist igaühe jaoks jõuda on, ning toetada 
teie motivatsiooni selle pideva kogemuse 
saamiseks.

Nüüd arvavad inimesed loomulikult, et 
loodus ja aktiivne õueelu on hea. Proovige 
mõelda tagasi omaenda lapsepõlvele 
ja heale lapsepõlvekogemusele – millal 
tundsite end hästi ja kus olite? Millise koha 
või paigaga see kogemus 
samuti seotud 
on? 

Paljudele meist tuleb meelde 
lapsepõlvekogemus, mis on seotud õue või 
loodusega – jalutuskäik metsas, rõõmus 
õues mängimine, lõkke tegemine, õunte 
korjamine aias või ehk naabri aias pirn 
riietel, toidu lõhn. Paljud meie varase 
lapsepõlve mälestused on seotud sensoorse 
kogemusega – millegagi, mida võisid oma 
kehal tunda, lõhna, kuuldud helisid jne. 
Kui soovid, et ka sinu laps kogeks selliseid 
kogemusi, siis on aeg tagada ja toetada, et 
ka see toimub teie lapse päevahoius, kus 
lapsed veedavad nädala sees suure osa 
ajast.

Saate küsida oma lapse lastehoiust/
lasteaiast või koolist, mida ta looduse ja õue 
eluga seotud õppetegevustega teeb ja  

 
 

 
 

 

 
 

https://www.lesnekluby.sk
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kui need on juba käimas, saate protsessile 
kaasa aidata ja toetada oma positiivse 
lähenemisega ning panustada oma 
teadmistega.

Kui on vaja minna uutele radadele, on 
selleks alati vaja julgust ja tahtejõudu.
Oluline on alustada kohast, kus 
eduprotsent ja positiivne kogemus nii 
enda kui ka lapse jaoks on kõrge – alusta 
väikeste jalutuskäikudega, muuda 
mänguväljakul pisiasju – ja siin saad 
lapsevanematena üksteist aidata ja 
toetada – nt. , pakkudes oma abi ka 
lasteaia õpetajatele.

Paljudes loodus- või õue fookusega 
päevakeskustes on lapsevanemad 
aktiivsed kaasalööjad - mänguväljaku 
rajamisel ja muutmisel - sageli on mõni 
lapsevanem ja ka sina, kellel võib olla 
kontakte erinevate vahendite, autorehvide 
istumiskohtade või lillepeenarde 
loomiseks, puitu, millest saab üleliigseid 
materjale pakkuda, mõnel teist võib olla 
oma aias või peres üleliigseid taimi, mida 
saate päevahoiule pakkuda.
Kui sina vanemana aitad lastehoius, loob 
see ka sinu lapsele suurema sideme pere 
ja lasteaia vahel ning paneb lapsed asjade 
eest paremini hoolitsema.
Teistes lasteaedades on tavaks, et 
vanemad teevad koos väljasõite ja 
toetavad seeläbi teaduslikku lähenemist 
ja uurimist lastega koos loodust uurides 

või niisama suhtlemisel, mis võib luua 
tugevamaid sidemeid teie perede vahel.

Lasteaias käiva lapse vanematena, 
kus tuleb ellu viia loodus- ja õueelu, 
saate aidata kaasa ideede leidmisele 
kasutuskõlblike kohtade kohta - pargid, 
aiad, järved, metsad, talud ja palju muud. 
Mida rohkem loodust ja aktiivset õueelu, 
seda parem, aga oluline on alustada. Kui 
laps rohkem õues viibib, avastate kiiresti, 
et lapsel läheb hästi ja ta läheb lasteaeda 
rõõmsameelsemalt.
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ÕUES

Asukoht
Lastehoiule/lasteaiale või koolile, mis 
soovib keskenduda loodusele ja õuele, on 
loomulikult oluline omada häid rajatisi 
– soovitavalt nii sise- kui ka välisruumis, 
kuid see on ka võimaluste vaatamine, mis 
on nii praegustes ruumides kui ka õues, 
lähiümbruses.

Paljudes lastehoiu asutustes on 
mänguväljak, mis on sageli traditsiooniliselt 
kaunistatud mõne kiige, liivakasti, asfaldi 
ja betooniga. Kohati räägitakse aegunud 
arusaamast ohutusreeglitest ning 
esmajärjekorras odava ja lihtsa hoolduse 
tagamisest.

Paljud mänguväljakud on varustatud 
fikseeritud mängukohtade ja 
mänguvahenditega, mida laps kiiresti uurib, 
näiteks suur kena ronimisraam, kuid laps 
kaotab kiiresti huvi, kuna mänguvõimalused 
on piiratud ja stend ei esita lapsele piisavalt 
väljakutset. . Tihti on mänguväljakud 
arhitektide projekteeritud ja need peavad 
välja nägema suurepärased – suure raha 
eest prestiiž projektid, kus on rohkem 
tegemist välimusega, mitte lapse mängu- ja 
õppimisvõimalustega.

Mänguväljaku paigutuse ja funktsiooni 
osas, mis puudutab lapse mängu- ja 
õppimisvõimalusi, otsust tehtud ei ole, kuid 
võimalusi seda muuta on palju, isegi kui 
mänguväljak on juba projekteeritud.

Väikeste rahaliste vahendite ja loomingulise 
lähenemisega saab mänguväljaku hõlpsalt 
kujundada nii, et seal oleks rohkem 
võimalusi õues olemiseks, mis reageerib 
teie laste uudishimu, loovust ja arenemist 
ning suurendab nende jaoks.
See on ala ja väliruumi vaatamine uute 
silmadega.

Hea mõte on rajada mänguväljak, mida saab 
pidevalt muuta ja ümber teha. Ja see võib 
pakkuda kõike, mida vajate pikemateks 
väljas veedetud tundideks.
Teisaldatavad materjalid - oksad, väikesed 
kõrgendatud peenrad, kännud, lauad ja 
rajatud 
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väikesed mängukeskkonnad, mida saab 
vahetada ja teisaldada - euroalustest 
väikesed mängumajad, mis on lihtsad - ja 
millele lapsed ise saavad ehitada. Kui teie 
riiklikud ohutusreeglid ei luba teatud tüüpi 
esemeid päevahoiu mänguväljakul, pidage 
palun esmalt nõu oma eeskirjadega koos 
oma laste õpetajate või pedagoogidega 
ja seejärel mõelge koos võimalustele, 
mida saaks hõlpsasti sobiva alternatiivina 
rakendada. pakkuda lastele laiemaid 
võimalusi mängimiseks ja õppimiseks.

Saab teha mudaköögi, kus lapsed saavad 
vee ja mudaga mängida - rajatud pottide, 
pannide ja muude köögitarvetega, mis 
enamikul vanematest on koju jäänud - 
üks ei maksa midagi, aga annab lapsele 
palju mängutunde ja võimaluse meelte 
ergutamiseks.

Teine võimalus on haarata autorehvid 
ja need maha kaevata, panna need 
mänguväljakule, et lapsed saaksid ise 
midagi ehitada, ringi veereda.

Linnades asub palju päevahoiuasutusi 
ning siinkohal on oluline võtta lähtekohaks 
lähedalasuvad pargid ja haljasalad.
Kui on võimalus käia iganädalaselt mõnes 
pargis väljasõitudel ja jälgida aastaaega - 
minge mõnda samasse kohta ja siin andke 
lapsele võimalus igal nädalal muutusi 
jälgida ja uurida.

Võib-olla on veel rohealasid, kuhu saab 
reisida? See on uudishimulik ja kohalikku 
keskkonda uuriv olemine – ja lapse 
vaatenurgast lähtumine – kus võiks olla 
huvitav lapse pilgu läbi? Lapsevanemana 
võite selliseid kohti pedagoogidele 
soovitada.



22

Kuigi suuri võimalusi mänguväljaku 
rohelisemaks ja looduslikuks muutmiseks 
ei pruugi olla, on palju võimalusi mõelda ka 
siseruumides loodusele ja rohelusele.
Üks asi, mis teeb suurt rõõmu ja millest 
paljud lapsed on huvitatud, on väikesed 
loomad, nagu kalad, teod, rohutirtsud jne.

Nende eest on sageli väga lihtne hoolitseda 
ja need ei nõua palju teadmisi ega 
eriteadmisi.

Neid saab hõlpsasti soetada väikese raha 
eest. Lisaks lastele rõõmu loomisele pakub 
see häid võimalusi ka õppimiseks.

Loomade eest tuleb hoolitseda ja nende 
eest hoolt kanda– ja see annab lastele 
vastutuse – ja samas tekitavad loomad 
palju küsimusi. Ning seeläbi aidata toetada 
uurimist ja teadust ning arendada sidet 
loodusega.

TOAS
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Lapsel on rõõm tärgata - külva seemned 
ja vaata, mis saab - vaata nende järele 
kasvamise ajal ja siis loomulikult söö.

See annab lapsele hea arusaama, kust 
asjad tulevad – kuidas need kasvavad.
Mõnikord lapsed “unustavad” kasta ja 

siis see kõik kustub, kuid see on oluline 
õppeprotsess.

See on väga lihtne ja nõuab ainult 
aknapiirde plaati, kerget vatti või mulda, 
seemneid ja siis on lapsed alustamas.

SEEMNE PROJEKTID
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Toit on midagi, mida peame päeva jooksul 
sööma mitu korda ja lapse kaasamine 
toidutegemisse peaks olema selge, osana 
reaalsest praktilisest kogemusest.
See võib olla nii toas kui õues lõkkel 
valmistatud toit.

Lapsi saab hõlpsasti kaasata 
toiduvalmistamis- ja valmistamise 
protsessi, viilutamist, koorimist, 
küpsetamist jne.

Söögitegemine annab lapsele hea 
arusaama, kust toit tuleb ning lapsed 
on kaasatud ja panustavad millessegi 
ühisesse. See annab lapsele kogemuse 
kuulumisest suuremasse rühma ja 
saavutab tunde, et ta suudab kogukonda 
panustada.

Õige noa ja päris söögiriistade 
käsitlemine toetab lapse 
peenmotoorikat.

Lapsevanemat võib mõte, et teie lapsel 
lastakse söögiriistu käsitseda, tekitada 
ärevust, kuid proovimise ja harjutamise 
võimaluse pakkumine on viis, kuidas 
laps õpib – ja loomulikult on oluline, et 
täiskasvanud, kes oskavad lapsi nõusid 
kasutama õpetada ja tagada vajaliku 
ohutuse.

Aga laps õpib ka sellest, et saab väikese 
lõikehaava näppu - see ei tee halba, aga 
laps õpib sellest kogemusest palju. Sellise 
kogemuse vältimine võib hilisematel 
aastatel põhjustada tõelisi vigastusi ja 
kahju lapse isiksusele.

KOKKAMINE
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Kuna loodust kasutatakse igal aastaajal ja 
soovitavalt igasuguse ilmaga, on oluline 
õige riietus.

Nagu me alati ütleme; “Ei ole halba ilma, on 
ainult halb riietus.”

See tähendab, et külmaga on palju lõbusam 
ja positiivsem elamus õues olla, kui laps ei 
külmeta.

Riided peavad vastama aastaajale.
Tähtis on, et lapsel oleksid hooajale 
vastavad riided ja kaua õues veedetud aeg 
selga pandud juba hommikul lasteaeda 
jõudes, et saaks kohe välja joosta mängima. 
Ja võib ka määrduda.

Me soovitame:

Kevad ja sügis: Veekindlad jalanõud, 
tuult- ja vett hülgav jope ning hommikuks 
vihmapüksid

Talv: Talve Kombinesoon, talvesaapad ja 
müts, ning labakindad peavad olema kotis.

Lapse garderoob, mis on ette nähtud õues, 
päevahoius, peaks sisaldama järgmist:

• 2-3 paari sokke/sukkpükse
• 2-3 paari aluspükse
• 2-3 paari pükse
• 2-3 paari pluuse / t-särke / pikkade 

varrukatega pluuse
• Sussid
• Kummikud
• Vihma Rõivaste komplekt
• Võimalik. termo- või fliisrõivaste 

komplekt, mida kanda vihmariiete/
kombinesooni sees jahedatel sügis-, 
talve- ja kevadpäevadel

Varustus looduses olemiseks 
ja aktiivseks õueeluks
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Soovitame lapse vanusele ja suurusele 
sobivat seljakotti, mis istub hästi selga. 
Meie kogemus ütleb, et sobiv suurus on 
umbes 10-12 liitrit. Siis on ruumi riiete 
vahetamiseks, võib-olla kaisukaru/raamatu 
ja lõuna- või snäkipaki ning veepudeli jaoks, 
kui on terve päeva reisid.

Seljakott peaks olema varustatud rinna 
pandlaga, mis tagab seljakoti korraliku 
kinnituse ja õla padjakeste alla vajumise.

Lisaks on hea katsetada, kas laps saab ise 
seljakotti avada ja sulgeda.

Soovitame müts-salli, mis soojendab nii 
pead kui ka kaela. Sallid, nööridega mütsid 
ja labakindad on RANGELT KEELATUD ja EI 
OLE SOOVITATUD ohutuse huvides. 

Kinnastest soovitame selliseid, mis on 
piisavalt suured ja laiad, et pääseda 
kombinesooni varruka välisküljele ning 
mis on veekindlad. Kootud kindad saavad 
kiiresti läbimärjaks ning tulemuseks on väga 
märjad ja külmad sõrmed. 

Seljakott

Mütsid ja labakindad
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Termorõivad sobivad hästi hooaegade 
vaheliseks perioodiks ja tõeliselt 
külmaks ajaks. Sügisel, kui on liiga 
külm ainult jope või vihmariiete 
alla. Talvel, kui lumeülikond on 
liiga külm ja uuesti kevadel, kui 
lennuülikond on liiga kuum. 

Soovitame saapaid, mis on veekindlad 
ja mida laps saab kergesti jalast võtta ja 
jalga panna. Meil on väga head kogemused 
termokummikutega ja saabastega nt. Gore 
Tex membraan, kuna need on nii soojad kui 
ka veekindlad ning lapsel on neid lihtne 
ära võtta ja jalga panna. Eelistatakse ilma 
paelteta saapaid, sest ainult vähesed 
lasteaialapsed saavad oma paelad kinni 

siduda. Tõmblukuga nahksaapaid on lastel 
väga raske ise jalga saada ja jalast ära võtta, 
ning tihtipeale hakkab lukk lekkima või 
jääb pori tõttu kinni. Soovitame jalanõusid 
ja sandaale, mida laps saab kergesti jalast 
võtta ja jalga panna.

Termorõivad

Jalatsid
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Soovitame lume ülikonda, mis on hästi istuv, 
et laps saaks takistamatult liikuda ning 
mida on lapsel lihtne selga panna  ja seljast 
ära võtta. See peab olema ka veekindel. 
Müts peaks olema tihedalt kinni ja mitte 
liiga suur, et laps saaks seda hõlpsalt 
kasutada. Kapuutsi kasutame sageli siis, 

kui oleme reisil ja tuul on käredalt külm või 
sajab lund. Ka kapuuts peaks olema hästi 
istuv, mitte liiga lõtv ega suur lapse pea 
jaoks ega ka liiga pingul, et kaitsefunktsioon 
säiliks. 

Isemajandav/iseseisev
On oluline, et lapsevanematena mõtleksite, 
kui ostate lastehoidu/lasteaeda 
või kooli jalatseid, saapaid, 
kombekaid ja muid riideid nii 
õue kui ka siseruumides 
kasutamiseks, et laps 
saaks kerge vaevaga 
ennast iseseisvalt lahti 
riietuda.

Lapse enesehinnangule on 
hea kui ta kogeb emotsiooni  
“ma suudan ise” . Lapsevanemale 
annab see juurde aega paremini planeerida 
ning “aitamise” ajakulu kahaneb, kui laps 
saab iseseisvalt endaga hakkama.

Lumekostüüm

Vihma riided
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Õuesõppe ja mängu puhul on vanematel 
sageli peas küsimus, kas laps siis looduses 
viibimisest midagi õpib ja kas laps omandab 
kõik olulised pädevused.

Lühike vastus on JAH.

Kahjuks on selle valdkonna uuringud 
0–6-aastaste laste puhul piiratud, kuid 
mõned uuringud näitavad looduses 
viibimise positiivset mõju õppeprotsessile 
ja koolivalmidusele (https://nordeafonden.
dk/nyheder/ny-forskning-sundere -og-
staerkere-boern-i-naturen)
Lapsed, kes veedavad palju aega väljas, 
on enesekindlamad, loovamad, parema 
motoorikaga, heade sotsiaalsete oskustega, 
parema keskendumisvõimega (vt ptk 2).

Looduses on kujuteldamatud ja lõputud 
võimalused 

arenguks ja õppimiseks.
Loodus on muutlik ja koosneb erinevatest 
stimuleerivatest õpikeskkondadest.
Enamikule lastele meeldib olla aktiivne ja 
liikuda – looduses on selleks lugematu arv 
võimalusi.
Seoses täiendatud õppekavaga saab kõiki 
õppekava teemad hõlpsasti üle kanda 
loodusesse ja õue - mitmekülgseid isiklikke 
pädevusi, sotsiaalseid pädevusi, kehalisi 
ja motoorseid pädevusi jne saab kõike 
arendada õues!

Pole kahtlust, et lapsed, kes viibivad palju 
õues ja looduses, on vähem haiged ning 
neil on parem füüsiline ja vaimne seisund 
- heaolu. Meie kogemus ütleb, et ka lapsed 
on õues õnnelikumad. Ja sama kehtib ka 
täiskasvanute kohta.

Lapsevanemana on rahustav see teadmine, 
et laps on terve, viibib iga päev värskes 
õhus ja liigub füüsiliselt, kuna see on tema 
tervislikuks arenguks selles vanuses üks 

võtmetähtsusega aspekte.

Terved lapsed on stimuleerivas 
õpikeskkonnas, neil on hea võimalus 

areneda ja õppida. Väljas ja looduses on 
nende tervislikuks arenguks rohkem ruumi 
kui sees.

Õppimine ja õppekava
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Lapsed vanuses 0-6 eluaastat arenevad 
ja õpivad läbi oma kogemuste ning siin on 
erilist tähelepanu pööratud lapse meeltele 
ja kehale. Lapsel peab olema juurdepääs 
stimuleerivatele õpikeskkondadele, mis 
tugevdavad kogu lapse arengut, heaolu ja 
õppimist.
Loodus ja õu on fantastiline õpikeskkond, 
mis ergutab ja loob lugematul hulgal 
võimalusi mõtisklemiseks, uudishimu 
äratamiseks, meelte proovilepanekuks 
ning lapsel on võimalus oma keha ja meeli 
mitmel erineval moel kasutada.

Kas loodus ja õu suudavad täita õppekavas 
püstitatud nõudeid ja eesmärke?

Arengu ja õppimise kontseptsioon käivad 
käsikäes. Laps õpib, kui ta areneb, ja areneb, 
kui ta õpib.

Õppimise mõiste võib olla ka 
sotsialiseerumise või kujunemise sünonüüm 
ning on seotud lapse refleksiooni, tegevuse 
ja identiteedi kujunemisega.
See tähendab, et laps õpib mõistma 
ümbritsevat, oskama selles ümbruses 
tegutseda ja tegutseda ning samal ajal 
saada iseendaks.

• Õppimine on väga lai mõiste, mida võib 
vaadelda kui protsessis toimuvat

• Õppimine toimub suhetes laste ja 
täiskasvanute omavahelises 

suhtluses
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• Õppimine toimub dünaamilises 
protsessis, mis saab käima 
pedagoogilises suhtluses

• Õppimine on erinevates oludes ja 
õpikeskkondades erinev

• Varases eas laste jaoks toimub õppimine 
peaaegu pidevalt ning igas olukorras, 
keskkonnas ja sotsiaalses suhtluses,

• seetõttu on selles vanuses 
võtmetähtsusega õpikeskkond ja 
suhtlemine, lapse seosed sellega 
ning õues ja looduses oma suure 
mitmekesisusega on väga oluline osa, 
mängides võtmerolli.

Pedagoogilise praktika ühise sõlmpunktina 
on loodus kaasatud kui laste mängu ja 
õppimise kõige olulisem raamistik ja 
ainevaldkond.

Igapäevaelus on oluline, et laps õpiks 
looduses liikuma, aasta kulgu imestama 
ja rõõmustama ning looduses mängides 
fantaasiat kasutama.

See aitab anda lapsele tervikliku 
arusaama elu aspektidest.

Küsimusele, kas laps õpib seda, mida ta 
vajab ja valmistub kooliks, kui ta lihtsalt 
õues viibib ja loodust kasutab, on vastus 
JAH.

Nii uuringud kui ka kogemused 
kirjeldavad, et lapsed, kes viibivad palju 
õues, omandavad samad oskused, mis 
traditsioonilisemas lasteaias käivad lapsed.
Kohati kirjeldab uurimus, et lapsed on 
kooliks veelgi enam valmis; laps, kes 
veedab piisavalt aega väljas ja looduses, on 
parema keskendumisvõimega, teadlikum, 
iseseisvam, endas rohkem kindlamad ja 
loovamad.

Võib öelda, et eeldused hiljem koolis hästi 
hakkama saada on väga head. Last on 
ergutanud keha areng, kui ta liigub piisavalt 
on tajud ka paremad, see kõik aktiveerub 
loomulikul moel ning põhi areng on paigas.
Nagu ütleks; „Pead oskama roomata – enne 
kui saab kõndida” – ja just seda kogeb laps 
aktiivse looduse ja õue eluga päevahoius, 
kus kõik oskused arenevad loomulikult, 
kui keskkond seda võimaldab. Ja õu ja 
loodus võimaldavad seda kindlasti parimal 
võimalikul viisil.
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Kui keha ja vaimu põhielemendid on võrdselt 
stimuleeritud ja tasakaalus – siis saab laps 
koolis paremini hakkama.

Seega on pedagoogide roll seoses 
looduse ja väliskeskkonna õpipotentsiaali 
kasutamisega teie lapse hüvanguks:

• Arendage oskust viibida looduses ja 
hoolitseda selle eest

• Pange sõnadesse tegevused, mida 
looduses teeme

• Pakkuda võimalus aktiivseks õueeluks
• Kasvatada erinevate aastaaegade ja 

nende ilu tunnetamist ning teadvustada 
nendega seotud muutusi

• Andke lastele võimalus kogeda seoseid 
looduses ja loodusega

• Mõtle roheliselt
• Ole pühendunud ja uudishimulik
• Andke võimalus katsetada ja kasutada 

fantaasiat
• Olge vaikides teadmistega lastele 

kättesaadavad

Kuna spetsialistid on oma rollist teadlikud, 
on lapse tugevad küljed teie lapsel 
nähtavad, kuna:

• meelte kaudu loodusele reageeriv
• Tunned huvi looduse uurimise ja 

uurimise ning sidususe loomise vastu 
– kompostimine, lillede külvamine, 
kulleste uurimine jne.

• Maailma kordategemine
• Katsete tegemine
• oskab hästi asju organiseerida ja 

tuvastada, sorteerida• huvi loomade ja 
taimede vastu ning nende eest vastutuse 
võtmine, hoolimine

• oskab hästi ennustada looduse kulgu 
(vihmase ilmaga märg)

• Näha pisiasju looduses ja kasutada neid 
nt. kodu kaunistamiseks või väikeste 
kingitustena kasutamiseks

• hea meel väljas olla.
• oskab kuulata loodust.

Looduses ja õues on võimalused jälgida 
aastaaegade muutumist ning teravdada 

lapse tähelepanu ja teadmisi selle 
kohta.

Tähtis on, et lastehoius/
lasteaias või koolis oleks 
ruumi lastel igapäevaselt 
looduses viibida.
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See on suurepärane võimalus avaneda 
looduses ja loodusega, sõltumata 
ilmastikutingimustest, harjutab 
lapsi pühenduma ja arendama oma 
kujutlusvõimet, loovust ja uudishimu 
looduses ning tugevdama armastust selle 
vastu.

See kõik toimub loomulikult läbi vaba 
mängu mänguväljakul koos kindlusega, et 
vajadusel saavad täiskasvanud toeks olla, 
samuti jalutades majast/hoonest väljas ja 
veetes aega õues ja looduses.

Oluline on mõelda ümbritsevatele aladele - 
parkidele, ojadele, väikestele haljasaladele.  
Kui igapäevaselt aktiivselt looduse ning 
õues aega veeta siis on see ülimalt lihtne 
keerata ka õppekeskonnaks.

Tihtipeale võib retke ajendada looduse rütm, 
millest sünnib pidevalt uusi huvitavaid 
sündmusi.

See võib olla lume vaatlemine ja katsumine, 
külvamine, esimeste kevadlillede vaatamine 
ja nuusutamine, arusaamine, et hobusel on 
varsad, kulleste kudemine jne jne.

Aga koos pedagoogide või lapsevanematega 
saab planeerida ekskursioonilaadseid 
loodusreise.

Looduse väga teadlik tähtsustamine 
pedagoogilises töös tugevdab ja arendab 

osaliselt laste motoorseid, aga ka 
sotsiaalseid pädevusi (kasu).

Looduse kaasamise viis ei ole seega 
isoleeritud, et käsitleda selle mõistmist ja 
looduse kui sellise kogemist.

Sellised teadmiste ressursid on kasulikud, 
nt osana lapse sotsiaalse kogemuse 
kujunemisest, mille käigus loodusesse 
jõudmine või loodusesse olemine ei muutu 
ainult lastele õppimise eesmärgik, vaid on 
kaasatud ka nende sotsiaalsete ja paljude 
muude oskuste arendamise vahendina. 
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Mäng on sageli oluline tähelepanuta jäetud 
element laste arengus ja õppimises.
Mängimiseks peab olema ruumi, sest see on 
koht, kus laps töötleb muljeid, areneb ja loob 
olulisi suhteid.

Laps saab teada, kes ta on, läbi mängu 
sõpradega, katsetades ja uurides oma taju ja 
arusaama.

Laps õpib, katsetab ja harjutab mängus 
ning mõnikord esitavad talle väljakutseid 
konfliktid, lahkarvamused ning siin 
harjutab keerulisi sotsiaalseid reegleid ja 
pädevust. Muidugi vajavad lapsed mõnikord 
pedagoogilist personali, 
kes suudaks 
last 

toetada, aidata, suunata, lohutada ja 
läbielamistest rääkida, et kujuneks suurem 
arusaam iseendast ja teistest.

Mängu kaudu õpib laps palju ning 
iseseisvale mängule peab jääma päevas 
vajaminev ruum ja aeg. Just mängus 
hoolitseb laps ise oma väljakutsete eest ja 
paneb proovile nii keha kui vaimu – sageli 
teiste lastega seoses.

Loodus pakub ainulaadset ruumi ja 
mänguvõimalusi ning kuna loodus on 
pidevas muutumises, pakub see pidevalt 
uusi arengu- ja õppimisvõimalusi. Mängu 

kaudu saab laps 
uurida 

Mäng ja mängu tähtsus
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maailma sellises tempos ja ajal, mis on lapse 
jaoks sobilik.

Samas võib tegevustel vaja minna 
pedagoogilisi töötajaid, kes suudavad last 
toetada, aidata ja suunata kui see on vajalik 
– või kus ta vajab veidi tõuget, et järgmise 
väljakutsega toime tulla.

Tähtis on, et lapsel oleks palju 
positiivseid kogemusi ja emotsioone ning 
mitmekülgsete ja väljakutsuvaid tegevusi 
igapäevaelus, kus lapsed saavad oma oskusi 
proovile panna, õitseda ja areneda.

Seetõttu peaks lisaks vabale või iseseisvale 
mängule olema ka täiskasvanute algatatud 
mäng, kus täiskasvanu näitab mängu või 
mängus erinevaid võimalusi, juhib mängu 
ning on selgelt kaasatud ja osaleb mängus 
aktiivselt. Kontrollitud mängud annavad 
lastele inspiratsiooni otsida võimalusi  
uuteks suheteks ja sidemeteks maailmaga.

Mängu tuleb mõista kui iseseisvat väärtust 
ning igapäevases planeerimises tuleb luua 
ruum ja aeg lapse iseseisvaks mänguks. 
Ja looduses või õuekeskses päevahoius/
lasteaias või koolis peaks see võimalusel 
toimuma väljas.
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ÕIGUSLIK  ALUS  JA  KVALITEEDIKRITEERIUMID

Päevaasutuste õiguslik alus on sama, 
olenemata sellest, kas tegemist 
on traditsioonilisema päevahoiuga 
või looduslähenemisega. 2005. 
aasta muudatusega paranesid 
Taanis eraasutuste moodustamise 
võimalused oluliselt, kui siin kaotati 
omavalitsuste vetoõigus. Samal ajal 
võrdsustati eraasutuste rahaasjad 
avalik-õiguslike omadega. Vastutasuks 
peab erasektor vastama samadele 
kvaliteedikriteeriumidele kui avalik sektor.

Eestis lähtuvad nõuded riiklikust 
õppekavast ja kohandatakse vastavalt 
vajadusele ning vastavalt seadusele.

Tšehhi Vabariigis on Forresti lasteaiad 
kooliseaduses (561/2004 Sb.) määratletud 
kui lasteaed, kus õpe toimub peamiselt 
õues. Koolieelse kasvatuse raamhariduse 
programmis julgustatakse õpetajaid 
pakkuma lapsele vahetut suhtlust 
looduskeskkonnaga, jälgides looduse 
muutusi ja mitmekesisust.

Seadusandlus, seadused ja reeglid
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Slovakkias peab iga lasteaed, mille 
ülesandeks on koolikeskkonnas 
alushariduse juurutamine, austama ja 
järgima õuesõppe rakendamisel üldiselt 
siduvaid õigusnorme. Õigusaktid kehtivad 
kogu lasteaia kui õppeasutuse tegevuse 
kohta: hariduse sisu (riiklik õppekava, 
kooli õppekava), komplekteerimine, 
materiaaltehnilised, ohutus-, tervise-, 
hügieeni-, ruumilised ja rahalised 
tingimused.*

Järgmise asjana peavad algatajad 
seega läbi lugema valla päevahoiu 
kvaliteedikriteeriumid.

Kui kodulehelt kriteeriume ei leia, 
tuleks üsna kiiresti administratsiooniga 
ühendust võtta. Kui küsimust pole 
poliitiliseks kaalumiseks võetud, võib 
tulemuseni jõudmiseks kuluda kuni paar 
kuud.

Kvaliteedikriteeriumid kehtivad kõigile 
valla päevaasutustele. Seetõttu ei tasu 
karta, et need on põhjendamatult ranged. 
Ka valla enda asutused peavad saama 
neile kaasa elada.
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Lapsevanemana muretsed oma lapse 
heaolu ja turvalisuse pärast, kui laps pole 
harjunud õues ja looduses olema.

Tänapäevaselt veedame aina enam aega 
tubastes oludes. Oleme eemaldunud 
suuremas osas õues viibimisest ning 
seetõttu võib see tunduda ohtlik.

Kuid tuletame meelde seda, et mitte 
palju aastaid tagasi viibisid ja mängisid 
lapsed palju rohkem iseseisvalt õues, ilma 

täiskasvanu pideva järelevalveta.
Oluline on rõhutada, et õuekeskkond 
peab alati olema lapsele turvaline ja selle 
tagamine on õpetajaskonna kohustus.

Sellegipoolest on loodus ja õuekeskkond 
fantastiline õpikeskkond, kus on lapsel 
võimalus tugevdada ja harjutada kõiki oma 
võimeid ja pädevusi. Ei maksa ülemäära 
muret tunda ning piirata lapse heaolu-, 
arengu- ja õppimisvõimalustest mida 
õuesõpe pakub.

Riskid ja ohutus
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Praktika on näidanud, et rõhk on rohkem 
ohtutsel ning arvamusel, et õuesõppe 
praktiseerimisel jääb laps ilma võimalusest 
areneda ja õppida samaväärselt, kui need 
eakaaslased kes viivad tunde läbi pidevalt 
siseruumides viibides.

Lapsed õpivad katsetades, proovides jms. 
– keha ja meeli kasutades ning kujundavad 
seeläbi oma kogemusi.
Kui laps end testib ja proovile paneb, 
tekib tunne, et ta saab paremaks, usub 
oma võimetesse ning tugevdab seeläbi 
enesekindlust ja -hinnangut.
Kui laps proovib ja katsetab – õpib tundma 
omaenda keha, tugevusi ja nõrkusi ning 
seeläbi mõistab paremini ka enda võimekust 
– ja lapsed on “kodeeritud” tahtega pidevalt 
uusi asju uurida ja proovida.
Kui laps teeb midagi “ohtlikku”, on see lapse 
jaoks mõistlik - laps harjutab millegi uue 
valdamist.

Lähtekohaks on see, et laps tunneb oma 
võimete piire ja tahtmist, kui võimalus tekib, 
esitab ta endale vastava väljakutse.

* Prešovi Ülikool, Pedagoogikateaduskond, 
Slovakkia: STANDARDS OF OUTDOOR 
EDUCATION IN KINDERGARTEN, INAK, OZ, 
KREMNICA, 2021

Kui me vaatame kuidas laps mäest alla 
jookseb siis teeb ta seda aeglaselt või siis 
kiirelt võttes endale selle riski kukkuda 
ja haiget saada (täiskasvanu järelvalvel) 
ja ta katsetab seda seni kuni tunneb end 
turvaliselt. Siis läheb laps iseseisvalt ilma 
abita alla ja lõpuks jookseb alla - aina 
enesekindlamalt.

Siin on oluline kiita ja näidata usku, et 
lapsel saab hästi hakkama, selle asemel, et 
keelata lapsel mäkke minemast. See nõuab 
aega ja kindlustunnet ja usaldust lapse 
võimekusele. Ja see on tähtsam kui keelata 
lapsel joosta nin avastada iseenda piire.
See on osa olulistest õppeprotsessist ja 
kui laps proovib – ja suure tõenäosusega 
ka kukub – õpib ta tundma enda võimekust 
ning keha funktsioone ja võimalusi. Lapsed, 
kellele antakse võimalus end avastada ja 
proovida, muutub ta ka oma keha suhtes 

Riskantne mäng
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teadlikumaks, julgemaks, energilisemaks ja 
suudab paremini iseseisvaid valikuid teha.

Riskis on tihtipeale 5 tegurit;

• Kiirus; jalgrattasõit, kiire jooksmine, 
kelgutamine, libisemine

• Kõrgus; ronida (puudel), võrkkiik, 
tasakaal (puutüvedel)

• Tööriist; noad (noaga lõikamine, toidu 
valmistamine), saed, õigete tööriistade 
kasutamine (saag, vasar, käärid), kirves 
jne.

• Professionaalne keskkond; vesi - järv, 
oja ja meri jne, lõkkekoht

• Kogemus olla “üksi” ja “ära pääseda” 
teistest

Seetõttu on oluline, et 
lastel oleks 

võimalus ka “riskantsele” mängule, 
pakkudes neile kõik võimalike erinevaid 
õpikeskkondi.

„Uuringud näitavad, et lapsed arendavad 
oma motoorseid oskusi riskantse mängu 
kaudu (Jensen ja Sandsetter, 2015).

Riskantne mäng võib tugevdada motoorset 
arengut, kõnnakut, sotsiaalset ja isiklikku 
arengut, aga ka heaolu laste vahelises 
suhtluses.

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/
portal/102536696/Rahbek_2020_P_
dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_
sus_i_maven.pdf

https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
https://www.ucviden.dk/ws/portalfiles/portal/102536696/Rahbek_2020_P_dagogens_blik_p_barnets_leg_gl_de_og_sus_i_maven.pdf
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“Ohtlik on kõikvõimalikes mängudes 
“säde”.Riskantne mäng aitab tagada, et 
tegevus jääb lõbusaks ja inspireerivaks ning 
loob mängule tähenduse” (Sederberg & 
Bahrenscheer, 2018, lk 34).

Paljud lapsed on tänapäeval mähitud 
mullikilesse, kuna vanemad kardavad, et 
laps saab viga.

Kõik uuringud kirjeldavad aga, et 
lastehoidudes/lasteaedades või koolides, 
mis on keskendunud loodusele või õuele, 
juhtub väga vähe õnnetusi – sageli 
võivad need olla väikesed lõikehaavad, 
nahamarrastused, väikesed haavad, mis 
võivad loomulikus keskkonnas tekkida.
Eelkõige juhtub lastehoius väga vähe 
õnnetusi looduse ja õue eluga, kuna siinsetel 
lastel on sageli võimalus oma võimeid 
proovile panna loomulikus õpikeskkonnas 
ja õppida tundma oma piire. See tüüpiliselt 
ei saa juhtuda siseruumides, kuna enda 
võimete proovile panemine vajab palju 

ruumi ja loomulikult väljakutseid pakkuvat 
keskkonda, mis võimaldab lastel uusi asju 
proovida, loomulikult areneda ja kasvada.
Sinu kui lapsevanema jaoks on oluline 
meeles pidada, et kui lapsel neid võimalusi 
ei ole, siis võetakse lapselt võimalus 
oluliseks arenguks ja õppimiseks.

Kes ei mäletaks seda närvikõdi kui teed 
midagi sellist mis paneb sind tundma, et 
teed enda jaoks midagi sellist mida sa 
ealeski ette ei oleks kujutanud – see kõditav 
tunne kõhus, kui vihised mööda kõigest 
mis teele jääb, kui keha ja mõistus töötab 
kõigega, et raskustest või väljakutsetest läbi 
viia. Sügav keskendumine ja süvenemine, 
kui sa istud, lõikenuga käes ing lõikasid 
sellega ise esimest korda leiba –see ongi see 
riskide võtmine lapsele, õppida midagi uut ja 
sellega toime tulla.

Seda sama rõõmu ja õnnestumisi soovime 
säilitada ka oma lapse jaoks.
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Paljudel lapsevanematel, kel pole veel 
õue- või loodushoiuga kogemust siis 
paratamatult tekib mõningaid küsimusi.

Püüdsime küsida õpetajatelt ja 
pedagoogidelt, kellel on praktilisi 

kogemusi õues ja lastega looduses 
töötamises, ning lasime neil vastata 
levinumatele küsimustele, mis 
lapsevanematel tekkida võivad. Siin on 
need küsimused ja vastused:

Küsimused ja vastused

Küsimused hügieeni, heaolu, toidu ja une kohta

• Kui väljas on külm, kas lapsele on 
võimalus pakkuda sooja teed?

Kui oleme väljas looduses, keedame 
sageli lõkkel või välipliidil teed. Koguneme 
ringi ja laulame laule kuni vee keemiseni 
või kogume erinevaid ürte või taimi, et 
koos lastega teed keeta. Kuid jälgime ka 
seda, kui on väga külm, jätame lastega 
istuvad tegevused vahele, kuna pikemalt 
kohapeal olles on suurem tõenäosus keha 
jahtumisele ja seejärel ka külmetamisele. 
Sellistes tingimustes kasutame 
“püüdmist” või muid mänge, kus lapsed 
peavad piisavalt jooksma ja ringi liikuma, 
et sooja saada. Kui viibime lasteaia või 
lasteaia kooliõuel, siis hoiame neil sooja 
teed õues suures sooja hoidvas termoses 
või toome tee serveerimiseks mõneks 
ajaks õue suures anumas.

• Aga wc ? Kuhu lapsed häda korral 
lähevad?

Kui oleme lasteaia ruumide läheduses, 
saavad lapsed käia sees tualetis. 
Kui viibime looduses või metsas, siis 
abistatakse lapsi lähtuvalt vajadusele ning 
õpetatakse neid ümbritsevat kasutama 
(puu taha/põõsasse häda tegemist). 
Seda teeme kõike ohutult nii lapsele 
kui ka loodusele. Meil on alati kaasas 
tualettpaber, kilekott/kotid, ühekordsed 
kindad ja desinfitseerimisvahend. Lapsed 
õpivad sageli kiiresti õues tualetti 
kasutama.

• Aga kätepesu? (nad mängivad ka 
mudas)

Meil on alati kaasas niiskete salvrätikute 
pakk või vesi, et lapsed saaksid enne 
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söömist või pärast tualetis käimist käsi 
pesta. Aga kui me väljas ei söö või pole 
tualetis käinud, saavad nad lihtsalt käsi 
pesta, kui me lasteaeda jõuame.

• Kuidas tulete toime külmema 
ilmaga väljas istumisega? Sest 
lapsed istuvad sageli maas ja 
vanemad muretsevad, et neil 
hakkab istumisest külm (eriti 
tüdrukud)

Looduses käies jälgime alati, et lastel 
oleks õige riietus seljas. See võib olla 
ilmastikukindel kombekas, termoriietus 
või vihmariietus. Sageli on meil kaasas 
ka tekk, et lapsed saaksid sellel istuda. 
Veetes palju aega väljas, tugevneb laste 
immuunsüsteem mõne aja pärast. Oma 
kogemuse põhjal võime öelda, et õues 
viibimisest on palju kasu laste tervisele 
ning lapsed on palju vastupidavamad ja 
tervemad, neil on vähem külmetus- ja 
haiguseidi kui nende eakaaslased, kes 
veedavad suurema osa oma päevadest 
sees.

• Väikeste laste puhul on küsimus 
selles, mida teha, kui lapsel 
juhtub häda püksi. Kus vahetada?

Kõigil lastel on oma seljakott koos 
lisa riietega, näksi pakk ja vesi. Nii et 
kui lapsega juhtub õnnetus, pole see 
probleem. Võtame lihtsalt kuivad riided 

vahetusse ning paneme määrdunud riided 
kilekotti.

• Mis siis, kui lapsel ikkagi juhtub 
õnnetus ja tal pole varu riideid 
kaasas, et neid selga panna.

Seejärel võime mõnelt teiselt lapselt 
küsida, kas teie laps saab oma sõbrale 
riideid laenata. See pole kunagi 
probleemiks olnud. Järgmine kord võib ta 
seda abi vajada ka sõpradelt.

• Kui lapsed viibivad igal ajal 
ning iga ilmaga õues (vihm/
lumi) saavad nad varem või 
hiljem läbimärjaks: kaua nad 
tegelikult vihma käes on? Kuidas 
see laheneb, kui nad on täiesti 
läbimärjad?

Vihmariiete kvaliteedis on suur erinevus, 
nii et ühel hetkel saavad lapsed 
paratamatult märjaks kui sajab palju 
vihma, otsime peavarju seest või metsast, 
lõkkeonnist või paneme üles telgi, et 
saaksime selle alla varju minna. Nii pole 
me otseselt vihma käes. Ja kui läbimärjaks 
saame siis vahetame lihtsalt riided ära. 
Kui ilm ja vihm erioludes ekstreemsemaks 
läheb, korraldame lastele alternatiivse 
lahenduse, hoolitsedes varjupaiga ja 
nende turvalisuse eest.
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• Mis siis, kui lastel on külm? Ning 
lasteaed/hoid jääb kaugele? 
Kas nad saavad tagasi tulla, kui 
tahavad?

Püüame päeva ja tegevused planeerida 
vastavalt ilmale. See tähendab, et oleme 
väga aktiivsed, kui on külm siis teeme 
lõket, kus saame istuda ning ennast 
soojendada. Mõnikord läheme lasteaiast 
kaugele ja teinekord jääme lastehoiu 
lähedale. Me läheme rühmana välja ja 
tuleme tagasi rühmana, nii et üks laps 
ei saa üksi tagasi minna, vaid kuulame 
lapsi ja läheme tagasi, kui vaja. Samuti 
palutakse teil kui lapsevanemal külmema 
ilma korral oma lapse seljakotti panna 
lisakihid. Meie, õpetajad, hoolitseme selle 
eest, et teie laps paneks need lisakihid 
selga, kui ta seda vajab.

• Kuidas saab olema toiduga; kas 
lapsed söövad õues või sees?

See oleneb lasteaiast ja ilmast. Väljas 
söömine võib olla tore, aga kui on liiga 
külm või märg, siis otsime peavarju seest.

• Kuidas on lood nende 
pärastlõunase uinaku/puhkuse/
magamisajaga?

Peamine kriteerium on see, et igale 
lasteaeda tulevale lapsele on vähemalt 45-
60 minutit rahulikku aega. See ei tähenda 
konkreetselt, et nad magavad (mida nad 
ka teha saavad), kuid see tähendab, et 
lastel on aega pikali heita või teha vaikseid 
tegevusi, nagu mõistatused, raamatute 
vaatamine/lugemine, joonistamine jne. 
Seda saab teha nii sees kui ka väljas, kui 
lastehoid selleks tingimused loob.
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Küsimused riiete ja varustuse kohta

• Milliseid riideid lapsed vajavad? 
Kas nad vajavad spetsiaalseid 
riideid/jalatseid?

Ärge muretsege. Teile antakse alati 
nimekiri riietest, millega peaksite oma 
lapse väljas veetmiseks varustama.

• Kas lastele sobib paremini vihma 
ajal kombinesoon või on paremad 
veekindlad püksid ja jope? 

Noh, see oleneb täielikult lapsest, mis on 
lapsele mugavam. Mõlemad on sobilikud!

• Kas lasteaed pakub spetsiaalseid 
riideid? Veekindlad ... Ja kas 
vanemad pesevad neid?

Sellised taotlused on saadaval ainult siis, 
kui lapsevanemad ja lastehoid teeksid 
koostööd ja ehk avaksid selleks fondi, see 
on täiesti teostatav jah. Vanemad 
hoolitsevad riiete pesemise eest

• Kas õpetajad aitavad 
lastel riietuda? Kuna 
minu kogemus on 
selline, et novembris 
jätsid õpetajad lapsed 
dressipükstes õue, laps jäi 

haigeks, kuna külmetas,sest 
õpetajad ei tahtnud lapsi riidesse 
panna (iga laps ei tea, kuidas 
õues on ja mida konkreetse 
ilmaga selga panna ja kuidas 
õigesti riietuda).

Loomulikult on õpetajad kohustatud 
vaatama, kuidas lapsed on riietatud ja 
riietama neid vastavalt vanemate soovile, 
seetõttu on vaja ilmastikukindlaid riideid, 
kindaid, mütse jms. Ja õpetajal on vaja 
iga laps läbi käia, et kõik oleks paigas ja 
laps valmis probleemideta õue minema. 
Erivajadustega lapse puhul (sh. nt liiga 
sageli külmetav) peaks õpetaja alati 
teadma lisa vajadustest ja -nõuetest. 
Lapsevanemana edastage need õpetajale.
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• Mida ja kuidas on vaja lastele 
ette valmistada/pakkida, millist 
muutust nad oma rutiinis kogevad 
võrreldes tava lasteaia tava 
režiimiga?

Ettevalmistus oleneb lasteaiast/haiust või 
koolist. Lapsevanemaid juhendatakse alati, 
kui on vaja spetsiaalset ettevalmistust 
(nt. lisasnäkk või jook reisiks, lisa riided 
seljakotis vms). Rutiin oleneb ka sellest, 
mida õpetajad päevaks ja nädala/kuu 
teemaks ette valmistasid. Oletame, et see 
on jalgrattapäev, mis tähendab, et lapsed 
ei tee oma tavapärast igapäevast rutiini, 
näiteks ei käi sees/väljas tavalisi asju 
õppimas. Selle asemel lähevad nad õppima 

ohutust ja ümbritsevat matemaatika/
kirjandusega jne.

• Kas nad peavad pakkima 
lisatoitu ja jooki? Või annab selle 
lasteaed?

See oleneb väga palju lasteaiast/hoiust 
või koolist. Mõned neist pakuvad toitu 
koos lisadega väljasõitudeks või looduses 
tegutsemiseks, mõned neist ei tee seda. 
Sellegipoolest teavitatakse teid alati 
sellest, kui palju toitu ja mida teie laps ühe 
päeva õues vajab.
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• Kas lapsed peavad oskuste 
poolest pikemaks õues 
viibimiseks eelnevalt valmis 
olema? Kas neile tuleb eelnevalt 
midagi erilist õpetada (nt kuidas 
riietuda konkreetse ilmaga, mida 
õues teha ja mida mitte teha, 
kuidas käituda hügieeniga..?), või 
juhendavad õpetajad kõike - et 
lastel oleks soe ja kindel väljas 
olla. Kas nad õpivad seda koos?

Lapsed peaksid teadma ja aru saama 
kuidas vastavalt ilmale valmistuda, 
vihma korral peaksid nad teadma, et 
peavad kandma veekindlaid riideid, 
lume ja külma korral peavad nad 
riietuma vastavalt ilmale. Nad peaksid 
seda õppima vanematelt, kes peavad 
seda oma lastele õpetama. Loomulikult 
juhendavad õpetajad ja hoolitsevad 
selle eest, et lapsed oleksid valmis iga 
ilmaga õue minema. Kõige muu puhul 

jälgivad õpetajad, et lapsed oleksid 
soojas ja toidetud ning nad teevad seda 
õppeprotsessi osana. Lapsed ei pea 
tehniliselt millegi pärast muretsema. Aga 
hea, kui vanemad teeksid kodus eeltööd, 
et lastel oleks lihtsam teiste lastega 
kaasas käia ja koos õppida.

• Kas õpetajad on nõus 
kandma lastele vett, toitu ja 
õppematerjale/varustust? Kuidas 
see kindlustatakse?

Õppeprotsessi raames julgustatakse lapsi 
oma väikeses seljakotis kaasas kandma 
oma suupisteid või jooki või lisa riideid. 
Ülejäänud esemed õues õppimiseks, 
vajadusel koos lisavee või snäkkidega, 
näiteks pikemal reisil või soojemal/
külmemal ajal, samuti õppematerjalid/
vahendid lastele kannavad vajadusel 
õpetajad. Asju veavad õpetajad seljakotis 
või lihtsalt suures kotis.
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Küsimused tegevuste, rutiinide/päevaprogrammi kohta

• Kas lapsed lähevad õue iga 
ilmaga?

Jah, lapsed käivad õues iga ilmaga, 
välja arvatud kui õue tingimused on 
ekstreemsed.. (äärmuslikud tuuled/
tormid/tugev vihm/liiga külm/liiga kuum).

• Kas kasvatajaid/õpetajaid 
julgustatakse iga ilmaga õue 
minema?

Jah. Kui õpetajad on pühendunud, siis on 
tore iga ilmaga lastega õue minna, isegi 
kui see tähendaks vaid vihmapiiskade 
lugemist või lompide 
sügavuse 

mõõtmist. Lapsed õpivad ja lõbutsevad 
igas keskkonnas ja kui see on õpetajate 
töö eesmärk lapsi rõõmustada, siis pole 
probleemi iga ilmaga õues käia.

• Kas igapäevane programm/rutiin 
on iga ilmatüübi puhul sama? (Kui 
näiteks vihma sajab, siis kas nad 
veedavad väljas sama palju aega 
kui päikesepaistelise ilmaga?)

Ei, välisaeg sõltub täielikult ilmast. Kui on 
tugevat vihma, veedavad lapsed vähem 
aega õues, et vältida läbi ligunemist ja 
haigestumist. Sama kehtib iga ilmaga.
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• Milliseid tegevusi nad õues 
teevad, kui on märg / tibutav / 
väga kuum või külm?

Kõik, mida ilm annab nii kuumadel 
kui ka vihmastel päevadel saab laps 
veega näiteks mängida, vee äravoolu 
konstruktsioone ehitada ja kõike muud. 
Õues saab iga ilmaga teha peaaegu kõike, 
kuid õpetajad peavad pöörama ja tagama 
ohutuse. Kuumade päevade puhul jälgi, 
et lapsed ei viibiks liiga palju aega avatud 
päikese käes, et nad saaksid vajadusel 
piisavalt juua ja et neil oleks müts peas. 
Külmade ja vihmaste päevade puhul 
veenduge, et lapsed jääksid kuivaks või 
tuleb õigel ajal tuppa minna. Sellest ei ole 
midagi kui laps saab märjaks aga mida 
peab jälgima on see, et pärast märjaks 
saamist liiga kaua õues ei viibiks, sest siis 
on oht külmetusele.

• Kas lapsed mängivad väljas 
vabalt või organiseeritult?

See sõltub täielikult sellest, mida selleks 
päevaks ette valmistatakse. Võib olla 
organiseeritud või täiesti vaba mäng, mis 
annab võimaluse mängida kõike mida 
lapsed soovivad. Tavaliselt pakub enamik 
päevi väljas nii struktureeritud kui ka 
struktureerimata mängu kombinatsioone.

• Kuidas muutub õppekava? Kas 
nad võtavad üle klassikalised 
teemad, järgides ametlikku 
õppekava või lisavad või 
muudavad õpetajad midagi?

Õppekava jääb samaks, nagu on kirjutatud 
riiklikkus õppekavas. Väljas on lihtsalt 
lõputud võimalused loominguliseks 
lähenemiseks “klassikalistele” teemadele. 
See sõltub suuresti sellest, kuidas  
õpetajad neid võimalusi kasutavad.

• Kas lastel lubatakse harjutada 
selliseid oskusi nagu 
nikerdamine(noa kasutamine 
jms), ronimine, tulega 
töötamine(lõke jms)?

Jah, aga alati koos juhendajaga.

• Kas lapsed saavad võimaluse 
midagi kasvatada? (taimed, 
ürdid, köögiviljad või puuviljad?)

Muidugi juhul, kui õpetajad loovad 
ja annavad selliseks kogemuseks 
võimalused ja õiged vahendid.

• Kas nad puutuvad kokku ka 
loomadega?

Võimalusel jah. Hoolitsemise ja harimise 
eesmärgil on võimalus kaasa võtta 
lemmikloomi. Väikesed loomad nagu 
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jänesed, teod, hamstrid jne on mõnes 
lasteaias tavalised. Ja muidugi, kui 
vanemad ja õpetajad on nõus, saab 
tutvustada “viia oma lemmikloom 
lasteaeda päev”, mis võimaldab lastel 
oma lemmikloomi rühmale tutvustada ja 
seejärel viivad vanemad nad pärast koju 
tagas. Kui lähete õue loomi külastama 
ja tundma õppima, siis reeglina ei tohi 
võõraid loomi paitada, kuna nad võivad olla 
ohtlikud.

• Kui sageli ja mil viisil puutuvad 
lapsed kokku tehnoloogiaga/
kasutavad IKT-d?

See sõltub lasteaiast/hoiust, kas nad on 
orienteeritud IKT-le ja kas nad pakuvad ja 
kas neil on olemas õppematerjalid, mida 
nad saavad tehnoloogia kaudu kasutada.

• Kas lapsed saavad ronida puude 
otsa/kas neil on võimalus või 
lubatakse ronida?

Jah, aga alati järelevalve all. Puude otsa 
ronimine võib õpetada lastele 
mitmeid võtmeoskusi ja toetada 
nende motoorseid oskusi, 
tahtejõudu, probleemide 
lahendamist jne.

• Millised tegevused hakkavad 
toimuma hommikul väljas?

Mis iganes tegevust väljas teha saab. 
Lapsed teevad kõike, kui õpetaja suudab 
tegevuse lastele huvitavaks teha. Nad 
saavad teha matemaatikat, lugeda lugu/
raamatut. Kui ilm on selleks sobiv, siis 
õpetajad saavad õues läbi viia kõiki 
tegevusi.

• Kas grafomotoorika ja 
peenmotoorika arenevad väljas 
samal määral kui sees? Sest 
lasteaias õpivad lapsed pliiatsit 
hoidma, voolima, lõikama jne...

Muidugi võivad õpetajad viia kõik 
tegevused mida saab sees teha, ka õue. 
Lisaks saavad nad väljas kasutada ka 
looduslikke materjale ja neid kasutada 
laste grafo motoorsete oskuste 
toetamiseks.
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• Ma ei ole eriline toetaja - 
minu sõnul peavad lapsed ka 
joonistama, lõikama, legot 
ehitama jne, mitte ainult õues 
jooksma või mängima. Kas 
õues toimuvad mängud ja 
tegevused asendavad korralikult 
siseruumides toimuvaid?

Õpetajad saavad kõiki mänge ja asju õue 
tuua kui lapsed sellele soovi avaldavad. 
See hõlmab legosid, joonistamist, 
lõikamist, liimimist, raamatute lugemist 
ja muid tegevusi, mida saavad nad 
ka sees teha. Vaja on vaid korralikku 
mänguväljakut õues või ala ja tarvikuid või 
vajalikke materjale. Lisaks annab väliruum 
vabaduse liikuda, joosta, olla valjuhäälne 
ning nautida värsket õhku ja erinevaid 
ilmastikutingimusi mis meil on. Inimestele 
on see üldsiselt palju tervislikum ja 
loomulikum kui piiravate seintega 
ümbritsetud siseruumid.

• Kas lapsed ei muutu 
liiga “metsikuks” 
ega kasva ainult 
“metsloomadeks”? 
Ilma sees õppimiseta?

Ei, nad ei “metsistu”. Sest 
õpetajad saavad õues hoida 
lastele samad reeglid kui on 
ka siseruumides või muuta neid 

vastavalt vajadusele laste hüvanguks. 
Seal on vaikne aeg ja/või vaikne nurgake, 
kogu aeg ei jookse ja tuleb olla kursis nii 
ümbritseva looduse ja ruumiga kui ka 
teiste lastega. Ka väljaspool on lapsed 
endiselt osa sotsiaalsest keskkonnast, 
mitte “metsik”.

• Kas liiga palju õues viibivad 
lapsed on kooliks piisavalt 
ettevalmistatud?

JAH. Ja nende jaoks võib olla see veelgi 
suurem kasu, kuna lapsed õpivad rohkem 
tundma kohustusi, jälgivad ja märkavad 
tähelepanelikult ümbritsevaid asju, 
harjutavad keskendumist ja kuulamist, 
samal ajal nad on stressivabamad 
ja mängulisemad väliskeskkonnas. 
Ja see tähendab, et neil on eelis olla 
produktiivsem.



Väljund on osa projektist Erasmus+ č. 2019-1-SK01-KA201-060775 pealkirjaga Õues õppimine – koolieelse lasteasutuse juhtide 
õuesõppe ja -hoiu oskuste toetamine – VII 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
ISBN: 978-80-974377-0-1


