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 õueala kasutamise kord

1. Lasteaiast lahkumisel teavitab laps ja lapsevanem õpetajat või õpetajat abistavat isikut 

ning sulgeb enda järel värava. Ilma saatjata laps väravast ei välju.

2. Õue minemisel lapsed ootavad välisukse juures  kuni õpetaja annab loa  uksest välja 

minna.

3. Õues viibides on lastega koos üks täiskasvanu  kümne lapse kohta või  rohkem 

vastavalt kokkuleppele. 

4. Põõsaste ja puude oksi keegi ei murra. Vajadusel lõikab oksa õpetaja sae või 

oksakääridega. 

5.  Atraktsioonidel ronivad lapsed õpetaja või õpetajat abistava isiku järelevalve all. 

6. Pikad lauad ja tokid on ehitamiseks või meisterdamiseks,  mitte vehkimiseks.

7. Õpetajad korrastavad õuemänguvahendeid ja viskavad katkised vahendid ära.

8. Õpetajad jälgivad pidevalt õueala  turvalisust ja annavad ohtudest teada juhtkonnale ja

töömehele (parandusvajadus). Samuti jälgivad õueala valgustite töökorras olekut. 

9. Talvel , lasteaia kelgumäel  liigutakse ühelt poolt ülesse ja teiselt poolt alla.

10. Liumäest lastakse alla ainult istuvas asendis ja ühekaupa.

11.  Punane lipuke mäel - keelab mäele mineku.

12. Teisele poole maja (siseväravast välja) läheb laps vaid koos õpetajaga või õpetajat 

abistava isikuga.

13.  Aiast ei loobita üle  kive, lumepalle jms.

14. Ronimisatraktsioonil „ Laev“ ei ronita ülemise ristpalgi peale.

15. Ronimiredelile võib minna kuni 2 last korraga.

16.  Kiikedel kiigutakse istudes, ei keerutata.



17.  Lapsed mängivad  suurte kivide ümber,  kuid ei hüppa (libedate) kivide peal ega 

tõukle kivide juures.

18. Rühma töötajad jägivad  vastavalt aastajale peenarde korrasolekut ja esteetilisust. 

19.  Vastavalt aastaajale teevad õpetajad aias hooajalisi töid, korrastavad aeda ja/või 

mänguvahendeid, kuid jälgivad pidevalt ka laste turvalisust ja heaolu.  Eesmärk on 

olla mõtestatud tegevusega lastele eeskujuks ja motiveerida lapsi aiatöödel kaasa 

lööma. 

20.  Õuemänguaja lõppedes korrastavad lapsed koos õpetajatega kogu õueala (liivakasti, 

õueköögi, pakud, lauad-toolid, lauajupid jm), pakud veeretatakse omale kohale, 

tühjendatakse ämbrid (õuntest, liivast või prahist).  Koristamisega alustatakse laulu 

saatel  10-15 min enne tuppaminekut.

21.  Õueajal lepivad õpetajad kokku, kes vaatab õueala korrsoleku viimasena üle. 

22.  Iga lasteaia töötaja sekkub vajadusel laste konfliktide või probleemide lahendamisse, 

olenemata sellest, kelle rühma lapsed on.

23.  Kogu lasteaia pere hoiab lasteaia vara, loodust ja heakorda! 

24. Lapse lähevad tuppa ainult õpetaja  korraldusel. Teine õpetaja ja/või õpetaja abi võtab 

lapsi koridoris vastu. Õpetajad ja abi korraldavad omavahelisel kokkuleppel  märgade 

ja/või mustade riiete kuivama paneku või korrastamise vastavalt maja võimalustele.


