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tundides) 

6 akadeemilist kontakttundi 

Õppekava koostamise 

alus 

 

Kutsestandard Õpetaja, tase 6 kompetents B.2.3 Õpetamine, 

tegevusnäitaja 3. tegevusi lõimides rakendab mängu ja teisi aktiivset 

õppimist, sh loovust toetavaid meetodeid, lähtudes õppija eripärast, 

seatud eesmärkidest ja üldoskustest ning kaasava hariduse põhimõtetest. 

Sihtgrupp  Lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lastega tegelejad, lapsevanemad 

Õppe alustamise 

tingimused 

Koolitusel osalemine eeldab vajadust mitmekesistada tavapäraseid 

õpetamisviise, suunata ja kujundada lapse arengut loovuse valdkonnas 

ning tegeleda liikumisõpetusega. 

Õppe eesmärk 

 

Lastele meeldib õues olla ning väliskeskkonnas õppimine on üks 

võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid,  tuua lapsi reaalsele elule 

lähemale ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina. Lisaks parandab 

õues viibimine nii laste kui õpetajate tervisliku seisundit ja vähendab 

stressi.  

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise 

võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue 

või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues.  

Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad 

kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt. 

Õpiväljundid 

 

 

Koolituse läbinu: 

1) omab ülevaadet liikumisalastest teadmistes; 

2) loob ja juhib liikumismängu õues; 

3) kasutab õuesõppel erinevaid käelisi tegevusi; 

4) kasutab lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtteid, millega toetab 

laste omaalgatust ja loovust. 

Õppesisu Lühidalt liikumisalased üldteadmised–  arusaamad ja teadmised, mis on 

seotud liikumise, enesekontrolli, hügieeni, ohutuse, terminoloogia ja 

mõistete valdkonnaga; 

liikumismängud – praktilisi näiteid erinevas vanuses lastega; 

ainetevaheline lõimimine – kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi 

liikumisega õues.  

Lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtted ja õppimist toetava keskkonna 

loomine ning olemasolevate võimaluste kasutamine 

Kunstitegevused õues-natuurist joonistamine, trükitehnika loodusliku 

materjaliga, loodusliku materjali kasutamine loovmängus. 

Laste omaalgatuse ja loova mõtlemise toetamine. 

Õppemeetodid Loeng, seminar, praktilised tegevused 

Iseseisev töö - 

 

 



 

Õppematerjalide 

loend 

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid. 

 

Soovituslik: 

Karvunen, P. Liikumisrõõm. AS Ilo Kirjastus, 2003; 

Kulderknuo, E. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Riiklik Eksami- 

ja Kvalifikatsioonikeskus, 2009; 

Tea ja Toimeta nr 29 Liikumisest, 2005. 

J. Kinos, M. Pukk.“ Lapsest lähtuv kasvatus“. Tea ja Toimeta, Ilo 

Kirjastus 2010 

Nõuded õpingute 

lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja 

hindamiskriteeriumid 

Õpilane on osalenud 80% õppetöös.  

Hindamismeetod: 

1. Liikumismäng 

2. Praktiline käeline tegevus 

Hindamiskriteeriumid: 

1) Etteantud juhistele ja vahenditele mõtleb välja liikumismängu 

välitingimustes ja tutvustab seda õpperühmas. 

2) Kasutades erinevaid kunstitegevuse liike, valmistatakse etteantud 

juhtistele loovtöö välitingimustes. 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend). 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui 

õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- ja töökogemuse 

kirjeldus. 

Kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

Õppemaks tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel või 

maksegraafiku alusel. 

Õppemaksu 

tagastamise alused ja 

kord 

https://luwi.ee/koolituskalender/oppekorraldus/oppemaksu-tasumine-ja-

tagastamine/  

Vaidluste 

lahendamise kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/   

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://luwi.ee/oppekorraldus_ja_kvaliteedi_tagamine/  

Õppekava kinnitamise 

aeg: 

10.07.2019 

Muudetud:11.03.2022 
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