
LIIKUMA KUTSUVA ÕUEALA KASUTAMISE HEA TAVA (täiendatud seisuga 8.november 2019) 

On puhas rõõm, et liikuma kutsuv õueala on omaks võetud iga ilmaga.  

Selleks, et õuealal liikumine ja mängimine oleks turvaline, siis palume Teil tutvuda liikuma kutsuva õueala kasutamise hea tavaga. 

 SINA SAAD KAASA AIDATA HOOLIVAMA JA TURVALISEMA ÕUEALA KASUTAMISELE, KUI…  
 hoiad atraktsioonidel olles käed asjadest vabad ja jätad mobiiltelefoni kotti; 

 jätad koolikoti klassiruumi ukse taha või asetad pinkidele; 

 eemaldad mängualade aluspindadelt kivikesed ja muud takistused; 

 sõidad rattaga ainult teedel ja rambialal, mitte kummist aluskattega mängualadel ega haljasalal; 

 mängid ettenähtud aladel - akende all seismine, lärmamine ja mängimine segab tundides olevate õppijate keskendumist; 

 kasutad võrkpalli võrku pallimängude mängimiseks – võrgul kiikumine, lösutamine ja rippumine venitab võrgu välja või soodustab kiiret 

purunemist;  

 pärast pallide ja muude liikumisvahendite kasutamist viid need õueklassis asuvatesse kastidesse; 

 märkad – korjad kokku ja viid hoovialale vedelema jäänud liikumisvahendid õueklassis asuvatesse kastidesse, samuti paned prahi 

prügikasti. 

 

 HILISSÜGISE ja TALVE ERI …  
 Vihm / jäide muudab atraktsioonid libedaks, mistõttu ole mitmekordselt tähelepanelik. 

 Punane ja valgete triipudega lint piirab libeda või porise ala – väldi mööda porist murupinda ja mäenõlva kõndimist s.h piiratud alale 

minemist. 

 Kui õueklass on jäites või vihmaga libedaks muutunud, siis on keelatud treppidel ja istmetel liikumine. 

 Lume saabudes ei ole lubatud liulaskmine akendepoolsest mäenõlvast – kasuta kelgutamiseks Laia tänava pool asuvat küngast. 

 

 VÕIMALUSED ERINEVATEL LIIKUMISALADEL 
RAMBID on mõeldud tõukeratturitele - sõida ainult oma tõuksiga ja oma kiivrit kandes! 

 Ratturitega kokkupõrgete vältimiseks ära mine rampide alla - peituse mängimiseks leia ohutumaid kohti. 

 Rampidel turnimine pole lubatud, sest kõvale aluspinnale kukkudes võid saada tõsise põrutuse. 

 Poristel ja libedatel aegadel tõuksidega ei sõideta – sel ajal kasuta rambi tasapinnalist ala jooksu, peidu- või osavusmängudeks (nt 

Kendama võistluste korraldamiseks või trikkide õpetamiseks). 

JÕUALA  

 Ole tähelepanelik ja tee harjutusi, milleks oled käesoleval ajahetkel suuteline. 

 Jõuala seinal on juhend uute harjutuste õppimiseks ja sooritamiseks. 

LIUGTORUD mäenõlval on liulaskmiseks jalad ees. 

TASAKAALUKUULID ja SLACKLINE on tasakaalu harjutamiseks. 

KORVIALA on mõeldud korvpalli mängimiseks. 

VÕRKPALLI ala on ka KEKSUTAMISE ala - arvestage üksteisega ja leppige omavahel kokku, millise alana seda parajasti kasutada. 

 

 ROHELISED ISTUMISE ALUSED … 
 on mõeldud õuetundides maas istumiseks - kasuta neid siis sihipäraselt. 

 

 ÕNNETUSE või KUKKUMISE KORRAL 
 Kui märkad, et keegi on viga saanud või kukkunud, siis palu jääda kellelgi kannatanu juurde ning tõtta kiiresti õuevahetunni õpetaja juurde abi otsima 

või helista otse kooliõde Marin Põllumäe mobiilile 535 26119. 

 Kui õnnetus juhtub pärast tunde ning täiskasvanuid pole läheduses, siis helista 112 ning jää kannatanu juurde seni, kuni on saabunud abi. 

 

 PÄRAST KOOLIPÄEVA… 
 võid liikuma kutsuval õuealal aega veeta ainult oma vanemate teadmisel ja vastutusel; 

 on meie kooli liikuma kutsuv õueala kõigile avalikuks kasutamiseks. 

 

RÕÕMSAT ja TEISTEGA ARVESTAVAT LIIKUMA KUTSUVA ÕUEALA KASUTAMIST! 


