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Inimene oli ja on osake loodusest

Sealt pärineb 
�toit, mida me sööme;
�õhk, mida me hingame;
�vesi, mida joome;
�riided, mida me kanname;
�igapäevased asjad, mida me kasutame;
toasoojus ja kõik muu.
�igapäevased asjad, mida me kasutame;
�toasoojus ja kõik muu.



�elamuslikkus
�kogemuslikkus
�tegevuslikkus
�probleemikesksus
�hinnangulisus
�optimistlikkus/positiivsus

Keskkonnahariduse 
põhimõtted

�hinnangulisus
�optimistlikkus/positiivsus
�integratiivsus/terviklikkus
�pidevus 
�tulevikku suunatus

Milliseid neist saab rakendada 
õuesõppel? 



Õpetaja roll?Õpetaja roll?
Õpetaja roll on olla:

õppimise juhtija,
nõustaja, 
tegevuse väärtustaja,tegevuse väärtustaja,
motiveerija, 
valikute pakkuja,
oskuste vahendaja,
eeskuju,
hindaja.

Milliseid rolle on kõige keerukam täita?



Alati pole selge kes on õpetaja ja kes 
õppija.



Õuesõpe Õuesõpe -- mis see on?mis see on?

• Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu 
kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele 
vahendamisega. (Mikk Sarv)

• Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas, 
rakendades kõiki meeli, oma käega tegemist, õpitu 
jagamist teistega ning selle edasi õpetamist



Õuesõppe tüübidÕuesõppe tüübid
Kaks erinevat lähenemist:

1) Õues õpitakse seda, mida on näha ja saab „käega 
katsuda“, õpiobjektid tulenevad ümbruskonnast, 
tihti edeneb õppeprotsess õppijate huvi alusel. 

2) Õue minnakse õppima, sest lapsed on vähe 2) Õue minnakse õppima, sest lapsed on vähe 
värskes õhus. Õppesisu ei ole otseselt seotud 
ümbritseva keskkonnaga, tuleneb õppekavast.

Mõlemad lähenemisviisid on head, kui õpetaja on 
eesmärgid ja meetodid hästi läbi mõelnud



Õuesõppe tüübidÕuesõppe tüübid
• Õppimine lasteaia õuealal (NB! Lastele peab jääma 

piisavalt organiseerimata mänguaega, muidu ei 
arene neil ettevõtlikkus)

• Suunatud õppimine vabas looduses („täna õpime 
taimi“)taimi“)

• Tegevuse kaudu õppimine 

• Õppekäigud ja ekskursioonid, sh muuseumid, 
ettevõtted jms



Miks õuesõpe?Miks õuesõpe?
• Keskkonnatemaatika on muutunud üldhariduse 

osaks
• Looduses vahetu kogemise kaudu omandatud 

teadmised on püsivamad – põhinevad 
emotsioonidel

• Õues saab kogemusi, mis jäävad hästi meelde• Õues saab kogemusi, mis jäävad hästi meelde
• Õues õppimine on aktiivne ja tegevuslik
• Kaasatud on kõik meeled
• Õues õppimine on sotsiaalsem, koostegemine 

kasvatab ühtsustunnet
• Õuesõpe on tihti mänguline, see teeb õppimise 

meeldivaks



Miks õuesõpe?Miks õuesõpe?
• Õuesõppel on õnnestumise võimalused lapse jaoks 

suuremad ja see toetab positiivse minapildi loomist.

• Väljas liikumine karastab lapsi ja nad püsivad 
tervemad

• Õuesõppel tegeldakse rohkem konkreetsete • Õuesõppel tegeldakse rohkem konkreetsete 
asjadega ning see hõlbustab õppimist

• Looduses õppimine aitab kaasa, et loodust 
paremini mõista ja tunnetada.

• Erinevate valdkondade lõimimine sünnib lihtsamalt



Õues õppimineÕues õppimine
• Looduses saab arendada värvi-, vormi- ja helitaju, 

mängida valguse- ja varjumänge, jälgida looduse 
mitmekesisust ja muutusi. 

• Ümbruskond annab lapsele ainet mõtlemiseks ja 
võimaluse eneseväljenduseks. võimaluse eneseväljenduseks. 

• Õues õppides, tegutsedes ja mängides tekkinud 
raskused nõuavad pingutust, mis omakorda paneb 
lapsi arukalt vaatlema, mõtlema, juurdlema, 
valikuid tegema ja lõpuks ka otsustama.



Maslow' vajaduste Maslow' vajaduste 
hierarhiahierarhia



Aktiivne õppimineAktiivne õppimine
- Uudishimu
- Vabadus ja aktiivsus
- Originaalsus ja loomingulisus
- Avastamine- Avastamine
- Iseseisev mõtlemine
- Kriitiline mõtlemine
- Suhtlemine ja koostöö
- Tegutsemine vastavalt situatsioonile
- Elulised ülesanded
- Enda ja teiste töö hindamine.



Mida meil vaja on?Mida meil vaja on?
Keskkonda ehk paika kus õppida.

• Selleks võib olla:

• Õueala

• Park

• Mets või raba • Mets või raba 

• Jõe või järvekallas

• Linnaväljak või tänav

• Kõik sõltub sellest, mida me õpetada soovime



Õuesõppe ajaline kestusÕuesõppe ajaline kestus
• Lühiajajalised

o Tunnid 

o Ühekordsed retked jms. 

o Materjali kogumine

• Pikaajalised• Pikaajalised

o Projektid

o Vaatluste tsüklid

o Retkede tsüklid



Mida me õpetame?Mida me õpetame?
• Vaatlemist 

• Kuulamist

• Võrdlemist

• Koostööd

• Ettevõtlikkust• Ettevõtlikkust

• Suhtlemist, üksteisega arvestamist ja hoolimist

• Käitumist looduses, loodushoidu

• Käitumist linnakeskkonnas, liiklemist



Soovituslikud reeglid 
matkal või ekskursioonil:

• iga 6 lapse kohta peab kaasas olema üks täiskasvanu;

• lapsed ja täiskasvanud kannavad turvaveste;

• reas esimesel täiskasvanul peab olema helkurkinnas või 
sau;

• kõik lapsevanemas on õppekäigu toimumisest teadlikud; • kõik lapsevanemas on õppekäigu toimumisest teadlikud; 

• kaasas olevad täiskasvanud täidavad kokkulepitud 
ülesandeid;

• kantakse ilmale vastavat riietust ja „sissekantud“ 
jalanõusid;

• lasteaia direktoril on kirjalik teave õppekäigu marsruudist, 
ajakavast ja osalejatest.



Matkal võiks  lapse 
seljakotis olla:

• väike joogipudel;

• salvrätikud; 

• vihmakeep;

• nimekaart nime, koduse aadressi ja õpetaja ning 
vanemate mobiilinumbritega;vanemate mobiilinumbritega;

• istumisalus;

• kaelasall või rätik;

• kotike loodusliku materjali – „aarete“ korjamiseks.



Õpetaja seljakotis võiks 
olla:

• nimekiri lapsevanemate mobiilinumbritega;

• mobiiltelefon;

• esmaabikomplekt: plaastrid, antiseptik jt vahendid;

• vile;

• salvrätid;• salvrätid;

• üllatusmeelehea;

• paberilehed või rull tapeeti, rasvakriidid, luubid, rull 
nööri;

• kotike loodusliku materjali korjamiseks.



Juhiseid õpetajale, kes Juhiseid õpetajale, kes lähebläheb

lastega lastega keskkonnahariduskeskusessekeskkonnahariduskeskusesse
• Enne õuesõppele tulekut palume õpetajal 

• - tutvuda tellitud programmi sisu ja 
eesmärkidega;

• -selgitada lastele, et loodusesse minnakse • -selgitada lastele, et loodusesse minnakse 
õppima;

• - anda lastele juhised ilmale vastava ja 
maastikul liikumiseks sobiva

• riietuse ja jalanõude kohta



Kõik kaasas olevad täiskasvanud 

- innustavad lapsi õppepäevast aktiivselt osa 
võtma;

- jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele 
vastavalt;vastavalt;

- näitavad laste motiveerimiseks üles positiivset 
huvi läbiviidava suhtes, osalevad mängudes jt 
tegevustes; 

- vajadusel täidavad muid kokkulepitud 
ülesandeid



Tänan kuulamast!


