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Liikuma Kutsuv Kool

Projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine“ toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 

toetuse 2014–2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ kaudu. 



Uuringud räägivad ühte keelt – „istuv ajastu“



Mis on juhtunud?
Miks me räägime liikumisest?



Suured muutused keskkonnas –
„isetekkeline“ liikumisaktiivsus on oluliselt vähenenud 



http://www.growingagreenfamily.com/red-flags-related-to-kids-physical-activity-tech-gadget-overload/





Eesmärk: laste ja noorte istumisaja vähendamine ja liikumisaktiivsuse 
suurendamine koolipäeva jooksul.



Õpilane ei jookse
vahetunni ajal kooli
koridoris ….

Vihalemm T, Keller M, Kiisel M. From Intervention to Social Change. A Guide to Re-Shaping Everyday Practices. London: Ashgate; 2015.

Mängid pidevalt 
vahetundides sõpradega 
kulli, olen sind pidevalt 
keelanud. Palun ära 
jookse vahetundides. 



2016 – 10 kooli



2020 – 110 kooli
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Aktiivne koolitee?



Aktiivne koolitee 

Kooli-, kodu-, trenniteel jalgsi, rattal 
või tõukerattaga liikumine: 

kas või osa teekonnast, aga iga päev!



Aktiivne ainetund?



Liikumine kui õppeprotsessi loomulik osa

+



Aktiivse ainetunni koolitustel osalenud õpetajad:

Õpilased suudavad peale 
liikumistegevusi paremini keskenduda. 

88%

98%
Tundi lisatud liikumistegevused aitavad 

muuta õppimist huvitavamaks.

Aktiivse ainetunni tagasiside uuring 2018-2019, N=124



Kooliväsimuse 
vähenemine 2016-2018
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Kui väsitav on Sinu jaoks koolipäev?

Koolipäev on 
väga või mõningal 
määral väsitav

Pilootkoolide II kooliastme õpilased, 10 kooli, 2016 n=1161, 2017 n=1316, 2018 n=885



Aktiivne vahetund?

Iga samm loeb! Iga tegevus loeb!



Väljakutsed …

Meie koolis ei taheta väga lasta koolimajast väljapoole. Isegi kui on 
ilusad ilmad. See on minu arvates suur probleem. 

Me võiks vahetundides käia õues, kas või värsket õhku hingamas….. 
PALUN TEHKE NII, ET ME SAAKS NEID ASJU TEHA! 

Võiks olla vähemalt üks 30-60 minutiline õuevahetund, kus
õpilased saavad joosta, mängida jne. 

Liikuma Kutsuvate Koolide uuring, n=3910, 2019

Mis aitaks kaasa, et kõigil põhikooli õpilastel oleks aastaringselt võimalus 
õuevahetunniks? 



Tartu Mart Reiniku Kooli (liikuma kutsuv) hoov 

Foto: Sille Annuk



Kuristiku Gümnaasium

Mis aitaks luua mitmekülgseid liikumistaristuid sinna, kus lapsed
veedavad suure osa päevast?

Laupa Põhikool



Antsla Gümnaasium

Vahendid aktiivseteks vahetundideks



Võimla avamine spordivahetunniks

Võru Kreutzwaldi Kool 



Antsla Gümnaasium 

Tänavareket

Täiendavate liikumisalade loomine + koostöö kehalise 
kasvatuse õpetajaga



Valmistume vahetunnis 
olümpiaspordiks?



https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zm4h7nb
Tartu Karlova Kool



https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zm4h7nb



https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zm4h7nb

Park and Street

Tartu  Kesklinna Kool



https://www.cbc.ca/sports/olympics/summer/breakdancing-paris-olympics-ioc-vote-1.5189204

Mis aitaks kaasa vahetunnispordi ja „uute alade“ arendamisele koolikeskkonnas?



Õpilastest mängujuhid

Liikuma Kutsuva 
Kooli peres on 

üle 

mängujuhi!



Õuevahetund/pikk paus 60 min

Tartu Karlova Kool



Liikumispaus 45 min Elva Gümnaasium

https://www.elvag.edu.ee/kogup%C3%A4evakooli-treenerid/
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Õpetajate liikumisrõõm

Aasta teema 2020

Õpetajate liikumisrõõm

Aitäh, kehalise kasvatuse õpetajad! Aitäh, koolijuhid!



Väljakutsed?

• Mis aitaks kaasa, et kõigil põhikooli õpilastel oleks aastaringselt 
võimalus õuevahetunniks? 

• Mis aitaks luua mitmekülgsed liikumistaristuid sinna, kus lapsed
veedavad suure osa päevast?

• Mis aitaks kaasa vahetunnispordi ja „uute alade“ arendamisele 
koolikeskkonnas?

• Millised valikud on 13-14-aastasel, kes ei soovi enam osaleda 
võistlusspordile orienteeritud treeningrühmas? Õppida uusi alasid?

• Piirkondlikud liikumise kompetentsikeskused? Kelle roll see võiks olla? 
Koolitused, nõustamine, koostöö algatamine?



Edusammud



www.liikumakutsuvkool.ee

http://www.liikumakutsuvkool.ee/
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