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Teemad: 

1. Kuidas muuta lasteaia õu põnevamaks?  

2. Piltide joonistamine teemal “Mis võiks meie õues olla?” 

1.Koosolekut alustasime ringkäiguga õues. Esimeseks peatuspaigaks sai mänguasjade kuur. 

Arutlesime, mis võiks olla kuuris teisiti. Lapsed leidsid, et neile ei meeldi kuuris olevad katkised 

mänguasjad ja prügi. Kuuris võiks olla terava otsaga labidas, et oleks parem kaevata. Vaja läheks ka 

veel tugevat harja. Kuuri seinale oleks vaja konkse, et sinna saaks riputada vibud ja lastel oleks 

parem neid kätte saada. Üheskoos jõuti järeldusele, et metallist asjad ei sobi, sest need hakkavad 

roostetama.  

Järgmiseks peatuskohaks oli tormi ajal katki läinud õuemajast järgi jäänud tühi plats. Seal arutasime, 

mis selle kohaga nüüd teha. Tuli pakkumine, et rajada sinna peenrad või väike põld, kus saaks jälgida 

lillede või söödavate taimede kasvamist. Lisaks pakkusid lapsed välja, et seal võiks olla uus maja, aga 

seekord soojustatud ja rohkemate korrustega. Seal sees saaks mängida näiteks lauamänge, legodega 

või isegi kauplust.  

Kolmandaks kohaks oli meil poriköök. Seal nägime, et lasteaia õuele hakkab juba kevad tulema – 

paljuurvad on juba väljas. Arutasime, mis poriköögis meeldib ja mis ei meeldi. Hääletusega saime 

teada, et ühele lapsele meeldib poriköök ja kuuele lapsele see ei meeldi. Saime teada, et poriköök ei 

meeldi, sest seal mängides saab poriseks ja kindad lähevad märjaks. Arutlesime veel, mis puid võiks 

lasteaia õues kasvada. Lastele meeldiksid sellised puud, mille otsas võib ronida, kask j aka õunapuu, 

mille vilju saab sügisel ise tarbida.  

Viimaseks peatuspaigaks õues oli õuesõppemaja.  Praegu mängivad lapsed seal kooli, kodu ja 

peitust. Arutlesime, et seal läheduses võiks olla onn, mille ehitamiseks läheks vaja palju puupakke ja 

oksi. Maja kõrval oleva mäe sisse saaks teha augu, kus saaks mängida urgu ja kuhu saaks ennast 

peita. Õues võiks olla veel labürint, kuhu saaks ka ennast kaaslaste eest peita.  

2.Seejärel suundusime lasteaia saali, kus lapsed said oma nägemuse sellest, mis õues võiks veel olla, 

paberile joonistada. Joonistamise käigus tuli veel mõte, et õues võiks olla päris loomad. Lapsed 

sellest ideest väga vaimustuses ei olnud, sest loomad kakavad ja see on vaja ära koristada. Valminud 

joonistused pildistati üles ja nendest valmib kollaaž lasteaia ustele, et ka emmed-issid näeksid, mida 

lapsed õuealale soovivad. Joonistuste orginaalid said lapsed endaga rühma kaasa.  
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