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Jõgeva Lasteaed Rohutirts mänguväljaku ja seal asuvate atraktsioonide
kasutamise juhend

Lasteaia  territooriumi  ja  sellel  paiknevate  atraktsioonide  kasutamise  juhend  on
koostatud  meeskonnatööna  ning  kooskõlastatud  lastevanemate  hoolekoguga.
Juhendi koostamise eesmärgiks on laste ohutuse ja turvalisuse tagamine.
Lasteaia  mänguväljaku  kasutamisel  peavad   kehtestatud  juhendist  lähtuma   nii  lasteaia
personal, lapsevanemad, kui ka kodust mängima tulnud  lapsed ja neid saatvad täiskasvanud.
Lasteaia  territooriumil  olevad  mänguvahendid  ja  atraktsioonid  on  kasutamiseks
koolieelikutele.

1.Laste mänguala piirid:
A korpuse  väikese värava sissepääsust kuni Tähe t poolse aiani
A ja B korpuse vaheline ala sõimedele ja 3-aastaste rühmadele
B korpuse tagune külg kuni õuesõppe klassini. Õuesõppe klassis viibivad lapsed koos 
õpetajaga.

2. Rühma mänguväljakule minek/tulek
2.1 Õue minnes läheb õpetaja ees.
2.2 Õpetaja hindab oma rühma mänguala ohutust. 
Ohu märkamisel teatab sellest lastele ning juhtkonnale.  Ohuala piiratakse ohulindiga ( saab 
majandusjuhataja käest). Ohu kõrvaldamiseni valitakse teine mängukoht.
2.3 Õpetaja kehtestab õue minnes oma rühmale mänguala nii, et kõik lapsed oleksid õpetaja 
vaateulatuses. Mängualalt lahkumise soovist teavitab laps oma õpetajat.

3.Väravad ja aed
3.1 Õpetaja jälgib, et jalgvärav oleks suletud ( riivis). 
3.2 Sõimerühmade mänguväljakul  jälgib õpetaja, et laps ei roniks üle vaheaia ega läheks 
täiskasvanu teadmata  lasteaiahoonesse.
3.3 Majandusõues olev värav ( sõidukitele) on päeval kaubaveo tõttu avatud.
3.4 Õpetaja ei luba lastel ronida aiale või väravale

4.Atraktsioonide kasutamine
4.1Sõimerühmad  kasutavad  õuel  olevaid  atraktsioone  koos  täiskasvanuga.  
4.2 Aiarühmade atraktsioonid on kasutamiseks üle 3-aastastele lastele
4.3 Ronida lubatakse ainult selleks ettenähtud vahenditele. Mängumajades, varjualustel jne. ei
ronita
4.4  Rühma  õpetaja  hindab  atraktsiooni  kasutuse  sobivust  lähtuvalt  oma  rühma  laste  
      vanusest,  oskustest, võimetest, riietusest, jalanõudest, ilmastikust, jne.
4.5 Pinkidel  istutakse
 
A  Liumäed, kiiged jm atraktsioonid

a) liumäele ei lubata   mänguasjadega 



b)  laps läheb liumäele üles trepist ning alla sõidab  istudes, jalad ees. Teine laps 
laseb liumäelt  alla  siis,  kui  esimest  last  ees  ei  ole

c)  nooremaid lapsi abistab liumäele minekul täiskasvanu 

B) Karussellid ja kiiged
a) karussellil ja kiigel lapsed istuvad. 
b) karussellil toetuvad lapse  jalad alusele. Hoogu lükkab täiskasvanu
c)     lapsel lubatakse kiigelt/karussellilt  maha tulla siis, kui kiik/karussell on 

peatunud

C)Ronilad
a)      ronida lubatakse lapsi vaid selleks otstarbeks paigaldatud vahenditel: redelid,  

köied
b)      ronida lubatakse üles (kuni 3-aastased lapsed mitte üle 1 m kõrgusele) ning  

tagasi alla. Üle redeli või ronimisseina ronida ei ole lubatud
c)         libedatel  vahenditel ronida ei lubata  

5. Liiklemine lasteaia territooriumil
         5.1 Ratastega ja  tõukeratastega  sõitmine:

a) lapsed:  lubatud sõidualaks on  liikluslinnak
b) täiskasvanud :  lasteaia  territooriumil  lükkavad   ratast  käekõrval
c) sõidu  ajal  peavad  sõitjatel  peas  olema  kiivrid
d) liiklusreegleid õpetab ja nende täitmist jälgib rühmaõpetaja
e) liikluslinnaku  kasutamiseks  koostatakse  rühmadele  ajakava

6.Kelgutamine:
            6.1 mäel liikumise suuna ( üles-alla) määrab liikumisõpetaja koos 

õppealajuhatajaga arvestades vajalikku ohuala 
6.2 kelgutamist reguleerib rühma õpetaja

7. Liivakast: 
7.1 rühma töötaja niisutab vajadusel liivakastis oleva liiva (tolmav liiv võib 

ohustada laste tervist)
 7.2 oma liivakasti ümbruse hoiab liivast puhtana rühma töötaja  ( juhul, kui lõuna 

ajal ei ole rühmas tööl 3 töötajat , siis koristatakse  rühma liivakasti 
ümbrus õhtul peale laste lahkumist).

8. Reeglite täitmine lapsevanema poolt
8.1 õpetaja jälgib mänguväljaku kasutamise juhendi  täitmist oma rühma  

lastevanemate poolt 
8.2    vajadusel selgitab õpetaja lapsevanemale juhendi täitmise vajalikkust 
8.3  lapsevanemast, kes ei täida lasteaia territooriumil viibides mänguväljaku 

kasutamise reegleid   ega  reageeri  õpetaja  märkusele,  on  õpetajal  õigus  
teavitada politseid

9.Personal märkab kõiki läheduses olevaid lapsi ja vajadusel abistab neid (ka teise rühma
lapsi).

10.Vajadusel juhendit täiendatakse/muudetakse

Juhend kehtib alates 11.jaanuarist 2012.a


