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Lasteaia õueala kasutamise reeglid
Kogu lasteaia õueala on kasutamiseks kõikidele lasteaias käivatele lastele
NING REEGLID ON TÄITMISEKS LASTELE, PERSONALILE JA
LASTEVANEMATELE lasteaia lahtioleku ajal

1. Lasteaiast lahkumisel teavitab laps ja lapsevanem õpetajat ning sulgeb enda järel
värava. Ilma saatjata laps väravast ei välju.
2. Lasteaia territooriumil ei käi koos lemmikloomaga (kass, koer).
3. Puude otsa võib ronida kuni kaks last korraga ning ainult õpetaja nõus- ja
juuresolekul. Põõsaste ja puude oksi ei murra ega rebi. Hoiame loodust!
4. Mäe taha läheb laps ainult õpetaja nõusolekul. Mäe äärtel ei käi ega turni.
5. Lapsed mängivad rõdul, õuemurul või oma rühma akna all seni (rühma kokkulepe),
kuni õpetaja õue tuleb.
6. Lapsed ei roni rõdupiiretel, mänguasjade kastil, aia-, laua- ja toolide peal ning
mängumajade katusel!
7. Talvel on lasteaia kelgumäel mitte rohkem kui 2 rühma korraga. Liigutakse ühelt poolt
üles ja teiselt poolt alla.
8. Seiklusparki kasutavad rühmad vastavalt kokkulepitud graafikule ja seikluspargi
reeglitele.
9. Teisele poole maja läheb laps ainult koos õpetajaga.
10. Kohanemisperioodil õues olles mängivad lapsed oma rühma piiratud alal.
11. Kiigel kiigutakse istudes ja ei keeruta.
12. Aiast ei loobi üle kive, käbisid, lumepalle jne.
13. Jalgrattateel liikleb laps oma rühma rattapäeval ratta, rula või rulluiskudega
ning kannab kiivrit ja soovitavalt kaitsevarustust.
14. Lapsel peavad rattasadulas istudes ulatuma mõlemad jalad täistallaga
maapinnale ja/või jalgratta ratta mõõt- mitte suurem kui 16 tolli (kuidas
rühmaõpetaja otsustab arvestada ohutu sõitmise käitumist antud lapse puhul).
15. Rattaga hakkame sõitma alles "kaheksa" peal. Sinnani lükkab laps ratast käe
kõrval.
16. Rühma personalil õigus ise otsustada täiendavate ohutusreeglite osas (näiteks
rattapäev on muudetud tõukerattapäevaks, jne)
17. Koju minnes või lasteaeda saabudes kõnniteel või murul rattaga ei sõideta.
18. Lasteaeda ja koju sõitmiseks võib laps kasutada suuremat ratast kui 16 tolli. Sel
juhul laps jalgratast lasteaia rattateel ei kasuta (ratas on rühma terrassil).
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19. Lasteaias algab ja lõppeb rattasõidu hooaeg ühel ajal, millest rühmaõpetajad
teavitavaid vanemaid.
20. Kui liivakastis mängimine on lõppenud, koristab laps enda järelt mänguasjad ning
pühib liivakasti ääred puhtaks.
21. Teise rühma trenni, tegevust jälgivad lapsed kõrvalt või on oma rühma liivakastis,
rõdul, territooriumil.
22. Iga Tibutare töötaja sekkub vajadusel laste konfliktide või probleemide lahendamisse
õuealal, olenemata sellest, kelle rühma lapsed on. Kehtib reegel - Kus viga näen laita,
seal tulen ja aitan!
23. Kõik tibutarelased hoiavad lasteaia vara! Käitume viisakalt ja sõbralikult!

