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Koosa Lasteaia õueala reeglid
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Kuulan täiskasvanu korraldust.
Hoian loodust.
Kodust toodud mänguasjade eest vastutan ise, luban nendega ka sõpradel mängida.
Mänguautodega mängin toas olles autovaibal ja õues murul ning liivakastis.
Õues olles ei jookse oksaga ja mänguasjadega.
Tõukerattaga sõites on mul kiiver peas, oma isikliku rattaga sõidan ainult kodust
lasteaeda ja õhtul lasteaiast koju.
7. Liumäele ei vii mänguasju ja liumäest alla lasen isteasendis jalad ees.
8. Mänguautos istun kabiinis või kastis, auto katusele ei lähe.
9. Liivaga mängin ainult liivakastis.
10. Kiigun istudes, tulen kiigelt maha siis, kui hoog on peatunud. Kiigel olles ei keeruta
end.
11. Annan õpetajale teada, kui soovin tualetti minna.
12. Tean, et õuealal on ronimiseks ronilad, mitte lasteaia puud, aed ja väravad.
13. Talvel kasutan lasteaias ainult plastmassist kelku (ilma rooli ja jalusteta).
14. Lähen kelguga üles ja lasen kelgul mäest alla vaid selleks ettenähtud kohast.
15. Kui mulle järele tullakse, korjan kokku mänguvahendid.
16. Teavitan koos emaga või isaga õpetajat, kui mulle on järele tuldud ja ma hakkan koju
minema.
17. Vedrukiigel kiigun üksi ja rahulikult, hoides kõvasti kinni.
18. Hoo tegemist karussellile alustan, kui kõik on sellel istunud ja hoogu tehes seisan
karusselli kõrval, ei jookse karusselliga kaasa.
19. Ootan alati karusselli täieliku peatumiseni, enne kui sealt maha astun.
20. Palli mängides vaatan, et teised lapsed palliga pihta ei saa.
21. Jalgrattaga sõidan selleks ettenähtud kohas ja ajal, ei ralli rattaga.
22. Turnimisvahenditel ei roni äärtele ega hüppa alla.
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Hommikuti saadan oma lapse alati rühma ja teavitan õpetajat.
Kui laps toob lasteaeda mänguasja vm, siis vastutan ise kaasa toodud asjade eest.
Lapse jalgratast hoian jalgrattahoidlas, vajadusel lukustatult.
Talvel toon lapsele lasteaeda tavalise plastmassist kelgu (ilma rooli ja jalusteta).
Kirjutan lapse kelgule nime peale.
Kui märkan lapsi ohustavat olukorda, siis sekkun kohe ja annan juhtunust õpetajale
teada.
7. Aitan vajadusel oma lapsel enne kojuminekut mänguasjad kokku korjata.
8. Teavitan õpetajat kui lapsele tuleb järele teine täiskasvanu.
9. Lasteaeda toomisel annan lapse üle rühma töötajale ja õhtul võtan lapse vastu rühma
töötajalt.
10. Sulgen enda järel värava.
11. Jälgin, et minu laps paneb prügi prügikasti.
12. Jälgin, et minu laps ei roni ega ripu aia või värava küljes.
13. Kui tulen lapsele järgi on see märk, et lasteaiapäev on läbi saanud. Lasen lapsel
rahulikult mängu lõpetada ja läheme koos koju.

