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MIS ON MÄNG?

• Kas mäng on väikese inimese töö?

• Mäng on tegevus, millel pole muud 

mõtet kui toota head enesetunnet.
(Nykysuomen sanakirja)



MÄNG ON ALATI

– vabatahtlik

– eriline

– ettearvamatu 

– ei ole tootev tegevus

– loovust (ettekujutusvõimet) arendav

– oma eriliste reeglitega



PROBLEEMID

• Eestis toimub  kiire elustiili muutus 

• Inimesed tajuvad igapäevaelus harva 

parkide ja virgestusalade tähtsust 

elukvaliteedi parandajana



LAHENDUSED

• Kellele:

– eri vanuses lastele (3 vanuserühma: 0-4a, 

4-12a,12-18 ja 18+ a.)

– noorukitele

– eri vanuses täiskasvanutele

– eakatele

– erivajadustega kasutajatele

• Miks mitte koos ja meile kõigile?



LAPSED MÄNGIVAD, SEST

• see on mõnus

• põnev

• pakub alati uusi väljakutseid

• arendab-õpetab, st paneb märkama, kuigi 

laps ei mängi eesmärgiga õppida (Rogers 1990)

• arendab koordinatsiooni (ka täiskasvanutel!)



(MÄNGU)VÄLJAKU ÜLESANNE

• On toetada:
– füüsilist arengut (tasakaal, keha valitsemiNe, materjalide 

tunnetus jm) 

– Psüühilist, sh emotsionaalset  (hirm, viha, rõõm) esteetilist ja
spontaanse ettekujutusvõime arengut

– Sotsiaalsete suhete (vastastikkuse mõjutamise ja 
ühistegevuse) arengut

Kokkuvõtvalt: kogemuste hankimist ja oskuste 
arengut e.õppimist, ka teadlikku treeningut

ÕPIKESKKOND - KAS AINULT LASTELE?



ÕPIKESKKONNA MÕJU

-inimestevaheline (interpersonaalne)

- inimese sisene dialoog     

(intrapersonaalne)

- inimese ja keskkonna vaheline dialoog



AVALIKUD MÄNGU- JA 

LIIKUMISVÄLJAKUD
• ERI VANUSERÜHMADES LASTELE ja 

NENDE VANEMATELE

• NOORUKITELE (pallimängud, skatepark, 
parcour jne), NB! Teismeliste soolised 
erivajadused

• KOGUPEREVÄLJAKUD

• TAAS-LASTELE JA LASTELE 
(vanadekodude lähedusse, vananevasse 
linnaossa – uus vanaema/-isa kogemus)



l

ALLIKAS: STATISTIKAAMET 2008



ARVESTADA:

*ÜRO lapse õiguste 

konventsioon 20. nov. 1989 

(õigused igale kuni 18- aastasele 

lapsele) 

*EVS EN 1176

*EVS EN 1177 ja EN 1177A



RIIGI TASANDIL:

• Tarbijakaitseseadus 

• Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadus



TALLINNA LINNA TASANDIL:

• Strateegia „Tallinn 2005” 10. juuni 2004 nr 23

• Tallinna arengukava 2006-2021, 6. oktoober 2005 nr 53

• Tallinna eelarvestrateegia, 21. juuni 2007 nr 21

• Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006-2010 ja 
sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006-2008, 26. jaanuar 2006 nr 3 

• Tallinna haljastuse arengukava, 3. märts 2005 nr 17

• Tallinna Keskkonnastrateegis aastani 2010, 22. jaanuar 1998 nr 5

• Tallinna noorsootöö arengusuunad 2006-2010, 9. veebruar 2006 nr 7

• Tallinna huvihariduse võrgu arengukava, 18. oktoober 2007 nr 252

• Tallinna arengudokumentide menetlemise kord (Tallinna 
Linnavolikogu 9. veebruari 2006 määrus nr 5)

• Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

• Keskkonnaameti põhimäärus





TÄNAN!

Tiina.Tallinn@mail.ee


