
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujumise algõpetuse õppeprotsessi kirjeldus 

 

 

 

 

 

 

Koostajad:  

MTÜ Eesti Ujumisliit ja Päästeamet 

 

2016 



1 
 

Sisukord 

Ujumise algõpetuse lühikirjeldus ............................................................................................................ 3 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid .................................................................................................................... 4 

Füüsiline õpikeskkond ............................................................................................................................. 5 

Vahendid ujumisõpetajale ....................................................................................................................... 5 

Õppe toimumise eeltingimused ............................................................................................................... 5 

Kasutatavad õppematerjalid .................................................................................................................... 6 

Lisa 1 ....................................................................................................................................................... 6 

40 näidistunni sisuline kirjeldus .............................................................................................................. 6 

1. tund ...................................................................................................................................................... 6 

2. tund ...................................................................................................................................................... 8 

3. tund ...................................................................................................................................................... 8 

4. tund ...................................................................................................................................................... 9 

5. tund .................................................................................................................................................... 10 

6. tund .................................................................................................................................................... 11 

7. tund .................................................................................................................................................... 13 

8. tund .................................................................................................................................................... 14 

9. tund .................................................................................................................................................... 16 

10. tund .................................................................................................................................................. 17 

11. tund .................................................................................................................................................. 19 

12. tund .................................................................................................................................................. 20 

13. tund .................................................................................................................................................. 22 

14. tund .................................................................................................................................................. 23 

15. tund .................................................................................................................................................. 24 

16. tund .................................................................................................................................................. 25 

17. tund .................................................................................................................................................. 27 

18. tund .................................................................................................................................................. 28 

19. tund .................................................................................................................................................. 29 

20. tund .................................................................................................................................................. 30 

21. tund .................................................................................................................................................. 32 

22. tund .................................................................................................................................................. 34 

23. tund .................................................................................................................................................. 35 

24. tund .................................................................................................................................................. 37 

25. tund .................................................................................................................................................. 39 

26. tund .................................................................................................................................................. 41 



2 
 

27. tund .................................................................................................................................................. 43 

28. tund .................................................................................................................................................. 45 

29. tund .................................................................................................................................................. 47 

30. tund .................................................................................................................................................. 50 

31. tund .................................................................................................................................................. 51 

32. tund .................................................................................................................................................. 54 

33. tund .................................................................................................................................................. 56 

34. tund .................................................................................................................................................. 58 

35. tund .................................................................................................................................................. 60 

36. tund .................................................................................................................................................. 61 

37. tund .................................................................................................................................................. 63 

38. tund .................................................................................................................................................. 64 

39.tund ................................................................................................................................................... 66 

40. tund .................................................................................................................................................. 67 

Võimalused lisatundideks...................................................................................................................... 67 

41. tund .................................................................................................................................................. 67 

42. tund .................................................................................................................................................. 69 

 

  



3 
 

Ujumise algõpetuse lühikirjeldus 
Ujumisoskus on üks olulisemaid uppumissurmasid ennetav meede, mistõttu tuleks 
ujumisõpetust liikumisõpetuse osana senisest enam väärtustada. 2010.-2015. aasta jooksul 
on veeõnnetustes kaotanud oma elu 370 inimest, kellest 26 olid lapsed. 2014. aasta näitel 
moodustasid koguarvust (68) ligi kolmandiku uppumissurmad, millele eelnenud tegevus oli 
suplemine (Siseministeeriumi operatiivinfo). Tõenäoliselt oleks parem ujumisoskus ja/või oma 
oskuste parem hindamine aidanud taoliseid hukkumisi vältida. Sama kinnitab WHO 
ülemaailmne raport (WHO, 2014. Global Report on Drowning. Preventing a Leading Killer) ning 
mitmete teiste riikide (näiteks Soome, Rootsi) kogemused – uppumissurmade ennetamisel on 
üks lihtsamini kättesaadavaid meetmeid laste ujumisoskuse parendamine. Selleks, et laste 
ujumisoskust parandada, tuleb ümber kujundada senine ujumise algõpetuse korraldus ja 
metoodika. 

Ujumise algõpetuse uuendamise eesmärk on jõuda selleni, et I kooliastme lõpuks oleks lastel 
omandatud ujumisoskus, mis on kirjeldatud käesoleva peatüki lõpus ning õppe- ja 
kasvatuseesmärkide peatükis. Eesmärgi realiseerimiseks on soovitatav võimaldada õpilastele 
vähemalt 40 õppetunni ulatuses ujumise algõpet. Soovituslik on õpilastega läbida kõik 40 
tundi kas ühe õppeaasta kestel või 20 + 20 ujumistundi kahe aasta jooksul ajaliselt võimalikult 
järjestikustel perioodidel. Vajadusel võib tunnid jagada kolme õppeaasta peale, alustades I 
klassist. Õppimise tulemuslikkuse huvides on soovitatav, et lapsed läbiksid õppe lühema 
perioodi jooksul ja ujumistunnid võiksid toimuda 1-2 korda nädalas.  

Kui kõiki ujumistunde ei ole võimalik koolipäeva sees läbi viia (põhjuseks võib olla näiteks suur 
ajakulu laste transportimisel), saab ujumistunde läbi viia ka peale tunde või korraldada 
õppetöö nii, et kokkuleppel lastevanematega saaks teostada pooled (kuni 10+10 tundi) 
ujumistunnid vaheaegadel, intensiivkursuse või ujumislaagrina.   

Laste ujuma õpetamisel on väga oluline mänguline lähenemine, kus peamine rõhuasetus on 
oskuste mitmekesistamisel ja harjutuste variatsioonil – esialgu sukeldumisel, seejärel 
veepinnal püsimisel ning hiljem erinevate vees edasiliikumisviiside õpetamisel. Iga ujumistund 
peab olema lapsesõbralik, et lapsed tuleksid ujulasse hea meelega ning et neil ei tekiks 
veehirmu. 

Lapse veehirmu aitab leevendada ka see, kui kooli ja lapsevanemate vahel on tihe kontakt ning 
neile on antud ülevaade ujumistundide õpieesmärkidest ja hindamiskriteeriumitest. Nii 
saavad lapsevanemad ka koolist vabal ajal lapsega ujumas käies harjutada tundides õpitut. 

Õppe alguses on soovituslik koostada laste varasemate oskuste järgi võimalikult sarnase 
tasemega õpperühmad, kus õpilased on kaasatud tunni tegevusse ühtlasemalt ja tunnevad 
ennast turvaliselt. Eeldatavalt omandavad õpilased, kellel puudub varasem veekogemus, 
esimese 20 õppetunni läbimisel julguse ja oskuse vees olla ning vett nautida nii vee alla 
sukeldudes kui ka vee peal hõljudes. Kesksel kohal on muuhulgas veehirmust ülesaamine ja 
veega kohanemine. Veega kohanemisel on oluline lähtuda lapse valmisolekust harjutustega 
edasi liikuda. Alles teatud oskuste saavutamisel liigutakse õppeprotsessis edasi. 
Eelpoolnimetatud oskused võiksid olla saavutatud hiljemalt II klassi lõpuks.  

Iga õpiväljundi saavutamisel sooritab õpilane arvestuse ja õpetaja annab lapsele tagasisidet 

tema oskuste omandamise kohta. Ujumisõpetajalt saadud info põhjal annab klassiõpetaja 

lapsevanematele tagasisidet lapse ujumisoskuse edenemisest. Tagasisidet antakse lapse 



4 
 

arengu toetamiseks jooksvalt ja kokkuvõtvalt vähemalt 20 ja 40 tunni järel lisas 2 kirjeldatud 

hindamissüsteemi kohaselt. Tagasiside andmine toimub vastavalt koolis kinnitatud hindamise 

korrale, mida võib täiendada märkide või diplomite süsteemiga. 

Lastele motiveeriva tagasiside andmiseks ja lapsevanematele kirjeldava ülevaate andmiseks 
on soovitatav kooli ujumistundides kasutada märgiujumist. Lastele antakse vastavalt nende 
oskustele harjutuste sooritamise järgselt või, 25, 50, 100, 200 meetri läbimisel kuni eesmärgi 
„oskan ujuda“ saavutamiseni tõestavad märgid (vt „Õppe ja kasvatuseesmärgid“ ja Lisa 1). 
Õpilane saab ujumise algõpetuse arvestatud, kui ta on nõuetekohaselt läbinud kõik 5 
arvestust.  

Ujumisõpetajal tuleb muuhulgas hästi kursis olla ka veeohutuse temaatikaga ning lõimida 
vastavad teemad erinevatesse ujumistundidesse kogu õppeprotsessi vältel. Igas ujumistunnis 
selgitab õpetaja õpilastele ujumise osaoskusi, tuues esile nende oskuste  seoseid  veeohutusega ning 
tutvustab veeohutusalaseid reegleid. 

40 tunni läbimise eesmärk on saavutada ujumisoskus, mida näitab järgneva harjutuse 
sooritamine: hüppa üle enda pea sügavusse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too 
käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, uju seejärel 100 m 
selili asendis ja välju veest. 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Ujumise algõpetuse eesmärk:  
kujundada välja ohutusalane suutlikkus, mis lähtub ujumisoskuse osaoskustest (, 
sukeldumine, ilme suurt energiat rakendamata veepinnal püsimine, erinevates asendites vees 
edasi liikumine). Ujumisoskust hinnatakse järgmise kirjelduse kohaselt: hüppa üle enda pea 
ulatuvasse sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi 
paigal ja asendeid vahetades 3 minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest.  

Ujumise algõpetuse eesmärgist tulenevalt omandab õpilane mängulise tegevuse kaudu:  
1. mitmekülgsed oskused vees ja veekogude läheduses toime tulla; 
2. oskuse ületada veega seotud hirmud ja veest rõõmu tunda;   
3. oskuse väärtustada ujumist ja tervislikku eluviisi elustiili osana. 

Mitmekülgset oskust vees ja veekogude läheduses toime tulla toetavad ujumise algõpetuse 
käigus omandatavad põhioskused:  
1) veega kohanemine; 

2) sukeldumisoskus, sealhulgas: 

 sukeldumine pinnalt ning vee all ujumine ilma erilise vastumeelsuseta, 

 sügavasse vette hüppamine ja kukkumine (soovitavalt mõlemad); 

3) hõljumisoskus, sealhulgas: 

 kehaasendi vahetamine vees vertikaalist horisontaali, 

 iseenda pööramine ümber oma keha pikitelje (sirutatud horisontaalasendis vee peal 
hõljumine ja rullumine rinnuli asendist selili ja vastupidi), 
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 iseenda hoidmine veepinnal võimalikult energiasäästlikult (võimalikult vähese 
liikumisega); 

4) libisemisoskus, sealhulgas: 

 iseenda pööramine ümber oma keha pikitelje (sirutatud horisontaalasendis libisemine 
ja rullumine rinnuli asendist selili ja vastupidi);  

5) rinnuli ja selili veepeal edasiliikumise oskus, sealhulgas: 

 vasakule ja paremale keeramine nii rinnuli kui selili asendis, 

 rinnuli ja selili asendis ujumine, 

 lõdvestunult ja rütmiliselt hingamine, nii et see oleks tõmbe ajal optimaalne ja kere 
säilitaks samal ajal võimalikult sirutatud voolujoonelise horisontaalasendi. 

Füüsiline õpikeskkond 
Bassein 

 vesi temperatuuriga minimaalselt 28˚ C; 

 esimesed 20 õppetundi viia võimalusel läbi vees sügavusega max 90 cm. 

Vahendid ujumise algõpetuse korraldamiseks 
1) Erinevad ujumisvahendid mängulise õppe teostamiseks: nt ujumislauad; ujumise 
abivahendid nn nuudlid; pallid; erinevad uppuvad esemed (nt kummist rõngad, pärlid, pulgad 
jm); plasttopsid jmt ning vee peal hõljuvad mänguasjad (nt vannipardid); võimlemisrõngad või 
spetsiaalsed sukeldumisrõngad, millest läbi ujuda jne. 

2) Võimalusel päästevestid/ohutusvestid ja muu päästevarustus (nt päästerõngas, viskeliin, 
hauskar, jäänaelad) õpilastele tutvustamiseks. 

3) Käesolevas kirjelduses loetletud harjutusvara. 

3) Võimalusel 20. ja 40. õppetunni lõpus laste motiveerimiseks ja tagasiside andmiseks 
diplomid ning õppe lõpus märgid (vt kirjeldus lk 3).  

Õppe toimumise eeltingimused 
1) Õppe korraldamiseks on eelnevalt kokku lepitud aeg basseinis ja vajadusel laste transport. 

2) Turvalisuse tagamiseks on ühes tunnis maksimaalselt 12 õpilase kohta üks õpetaja ja 
abiõpetaja. Kui lapsi on rohkem, peab abiõpetaja või -õpetajad olema rohkem vastavalt laste 
arvule. 

3) Ujumisõppe esimeses tunnis on soovitav koostada laste oskuste järgi võimalikult sarnase 
tasemega õpperühmad, kus klass jaotatakse kaheks või mitu klassi kolmeks või enamaks 
rühmaks, kes saavad paralleelselt koos tunnis olla.  

4) Iga tunni alguses või kestel korratakse koos õpilastega üle veeohutusalaseid reegleid, et 
need õpilastel paremini kinnistuksid. 

5) Ujumistunni eest vastutava õpetaja kvalifikatsioon: 
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 isik, kellel on ujumistreeneri kutseeksami 4 tase; läbitud praktiline koolitus „Õpime 
ujuma“ ning esmaabi koolitus (8 tundi).  

 isik, kellel on pedagoogiline kõrgharidus; läbitud praktiline koolitus „Õpime ujuma“ (16 
tundi) ning esmaabi koolitus (8 tundi); 

6) Abijuhendaja või abilise kvalifikatsioon: 

 isik, kellel on ujumisõpetuse tunni eest vastutava õpetaja hinnangul valmisolek ja 
pädevus õpetajat tunnis lastega tegelemisel abistada. Abijuhendajal tuleb samuti 
läbida „Õpime ujuma“ 16 tunnine koolitus ja esmaabi koolitus. Abijuhendaja iseseisvalt 
ujumistundi läbi viia ei tohi.  

Kasutatavad õppematerjalid 
1) Ørjan Madsen, Per Irgens (2015) „Õpime Ujuma“, Printon AS. 

2) „Õpime ujuma“ raamatu põhjal 40 näidistunni lamineeritud brošüür (koostamisel). 

3) www.ohutusope.ee (veeohutusalase materjalid I kooliastmele) (koostamisel). 

  

40 näidistunni sisuline kirjeldus 

1. tund 
Tunnis omandatavad teadmised ja oskused: õpilased saavad praktilised teadmised selle 
kohta, kuidas peab ujulas ja basseinis käituma ning mida silmas pidada veeohutusest.  

Tunni olulisemad tegevused: õpilaste oskuste hindamine ja jaotamine gruppidesse nende 
olemasolevate oskuste järgi. Veeohutusalase informatsiooni jagamine.  

Tegevused enne basseini minekut 

Käitumine riietusruumis – õpilased võtavad jalanõud jalast, asetavad riided ja ujumisriided 
nagisse ning võtavad rätiku ja seebi dušši alla minekuks. 

Käitumine duši all – õpilased pesevad ennast ilma riieteta ning loputavad seebi kehalt 
korralikult maha. Lastele võib selgitada, et seebijäägid tekitavad suure koormuse basseini 
puhastussüsteemile.  

Käitumine ujulas – õpilased liiguvad ujulas õpetaja taga. Keegi ei jookse, sest on libisemisoht. 
Ükski õpilane ei tohi minna sügavasse vette enne, kui on saavutatud turvalisus. Sügavasse 
vette ei minda ilma abivahenditeta, kui see ei ole just tunni harjutuse osa. 

Veeohutus – enne basseini minekut tutvustatakse õpilastele ohutut käitumist vees ning 
lepitakse kokku ujulas ja basseinis käitumise reeglid, et tagada laste turvalisus. 

http://www.ohutusope.ee/
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Väljakutse õpetajale: riietusruumis, duširuumis ja veeohutustemaatikat käsitledes tuleb olla 
põhjalik ja rahulik, kuid teha kõike ilma suurema ajakuluta. 

Tegevused basseinis 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (ujumislauad, erinevad hõljumist 
parandavad abivahendid, suured ja väikesed pallid jne). Õpilased liiguvad asjade vahelt läbi 
ilma neile vastu minemata. Harjutust saab teostada joostes, kõndides ja selg ees. 
Õpilased proovivad erinevaid vees liikumise viise. Lapsed peavad nö toa ära koristama ning 
võistlevad omavahel, kes kogub enim vahendeid. 

2) Harjutus „Veekeeris“   
Õpilased võtavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis - see paneb vee liikuma. Niimoodi 
jätkatakse umbes 30 sekundit, misjärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul end kaasa viia. 

3) Harjutus „Tunnel“  
Õpilased seisavad kahekaupa, näod vastamisi ja hoiavad üksteisel kätest kinni - niimoodi 
moodustatakse justkui sild. Üks paar läheb „silla” alt läbi ja jääb viimase paari taha seisma, 
järgmine paar läheb mõlema paari alt läbi, jääb nende taha seisma jne. 

4) Harjutus „Põhiharjutus 4“ 
Õpilased seisavad basseini äärel, hingavad sisse ning hüppavad vette nii, et käed on keha 
kõrval. Lapsed pööravad vee all keha nii, et pea ja käed oleksid kõige sügavamal. Hoiavad 
silmad lahti, orienteeruvad, haaravad esemeid, tõukavad end basseini põhjast lahti ning 
tõusevad koos esemetega veepinnale ja panevad need basseini äärele. 

Väljakutsed õpetajale: iga harjutuse järel tuleb saada kiire ülevaade õpilaste oskustest ja 
sellest, kui turvaliselt keegi ennast vees tunneb. Seejärel grupeeritakse õpilased vastavalt 
sellele, missugusele tasemele nad vastavad. 

1. tunni ajakava ja harjutused (20 minutit) 

0-10 min – veeohutustemaatika tutvustamine õpilastele (sh käitumine basseinis ja basseini 
ääres). 

10-15 min – harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool).  

Abiõpetaja on basseini serval ja teine vees (kui grupis on 12 last).  

NB! Õpetajad on valmis võtma õpilase veest välja kohe kui paistab, et laps ei tunne end 
turvaliselt või mugavalt. Veest eemaldatud õpilane jääb  koos abiõpetajaga basseini äärele 
teiste tegevust vaatama. Abiõpetaja veendub, et igale veest eemaldatud õpilasele saaks keha 
ümber rätik, et nad ei külmetuks. 

NB! Olenemata klassi õpilaste arvust on esimestes tundides ujumisõpetajal soovituslik 
kasutada kas mõne teise õpetaja või lapsevanema abi. 

15-20 min – harjutus „Veekeeris“ (vt kirjeldus eespool). 

Selle harjutuse käigus võib tekkida taaskord olukordi, mil õpilasi tuleb veest välja võtta. 

20-25 min – harjutus „Tunnel“ (vt kirjeldus eespool).  
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Selle harjutuse käigus saab õpilased jaotada kahte gruppi. Need, kes saavad hästi hakkama ja 
tunnevad ennast vees hästi ning need, kes ennast vees veel nii hästi ei tunne.  

25-30 min – „Põhiharjutus 4“ (vt kirjeldus eespool). 

Harjutus on mõeldud selleks, et pakkuda ka kõige osavamatele väljakutseid ja vahvaid 
tegevusi. 

2. tund 
Tunnis omandatavad oskused: vees olemine ja liikumine. Veeohutus. 

Tunni olulisemad tegevused: veega tutvumine ja vees liikumine. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 
1) Harjutus „Patsi punumine“  
Õpilased jaotatakse kahte gruppi. Grupid seisavad näod vastamisi pikas rivis. Vastasgruppide 
esimesed õpilased võtavad teise grupi õpilastel paremast käest kinni, astuvad poolkaares 
mööda, haaravad järgmistel õpilastel vasakust käest, astuvad poolkaares mööda, uuesti 
paremast käest jne. 

2. tunni ajakava ja harjutused (30 minutit) 

0-6 min – õpetaja läheb koos õpilastega duširuumi ja veendub, kas õpilased pesevad ennast 
enne basseini minekut? Kas kasutavad seepi? Kas lasevad dušist vett pähe ning kas neil on 
samal ajal silmad lahti või kinni? 

6-11 min – õpetaja on basseinis ja näitab õpilastele kui sügav vesi on, seejärel läheb välja ja 
näitab õpilastele, kuhu maani neile vesi ulatub. Korratakse üle veeohutusalased reeglid. 

11-13 min – õpilased istuvad basseini servale ja siputavad vees jalgu nii, et vett pritsib. 

13-19 min – õpilased kõnnivad kallakut, redelit või  treppi mööda basseinivette. Lapsed 
kõnnivad basseini serva ääres, hoides vajadusel servast või õpetajast kinni.  

19-25 min – õpilased sooritavad järgnevad harjutused: basseinis ringi kõndimine; selg ees 
kõndimine; kiiresti kõndimine; pikkade sammudega kõndimine. 

25-30 min – õpilased sooritavad järgnevad harjutused: paarilisega koos kõndimine; reas 
kõndimine; nn patsi punumine (vt kirjeldus eespool). 

3. tund 
Tunnis omandatavad oskused: vees olemine ja liikumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Segamini tuba“ ja „Pese ennast“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (ujumislauad, hõljumist 
parandavad abivahendid nn vööd, suured ja väikesed pallid jne). Õpilased liiguvad asjade 
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vahelt läbi ilma neile vastu minemata. Harjutust saab teostada joostes, kõndides ja selg ees - 
õpilased proovivad erinevaid vees liikumise viise. Lapsed peavad nö toa ära koristama ning 
võistlevad omavahel, kes kogub enim vahendeid. 

2) Harjutus „Pese ennast“ 
Õpilased seisavad vees ja pritsivad kätega vett näole, kõrvadele, juustele ja üle pea.  
Õpilased näitavad üksteisele kordamööda erinevaid pesemise viise ja teised jäljendavad. 

3) Harjutus „Paarilisega vees liikumine“ 
Õpilased viskavad üksteisele vees liikudes palli. 

3. tunni ajakava ja harjutused (30 min)  

0-2 min – õpilased istuvad basseini serval ja pritsivad jalgadega siputades vett. 

2-7 min - õpilased sooritavad järgnevad harjutused: kõnnivad basseinis ringi; kõnnivad selg 
ees; kõnnivad kiiresti; kõnnivad pikkade sammudega. 

7-17 min - harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool). 

17-25 min – harjutus „Pese ennast“ (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – harjutus „Paarilisega vees liikumine“ (vt kirjeldus eespool). 

 

4. tund 
Tunnis omandatavad oskused: vee liikumapanemisega vee omaduste tundma õppimine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Veetransport“, „Purskkaev“ ja „Dušš“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Veetransport“ 
Lapsed jaotatakse 3-4 liikmelistesse gruppidesse ning nende ülesandeks on plastiktopsis 
vedada vett ühest basseini servast teise, kus tuleb täita basseini serval olev anum. 
Võisteldakse selles, missugune grupp täidab anuma kõige kiiremini. 

2) Harjutus „Purskkaev“ 
Õpilased asetavad peopesad kokku nii, et sõrmed on suunatud basseini põhja suunas ja 
randmed ülespoole vee pinnal. Õpilased viivad randmed teineteisest eemale ja suruvad need 
jõuliselt kokku nii, et randmeid kokku viies purskab vesi peopesadest ülesse ja tekitab nn 
purskkaevu. 

3) Harjutus „Patsi punumine“  
Õpilased jagatakse kahte gruppi. Grupid seisavad näod vastamisi pikas rivis. Vastasgruppide 
esimesed õpilased võtavad paremast käest kinni, astuvad poolkaares mööda, haaravad 
järgmisel õpilasel vasakust käest, astuvad poolkaares mööda, uuesti paremast käest jne. 

4) Harjutus „Dušš“  
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 
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Harjutuse väljakutse õpilastele: selleks, et saada dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

5) Harjutus „Kullimäng“ 
Õpilased hakkavad vees üksteist taga ajama. See, keda puudutatakse, peab teisi püüdma. Kes 
teist puudutab, saab ise vabaks. Mängu saab mängida ka ühe või mitme palliga. See, kelle käes 
on pall, seda ei saa püüda. 

4. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-6 min – harjutus „Veetransport“ (vt kirjeldus eespool). 

6- 11 min – harjutus „Purskkaev“ (vt kirjeldus eespool). 

11-15 min – harjutus „Patsi punumine“ (vt kirjeldus eespool). 

15-22 min – harjutus „Dušš“ (vt kirjeldus eespool). 

22-30 min – harjutus „Kullimäng“ (vt kirjeldus eespool). 

5. tund 
Tunnis omandatavad oskused: vee liikumapanemisega vee omaduste tundma õppimine.  

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Keeristorm“ ning “Testharjutused 1 ja 2“ 

Tunnis teostatakse esimene arvestus, mille positiivse sooritamise järel on õpilane valmis 
omandama sukeldumisoskust. Arvestus seisneb „testharjutuse 1“ ja „testharjutuse 2“ 
sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (lauad, hõljumist parandavad 
abivahendid, suured ja väikesed pallid jne). Õpilased liiguvad asjade vahelt läbi ilma neile vastu 
minemata. Harjutust saab sooritada joostes, kõndides ja selg ees. 

Harjutuse eesmärgiks on saada hõljuvad vahendid käeliigutuste abil basseini servale ilma neid 
otseselt puudutamata. 

2) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

3) Harjutus „Testharjutus 1“ 
Õpilane peab suutma „transportida“ veepinnal hõljuvat ujumislauda käeliigutuste abil 
vähemalt 5 m, ilma, et ta seda otseselt puudutaks.  
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4) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

5) Harjutus „Testharjutus 2“ 
Õpilased moodustavad paarid. Seistakse puusasügavuses vees ja üks õpilane laseb paarilisel 
endale vähemalt 15 sekundi jooksul vett peale pritsida. Lubatud on end kätega kaitsta, aga 
mitte vee eest ära pöörata.  

5. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 

13-20 min – arvestuse sooritamine  

Sh 3 min – ujuvlaua edasiliigutamine lõua abil. 

Sh 4 min – harjutus „Testharjutus 1“ (vt kirjeldus eespool). 

20- 25 min – arvestuse sooritamine  

Sh 2 min – harjutuse „Dušš“ sooritamine (vt kirjeldus eespool).  

3 min – harjutus „Testharjutus 2“ (vt kirjeldus eespool) 

25-30 min – õpilased valivad ise harjutuse.  

6. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, pea vee alla panemine, vee all silmade 
avamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Mullide puhumine“ ja „Veealune muusika“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, lastakse seejärel kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Mullide puhumine“ 
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Õpilane seisab puusasügavuses vees, tõmbab kopsud õhku täis, kükitab nii, et suu on veepiiril 
ja puhub mulle. 

Harjutuse väljakutse õpilastele: puhutakse nii suuri kui väikeseid mulle.  

3) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

4) Harjutus „Nina kaudu mullide puhumine“ 
Harjutuse väljakutse õpilastele: mulle tuleb puhuda nina kaudu välja hingates. 

5) Harjutus „Veealune muusika“ 
Õpilased seisavad rinnuni vees, hingavad kopsud õhku täis, lasevad kergelt kükakile ning 
asetavad pea kuklasse ja vette viisil, et kõrvad on vee all. Üks õpilastest lööb metallist esemega 
vastu redelit. Õpilased peavad nimetama kuuldud löökide arvu. 

Harjutuse väljakutse õpilastele: vee alla tuleb sukelduda kogu kehaga. 

6) Harjutus „Mullitaja“ 
Õpilased seisavad rinnuni vees, natuke kükakil, hingavad sisse, asetavad kogu näo vee alla ning 
hingavad tugevasti suu ja nina kaudu välja. Vaadatakse kui suuri mulle suudab keegi puhuda. 
Pärast harjutust ei tohi keegi näo pealt vett ära pühkida ega silmi hõõruda. 

7) Harjutus „Veetransport 1“  
Õpilased veavad plasttopsis vett ühest basseini servast teise ja kallavad selle basseini 
vastasäärel olevasse ämbrisse. Harjutust võib teha ka teatevõistlusena. Võidab võistkond, kes 
suudab basseini vastas äärel oleva ämbri kõige kiiremini täita. 

6. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – õpilane peab jooksma basseini teise serva ning sooritama harjutuse „Keeristorm“ 
(vt kirjeldus eespool). 

5-14 min – harjutus „Mullide puhumine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilane puhub suuri ja väikeseid mulle 

Sh 3 min – õpilane sooritab harjutuse „Dušš“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – harjutus „Nina kaudu mullide puhumine“ (vt kirjeldus eespool).  

14- 23 min – harjutus „Veealune muusika“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – kõrvad vee all heli kuulamine. 

Sh 3 min – harjutus „Dušš“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – kõrvad vee all heli kuulamine või siis kogu kehaga vee all olles heli 
kuulamine. 
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23-25 min – harjutus „Mullitaja“ (ettevalmistus järgmiseks ujumistunniks) (vt kirjeldus 
eespool).  

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Veetransport 1“ 
(vt kirjeldus eespool).  

7. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, pea vee alla panemine, vee all silmade 
avamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Näo pesemine 1+2“, „Mullitaja“ ja „Sõrmede 
loendamine 1“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Ujumislaua liigutamine risti üle basseini“  
Õpilane  „transpordib“ veepinnal hõljuvat ujumislauda käeliigutuste abil risti üle basseini, ilma, 
et ta seda otseselt puudutaks.  

2) Harjutus „Mullide puhumine“ ( vt. kirjeldust eespool). 
Õpilased seisavad puusasügavuses vees, tõmbavad kopsud õhku täis, kükitavad nii, et suu on 
veepiiril ja puhuvad mulle. 

Harjutuse väljakutse õpilastele: puhutakse suuri kui ka väikeseid mulle. 

3) Harjutus „Näo pesemine 1“. 
Õpilased seisavad rinnuni vees, kallutavad ülakeha ette, pesevad vett pritsides nägu ning 
hoiavad sealjuures silmad lahti. Vett näolt käega maha pühkida ei tohi. Õpilased sooritavad 
harjutust 20-30 sekundit ning teevad siis lühikese pausi. 

4) Harjutus „Näo pesemine 2“ (väljakutse õpilastele). 
Õpilased seisavad rinnuni vees ning „pesevad“ nägu nii, et panevad selle üleni vette. Harjutust 
sooritatakse 20-30 sekundit, misjärel tehakse lühike paus. 

5) Harjutus „Mullitaja“ 
Õpilased seisavad rinnuni vees, natuke kükakil, hingavad sisse, asetavad kogu näo vee alla ning 
hingavad tugevasti suu kaudu sisse ja nina kaudu välja. Vaadatakse kui suuri mulle suudab 
keegi puhuda. Pärast harjutust ei ole lubatud näo pealt vett ära pühkida ega silmi hõõruda. 

6) Harjutus „Sõrmede loendamine 1“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Seistakse puusasügavuses vees. Üks paarilistest hingab sisse, 
hoiab hinge kinni, kõverdab põlved ja laseb kogu pea ja keha vee alla. Vee all teeb õpilane 
silmad lahti. Samal ajal näitab teine paariline vee all olevale õpilasele oma sõrmi. Veepinnale 
tõustes tuleb öelda, mitu sõrme vee all näidati. 

7) Harjutus „Raamatu lugemine“  
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 
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8) Harjutus „Auto tagurdamine“  
Õpilased võtavad paaridesse, üks kõnnib tagurpidi, teine juhatab talle teed, et vältida 
kokkupõrget. 

9) Harjutus „Pimeda juhtimine“  
Õpilased on kahekaupa paaris, üks kõnnib teise järel. Tagumine õpilane paneb silmad kinni ja 
asetab käed eesolija õlgadele. Vastavalt kokkuleppele vahetavad „juht” (avatud silmadega) 
ja juhitav kohad. 

7. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Ujumislaua liigutamine risti üle basseini“ ja „Mullide puhumine“ (vt 
kirjeldused eespool). 

5-11 min – harjutus „Näo pesemine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutus „Näo pesemine 1“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutus „Näo pesemine 2“ (väljakutse õpilastele) (vt kirjeldus eespool).  

11-17 min – harjutus „Mullitaja“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased teevad mulle nina ja suuga õhku välja puhudes. 

Sh 3 min – õpilased hüppavad vees üles ja alla ning puhuvad vee all mulle.  

17-23 min – „Sõrmede loendamine 1“  

Sh 3 min – õpilased moodustavad paarid. Üks paarilistest sukeldub vee alla ja teine, 
kes parasjagu ei sukeldu, paneb oma sõrmed teise näo lähedale, et vees olev õpilane 
saaks sõrmi loendada. Veepinnale tõustes öeldakse, mitu sõrme näidati. 

Sh 3 min – harjutus, kus õpilased otsivad basseini põhjast erinevaid vahendeid.  

23-25 min – harjutus „Raamatu lugemine“ (sissejuhatuseks järgmisesse tundi) (vt kirjeldus 
eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Auto 
tagurdamine“ ning „Pimeda juhtimine“ (vt kirjeldused eespool). 

8. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, vee alla sukeldumine, esemete põhjast 
toomine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Ujumislaua tõstmine“, „Ujumislaudade liigutamine 
2“, „Raamatu lugemine“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Näo pesemine 1 ja 2“ 

 Harjutus „Näo pesemine 1“ 
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Õpilased seisavad rinnuni vees, kallutavad ülakeha ette, pesevad vett pritsides nägu ning 
hoiavad sealjuures silmad lahti. Vett näolt käega maha pühkida ei tohi. Harjutust sooritatakse 
20-30 sekundit, misjärel tehakse lühike paus. 

 Harjutus „Näo pesemine 2“ õpilastele,  kes on saanud selgeks harjutuse „Näo 
pesemine 1“ ja kellele see on osutunud  liiga kergeks. Need õpilased saavad liikuda 
järgmise harjutuse juurde, milles terve nägu pannakse vee alla. Õpilastele võib 
vabatahtlikut näo vee alla panemine saada  esimesel korral  väljakutseks ja veehirmu 
ületamiseks. 

Õpilased seisavad rinnuni vees ning „pesevad“ nägu nii, et pistavad selle üleni vette. Harjutust 
sooritatakse 20-30 sekundit, misjärel tehakse lühike paus. 

2) Harjutus „Ujumislaua tõstmine“. 
Õpilased sukelduvad ujumislaua alla, tõusevad püsti ja püüavad seda pea peal tasakaalus 
hoida. 

3) Harjutus „Ujumislaudade liigutamine 2“. 
Ujumislauad on basseinis laiali ja õpilased tohivad neid liigutada ainult lõua või laubaga 
lükates. Lastel tuleb panna 3 ujumislauda üksteise järel ühele joonele.  

4) Harjutus „Raamatu lugemine“. 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et saavutaksid asendi, kus nad istuvad basseini põhjas, 
silmad lahti, rahulikult sealjuures välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda 
ees, peopesad ülespoole ja „lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks 
paarilistest „loeb“ ja teine püüab kuulata ja järele korrata. 

5) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada nn 
dušši survet tugevamaks, peavad õpilased hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma 
saavutada dušši erinevate pritsimise meetoditega. 

6) Harjutus „Postipakk“  
Õpilased transpordivad ujumislauda (vm esemeid) neile vett pritsides (sobib hästi 
teatevõistluseks). 
 

8. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Näo pesemine“ (vt kirjeldus eespool). Lisaks sooritavad õpilased harjutuse, 
kus hüppavad ülesse ja vee alla minnes puhuvad mulle.  

5-11 min – harjutus „Ujumislaua tõstmine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased sukelduvad ujumislaua alt läbi. 

Sh 3 min – õpilased sukelduvad ujumislaudade alla, tõusevad nende all püsti ja igaüks 
püüab ujumislauda pea peal tasakaalus hoida.  

11-17 min – harjutus „Ujumislaudade liigutamine 2“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased lükkavad ujumislauda edasi lõuaga. 
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Sh 3 min – õpilased lükkavad ujumislauda edasi laubaga. 

17-25 min – harjutus „Raamatu lugemine“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – õpilased hüppavad üles, hingavad sisse, istuvad basseinipõhja ja  avavad 
silmad. 

Sh 2 min – harjutus „Dušš“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – õpilased istuvad basseini põhja ning loevad „raamatut“ kõvasti kaaslasele 
ette. 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Postipakk“, kus 
kasutatakse transportimiseks erinevaid vahendeid (vt kirjeldus eespool).  

9. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, vee alla sukeldumine, esemete põhjast 
toomine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Loenda sõrmi 2“, „Esemete põhjast toomine“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Patsi punumine“ 
Õpilased jagatakse kahte gruppi. Grupid seisavad näod vastamisi pikas rivis. Vastasgruppide 
esimesed õpilased võtavad paremast käest kinni, astuvad poolkaares mööda, haaravad 
järgmisel õpilasel vasakust käest, astuvad poolkaares mööda, uuesti paremast käest jne. 
3) Harjutus „Sõrmede loendamine 1“ 

Õpilased võtavad paaridesse. Seistakse puusasügavuses vees. Üks paarilistest hingab sisse, 
hoiab hinge kinni, kõverdab põlved ja laseb kogu pea ja keha vee alla vajuda. Vee all teeb 
õpilane silmad lahti. Samal ajal näitab teine paariline vee all olevale õpilasele oma sõrmi. 
Veepinnale tõustes tuleb öelda, mitu sõrme vee all näidati. 

4) Harjutus „Sõrmede loendamine 2“ 
Õpilased moodustavad paarid. Paarilised sukelduvad koos vee alla. Üks paarilistest näitab 
teatud arvu sõrmi, teine vaatab seda ja näitab paarilisele vastu, mitut sõrme ta nägi. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: julgus vee all silmi avada; mitte pühkida vee peale tulekul 
kätega näolt vett ära; oodata sissehingamisega seni, kuni pea on täielikult vee peal.  
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5) Harjutus „Põhjast esemete toomine“ 
Õpilased seisavad puusasügavuses vees, sukelduvad ja puudutavad käega põhja. Toovad 
põhjast koos paarilisega esemeid veepinnale.  

6) Harjutus „Küünarvarre sukeldumine“ 
Moodustatakse paarid. Üks paarilistest seisab 1,5 m kaugusel ja hoiab käsivart ettesirutatud 
asendis veepinna lähedal. Teine õpilane sukeldub paarilise käsivarre alt läbi. Toimub rollide 
vahetus. 

7) Harjutus „Näo pesemine 2“ 
Õpilased seisavad rinnuni vees ning „pesevad“ nägu nii, et panevad selle üleni vette. Harjutust 
sooritatakse 20-30 sekundit, misjärel tehakse lühikene paus. 

8) Harjutus „Lauatennis“ 
Õpilased puhuvad lauatennisepalli ilma käte abita põiki üle basseini. 
 

9. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Keeristorm“ ja „Patsi punumine“ (vt kirjeldused eespool). 

5-14 min – harjutus „Sõrmede loendamine 2“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – harjutus „Sõrmede loendamine 1“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased hüppavad üles ja seejärel vee alla mulle puhuma. 

Sh 3 min – harjutus „Sõrmede loendamine 2“ (vt kirjeldus eespool). 

14-23 min – harjutus „Põhjast esemete toomine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 4 min – õpilased seisavad puusasügavuses vees, sukelduvad ja puudutavad käega 
põhja. 

Sh 5 min – moodustatakse paarid. Õpilased toovad põhjast koos paarilisega  esemeid 
veepinnale.  

23-25 min – harjutus „Küünarvarresukeldumine“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus 
eespool).  

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Näo pesemine 
2“ ning harjutus „Lauatennis“ (vt kirjeldused eespool). 

10. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, paarilise jalgade vahelt läbi 
sukeldumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Küünarvarresukeldumine“, „Uppuvate rõngaste 
vahetamine“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 
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1) Harjutus „Ujumislaudade liigutamine 2“ 
Ujumislauad on basseinis laiali ja neid võib liigutada vaid lõua või laubaga lükates. Õpilastel  
tuleb sel viisil panna 3 ujumislauda üksteise järel ühele joonele. 

2) Harjutus „Ujumislaua tõstmine“  
Õpilased sukelduvad ujumislaudade alla, tõusevad püsti ja püüavad ujumislaudu pea peal 
tasakaalus hoida. 

3) Harjutus „Küünarvarre sukeldumine“ 
Moodustatakse paarid. Üks paarilistest seisab 1,5 m kaugusel ja hoiab käsivart ettesirutatud 
asendis veepinna lähedal. Teine õpilane sukeldub paarilise käsivarre alt läbi. Toimub rollide 
vahetus. 

4) Harjutus „Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

5) Harjutus „Uppuvate ujumisrõngaste vahetamine“ 
Moodustatakse paarid. Õpilane sukeldub koos paarilisega vee alla. Ühel paarilistes on käes 2 
nn uppuvat rõngast, mida ta ulatab vee all olles järgemööda oma paarilisele.  

Harjutuse väljakutse õpilasele: mõlemad paarilised keeravad ennast vee all ümber oma telje 
ring enne kui paarilisele rõngad ulatatakse; vee alla võetakse 3-4 rõngast ja antakse need 
ühekaupa üle. Kui õpilased suudavad, siis annab paariline, kes esialgu rõngad sai, need kohe 
ka vee all tagasi.  

6) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda.  

7) Harjutus „Ehitusplats“ 
Õpetaja viskab legoklotsid basseini põhja laiali ja õpilased toovad klotsid ühekaupa põhjast 
välja ning ehitavad klotsidest kujusid basseini servale oma nn ehitusplatsile. 

10. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Ujumislaudade liigutamine 2“ ja „Ujumislaua tõstmine“ (vt kirjeldused 
eespool). 

5-14 min – harjutus „Küünarvarre sukeldumine“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – moodustatakse paarid. Õpilane sukeldub kaaslase ettesirutatud ning 
veepiiril seisva käe alt läbi. 

Sh 3 min – harjutus „Raamatu lugemine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – moodustatakse paarid. Õpilane sukeldub 1,5 m kaugusel asetseva paarilise 
ettesirutatud käe alt läbi. 

14-23 min – harjutus „Uppuvate ujumisrõngaste vahetamine“ (vt kirjeldus eespool). 



19 
 

23-25 min – harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus 
eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Ehitusplats“ (vt 
kirjeldus eespool). 

11. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, paarilise jalge vahelt läbi sukeldumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Sukeldumine läbi rõnga“ ja „Korja üles 52 asja“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Purskkaev“ 
Õpilased asetavad peopesad kokku nii, et sõrmed on suunatud basseini põhja suunas ja 
randmed ülespoole vee pinnal. Õpilased viivad randmed teineteisest eemale ja suruvad need 
jõuliselt kokku nii, et randmeid kokku viies purskab vesi peopesadest ülesse ja tekitab nn 
purskkaevu. 

3) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

4) Harjutus „Lauatennis“  
Õpilased puhuvad lauatennisepalli ilma käte abita põiki üle basseini. 
5) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 

Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua veepinnale võimalikult palju esemeid.  

6) Harjutus „Kätel seis“ 
Õpilastel palutakse seista vee all käte peal. Selgitatakse välja, kes seda suudab. 

7) Harjutus „Ujumislaudade liigutamine 2“ 
Ujumislauad on basseinis laiali ja neid võib liigutada ainult lõua või laubaga lükates. Õpilastel 
tuleb panna 3 ujumislauda üksteise järel ühele joonele. 

8) Harjutus „Küünarvarre sukeldumine“ 
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Moodustatakse paarid. Üks paarilistest seisab 1,5 m kaugusel ja hoiab käsivart ettesirutatud 
asendis veepinna lähedal. Teine õpilane sukeldub paarilise käsivarre alt läbi. Toimub rollide 
vahetus. 

11. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Keeristorm“ ja „Purskkaev“ (vt kirjeldus eespool). 

5- 17 min – harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 4 min – õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mis on osaliselt vee all. 

Sh 4 min – harjutus „Lauatennis“. Korraldatakse teatevõistlusena 2-4 korda.  

Sh 4 min – õpilased sukelduvad läbi sügavamal vees oleva võimlemisrõnga. 

17-23 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – 2-4 õpilast korjavad vee alt esemeid. 

Sh 3 min – õpilased on jaotatud kahte gruppi. Võisteldakse omavahel, kumb võistkond 
toob pinnale rohkem asju.  

23-25 min – harjutus „Kätel seis“ (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused 
„Ujumislaudade liigutamine 2“ ja „Küünarvarre sukeldumine“, mida tuleb mitu korda läbi teha 
(vt kirjeldused eespool).  

12. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, paarilise jalge vahelt läbi sukeldumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Kätelseis“ ja „Põhiharjutus 3“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Veetransport 1“  
Õpilased veavad vett plasttopsis ühest basseini servast teise ja kallavad selle basseini 
vastasäärel olevasse ämbrisse. Harjutust võib teha ka teatevõistlusena. Võidab võistkond, kes 
suudab basseini vastas äärel oleva ämbri kõige kiiremini täita. 

2) Harjutus „Kätel seis“ 
Õpilastel palutakse seista vee all käte peal. Selgitatakse välja, kes seda suudab. 

3) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

4) Harjutus „Põhiharjutus 3“ 
Moodustatakse paarid. Õpilased seisavad nn tõukeasendis basseini ääre juures, 
puusasügavuses vees ning paarilistest ca 0,5 m kaugusel. Üks paarilistest sirutab käed ette, 
hingab sisse, sukeldub vee alla, haarab harkisjalu seisval paarilisel pahkluudest kinni, tõmbab 
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end tema jalgade vahelt läbi ja tõuseb kaaslase selja taga pinnale. Õpilane ootab hingamisega 
kuni pea on korralikult taas vee peal.  

5) Harjutus „Mullitaja“  
Õpilane sukeldub nii, et terve nägu on vee all. Hingab tugevasti suu ja nina kaudu välja ning 
proovib puhuda võimalikult suuri mulle. Lapsed puhuvad mulle, teevad väikese pausi ja 
puhuvad uuesti. Pärast harjutust ei tohi näo pealt vett ära pühkida ega silmi hõõruda. 

6) Harjutus „Hüppa vette“ 
Õpilased seisavad basseini serval, hüppavad vette ning lasevad kehal põhja vajuda.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: enese edaspidi ja tagurpidi vette rullimine; basseini serval 
rivis istumine ja üksteisest kinni hoidmine, misjärel lasevad õpilased ennast järjest ühe kaupa 
vette kukutada; õpilane kukutab ennast vette külg ees.  

7) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

8) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilastele: selleks, et saada nn dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

12. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Veetransport 1“ (vt kirjeldus eespool).  

5-11 min – harjutus „Kätel seis“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – õpilased puudutavad kätega põhja. 

Sh 3 min – õpilased seisavad kätel, jalad õhus. Selgitatakse välja, kes seisab niimoodi 
kõige kauem. 

11-15 min – harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ (vt kirjeldus eespool). 

Harjutuse väljakutse õpilastele: proovitakse sukelduda ka läbi mitme rõnga.  

15-23 min – harjutus „Põhiharjutus 3“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased sukelduvad vee alla ja vaatavad paariliste jalgade vahelt läbi. 

Sh 2 min – harjutus „Mullitaja“ Näo pesemine 1 (vt kirjeldused eespool). 
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Sh 5 min – harjutuse „Põhiharjutus 3“ sooritamine (vt kirjeldus eespool). 

23-25 min – harjutus „Hüppa vette“ (järgmise korra sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Keeristorm“ 
mitme pausiga, et sooritada ka harjutus „Dušš“ (vt kirjeldus eespool).  

13. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, basseini servalt vette hüppamine ja 
põhjast esemete toomine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Hüppa vette“, „Hüpe püstiasendis“ ja „Pomm 1“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

2) Harjutus „Hüppa vette“  
Õpilased seisavad basseini serval, hüppavad vette ning lasevad kehal põhja vajuda.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: enese edaspidi ja tagurpidi vette rullimine; basseini serval 
rivis istumine ja üksteisest kinni hoidmine, misjärel lasevad õpilased ennast järjest ühe kaupa 
vette kukutada; õpilased kukutavad ennast vette külg ees. 

3) Harjutus „Hüppa püstiasendis“  
Õpilased hüppavad vette ja lähevad risti teise basseini serva. Poolel teel sooritavad harjutuse 
„Sukeldumine läbi rõnga“ (vt järgmine kirjeldus). Õpilased tulevad teisel pool basseinis veest 
välja ja kõnnivad algusesse tagasi.  

4) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“  
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõngaste, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

5) Harjutus „Pomm 1“  
Õpilased hüppavad vette nii, et tõmbavad jalad ülesse. Eesmärgiks on teha suur plartsatus ja 
nii kõrged lained kui võimalik.  

6) Harjutus „Tunnel“  
Õpilased seisavad kahekaupa, näod vastamisi ja hoiavad üksteisel kätest kinni - niimoodi 
moodustatakse justkui sild. Üks paar läheb „silla” alt läbi ja jääb viimase paari taha seisma, 
järgmine paar läheb mõlema paari alt läbi, jääb nende taha seisma jne. 

13. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Hüppa vette“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased istuvad basseini serval, hüppavad vette ning lasevad kehal vee alla 
vajuda. 
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Sh 5 min – õpilased kasutavad vette hüppamisel väljakutseid (vt kirjeldus eespool, 
harjutuse „Hüppa vette“ all). 

13-19 min – harjutus „Hüppa püstiasendis“ (vt kirjeldus eespool).  

19- 25 min – harjutus „Pomm“ (vt kirjeldus eespool).  

25- 30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Tunnel“ (vt 
kirjeldus eespool).  

14. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, vee all silmade lahti hoidmine,  basseini 
servalt vette hüppamine, põhjast esemete toomine, paarilise jalgade vahelt läbi sukeldumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Hüpe ja raamatu lugemine“, „Põhiharjutus 4“ 

Tunnis teostatakse ujumise algõpetuse 2. arvestus, mille positiivse sooritamise järel on 
õpilane valmis omandama hõljumisoskust. Arvestus seisneb „Põhiharjutus 4“ sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (lauad, vööd, suured ja väikesed 
pallid jne). Õpilased liiguvad asjade vahelt läbi ilma neile vastu minemata. Harjutust saab 
teostada joostes, kõndides ja selg ees - õpilased proovivad erinevaid vees liikumise viise. 
Õpilased peavad nö toa ära koristama ning võistlevad omavahel, kes kogub enim vahendeid. 

2) Harjutus „Hüpe ja raamatu lugemine“ 
Õpilased hüppavad vette ja  lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad 
lahti, rahulikult välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad 
ülespoole ja „lugema“ valjusti tähti. 

3) Harjutus „Põhiharjutus 4“ 
Õpilased seisavad basseini äärel, hingavad sisse, hüppavad vette käed keha kõrval. Pööravad 
vee all keha nii, et pea ja käed oleksid kõige sügavamal. Hoiavad silmad lahti, orienteeruvad, 
haaravad esemeid, tõukavad end basseini põhjast lahti ning tõusevad koos esemetega 
veepinnale ja panevad esemed basseini äärele.  

4) Harjutus „Puu langeb“ 
Õpilased seisavad puusasügavuses vees püsti, käed vastu keha, hingavad sügavalt sisse ning 
lasevad kehal ettepoole langeda (nagu puu, mida raiutakse). Õpilased jäävad lõdvestunult 
vette lebama.  

5) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

14. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool). 
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5-13 min – harjutus „Hüpe ja raamatu lugemine“  

13-23 min – arvestuse sooritamine.  

Harjutus „Põhiharjutus 4“ (vt kirjeldus eespool). Harjutust sooritab igast grupist 1 laps korraga.  

23-25 min – harjutus „Puu langeb“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Korja üles 52 
asja“ (vt kirjeldus eespool).  

15. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, veepeal rinnuli hõljumine, sirutatud 
horisontaalse asendi saavutamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Puu langeb“, „Pall“ ja „Meritäht“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Ujumislaua tõstmine“ 
Õpilased sukelduvad ujumislaudade alla, tõusevad püsti ja püüavad neid pea peal tasakaalus 
hoida. 

2) Harjutus „Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

3) Harjutus „Puu langeb“  
Õpilased seisavad puusasügavuses vees püsti, käed vastu keha, hingavad sügavalt sisse ning 
lasevad kehal ettepoole langeda (nagu puu, mida raiutakse). Õpilased jäävad lõdvestunult 
vette lebama. 

4) Harjutus „Pall“  
Õpilased hingavad sügavalt sisse, hüppavad üles ja võtavad nn korgi asendi (hoiavad kätega 
säärte ümbert kinni ja lasevad kehal vajuda). Hoiavad hinge kinni ja lasevad kehal pinnale 
tõusta.  

5) Harjutus „Meritäht“ 
Õpilased võtavad korgi asendi ja tõusevad veepinnale, sirutavad käed ja jalad tähekujuliselt 
kõrvale välja ja püüavad sedasi veepinnal hõljuda.  

6) Harjutus „Nool“ 
Õpilased seisavad basseinis, käed otse üles sirutatud ja pead käsivarte vahel (õlavarred 
katavad kõrvu). Õpilased sirutavad oma keha nii hästi kui suudavad (nii, et keha oleks justkui 
nool). Õpilased lasevad kehal ettepoole kukkuda ja proovivad hõljuda nagu nooled.   

7) Harjutus „Kaugushüpe“  
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Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis, võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Vajuvad basseini põhja, tõukavad end põhjast üles ja tõusevad pinnale. 

8) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

15. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Ujumislaua tõstmine“ ja „Raamatu lugemine“ (vt kirjeldus eespool).  

5-11 min – harjutus „Puu langeb“ Seisa puusasügavuses vees püsti, käed all vastu keha – 
hinga sügavalt sisse – lase kehal ettepoole langeda nagu puu, mida raiutakse – jää 
lõdvestunult vette lebama ja hõlju veepinnal või sellest allpool nii kaua kui võimalik. 

Sh 3 min – õpilased hingavad sügavalt sisse ja asetavad ülakeha ning pea vette. 

Sh 3 min – nn „Puu langeb“ (vt kirjeldus eespool). 

11-17 min – harjutus „Pall“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased hingavad sügavalt sisse ja asetava ülakeha ja pea vette. Tõmbavad 
jalad üles ja kõverdavad kõhu vastu ning hoiavad kätega jalgade ümbert kinni. 

Sh 3 min – sama harjutus, mis eespool kirjeldatud, aga algab hüppega üles. 

17-23 min – harjutus „Meritäht“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – veepinnal nn tähekujuliselt hõljumise harjutus. 

Sh 3 min – harjutuste „Pall“ ja „Meritäht“ sooritamine vaheldumisi nii mitu korda kui 
õpilane suudab (vt kirjeldused eespool).  

23-25 min – harjutus „Nool“ (järgmise tunni sissejuhatuseks“ (vt kirjeldus eespool).  

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutuste „Kaugushüpe“ 
ja „Sukeldumine läbi rõnga“ sooritamine mitu korda (vt kirjeldused eespool).  
 

16. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, veepeal rinnuli hõljumine, sirutatud 
horisontaalse asendi saavutamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Nool“, „Tähemäng“ ja „Põhiharjutus 5“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

2) Harjutus „Nool“ 
Õpilased seisavad basseinis, käed otse üles sirutatud ja pead käsivarte vahel (õlavarred 
katavad kõrvu). Õpilased sirutavad oma keha nii hästi kui suudavad (nii, et keha oleks justkui 
nool). Õpilased lasevad kehal ettepoole kukkuda ja proovivad hõljuda nagu nooled.   
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3) Harjutus „Tähemäng“ 
Õpilased moodustavad paarid. Üks paarilistest hõljub veepinnal ja moodustab oma kehaga 
kirjatähe. Teine paarilistest püüab mõistatada, mis tähega on tegemist. Vahetatakse rollid.  

4) Harjutus „Põhiharjutus 5“ 
Õpilased seisavad puusasügavuses vees, hingavad sisse, kõverdavad jalad nii palju kui 
võimalik, haaravad kätega jalgade ümbert kinni ja võtavad korgi asendi. Lapsed sirutavad kogu 
keha nii hästi kui suudavad ja võtavad sisse horisontaalse sirutatud asendi (nn täht). Lasevad 
kehal hõljuda, nägu vees, nii kaua kui suudavad.  

5) Harjutus „Allveelaev“ 
Moodustatakse kolmeliikmelised grupid. Üks õpilastest lebab vees selili nagu allveelaev ning 
hoiab ujumise abivahendit nn nuudlit põiki üle kõhu. Samal aja hoiavad tema kaks paarilist nn 
nuudli otstest kinni.  

6) Harjutus „Üks-kaks-kolm transport“  
Harjutuse jaoks on tarvis õpetajal varuda järgmised vahendid: kaks võimlemisrõngast, igale 
paarile üks lauatennisepall, üks uppuv merihobu/meritäht vms ja üks uppuv rõngas. Enne 
harjutuse läbiviimist peab õpetaja valmistama vahendite abil vees ette suure ringi. Õpetaja 
seisab võimlemisrõngaste juures ja asetab need oma kohale, kui vaja.  
Õpilased moodustavad paarid, seistakse basseini äärel ning üks õpilastest hoiab 
lauatennisepalli. Iga 20 sekundi järel hüppab üks paar vette. Vee alt tullakse välja nii, et 
mõlemad õpilased on oma võimlemisrõnga sees. Seejärel tullakse rõngast välja ning 
asetatakse lauatennisepall teineteise vahele vette. Palli puhutakse kordamööda, kuni see 
jõuab basseini teise otsa. Seejärel asetatakse pall basseini äärele ning ujutakse ~ 2 m kõrvale, 
kus üks õpilastest sukeldub basseini põhja, et leida sealt nn merihobu. Merihobu nihutatakse 
basseini põhjas nii kaugele kui võimalik, tõustakse pinnale, misjärel sukeldub ja nihutab nn 
merihobu teine paariline jne. Tagasiteel stardipaika asetatakse merihobu basseini äärele, ning 
paar läheb 2 m kõrvale. Seejärel tuuakse paarilisega koos põhjast uppuv rõngas ning 
transporditakse see basseini vastas äärele nii, et hoitakse seda laubal (paariliste laubad 
puudutavad teineteist ja uppuv rõngas on nende vahel). Kui rõngas vette kukub, tuuakse see 
jälle pinnale, seatakse laupade vahele tagasi ja jätkatakse. 
 

16. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Nool“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 5 min – õpilased sooritavad harjutust, kus ülakeha on sirutatud ja nägu vees. 

Sh 3 min – õpilased harjutavad vees sügavalt väljahingamist.  

13-15 min – harjutus „Tähemäng“ (vt kirjeldus eespool). 

15-23 min – harjutus „Põhiharjutus 5“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 6 min – harjutuse „Põhiharjutus 5“ harjutamine 

Sh 2 min – „Põhiharjutus 5“  testimine, kus õpetaja vaatab üle iga õpilase harjutuse 
soorituse. 
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23-25 min – harjutus „Allveelaev“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Üks-kaks-kolm 
transport“ (vt kirjeldus eespool).  

17. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, veepeal selili hõljumine, sirutatud 
horisontaalse asendi saavutamine, vees õigesti hingamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Lamav nool kuival maal“, „Allveelaev“ ja 
„Põhiharjutus 6“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Lamav nool kuival maal“ 
Õpilased lebavad basseini äärel selili nagu allveelaevad. Iga lapse keha, eriti selg peab olema 
nii sirgelt hoitud, et kogu lülisammas puudutab põrandat.  

Harjutuse variatsioon: õpilased seisavad selg tihedalt vastu seina nagu nn püstised 
allveelaevad.  

2) Harjutus „Allveelaev“ 
Moodustatakse kolmeliikmelised grupid. Üks õpilastest lebab vees selili nagu allveelaev ning 
hoiab ujumise abivahendit nn nuudlit põiki üle kõhu. Samal aja hoiavad tema kaks paarilist nn 
nuudli otstest kinni. 

3) Harjutus „Meritäht“ 
Õpilased võtavad korgi asendi, tõusevad veepinnale, sirutavad käed ja jalad tähekujuliselt välja 
ja püüavad sellisel viisil veepinnal hõljuda. Seejärel pööravad lapsed ennast ringi ja püüavad 
samamoodi ka selili hõljuda.  

4) Harjutus „Põhiharjutus 6“ 
Õpilased seisavad puusasügavuses vees nagu allveelaevad. Hingavad sisse, kõverdavad jalad, 
lasevad kehal tahapoole vajuda ja sirutavad jalad välja. Õpilased lasevad kuklal vees puhata ja 
vaatavad otse lakke, hingates sealjuures rahulikult sisse ja välja.  

5) Harjutus „Tähemäng“ 
Õpilased moodustavad paarid. Üks paarilistest hõljub veepinnal ja moodustab oma kehaga 
kirjatähe. Teine paarilistest püüab mõistatada, mis tähega on tegemist. Vahetatakse osad. 

17. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Lamav nool kuival maal“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Allveelaev“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 5 min – harjutuse „Allveelaev“ sooritamine abivahendiga - nn nuudliga. Õpilased 
vahetavad rolle. 

Sh 3 min – harjutuse „Allveelaev“ sooritamine ilma abivahendita. 

13-15 min – harjutuse „Meritäht“ sooritamine nii rinnuli kui selili (vt kirjeldus eespool).  
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15-23 min – harjutus „Põhiharjutus 6“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 6 min – harjutuse „Põhiharjutus 6“ harjutamine. 

Sh 2 min – „Põhiharjutus 6“  testimine, kus  õpetaja vaatab üle iga õpilase harjutuse 
soorituse. 

23-25 min – harjutus „Allveelaev“ järgmise tunni sissejuhatuseks (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Tähemäng“, 
mida võib sooritada nii vee all kui vee peal (vt kirjeldus eespool). 

18. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, basseini servalt vette hüppamine,  
rinnuli veepinnale  hõljuma tõusmine, sirutatud horisontaalse asendi saavutamine.  

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Püstloodis nool“ ja  „Põhiharjutus 7“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Tähemäng“ 
Õpilased moodustavad paarid. Üks paarilistest hõljub veepinnal ja moodustab oma kehaga 
kirjatähe. Teine paarilistest püüab mõistatada, mis tähega on tegemist. Vahetatakse osad. 

2) Harjutus „Püstloodis nool“  
Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas tehakse jõuline äratõuge, samal 
ajal keha ja käsi välja sirutades (lapsed on nagu nooled, mis lendavad otse üles). 

3) Harjutus „Meritäht“  
Õpilased sirutavad käed ja jalad tähekujuliselt välja ja püüavad sedasi selili veepinnal hõljuda. 

4) Harjutus „Põhiharjutus 7“ 
Õpilased seisavad basseini äärel, hingavad sügavalt sisse, hüppavad vette, lasevad kehal vee 
alla vajuda ja samas asendis ka pinnale kerkida. Sirutavad keha välja ja hõljuvad veepinnal 
nagu nn allveelaevad.  

5) Harjutus „Pöörlev allveelaev 1“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Üks paarilistest lamab rinnuli asendis nagu allveelaev, tema 
kaaslane toetab teda istmiku alt ja pöörab ettevaatlikult selili ning laseb lahti. Õpilane, keda 
hoiti, peab jääma selili hõljuma nagu allveelaev, misjärel pöörab paariline ta taas tagasi kõhuli.  

6) Harjutus „Hõljumiskull 1“  
Harjutuse tarvis on õpetajal vaja varuda kolm võimlemisrõngast.  
Üks õpilane on kull, teised nö vabad. Kull ajab teisi taga ja puudutab kedagi. Sellega saab kull 
vabaks ja õpilane, keda puudutati, muutub uueks kulliks. Õpilasi ei saa kulliks lüüa, kui nad 
hõljuvad rinnuli vees. Kui lapse jalad põhja puudutavad, saab nn kull teda püüda. Kui laps 
hõljub kauem kui 10 sekundit, ilma et jalad põhja puudutaksid, ei saa teda kulliks lüüa seni, 
kuni kull on puudutanud uut õpilast. Kui õpilane asub võimlemisrõnga sees, siis ei saa teda 
samuti 10 sekundi jooksul kulliks lüüa, ent peab siis taas välja tulema ja teda saab püüda. 



29 
 

18. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Tähemäng“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Püstloodis nool“ (vt kirjeldus eespool) 

13-15 min – harjutus „Meritäht“ selili (vt kirjeldus eespool). 

15-23 min – harjutus „Põhiharjutus 7“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 6 min – harjutuse „Põhiharjutus 7“ harjutamine. 

Sh 2 min – „Põhiharjutus 7“ testimine, kus õpetaja vaatab üle iga õpilase harjutuse 
soorituse. 

23-25 min – harjutus „Pöörlev allveelaev“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus 
eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Hõljumiskull 1“ 
(vt kirjeldus eespool). 

19. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine,  rinnuli veepinnal  hõljumine, selili 
keeramine, sirutatud horisontaalse asendi saavutamine, hingamine.  

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Pöörlev allveelaev 1“, „Pööra lennukit“, 
„Põhiharjutus 8“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

2) Harjutus „Pöörlev allveelaev 1“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Üks paarilistest lamab rinnuli asendis nagu allveelaev, tema 
kaaslane toetab teda istmiku alt ja pöörab ettevaatlikult selili ning laseb seejärel lahti. Õpilane, 
keda toetati, peab jääma selili hõljuma nagu allveelaev, misjärel pöörab paariline ta taas tagasi 
kõhuli. 

3) Harjutus „Pööra lennukit“ 
Õpilased hõljuvad rinnuli, käed kõrval (justkui lennukid). Lapsed peavad suutma „lennuki“ 
kergete käteliigutuste abil selili pöörata.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: harjutust võib proovida teha ka vastupidi – keerates end seljalt 
kõhule. 

4) Harjutus „Põhiharjutus 8“ 
Õpilased hõljuvad rinnuli vees nagu nn allveelaevad, pööravad keha kergete käteliigutuste abil 
selili, hõljuvad selili nagu „allveelaevad“, hingavad rahulikult sisse ja välja ning pööravad keha 
kergete käteliigutuste abil rinnuli asendisse tagasi.  
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5) Harjutus „Nool-täht-nool“ 
Õpilased hõljuvad rinnuli justkui nooled ning saavutavad selles asendis olles tasakaalu. 
Seejärel võtavad lapsed tähe kuju (säilitavad seejuures horisontaalse sirutatud asendi) ning 
saavutavad taas tasakaalu. Viimaseks võtavad õpilased uuesti noole kuju ning saavutavad  
tasakaalu. 

6) Harjutus „Meritähe transportimine“  
Õpetajal on tarvis harjutuse jaoks varuda iga paari kohta üks nn uppuv meritäht. 
Õpilased võtavad paaridesse ja kaks õpilast hüppavad üheaegselt vette. Üks paarilistest 
tõuseb selili asendis pinnale ja hõljub nagu allveelaev. Teine, kes hoiab meritähte, seisab 
paarilise pea taha, asetab tähe kaasõpilase kõhule ja toetab teda õlgadest. Liigutakse 
kaasõpilast tagurpidi vedades basseini vastasääre poole. Basseini vastasääres vahetatakse 
osad. Kui meritäht vette kukub, peab õpilane, kes oli nn allveelaeva asendis selle põhjast 
ülesse tooma, andma tähe paarilisele ning nn allveelaevana selili laskuma. Täht pannakse kõhu 
peale ja transportimine jätkub. 

19. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Pöörlev allveelaev 1“ (vt kirjeldus eespool). 

13-15 min – harjutus „Pööra lennukit“ (vt kirjeldus eespool). 

15- 23 – harjutus „Põhiharjutus 8“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 6 min – harjutuse „Põhiharjutus 8“ sooritamine. 

Sh 2 min – „Põhiharjutus 8“  testimine, kus õpetaja vaatab üle iga õpilase harjutuse 
soorituse. 

23-25 min – harjutus „Nool-täht-nool“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min – õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Meritähe 
transportimine“ (vt kirjeldus eespool).  

20. tund 
Tunnis omandatavad oskused: hinge kinni hoidmine, basseiniäärelt hüppamine, rinnuli ja 
selili hõljumine, rinnuli ja selili sirutatud horisontaalses asendis sobivalt hingates tasakaalu 
hoidmine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Rinnuli/selili tasakaalu hoidmine“, „Nool-meritäht-
nool“ ja „Põhiharjutus 9“. Tunnis teostatakse ujumise algõpetuse III arvestus,  mille positiivse 
sooritamise järel on õpilane valmis omandama libisemisoskust. Arvestus seisneb 
„Põhiharjutus 9“ sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Kätel seis“ 
Õpilastel palutakse seista vee all käte peal. Selgitatakse välja, kes mitu sammu kätel teha 
suudab ennem, kui vette kukub. 
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2) Harjutus „Palli põrgatamine“  
Õpilased võtavad paaridesse. Üks õpilastest teeb keha nn palliks, mis hõljub veepinnal – teine 
paariline vajutab talle kergelt seljale, nii et „pall” läheb vee alla, misjärel võtab „põrgataja“ käe 
ära. Kui paariline on pinnale tõusnud, korratakse harjutust. Paarilised vahetavad osad. 

3) Harjutus „Rinnuli/selili tasakaalu hoidmine“  
Õpilased võtavad paaridesse. Üks paarilistes hõljub rinnuli nagu allveelaev, teine toetab teda 
kergelt reite alt. Hõljuv õpilane sirutab käed ülesse, on sirge nagu nool ning surub oma 
rinnakorvi kergelt alla basseini põhja poole.  

4) Harjutus „Nool-täht-nool“ 
Õpilased hõljuvad rinnuli nagu nooled ning saavutavad noole asendis tasakaalu. Seejärel 
võtavad nn tähe kuju, kus käed ja jalad on kõrval, üksteisest eemale sirutatud ning saavutavad 
taas tasakaalu. Viimaseks võtavad õpilased taas noole kuju ning saavutavad tasakaalu. 

5) Harjutus „Põhiharjutus 9“ 
Õpilased hõljuvad rinnuli asendis nagu nn allveelaevad, sirutavad käed aeglaselt üles ja 
võtavad noole kuju. Lapsed suruvad rinnakorvi ettevaatlikult alla, basseini põhja poole, et nö 
tasakaalustada „noolt“ veepinnal. Õpilased proovivad säilitada asendit 15 sekundit, misjärel 
korrata sama ülesannet selili.  

6) Harjutus „Noole lükkamine“  
Moodustatakse paarid. Üks õpilastest hõljub nagu nool sirutatud horisontaalses asendis ning 
paariline võtab tal puusade ümbert kinni ja lükkab edasi. Õpilase ülesandeks on libiseda nii 
kaua, kuni hoog peatub. Sama harjutust tuleb teha ka selili asendis. Seejärel vahetavad 
paarilised rollid. 

Edasi seisab üks paarilistest teise jalgade taha ning tõukab teda edasi jalgadest. Sama harjutust 
korratakse selili ning taaskord vahetatakse rollid.  

Harjutust korratakse lisaks ka nii, et vasak/parem käsi on üleval ning nn allveelaeva asendis. 

7) Harjutus „Hüpe püstiasendist“  
Õpilased seisavad basseini äärel ning hüppa vette nii, et kogu keha läheb vee alla. 

8) Harjutus „Pomm1“  
Õpilased hüppavad vette ja tõmbavad jalad üles ning teevad nii suure plartsatuse ja nii kõrged 
lained kui võimalik. 
9) Harjutus „Hüppa ja loe raamatut“  
Õpilane seisab basseini äärel, hüppab vette  ja vajub päris põhja, istub basseini põhja ja 
asetab  käsivarred  enda ette  ja  „loeb raamatut”. 
 

20. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Kätel seis“ ja „Palli põrgatamine“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – harjutus „Rinnuli/selili tasakaalu hoidmine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 4 min – eelpoolnimetatud harjutuse harjutamine selili asendis. 

Sh 4 min – eelpoolnimetatud harjutuse harjutamine rinnuli asendis. 
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13-15 min – harjutus „Nool-täht-nool“ (nii selili kui rinnuli asendis) (vt kirjeldus eespool).  

15-23 min – harjutus „Põhiharjutus 9“ (vt kirjeldus eespool).  

sh 6 min – harjutuse „Põhiharjutus 9“ harjutamine. 

Sh 2 min – arvestuse sooritamine (õpilased sooritavad ühekaupa  „Põhiharjutust 9“). 

23-25 min – harjutus „Noole lükkamine“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus 
eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Hüpe 
püstiasendist“, „Pomm 1“, „Hüppa ja loe raamatut“ (vt eespool).  

21. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalasendis libisemine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Äratõuge põhjast“, „Puksiir“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, lastakse seejärel kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Postipakk“  
Õpilased transpordivad ujumislauda  (vm esemeid) neile  vett peale pritsides (harjutus sobib 
hästi ka teatevõistluseks). 

3) Harjutus rinnuli „Äratõuge põhjast“ 
Õpilased seisavad käed üles sirutatud, kallutavad ülakeha ette ning teevad äratõuke põhjast. 
Sirutavad keha ja libisevad veepinnal horisontaalasendis nagu nooled nii kaugele kui 
suudavad.  

Harjutuse variatsioon: õpilaste parem käsi on ülesse sirutatud, seejärel vasak ning viimasena 
libisetakse nn allveelaevana. 

4) Harjutus „Puksiir“  
Õpilased võtavad paaridesse. Igale paarile antakse 1 uppuv rõngas. Üks õpilastest lamab 
rinnuli nagu nool ning hoiab kinni uppuvast rõngast ilma oma sirutatud horisontaalset asendit 
kaotamata. Teine paariline veab teda niimoodi vees edasi. 

Harjutuse juures on hea teha nn „krokodilli hingamist“ (suu lahti pooleldi vees hingamine).  
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Harjutuse väljakutsed õpilastele: piisavalt kaua hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse 
asendi hoidmine; hingamisega ootamine, kuni pea on piisavalt veest väljas. 

5) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada nn dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

6) Harjutus „Nool tulvavees“ 
Õpilased seisavad kahes reas ning üks õpilane hõljub selili, sirutatud horisontaalses asendis 
noolsirgena teiste vahelt läbi. Teised õpilased seisavad noolest umbes 0,5 m kaugusel ja 
lükkavad jõuliselt vett samasse suunda, ilma „noolt“ puudutamata. Nn nool liigub tekitatud 
veevooluga edasi.  

7) Harjutus „Paarilise või õpetaja jalgade vahelt läbi sukeldumine“ 
Moodustatakse paarid. Üks õpilastest seisab basseini ääre juures, puusasügavuses vees, 
paarilisest ca 0,5 m kaugusel. Sirutab käed ette, hingab sisse, laskub vee alla, haarab harkisjalu 
seisval paarilisel pahkluudest, tõmba end tema jalgade vahelt läbi ja tõuseb paarilise selja taga 
pinnale. Harjutuse sooritanud õpilane ootab hingamisega, kuni pea on korralikult vee peal. 
8) Harjutus „Ujumislaua tõstmine“ 
Õpilased sukelduvad ujumislaudade alla, tõusevad püsti ja püüavad seda pea peal tasakaalus 
hoida. 

9) Harjutus „Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

21. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutused „Keeristorm“ ja „Postipakk“ (vt kirjeldus eespool).  

3-5 min – rinnuli hõljumine 

5-14 min – harjutus „Äratõuge põhjast“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine rinnuli. 

Sh 3 min – harjutus „Ujumislaua tõstmine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine selili. 

14-22 min – harjutus „Puksiir“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – harjutuse sooritamine rinnuli asendis. 

Sh 2 min – harjutuse variatsioon „Dušš“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine selili asendis. 
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22-25 min – harjutus „Nool tulvavees“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Paarilise või 
õpetaja jalgade vahelt läbi sukeldumine“, „Ujumislaua tõstmine“, „Raamatu lugemine“, 
„Äratõuge põhjast“ (vt kirjeldused eespool).  

22. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalses asendis libisemine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Noole lükkamine“ ja „Nool tulvavees“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Lamav nool kuival maal“ 
Õpilased lebavad basseini äärel selili nagu allveelaevad – igaüks jälgib, et keha, eriti selg oleks 
nii sirge, et kogu lülisammas puudutaks põrandat.  

Harjutuse variatsioon – õpilased seisavad selg tihedalt vastu seina nagu püstised allveelaevad. 

2) Harjutus „Veetransport“  
Õpilased transpordivad vett plasttopsis ühest basseini otsast teise ja kallavad selle basseini 
äärel olevasse ämbrisse. Harjutust sobib teha ka teatevõistlusena, kus võidab see võistkond, 
kes suudab ämbri kõige kiiremini täita. 

3) Harjutus „Nool tulvavees“ 
Õpilased seisavad kahes reas ning üks õpilane hõljub selili, sirutatud horisontaalses asendis, 
noolsirgena teiste vahelt läbi. Teised õpilased seisavad noolest umbes 0,5 m kaugusel ja 
lükkavad jõuliselt vett samasse suunda, ilma sealjuures „noolt“ puudutamata. Nn nool liigub 
tekitatud veevooluga edasi. 

4) Harjutus „Pomm 1“  
Õpilased hüppavad vette ja tõmbavad jalad üles ning teevad nii suure plartsatuse ja nii kõrged 
lained kui võimalik. 

5) Harjutus „Noole lükkamine“ 
Moodustatakse paarid. Üks õpilastest hõljub nagu nool sirutatud horisontaalses asendis ning 
paariline võtab tal puusade ümbert kinni ja lükkab edasi. Õpilase ülesandeks on libiseda nii 
kaua, kuni hoog peatub. Sama harjutust tuleb teha ka selili asendis. Seejärel vahetavad 
paarilised rollid. 

Järgnevalt seisab üks paarilistest teise jalgade taha ning tõukab teda jalgadest edasi. Sama 
harjutust korratakse selili asendis ning taaskord vahetatakse ka rollid.  

Harjutust korratakse lisaks ka nii, et vasak/parem käsi on üleval ning ka nn allveelaeva asendis. 

„Krokodilli hingamine“ - suu lahti pooleldi vees hingamine. 

6) Harjutus „Pöörlev allveelaev“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Üks paarilistest lamab rinnuli asendis nagu allveelaev, tema 
kaaslane toetab teda istmiku alt, pöörab ettevaatlikult selili ning laseb siis lahti. Õpilane, keda 
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pöörati, peab jääma selili hõljuma nagu allveelaev, misjärel pöörab paariline ta taas tagasi 
kõhuli. 

7) Harjutus „Läbi rõnga sukeldumine“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

22. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-2 min – harjutus „Lamav nool kuival maal“ (vt kirjeldus eespool). 

3-5 min – harjutus „Veetransport“ (vt kirjeldus eespool). 

5-13 min – hajutus „Nool tulvavees“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – harjutuse „Nool tulvavees“ sooritamine. 

Sh 2 min – harjutuse variatsioon „Pomm 1“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine esmalt parem, siis vasak käsi üleval ning nn 
allveelaeva asendis.  

13-22 min – harjutus „Noole lükkamine“ koos nn „krokodilli hingamisega“ (vt kirjeldus 
eespool).  

Sh 3 min – harjutuste „Noole lükkamine“ koos „krokodilli hingamisega“ sooritamine 

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „sukeldumine läbi rõnga“ 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine.  

22-25 min – harjutused „Pöörlev allveelaev“ ja „Selili ja rinnuli libisemine“ järgmise tunni 
sissejuhatuseks (vt kirjeldused eespool).  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Pomm 1“, 
„Läbi rõnga sukeldumine“, kus rõngast hoiab õpetaja ning „Noole lükkamine“, kus 2 õpetajad 
lükkavad õpilasi (vt kirjeldused eespool). 

23. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalses asendis libisemine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Pöörlev allveelaev 2“ ning „Selili ja rinnuli 
libisemine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (lauad, vööd, suured ja väikesed 
pallid jne). Õpilased liiguvad asjade vahelt läbi ilma neile vastu minemata. Harjutust saab 
teostada joostes, kõndides ja selg ees. 

Õpilased proovivad erinevaid vees liikumise viise. Õpilased peavad nö toa ära koristama ning 
võistlevad omavahel, kes kogub enim vahendeid. 
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2) Harjutus „Tunnel“  
Õpilased seisavad kahekaupa, näod vastamisi ja hoiavad üksteisel kätest kinni - niimoodi 
moodustatakse justkui sild. Üks paar läheb „silla” alt läbi ja jääb viimase paari taha seisma, 
järgmine paar läheb mõlema paari alt läbi, jääb nende taha seisma jne. 

3) Harjutus „Pöörlev allveelaev 2“ 
Õpilased tõukavad basseini põhjast ennast rinnuli nn allveelaeva asendisse (käed keha 
külgedel) libisema. Pööravad end seejärel selili, kontrollivad sirutust, iseenda horisontaalset 
asendit ning libisevad nii kaua kui suudavad. Sama harjutust tuleb korrata selili asendis, kus 
pööratakse ennast rinnuli ja säilitatakse sealjuures sirutatud horisontaalne asend. 

4) Harjutus „Selili ja rinnuli libisemine“ 
Õpilased seisavad selg vastu basseiniseina, kõigil üks jalg taga, ca poolele kõrgusele puusast 
vastu seina asetatud, käed üles sirutatud. Lapsed kallutavad oma keha ette nii, et rindkere on 
vees, teevad äratõuke ning libisevad nn nooltena nii kaugele kui suudavad.  

Õpilased kordavad harjutust alustades nii, et seisavad näoga basseini seina poole, teevad 
äratõuke ning libisevad nn nooltena selili nii kaugele kui suudavad. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: pikalt hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse asendi 
hoidmine; hingamisega ootamine seni, kuni pea on piisavalt veest väljas ning selili asendis 
olles ühtlase hingamise tagamine.  

5) Harjutus „Uppuvate rõngaste vahetamine“  
Moodustatakse paarid. Õpilane sukeldub koos paarilisega vee alla. Ühel on käes kaks uppuvat 
rõngast, mida ta ulatab järgemööda paarilisele. Harjutusele saab lisada keerukust nii, et 
kumbki pöörab end üks kord ümber oma telje, enne kui teisele rõngad ulatab või nii, et üks 
paariline võtab kätte kolm-neli rõngast ja annab need käest ära ühekaupa, misjärel osad 
vahetatakse (juhul kui õpilased jaksavad). 

6) Harjutus „Patsi punumine“  
Õpilased jagatakse kahte gruppi. Grupid seisavad näod vastamisi pikas rivis. Vastasgruppide 
esimesed õpilased võtavad paremast käest kinni, astuvad poolkaares mööda, haaravad 
järgmisel õpilasel vasakust käest, astuvad poolkaares mööda, uuesti paremast käest jne. 

7) Harjutus „Äratõuge seinast“ 
Õpilased panevad seljad vastu basseiniseina ning kallutavad ülakehad ette puusade kõrgusele, 
ca 30-40 cm vee alla ja tõstavad samal ajal jalad üles, ca poolele kõrgusele puusade taha. 
Lapsed tõukavad seinast ettevaatlikult mõlema jalaga korraga ning libisevad nagu nooled 
sirutatud horisontaalses asendis. Kui õpilased saavad sellega hakkama, siis tuleb igal järgneval 
korral sooritada seinast tugevam tõuge ning eesmärgiks on võimalikult kaugele libisemine. 
Õpilased peavad esmalt proovima tõugata ennast seinast eemale vee all ja siis vee piiril. 
Viimasel juhul tuleb rindkere kallutada veepiirile ja jalad tõsta äratõukeks täiesti üles puusade 
taha.  

8) Harjutus „Tunnel“  
Õpilased seisavad kahekaupa, näod vastamisi ja hoiavad üksteisel kätest kinni - niimoodi 
moodustatakse justkui sild. Üks paar läheb „silla” alt läbi ja jääb viimase paari taha seisma, 
järgmine paar läheb mõlema paari alt läbi, jääb nende taha seisma jne. 
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9) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

10) Harjutus „Rinnuli libisemine“  
Õpilased hingavad sisse ja hoiavad hinge kinni. Tõukavad seinast rinnuli asendis ära ning 
libisevad vee peal nagu nooled (käed üles sirutatud). Lisaks teevad nn krooli jalalöögid 
peaaegu sirgete jalgadega, et libiseda kaugemale. Hingavad välja. 
 

23. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool). 

3-5 min – harjutus „Tunnel“ (vt kirjeldus eespool). 

5-14 min – harjutus „Pöörlev allveelaev 2“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – harjutuse „Pöörlev allveelaev 2“ sooritamine (oluline jälgida sirutatud 
horisontaalset asendit). 

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Uppuvate rõngaste vahetamine“ (vt kirjeldus 
eespool). 

Sh 3 min – harjutuse „Pöörlev allveelaev 2“ sooritamine selili (oluline sirutatud 
horisontaalne asend). 

14-22 min – harjutus „Selili ja rinnuli libisemine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse „Selili ja rinnuli libisemine“ sooritamine (oluline jälgida sirutatud 
horisontaalset asendit). 

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Patsi punumine“ (alustada rahulikult ja tõsta pidevalt 
tempot)  (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse harjutamine selili (oluline sirutatud horisontaalne asend). 

22-25 min – harjutus „Äratõuge seinast“ (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Tunnel“ (pikas 
rivis), „Korja üles 52 asja“ ning „Rinnuli libisemine“ (vt kirjeldus eespool). 

24. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalses asendis libisemine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Äratõuge seinast rinnuli“, „Pöörlemine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  
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Alguses sooritatakse harjutust puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Puksiir“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Igale paarile antakse 1 uppuv rõngas. Üks õpilastest lamab 
rinnuli nagu nool ning hoiab kinni uppuvast rõngast ilma oma sirutatud horisontaalset asendit 
kaotamata. Teine paariline veab teda niimoodi vees edasi. 

Harjutuse juures on hea teha nn „krokodilli hingamist“ (suu lahti pooleldi vees hingamine).  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: piisavalt kaua hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse 
asendi hoidmine; hingamisega ootamine, kuni pea on piisavalt veest väljas. 

3) Harjutus rinnuli „Äratõuge seinast“ 
Õpilased panevad seljad vastu basseiniseina ning kallutavad ülakehad ette puusade kõrgusele, 
ca 30-40 cm vee alla ja tõstavad samal ajal jalad üles, ca poolele kõrgusele puusade taha. 
Lapsed tõukavad seinast ettevaatlikult mõlema jalaga korraga ning libisevad nagu nooled 
sirutatud horisontaalses asendis. Kui õpilased saavad sellega hakkama, siis tuleb igal järgneval 
korral sooritada seinast tugevam tõuge ning eesmärgiks on võimalikult kaugele libisemine. 
Õpilased peavad esmalt proovima tõugata ennast seinast eemale vee all ja siis vee piiril. 
Viimasel juhul tuleb rindkere kallutada veepiirile ja jalad tõsta äratõukeks täiesti üles puusade 
taha. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: sirutatud horisontaalset asendit tuleb hoida juba äratõuke 
hetkest saadik; seinast ennast ära tõugastes, ei tohi õpilased tõugata end ülesse või 
allasuunas, vaid otse edasi; keha pööramisel ümber oma pikitelje tuleb hoida sirutatud 
horisontaalset asendit; hinge tuleb hoida kinni piisavalt kaua;  hingamisega tuleb oodata kuni 
pea on veest täiesti väljas. 

4) Harjutus „Püstloodis nool“ 
Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas teevad jõulise äratõuke, samal ajal 
keha ja käsi välja sirutades (lapsed on justkui nooled, mis lendavad otse üles). 

5) Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, tema kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad 
umbes 1 m vahedega reas. Esimene laps lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane 
lükkab omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 

6) Harjutus „Äratõuge seinast“ (selili). 
Õpilased seisavad näoga seina suunas, langetavad ülakeha ja pea taha puusade kõrgusele, 
toovad samal ajal jalad üles ca poolele kõrgusele puusade ette. Tõukavad seinast ettevaatlikult 
mõlema jalaga korraga ja libisevad nagu nooled sirutatud horisontaalses asendis. Kui õpilased 
saavad sellega hakkama, sooritatakse igal järgneval korral seinast tugevam tõuge, et 
saavutada võimalikult kaugele libisemine. Alguses proovitakse tõugata end seinast vee all ja 
siis vee piiril. Viimasel juhul peavad õpilased selja ja pea langetama veepiirile ning jalad ja 
puusad tõstma äratõukeks samuti täiesti ülesse veepiirile.  

7) Harjutus „Paarilise või õpetaja jalgade vahelt läbi sukeldumine“  
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Moodustatakse paarid. Üks õpilastest seisab basseini ääre juures, puusasügavuses vees, 
paarilisest ca 0,5 m kaugusel. Sirutab käed ette, hingab sisse, laskub vee alla, haarab harkisjalu 
seisval paarilisel pahkluudest, tõmba end tema jalgade vahelt läbi ja tõuseb paarilise selja taga 
pinnale. Harjutuse sooritanud õpilane ootab hingamisega, kuni pea on korralikult vee peal. 

8) Harjutus „Ujumislaua tõstmine“ 
Õpilased sukelduvad ujumislaudade alla, tõusevad püsti ja püüavad seda pea peal tasakaalus 
hoida. 

9) Harjutus Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

10) Harjutus „Äratõuge seinast ja pöörlemine“ 
Õpilased panevad seljad vastu basseiniseina ning kallutavad ülakehad ette puusade kõrgusele, 
ca 30-40 cm vee alla ja tõstavad samal ajal jalad üles, ca poolele kõrgusele puusade taha. 
Lapsed tõukavad seinast ettevaatlikult mõlema jalaga korraga ning libisevad nagu nooled 
sirutatud horisontaalses asendis veepiiril. Libisedes pööravad end selili ja hoiavad seejuures 
sirutatud horisontaalset voolujoonelist asendit. Lapsed jätkavad nn allveelaevana selili asendis 
libisemist ning hingavad sealjuures rahulikult. Õpetaja jälgib kui kaua suudavad õpilased selili 
libiseda? Selgitatakse, mida tuleb teha pea ja käsivartega, et keha pöörlema panna? Tehakse 
kindlaks, kes suudavad end kõhuli tagasi pöörata?  

24. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-5 min – harjutused „Keeristorm“ ja „Puksiir“ (vt kirjeldused eespool). 

5-14 min – harjutus „Äratõuge seinast“ (rinnuli) (vt kirjeldused eespool).  

Sh 3 min – äratõuge vee all. Sooritada iga kord järjest tugevam tõuge seinast. 

 Sh 3 min – harjutuse varieerimine „Püstloodis nool“ (vt kirjeldus eespool). 

14-22 min – harjutus „Äratõuge seinast ja pöörlemine“ (vt kirjeldus eespool). 

 Sh 3 min – harjutus „Transpordikett“ (vt eespool). 

Sh 5 min – õpilased teevad veepiiril seinast äratõuke ja pööravad ennast selili sirutatud 
horisontaalsesse asendisse.  

22-25 min – harjutus „Äratõuge seinast selili“ (järgmise korra sissejuhatuseks). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Paarilise või 
õpetaja jalgade vahelt sukeldumine“, „Ujumislaua tõstmine“, „Raamatu lugemine“, „Äratõuge 
seinast“ (vt eespool).  

25. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalses asendis libisemine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Äratõuge seinast selili“ ja „Pöörlemine“ 
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Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Patsi punumine“  
Õpilased jagatakse kahte gruppi. Grupid seisavad näod vastamisi pikas rivis. Vastasgruppide 
esimesed õpilased võtavad paremast käest kinni, astuvad poolkaares mööda, haaravad 
järgmisel õpilasel vasakust käest, astuvad poolkaares mööda, uuesti paremast käest jne. 

2) Harjutus „Äratõuge seinast“ (selili). 
Õpilased seisavad näoga seina suunas, langetavad ülakeha ja pea taha puusade kõrgusele, 
toovad samal ajal jalad üles ca poolele kõrgusele puusade ette. Tõukavad seinast ettevaatlikult 
mõlema jalaga korraga ja libisevad nagu nooled sirutatud horisontaalses asendis. Kui õpilased 
saavad sellega hakkama, sooritatakse iga kord seinast tugevam tõuge, et saavutada 
võimalikult kaugele libisemine. Alguses proovitakse tõugata end seinast vee all ja siis vee piiril. 
Viimasel juhul peavad õpilased selja ja pea langetama veepiirile ning jalad ja puusad tõstma 
äratõukeks samuti täiesti ülesse veepiirile. 

3) Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad umbes 1 
m vahedega reas. Esimene lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane lükkab 
omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 

4) Harjutus „Äratõuge seinast jalalöökidega“  
Õpilased seisavad 0,5 m kaugusel basseini seinast, igaühel üks jalatald vastu seina surutud, 
mõlemad käed välja sirutatud ja ülakehad ette kallutatud nii, et rinnakorv jääks vette. Õpilased  
panevad teise jalatalla ka vastu seina, tõukavad end seinast libisema ning panevad jalad tööle. 

5) Harjutus „Postipakk“  
Õpilased transpordivad ujumislauda  (vm esemeid) neile  vett peale pritsides (harjutus sobib 
hästi ka teatevõistluseks). 

6) Harjutus „Pomm 1“  
Õpilased hüppavad vette nii, et tõmbavad jalad ülesse. Eesmärgiks on teha suur plartsatus ja 
nii kõrged lained kui võimalik. 

7) Harjutus „Puksiir“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Igale paarile antakse 1 uppuv rõngas. Üks õpilastest lamab 
rinnuli nagu nool ning hoiab kinni uppuvast rõngast ilma oma sirutatud horisontaalset asendit 
kaotamata. Teine paariline veab teda niimoodi vees edasi. 

Harjutuse juures on hea teha nn „krokodilli hingamist“ (suu lahti pooleldi vees hingamine).  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: piisavalt kaua hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse 
asendi hoidmine; hingamisega ootamine, kuni pea on piisavalt veest väljas. 

25. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – harjutus „Patsi punumine“ (vt kirjeldus eespool). 

4-13 min – harjutus „Äratõuge seinast“ (selili) (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse „Äratõuge seinast“ sooritamine (äratõuge tehakse veepiiril). 
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Sh 3 min – harjutuse varieerimine „Paarilise jalgade vahelt läbi sukeldumine“ (vt 
kirjeldus eespool) 

Sh 3 min – harjutuse „Äratõuge seinast“ sooritamine (äratõuge seinast veepiiril, 
sooritades iga kord tugevama tõuke). 

13-17 min – harjutus „Transpordikett“ (vt kirjeldus eespool). 

17-22 min – õpilased sooritavad tugevama tõuke seinast vee all ja ka vee piiril ning keeravad 
ennast rinnuli.  

22-25 min – harjutus „Äratõuge seinast jalalöökidega“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt 
kirjeldus eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Postipakk“, 
„Pomm 1“ ja „Puksiir“ (vt kirjeldused eespool). 

26. tund 
Tunnis omandatavad oskused: sirutatud horisontaalses asendis rinnuli ja selili libisemine; 
libisedes rinnuli asendist selili ja tagasi pööramine; krooli jalalööke tehes rinnuli ja selili asendis 
libisemine (sh enese pööramine); vette hüppamine, pinnale tõusmine, rinnuli 
horisontaalasendi võtmine, krooli jalalöögid ning enese selili pööramine (sh sobiv hingamine). 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Libisemine rinnuli ja selili asendis koos jalgade tööga“ 

Tunnis teostatakse ujumise algõpetuse IV arvestus, mille positiivse sooritamise järel on 
õpilane valmis omandama vees kõhuli ja selili asendis edasi liikumise oskust.  Arvestus seisneb 
„Põhiharjutus 14“ sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Rinnuli libisemine“ jalalöökidega 
Õpilased sooritavad seinast rinnuli nn noole asendis äratõuke, kõigil on pea käte vahel nii, et 
õlavarred on surutud vastu kõrvasid. Peaaegu sirgete jalgadega sooritatakse väikeseid üles ja 
alla lööke nii, et keha liigub edasi nagu nool.  

2) Harjutus „Selili libisemine“  jalalöökidega 
Nii nagu kirjeldatud eelmises harjutuses, aga selili asendis. Vaata üles lakke ja hinga 
rahulikult sisse ja välja. Jälgi, et kael ja pea püsiks  voolujooneliselt kehale loomulikuks 
pikenduseks. 
Harjutuse väljakutse õpilastele: kiired, kerged jalalöögid; pikk hinge kinnihoidmine ning 
hingamisega ootamine kuni pea on piisavalt veest väljas; sirutatud horisontaalse asendi 
hoidmine; pea paigal hoidmine. 

3) Harjutus „Põhiharjutus 14“  
Õpilased libisevad krooli jalalööke tehes selili asendis ja hoiavad sirutatud horisontaalset 
kehaasendit. Hingavad rahulikult sisse ja välja ning pööravad end rinnuli asendisse. Teevad 
krooli jalalööke ning hoiavad hinge kinni. 

4) Harjutus „Pimeda juhtimine“ 
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Õpilased on paaris ning kõnnivad üksteise järel. Tagumine õpilane paneb silmad kinni ja asetab 
käed eesolija õlgadele. Vastavalt kokkuleppele vahetavad „juht” (avatud silmadega) ja juhitav 
kohad. 

5) Harjutus „Mõõkkala“  
Õpilased libisevad rinnuli asendis nagu nooled – teevad nn krooli jalgade tööd ning üks käsi on 
üles sirutatud. Õpetaja vaatab kui kaugele õpilased jõuavad.  Kas neil õnnestub pead veidi 
kõrvale pöörata, et nad saaksid hingata, kaotamata sealjuures sirutatud horisontaalset 
asendit? Kas nad saavad teha külili asendis jalgade tööd ja püsida endiselt noolsirgena? 

7) Harjutus „Selili libisemine“ jalalöökidega 
Õpilased sooritavad seinast selili asendis äratõuke, kõigil on pea käte vahel, kõrvad kätega 
kaetud. Õpilased vaatavad üles lakke, hingavad rahulikult sisse ja välja ning jälgivad, et kael ja 
pea oleksid lülisambale loomulikuks pikenduseks.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: kiired, kerged jalalöögid; ühtlaselt ja rahulikult hingamine; 
sirutatud horisontaalse asendi hoidmine; pea paigal hoidmine.  

8) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada nn dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada nn dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

9) Harjutus „Kiirkaater“  
Õpilased libisevad rinnuli asendis nagu allveelaevad ja teevad kerget nn krooli jalgade tööd. 
Õpetaja jälgib kui kaugele õpilased jõuavad, enne kui peavad hingama? Õpilased muudavad 
jalgade tööd kiiremaks ja aeglasemaks ning jälgivad, kas nad liiguvad paremini edasi kiire või 
aeglase jalgade tööga? 

10) Harjutus „Krool ilma hingamata“ 
Õpilased sooritavad seinast rinnuli nooleasendis äratõuke. Tõmmatakse kätega vaheldumisi 
läbi vee liikumise suhtes eest taha kuni puusadeni ning tuuakse üks käsi lõdvalt vee kohalt 
tagasi, et alustada uut tõmmet. Kõik toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on kogu aeg vees 
ja pilgud suunatud basseini põhja. Kui lastel on vaja hingata, pööravad nad ennast ümber nn 
selili allveelaeva asendisse. Õpilased sooritavad väikeseid, aeglaseid jalalööke, et säilitada 
edasiliikumine.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: käeliigutusi tuleb sooritada ilma pausideta; hinge tuleb hoida 
piisavalt kaua kinni; tuleb säilitada sirutatud horisontaalset kehaasendit; pea tuleb hoida 
paigal.  

11) Harjutus „Püstloodis nool“  
Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas tehakse jõuline äratõuge, samal 
ajal keha ja käsi välja sirutades (lapsed on nagu nooled, mis lendavad otse üles).51 

12) Harjutus „Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
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„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

13) Harjutus „Purskkaev 2“  
Õpilased istuvad basseini äärel, jalad vees, toetavad keha selja taha asetatud kätele ning 
sooritavad üles-alla kergeid krooli jalalööke (hüppeliigesed on lõdvestunud) ning teevad 
seejärel jalalööke kiiremini. Vaadatakse kui kõrgele suudab keegi vett pritsida. Lapsed 
muudavad jalgade töö tugevust (kõverdavad ka põlveliigeseid rohkem ja vähem). Pannakse 
tähele, kuidas on kõige lihtsam ning millisel juhul pritsib vesi kõige kõrgemale? 
Õpilased muudavad jalgade töö kiirust. 

14) Harjutus „Madu“  
Kaks õpilast seisavad vastavalt kahe ja nelja meetri kaugusel seinast, teineteise suhtes ca 1 m 
kõrvale nihutatud. Kummalgi on oma võimlemisrõngas, mida hoitakse vees püstises asendis. 
Lapsed teevad äratõuke seinast ning libisevad läbi esimese rõnga nagu nooled (tehakse nn 
krooli jalgade tööd, et õpilane libiseksid kiiremini läbi rõnga ja et tal jätkuks piisavalt kiirust 
libiseda ka läbi teise rõnga). 

26. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Seisev nool maismaal“ (vt kirjeldus eespool). 

3-6 min – harjutus „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldus eespool). 

6-14 min – harjutus „Rinnuli libisemine“ jalalöökidega  (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine rinnuli asendis; arvestuse sooritamine  „Põhiharjutus 
14“ , mille õpilased sooritavad ühekaupa, (max 12 õpilast). 

Sh 2 min – harjutuse varieerimine „Pimeda juhtimine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – harjutus „Mõõkkala“ (vt kirjeldus eespool). 

14-22 min – harjutus „Selili libisemine“ jalalöökidega (vt kirjeldus eespool). 

 Sh 3 min – harjutuse „Selili libisemine“ sooritamine selili 

 Sh 2 min – harjutuse varieerimine „Dušš“ (vt kirjeldus eespool).  

 Sh 3 min – harjutus „Kiirkaater“ selili (vt kirjeldus eespool).  

22-25 min – harjutus „Krool ilma hingamiseta“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus 
eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Püstloodis 
nool“, „Raamatu lugemine“, „Purskkaev 2“ ja „Madu“ (vt kirjeldused eespool).  
 

27. tund 
Tunnis omandatavad oskused: krooli ujumine 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili 
puhkamine 1“ 



44 
 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Segamini tuba“ 
Veepinnale asetatakse palju erinevaid hõljuvaid vahendeid (lauad, vööd, suured ja väikesed 
pallid jne). Õpilased liiguvad asjade vahelt läbi ilma neile vastu minemata. Harjutust saab 
teostada joostes, kõndides ja selg ees. 

Õpilased proovivad erinevaid vees liikumise viise. Õpilased peavad nö toa ära koristama ning 
võistlevad omavahel, kes kogub enim vahendeid. 

2) Harjutus „Tuuleveski“  
Õpilased seisavad rinnuni vees, kallutavad ülakeha ette nii, et rinnakorv puudutab veepinda. 
Liigutavad sirgeid käsi nagu tuuleveskid nii, et tõmbavad ja lükkavad vett tahapoole ning viivad 
käed veepinna kohal jälle ette. Pannakse tähele,  kas suudetakse hoida ülakeha paigal? Kas 
käsi saadakse küünarnukist veidi kõverdada, kui neid veepinna kohal ette viiakse? Mis juhtub, 
kui ta tõmmatakse ja lükatakse vett kiiremini? 

3) Harjutus „Käru“ 
Õpilased võtavad paaridesse.  Üks õpilastest lamab rinnuli nägu vees nagu nool ning paariline 
hoiab tal jalgadest kinni ja lükkab edasi. Lamav õpilane  teeb samal ajal nn krooli kätetõmbeid. 
Selgitatakse välja, kas lamaval õpilasel õnnestub kätetööga edasi liikuda nii kiiresti, et jalgu 
hoidval paarilisel on ühel hetkel raske talle järgneda. 
Harjutuse väljakutse õpilastele: pea tuleb hoida paigal, et ta oleks lülisamba loomulikuks 
pikenduseks. Õpilased vahetavad kohti iga minuti järel. 

4) Harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili puhkamine“ 
Õpilased sooritavad seinast rinnuli nooleasendis äratõuke. Tõmmatakse kätega vaheldumisi 
läbi vee liikumise suhtes eest taha kuni puusadeni. Käsi tuuakse lõdvalt vee kohalt tagasi, et 
alustada uut tõmmet. Kõik toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on kogu aeg vees ja pilgud 
suunatud basseini põhja. Kui lastel on vaja hingata, pööravad nad ennast ümber nn selili 
allveelaeva asendisse. Õpilased sooritavad väikeseid, aeglaseid jalalööke, et säilitada 
edasiliikumine.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: käeliigutusi tuleb sooritada ilma pausideta; hinge tuleb hoida 
piisavalt kaua kinni; tuleb säilitada sirutatud horisontaalset kehaasendit; pea tuleb hoida 
paigal. 

5) Harjutus „Kella keeramine“  
Õpilased võtavad paaridesse. Üks õpilane hõljub rinnuli nagu allveelaev, käed all vastu keha. 
Paariline nihutab ta jalgu päripäeva (pöörab teda nagu kellaosuteid). Selgitatakse välja, kas 
rinnuli hõljuv õpilane suudab säilitada sirutatud horisontaalse allveelaeva asendi ajal, mil 
teda pööratakse terve täisringi?   

6) Harjutused „Sõudlemine“, „Aerutamine“ 
Õpilased seisavad nabani vees, käed kehast eespool. Viivad parema ja vasaku käe vaheldumisi 
vees taha suunas ning toovad tagasi ette üle vee. Teevad sama harjutust mõlema käega 
üheaegselt.  

Õpilased kordavad sama harjutust, aga viivad käed ette tagasi vee all ning pööravad peopesad 
nii, et nad tunneksid ühesugust veesurvet nii käte ette kui ka taha viimisel. Pööravad 
käelabasid natukene ja tunnetavad, kuidas see mõjutab veesurvet kätele.  
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7) Harjutus „Joonistame s-tähte“  
Õpilased seisavad rinnuni vees ja kallutavad ülakeha kergelt ette. Viivad käsivarred tahapoole, 
joonistades mõlema käelabaga/küünarvarrega s-tähti. Lapsed pööravad käsi nii, et nad 
tunneksid kogu aeg peopesadel vee survet. Õpilased vaatavad oma käsi ja püüavad aru saada, 
kuidas neid pöörata, et tunda vee survet. 

8) Harjutus „Paarilise lükkamine“  
Õpilased moodustavad paarid. Paarilised lamavad horisontaalses asendis rinnuli, näod 
teineteise poole ja hoiavad kinni ujumisvahendist („nuudlist”), mis asub nende vahel. 
Mõlemad teevad nn krooli jalgade tööd nii jõuliselt kui suudavad, et paarilist tahapoole lükata. 

27. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – harjutus „Segamini tuba“ (vt kirjeldus eespool). 

4-7 min – harjutus „Tuuleveski“ (vt kirjeldus eespool). 

7-13 min – harjutus „Käru“ (vt kirjeldus eespool). 

13-22 min – harjutus „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning harjutus „Selili puhkamine“ (vt 
kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased peavad harjutuse sooritama 6 tõmbega (3 parema- ja 3 vasaku 
käega) risti üle basseini liikudes. Lapsed hoiavad pea paigal, pööravad ennast selili ja 
hingavad. Ujutakse kuni basseini servani ja alustatakse uuesti. 

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Kella keeramine“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – õpilased peavad harjutuse sooritama 4 tõmbega risti üle basseini ujudes. 
Harjutuse kestel pööratakse selili, hingatakse, pööratakse tagasi ja tehakse veel 4 uut 
tõmmet. Õpilased peavad säilitama võimalikult ilusa sirutatud horisontaalse asendi ja 
hoidma pea paigal.  

22-25 min – harjutused „Sõudlemine“ ja „Aerutamine“ ning „Joonistame s-tähti“ (järgmise 
tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldused eespool).  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Krool ilma 
hingamiseta“ üle basseini, „Joonistame s-tähti!“ ning „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldused 
eespool). 

28. tund 
Tunnis omandatavad oskused: veetakistuste tundmine peopesadel ja käsivartel. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Sõudlemine 1“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1)Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad umbes 1 
m vahedega reas. Esimene lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane lükkab 
omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 
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2) Harjutus „Aerutamine“ 
Õpilased seisavad nabani vees, käed kehast eespool. Viivad parema ja vasaku käe vaheldumisi 
vees taha suunas ning toovad tagasi ette üle vee. Kordavad harjutust liigutades mõlemat kätt 
üheaegselt.  

Õpilased kordavad sama harjutust, aga viivad käed ette tagasi vee all ning pööravad peopesad 
nii, et tunneksid ühesugust veesurvet nii käte ette kui ka taha viimisel. Pöörab käelabasid 
natukene ja tunnetavad, kuidas see mõjutab veesurvet kätele. 

3) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

4) Harjutus „Kojamees“ 
Õpilased seisavad puusani vees, kallutavad ülakeha ette nii, et nägu on ca 10 cm üle veepinna. 
Lapsed viivad küünarvarred ja käelabad üksteisest eemale ja jälle kokku. Keeravad siis 
natukene peopesasid ja tunnetavad muutust veetakistuses. Kas õpilased tunnevad 
veetakistust nii käte laiali- kui ka kokkuviimisel? 

Harjutuse väljakutse õpilastele: saavutada tuleb keha edasiliikumise võime nii käte ühes kui 
ka teises suunas liikumise ajal; saavutada tuleb võrdse tugevusega veetakistus mõlemas 
suunas käsi liigutades; sooritada käteliigutusi sedasi, et veesurve oleks pidev, mitte katkendlik.  

5) Harjutus „Kaugushüpe“  
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis ja võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Laskuvad põhja ning tõukavad ennast põhjast üles ja tõusevad pinnale. 

6) Harjutus „Joonistame s-tähti“ 
Õpilased seisavad rinnuni vees ja kallutavad ülakeha kergelt ette. Viivad käsivarred tahapoole, 
joonistades mõlema käelabaga/küünarvarrega s-tähti. Lapsed pööravad käsi nii, et nad 
tunneksid kogu aeg peopesadel vee survet. Õpilased vaatavad oma käsi ja püüavad aru saada, 
kuidas neid pöörata, et tunda vee survet. 

7) Harjutus „Istuv number kaheksa“ 
Õpilased seisavad õlgadeni vees, hoiavad käsivarred pisut allpool veepinda rinna ees ning 
kõverdavad jalad, et nad hõljuksid. Lapsed viivad käelabad teineteisest lahku ja jälle kokku, 
joonistades horisontaalseid kaheksaid nii, et neil õnnestuks hoida pea vee peal, jalgadega 
samal ajal põhja puudutamata. Õpilased muudavad number kaheksa suurust ja joonistamise 
kiirust. Selgitatakse välja kui kõrgele üles suudavad õpilased käte liigutuste abil keha veest 
välja tõsta? 

8) Harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili puhkamine“ 
Õpilased teevad seinast rinnuli, nn nooleasendis, äratõuke. Tõmbavad kätega vaheldumisi läbi 
vee (liikumise suhtes eest taha kuni puusani) ning toovad käe lõdvalt vee kohalt ette tagasi, et 
alustada uut tõmmet. Kõik eelnev toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on kogu harjutuse 
kestel vees ja pilgud suunatud basseini põhja.  

Puhkamiseks ja hingamiseks peavad õpilased pöörama ennast selili nn allveelaeva asendisse. 
Väikeseid jalalööke sooritades tuleb säilitada edasiliikumine.  

9) Harjutus „Noole lükkamine“ 
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Moodustatakse paarid. Üks õpilastest hõljub nagu nool sirutatud horisontaalses asendis ning 
paariline võtab tal puusade ümbert kinni ja lükkab edasi. Õpilase ülesandeks on libiseda nii 
kaua, kuni hoog peatub. Sama harjutust tuleb teha ka selili asendis. Seejärel vahetavad 
paarilised rollid. 

Edasi seisab üks paarilistest teise jalgade taha ning tõukab teda edasi jalgadest. Sama harjutust 
korratakse selili ning taaskord vahetatakse rollid.  

Harjutust korratakse lisaks ka nii, et vasak/parem käsi on üleval ning ka nn allveelaeva asendis. 

10) Harjutus „Krokodillihingamine“ 
Suu lahti pooleldi vees hingamine.  

28. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – harjutus „Transpordikett“ (vt kirjeldus eespool). 

4-7 min – harjutus „Aerutamine“ (vt kirjeldus eespool).  

7-10 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool). 

10-13 min – harjutus „Kojamees“ (vt kirjeldus eespool).  

13-16 min – harjutus „Kaugushüpe“ (vt kirjeldus eespool). 

16-19 min – harjutus „Joonistame s-tähti“ (vt kirjeldus eespool). 

19-22 min – harjutus „Istuv number kaheksa“ (vt kirjeldus eespool). 

22-25 min – harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili puhkamine“ (järgmise 
tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldused eespool).  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Krooli ujumine 
ilma hingamiseta üle basseini“, „Noole lükkamine“ (õpetaja lükkaja rolli), 
„Krokodillihingamine“, „Joonistame s-tähti“, „Kaugushüpe“ (vt kirjeldused eespool).  

29. tund 
Tunnis omandatavad oskused: krooli ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ja „Selili 
puhkamine 2“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Keeristorm“ 

Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 
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Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

2) Harjutus „Puksiir“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Igale paarile antakse 1 uppuv rõngas. Üks õpilastest lamab 
rinnuli nagu nool ning hoiab kinni uppuvast rõngast ilma oma sirutatud horisontaalset asendit 
kaotamata. Teine paariline veab teda niimoodi vees edasi. 

3) Harjutus „Tuuleveski“  
Õpilased seisavad rinnuni vees, kallutavad ülakeha ette nii, et rinnakorv puudutab veepinda. 
Liigutavad sirgeid käsi nagu tuuleveskid nii, et tõmbavad ja lükkavad vett tahapoole ning 
viivad käed veepinna kohal jälle ette. Pannakse tähele,  kas suudetakse hoida ülakeha paigal? 
Kas käsi saadakse küünarnukist veidi kõverdada, kui neid veepinna kohal ette viiakse? Mis 
juhtub, kui ta tõmmatakse ja lükatakse vett kiiremini? 
 
Harjutuse juures on hea teha nn „krokodilli hingamist“ (suu lahti pooleldi vees hingamine).  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: piisavalt kaua hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse 
asendi hoidmine; hingamisega ootamine, kuni pea on piisavalt veest väljas. 

4) Harjutus „Käru“  
Õpilased võtavad paaridesse.  Üks õpilastest lamab rinnuli nägu vees nagu nool ning paariline 
hoiab tal jalgadest kinni ja lükkab edasi. Lamav õpilane  teeb samal ajal nn krooli kätetõmbeid. 
Selgitatakse välja, kas lamaval õpilasel õnnestub kätetööga edasi liikuda nii kiiresti, et jalgu 
hoidval paarilisel on ühel hetkel raske talle järgneda. 
Harjutuse väljakutse õpilastele: pea tuleb hoida paigal, et ta oleks lülisamba loomulikuks 
pikenduseks. Õpilased vahetavad kohti iga minuti järel. 

5) Harjutus „Tarzan“  
Õpilased seisavad basseinis, jalad põhjas. Hüppavad vees ette suunas, käed samal ajal üles 
sirutatud. Lapsed libisevad vee peal nagu nooled, vaatavad otse basseini põhja, hoiavad hinge 
kinni ning teevad krooli kätetõmbeid nagu Tarzan. Selgitatakse välja, mitu kätetõmmet nad 
teha suudavad. Õpilased teevad samaaegselt kätetõmmetega ka kergeid krooli jalalööke. 

6) Harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili puhkamine“ 
Õpilased teevad seinast rinnuli, nn nooleasendis, äratõuke. Tõmbavad kätega vaheldumisi läbi 
vee (liikumise suhtes eest taha kuni puusadeni) ning toovad käe lõdvalt vee kohalt ette tagasi, 
et alustada uut tõmmet. Kõik eelnev toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on kogu harjutuse 
kestel vees ja pilgud suunatud basseini põhja.  

Puhkamiseks ja hingamiseks peavad õpilased pöörama ennast selili nn allveelaeva asendisse. 
Väikeseid jalalööke sooritades tuleb säilitada edasiliikumine. 

7) Harjutus „Kella keeramine “  
Õpilased võtavad paaridesse. Üks õpilane hõljub rinnuli nagu allveelaev, käed all vastu keha. 
Paariline nihutab ta jalgu päripäeva (pöörab teda nagu kellaosuteid). Selgitatakse välja, kas 
rinnuli hõljuv õpilane suudab säilitada sirutatud horisontaalse allveelaeva asendi ajal, mil teda 
pööratakse terve täisringi?   

8) Harjutus „Sõudlemine“ 
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Õpilased seisavad nabani vees, käed kehast eespool. Viivad parema ja vasaku käe vaheldumisi 
vees taha ning toovad tagasi ette üle vee. Kordavad harjutust mõlema käega üheaegselt.  

Õpilased kordavad sama harjutust, aga viivad käed ette tagasi vee all ning pööravad peopesad 
nii, et tunneksid ühesugust veesurvet nii käte ette kui ka taha viimisel. Pööravad käelabasid 
natukene ja tunnetavad, kuidas see mõjutab veesurvet kätele. 

9) Harjutus „Lamav number kaheksa“  
Õpilased võtavad horisontaalse rinnuli asendi, vaatavad basseini põhja ning hoiavad 
käsivarred rinna ees nii, et käed osutavad alla basseini põhja. Lapsed liigutavad käsi number 
kaheksa kujuliselt, nii et nad ise liiguvad vees edasi. Selgitatakse välja, mida peavad õpilased 
kätega tegema, et lisada liikumisele kiirust? 

10) Harjutus „Pomm1“  
Õpilased hüppavad vette ja tõmbavad jalad üles – teevad nii suure plartsatuse ja nii kõrged 
lained kui võimalik. 

11) Harjutus „Pomm2“  
Õpilased hüppavad basseini äärelt vette ja tõmbavad ennast õhus kägarasse. Lapsed vaatavad 
kui palju vett õnnestub neil pritsida. Seejärel lasevad nad end kägaras, nn korgi asendis põhja 
vajuda ning „pallina” tagasi pinnale tõusta, nii et selg ulatuks üle veepiiri. Seejärel hingatakse 
välja.  

29. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 

3-6 min – harjutus „Puksiir“ (vt kirjeldus eespool).  

6-8 min – harjutus „Tuuleveski“ (vt kirjeldus eespool).  

8-10 min – harjutus „Käru“ (vt kirjeldus eespool).  

10-14 min – harjutus „Tarzan“ (vt kirjeldus eespool). 

14-22 min – harjutused „Krooli ujumine ilma hingamiseta“ ning „Selili puhkamine“ 

Sh 3 min – harjutuse sooritamine 4 tõmbega (2 parema käega ja 2 vasaku käega) risti 
üle basseini. Õpilastel tuleb hoida pea paigal ning hingamiseks pöörata ennast selili. 
Seejärel pööravad õpilased end taas rinnuli, teevad kätega 4 uut tõmmet, keeravad 
hingamiseks selili ja jätkavad kuni basseini servani.  

Sh 2 min – harjutuse variatsioon „Kella keeramine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min - harjutuse sooritamine 4 tõmbega (2 parema käega ja 2 vasaku käega) piki 
basseini, terve basseini ulatuses. Õpilastel tuleb hoida pea paigal ning hingamiseks 
pöörata selili. Seejärel pööravad õpilased end taas rinnuli, teevad kätega 4 uut 
tõmmet, keeravad hingamiseks taas selili ja jätkavad kuni basseini pikkus on ujutud. 
Õpilastel tuleb säilitada võimalikult sirutatud horisontaalne asend.  

22-25 min – Harjutused „Sõudlemine“ ja „Lamav number kaheksa“ (järgmise tunni 
sissejuhatuseks) (vt kirjeldused eespool). 
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25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Käru“, 
„Pomm1“ ja „Pomm2“ (vt kirjeldused eespool). 
 

30. tund 
Tunnis omandatavad oskused: veetakistuse tundmine nii peopesadel kui käsivartel. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Sõudlemine 2“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Põhiharjutus 15“ 
Õpilased hüppavad vette, tõusevad pinnale nagu korgid ja sirutavad end välja horisontaalsesse 
rinnuli asendisse. Lapsed teevad nn krooli jalgade tööd, pööravad selili, hingavad rahulikult ja 
jätkavad jalgade tööd. 

2) Harjutus „Selili veeballett“  
Õpilased lamavad selili nagu allveelaevad, vaatavad üles lakke ja liigutavad käsi puusade kõrval 
number kaheksa kujuliselt nii, et tekib edasiliikumine. Õpilased peavad jälgima, et kehaasend 
oleks horisontaalne. Lapsed mõtlevad, mida nad peavad lisaks tegema, et lisada kehale kiirust? 

3) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

4) Harjutus „Lamav number kaheksa“  
Õpilased võtavad horisontaalse rinnuli asendi, vaatavad basseini põhja ning hoiavad 
käsivarred rinna ees nii, et käed osutavad alla basseini põhja. Lapsed liigutavad käsi number 
kaheksa kujuliselt, nii et nad ise liiguvad vees edasi. Selgitatakse välja, mida peavad õpilased 
kätega tegema, et lisada liikumisele kiirust? 

5) Harjutus selili „Äratõuge põhjast“  
Õpilased seisavad käed üles sirutatud, kallutavad ülakeha taha ning teevad äratõuke põhjast. 
Sirutavad keha ja liiguvad veepinnal tugevate jalalöökide abil horisontaalasendis nii kaugele 
kui suudavad. 

Harjutuse variatsioon: õpilaste parem käsi on ülesse sirutatud, seejärel vasak ning viimasena 
libisetakse nn allveelaevana. 

6)Harjutus „Rinnuli veeballett“  
Õpilased lamavad rinnuli nagu allveelaevad, vaatavad basseini põhja ning liigutavad käsi 
puusade kõrval number kaheksa kujuliselt nii, et liiguvad edasi. Selgitatakse välja, mida peavad 
õpilased tegema, et lisada liikumisele kiirust? 

7) Harjutused „Krooli ujumine hingamiseta“ ning  „90˚ pööramine ja hingamine“ 



51 
 

Õpilased teevad seinast rinnuli, nn nooleasendis, äratõuke ning tõmbavad kätega vaheldumisi 
läbi vee (liikumise suhtes eest taha kuni puusadeni) ning toovad seejärel käe lõdvalt vee kohalt 
ette tagasi, et alustada uut tõmmet. See kõik toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on 
sealjuures vees ja pilgud suunatud basseini põhja.  

Hingamiseks pööravad õpilased end 90˚ (alustades puusadest, seejärel õlgadest) kuni kogu 
keha on tasakaalus. Õpilastel tuleb tõmbe ajal säilitada nn noole asend koos alumise käe 
sirutusega ning teine käsi on samal ajal keha kõrval. Õpilased sooritavad väikeseid jalalööke, 
et säilitada edasiliikumine.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: käteliigutused tuleb sooritada ilma pausideta; pöörates end 
90˚, tuleb saavutada täielik keha tasakaal; hinge tuleb kinni hoida piisavalt kaua; hoida tuleb 
sirutatud horisontaalset asendit.  

8) Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, tema kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad 
umbes 1 m vahedega reas. Esimene laps lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane 
lükkab omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 

9) Harjutus „Nool tulvavees“ 
Õpilased seisavad kahes reas ning üks õpilane hõljub selili, sirutatud horisontaalses asendis 
noolsirgena teiste vahelt läbi. Teised õpilased seisavad noolest umbes 0,5 m kaugusel ja 
lükkavad jõuliselt vett samasse suunda, ilma „noolt“ puudutamata. Nn nool liigub tekitatud 
veevooluga edasi. Harjutust sooritatakse tõusvas tempos.  

30. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – harjutus „Põhiharjutus 15“ (vt kirjeldus eespool). 

4-7 min – harjutus „Selili veeballett“ (vt kirjeldus eespool). 

7-10 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 

10-13 min – harjutus „Lamav number kaheksa“ (vt kirjeldus eespool). 

13-16 min – harjutus selili „Äratõuge põhjast“ , tugevate jalalöökidega (vt kirjeldus eespool). 

16-19 min – harjutus „Rinnuli veeballett“ (vt kirjeldus eespool). 

19-22 min – harjutus „Lamav number kaheksa“ (vt kirjeldus eespool). 

22-25 min – harjutused „Krooli ujumine hingamiseta“ ning „90˚ pööramine ja hingamine“ 
(järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldused eespool).  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused 
„Transpordikett“, „Nool tulvavees“ (vt kirjeldused eespool). 

31. tund 
Tunnis omandatavad oskused: krooli ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Krooli ujumine“ ja „ 90º pööramine“. 
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Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Veetransport 1“  
Õpilased veavad vett plasttopsis ühest basseini servast teise ja kallavad selle basseini 
vastasäärel olevasse ämbrisse. Harjutust võib teha ka teatevõistlusena. Milline võistkond 
suudab vastasäärel oleva ämbri kõige kiiremini täita? 

2) Harjutus „Auto tagurdamine“  
Õpilased võtavad paaridesse, üks kõnnib tagurpidi, teine juhatab talle teed, et vältida 
kokkupõrget. 

3) Harjutus „Tarzan“  
Õpilased seisavad basseinis, jalad põhjas. Hüppavad vees ette suunas, käed samal ajal üles 
sirutatud. Lapsed libisevad vee peal nagu nooled, vaatavad otse basseini põhja, hoiavad hinge 
kinni ning teevad krooli kätetõmbeid nagu Tarzan. Selgitatakse välja, mitu kätetõmmet nad 
teha suudavad. Õpilased teevad samaaegselt kätetõmmetega ka kergeid krooli jalalööke. 

4) Harjutus rinnuli „Äratõuge põhjast“ 
Õpilased seisavad käed üles sirutatud, kallutavad ülakeha ette ning teevad äratõuke põhjast. 
Sirutavad keha ja libisevad veepinnal horisontaalasendis nagu nooled nii kaugele kui 
suudavad. Väga oluline on, et õpilased suudaksid hoida sirutatud horisontaalset asendit.  

Harjutuse variatsioon: õpilased sirutavad parema käe ülesse, seejärel vasaku käe ning 
viimasena libisetakse nn allveelaevana. 

5) Harjutus „Käru“  
Õpilased võtavad paaridesse.  Üks õpilastest lamab rinnuli nägu vees nagu nool ning paariline 
hoiab tal jalgadest kinni ja lükkab edasi. Lamav õpilane  teeb samal ajal nn krooli kätetõmbeid. 
Selgitatakse välja, kas lamaval õpilasel õnnestub kätetööga edasi liikuda nii kiiresti, et jalgu 
hoidval paarilisel on ühel hetkel raske talle järgneda. 

Harjutuse väljakutse õpilastele: pea tuleb hoida paigal, et ta oleks lülisamba loomulikuks 
pikenduseks. Õpilased vahetavad kohti iga minuti järel. 

6) Harjutused „Krooli ujumine“ ning  „90˚ pööramine ja hingamine“ 
Õpilased teevad seinast rinnuli, nn nooleasendis, äratõuke ning tõmbavad kätega vaheldumisi 
läbi vee (liikumise suhtes eest taha kuni puusani) ning toovad seejärel käe lõdvalt vee kohalt 
ette tagasi, et alustada uut tõmmet. See kõik toimub ilma pausideta. Õpilaste näod on 
sealjuures vees ja pilgud suunatud basseini põhja.  

Hingamiseks pööravad õpilased end 90˚ (alustades puusadest, seejärel õlgadest) kuni kogu 
keha on tasakaalus. Õpilastel tuleb tõmbe ajal säilitada nn noole asend koos alumise käe 
sirutusega ning teine käsi on samal ajal keha kõrval. Õpilased sooritavad väikeseid jalalööke, 
et säilitada edasiliikumine.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: käteliigutused tuleb sooritada ilma pausideta; pöörates end 
90˚, tuleb saavutada täielik keha tasakaal; hinge tuleb kinni hoida piisavalt kaua; hoida tuleb 
sirutatud horisontaalset asendit. 

7) Harjutus „Paarilise lükkamine“ 
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Õpilased moodustavad paarid. Paarilised lamavad horisontaalses asendis rinnuli, näod 
teineteise poole ja hoiavad kinni ujumisvahendist („nuudlist”), mis asub nende vahel. 
Mõlemad teevad nn krooli jalgade tööd nii jõuliselt kui suudavad, et paarilist tahapoole lükata. 

8) Harjutus „Paaristõmbed“ 
Õpilased lamavad vees nagu nn allveelaev, vaatavad lakke ning teevad kergeid jalalööke. 
Lapsed viivad mõlemad käed üheaegselt hästi keha lähedalt õlgadest mööda ja sirutavad need 
üles. Õpilased sirutavad keha välja nn noolsirgeks, tõmbavad mõlemad käed korraga peaaegu 
sirgelt läbi vee alla puusadeni ning kontrollivad, et keha liikumiskiirus tõuseks. Harjutust tehes 
jätkavad õpilased hingamist, jalgade tööd ning kätetõmbeid.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: mõlemad käed tuleb tõmmata läbi vee alla puusadeni ühe 
pika sõudlemise liigutusena, kus käsivartel ja peopesadel on tunda pidevat veetakistust; iga 
tõmbe ajal tuleb hingata ühtlaselt sisse ja välja; õpilased peavad hoidma kogu harjutuse vältel 
pea paigal ja olema sirutatud horisontaalses asendis. 

9) Harjutus „Selili veeballett“  
Õpilased lamavad selili nagu allveelaevad, vaatavad üles lakke ja liigutavad käsi puusade kõrval 
number kaheksa kujuliselt nii, et tekib edasiliikumine. Õpilased peavad jälgima, et kehaasend 
oleks horisontaalne. Lapsed mõtlevad, mida nad peavad lisaks tegema, et lisada kehale kiirust? 

10) Harjutus „Purskkaev“  
Õpilased asetavad käed kokku nii, et sõrmed on suunatud basseini põhja suunas ja käeseljad 
ülespoole vee pinnal. Õpilased viivad käeseljad teineteisest eemale ja suruvad need jõuliselt 
kokku nii, et käsi kokku viies purskab vesi käte vahelt ülesse ja tekitab nn purskkaevu. 

31. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Veetransport 1“ (vt kirjeldus eespool). 

3-6 min – harjutus „Auto tagurdamine“ (vt kirjeldus eespool). 

6-8 min – harjutus „Tarzan“ (vt kirjeldus eespool). 

8-10 min – harjutus „Äratõuge põhjast“ (vt kirjeldus eespool). 

10-12 min – harjutus „Käru“ (vt kirjeldus eespool). 

12-22 min – harjutused „Krooli ujumine“ ja „90˚ pööramine ja hingamine“ (vt kirjeldus 
eespool). 

Sh 3 min – õpilased ujuvad pead paigal hoides 5 tõmbega risti üle basseini, misjärel 
pööravad ennast 90˚ ja hingavad. Kui õpilased on hinganud, siis pööravad end tagasi 
ning teevad taas 5 tõmmet, misjärel pööravad end 90˚ ja hingavad. Õpilased jätkavad 
harjutuse sooritamist kuni jõuavad basseini servani ning alustavad sealt taas uuesti.  

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 4 min – õpilased ujuvad piki basseini, tehes vaid 3 tõmmet, misjärel pööravad end 
90˚ ning hingavad. Kui õpilased on hinganud, siis pööravad end tagasi ning teevad taas 
3 tõmmet, misjärel pööravad end 90˚ ja hingavad. Õpilased jätkavad harjutuse 
sooritamist kogu basseini pikkuse ulatuses.   
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22-25 min – harjutus „Paaristõmbed“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Selili 
veeballett“, „Purskkaev“ ja „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldused eespool).  

32. tund 
Tunnis omandatavad oskused: selili ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Selili paaristõmbed“. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus selili „Põhjast tõukamine“ selili.  
Õpilased seisavad vees, käed üles sirutatud ning lasevad ülakeha alla tahapoole, kuni selg on 
vees. Seejärel tõukavad lapsed end põhjast ja sirutavad keha justkui nooleks – libisetakse nagu 
nool nii kaugele kui suudetakse. Selgitatakse välja, kes suudab libiseda kui üles on sirutatud 
ainult üks käsi või kui mõlemad käed all nn allveelaeva asendis. 

2) Harjutus „Kaugushüpe“  
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis, võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Vajuvad basseini põhja, tõukavad end põhjast üles ja tõusevad 
pinnale. 

3) Harjutus „Selili jalgade töö“  
Õpilased tõukavad end põhjast lahti, libisevad selili asendis nagu allveelaevad või nooled ning 
teevad kergeid krooli jalalööke ja libisevad edasi. Selgitatakse välja kui kaugele suudavad 
õpilased libiseda. Lapsed peavad hoidma põlved vee all, tegemata sealjuures jalgratta 
liigutust.  

4) Harjutus „Hüppa ja raamatu lugemine“  
Õpilased hüppavad vette, lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad 
lahti, rahulikult välja hingates. Lapsed hoiavad küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„loevad“ valjusti tähti. 

5) Harjutus „Pöörlev allveelaev 2“ 
Õpilased tõukavad basseini põhjast end rinnuli nn allveelaeva asendisse (käed keha külgedel) 
libisema. Pööravad end seejärel selili, kontrollivad sirutust, iseenda horisontaalset asendit 
ning libisevad nii kaua kui suudavad. Sama harjutust tuleb korrata selili asendis, kus õpilased 
pööravad end rinnuli ja säilitavad sealjuures sirutatud horisontaalse asendi. 

6) Harjutus „Selili paaristõmbed“ 
Õpilased lamavad vees nagu nn allveelaevad, vaatavad lakke ning teevad kergeid jalalööke. 
Lapsed viivad mõlemad käed üheaegselt hästi keha lähedalt õlgadest mööda ja sirutavad need 
üles. Õpilased sirutavad keha välja nn noolsirgeks, tõmbavad mõlemad käed korraga peaaegu 
sirgelt läbi vee alla puusadeni ning kontrollivad, et keha liikumiskiirus tõuseks. Harjutust tehes 
jätkavad õpilased hingamist, jalgade tööd ning kätetõmbeid. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: mõlemad käed tuleb tõmmata läbi vee alla puusadeni ühe 
pika sõudlemise liigutusena, kus käsivartel ja peopesadel on tunda pidevat veetakistust; iga 
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tõmbe ajal tuleb hingata ühtlaselt sisse ja välja; õpilased peavad hoidma kogu harjutuse vältel 
pea paigal ja olema sirutatud horisontaalses asendis.  

7) Harjutus „Uppuvate rõngaste vahetamine“  
Moodustatakse paarid. Õpilane sukeldub koos paarilisega vee alla. Ühel on käes kaks uppuvat 
rõngast, mida ta ulatab järgemööda paarilisele. Harjutusele saab lisada keerukust nii, et 
kumbki pöörab end üks kord ümber oma telje (enne kui teisele rõngad ulatab) või nii, et üks 
paarilistest võtab kätte kolm-neli rõngast ja annab need käest ära ühekaupa. Juhul kui õpilased 
jaksavad, vahetatakse rollid.  

8) Harjutus „Krooli ujumine pööramisega 45˚“ 
Õpilased teevad seinast rinnuli nn nooleasendis äratõuke, tõmbavad kätega vaheldumisi läbi 
vee (keha liikumise suuna suhtes eest taha kuni puusadeni) ning toovad käe lõdvalt vee kohalt 
ette tagasi, et alustada uut tõmmet. Kogu protsess toimub ilma pausideta. Laste näod peavad 
olema vees ja pilgud suunatud basseini põhja. Hingamiseks tohivad õpilased pöörata end 45˚ 
alustades puusadest, seejärel keerates ka õlad. Tõmbe peavad õpilased säilitama nn noole 
asendi koos alumise käe sirutusega, teine käsi asetseb samal ajal keha kõrval. Lapsed liiguvad 
vees edasi väikeste jalalöökide abil.  

9) Harjutus „Rinnuli veeballett“  
Õpilased lamavad rinnuli nagu allveelaevad, vaatavad basseini põhja ning liigutavad käsi 
puusade kõrval number kaheksa kujuliselt, nii et nad liiguksid edasi. Selgitatakse välja, mida 
tuleb teha, et lisada liikumisele kiirust. 

10) Harjutus „Sukeldumine läbi rõnga“ 
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

32. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus selili „Põhjast tõukamine“  (vt kirjeldus eespool).  

3-6 min – harjutus „Kaugushüpe“ (vt kirjeldus eespool).  

6-8 min – harjutus „Selili jalgade töö“ (vt kirjeldus eespool).  

8-11 min – harjutus „Hüppa ja raamatu lugemine“ (vt kirjeldus eespool).  

11-14 min – harjutus „Pöörlev allveelaev 2“ (vt kirjeldus eespool). 

14-23 min – harjutus „Selili paaristõmbed“ (vt kirjeldus eespool). 

 Sh 3 min – harjutuse sooritamine risti üle basseini. 

Sh 2 min – harjutuse variatsioon „Uppuvate rõngaste vahetamine“ (vt kirjeldus 
eespool). 

Sh 4 min – harjutuse „Selili paaristõmbed“ sooritamine nii, et õpilastel on 
ujumisvahendid laubal ning neil tuleb ujuda nii, et see ära ei kukuks.  

23-25 min – harjutus „Krooli ujumine pööramisega 45˚“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt 
kirjeldus eespool).  
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25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Rinnuli 
veeballett“, „Uppuvate rõngaste vahetamine“ ja „Sukeldumine läbi rõnga“ (vt kirjeldused 
eespool).  

33. tund 

Tunnis omandatavad oskused: krooli ujumine 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Krooli ujumine“  ja „45º pööramine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Dušš“ 
Õpilased pritsivad vett iseendale peale (alguses vähem, hiljem rohkem). Võisteldakse selles, 
kellel on nn kõige tugevama survega dušš. 

Harjutuse väljakutse õpilasele: selleks, et saada dušši survet tugevamaks, peavad õpilased 
hüppama vees üles ja alla. Õpilased peavad suutma saavutada dušši erinevate pritsimise 
meetoditega. 

2) Harjutus „Sõrmede loendamine 2“ 
Õpilased moodustavad paarid. Paarilised sukelduvad koos vee alla. Üks paarilistest näitab 
mingit arvu sõrmi, teine vaatab seda ja näitab paarilisele vastu, mitut sõrme ta nägi. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: julgus vee all silmi avada; mitte pühkida veepeale tulekul 
kätega näolt vett; oodata sissehingamisega seni, kuni pea on täielikult vee peal. 

3)Harjutus „Seisev  nool basseini servas“  
Õpilased seisavad vees  seljaga tihedalt vastu basseini serva käed vastu keha külgi 
allveelaeva asendis  ja suruvad kogu lülisamba vastu seina. Kas õpilased saavad  sellega 
niisama hästi hakkama nagu lamavas asendis kaldal olles? Kas õpilased suudavad seda teha 
ka siis, kui on sirutanud käed üles nooleasendisse? Mida nad peavad selleks tegema, et kogu 
selg oleks seinale „liimitud”? 

4) Harjutus „Puksiir“ 
Õpilased võtavad paaridesse. Igale paarile antakse 1 uppuv rõngas. Üks õpilastest lamab 
rinnuli nagu nool ning hoiab kinni uppuvast rõngast ilma oma sirutatud horisontaalset asendit 
kaotamata. Teine paariline veab teda niimoodi vees edasi. 

Harjutuse juures on hea teha nn „krokodilli hingamist“ (suu lahti pooleldi vees hingamine).  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: pikalt hinge kinnihoidmine; sirutatud horisontaalse asendi 
hoidmine; hingamisega ootamine, kuni pea on piisavalt veest väljas. 

5) Harjutus „Pomm 2“  
Õpilased hüppavad basseini äärelt vette ja tõmbava end õhus kägarasse. Lapsed vaatavad kui 
palju vett õnnestub neil pritsida. Seejärel lasevad end kägaras, nn korgi asendis, põhja vajuda 
ning  „pallina” pinnale tõusta nii, et selg ulatuks üle veepiiri. Hingatakse välja.  

6) Harjutus „Selili ujumine“ 
Õpilased lamavad selili justkui nooled, vaatavad lakke, teevad kergeid jalalööke ning liigutavad 
vahetpidamata sirgeid käsi nagu tuuleveskid. Lapsed hingavad sisse kui nende käsi liigub vee 
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peal ning hingavad välja kui käsi liigub läbi vee. Kui üks käsi liigub vette, on teine puusa juures. 
Õpilased peavad jälgima, et nende keha oleks kogu aeg sirutatud horisontaalses asendis, ilma, 
et puusad vajuma hakkaksid.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: käeliigutusi tuleb sooritada järjest, ilma pausideta; iga nn 
kätetsükli järel tuleb ühtlaselt hingata sisse ja välja; hoida tuleb sirutatud horisontaalset 
asendit; pea tuleb hoida paigal; jalgade töö ajal tuleb hoida põlved vee all ning vältida 
sealjuures rattasõidu liigutust.  

7) Harjutus „Lamav number kaheksa“  
Õpilased võtavad horisontaalse rinnuli asendi, vaatavad basseini põhja ning hoiavad 
käsivarred rinna ees nii, et käed osutavad alla basseini põhja. Lapsed liigutavad käsi number 
kaheksa kujuliselt, nii et nad ise liiguvad vees edasi. Selgitatakse välja, mida peavad õpilased 
kätega tegema, et lisada liikumisele kiirust? 

8) Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, tema kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad 
umbes 1 m vahedega reas. Esimene laps lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane 
lükkab omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 

9) Harjutus „Nool tulvavees“ 
Õpilased seisavad kahes reas ning üks õpilane hõljub selili, sirutatud horisontaalses asendis 
noolsirgena teiste vahelt läbi. Teised õpilased seisavad noolest umbes 0,5 m kaugusel ja 
lükkavad jõuliselt vett samasse suunda, ilma „noolt“ puudutamata. Nn nool liigub tekitatud 
veevooluga edasi. 

33. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutused „Dušš“ ja „Sõrmede loendamine 2“ (vt kirjeldused eespool).  

3-6 min – harjutus „Seisev nool basseini servas“ (vt kirjeldus eespool).  

6-10 min – õpilased harjutavad krooli ujumist risti üle basseini. Tehakse 5 tõmmet, hoitakse 
pea paigal ning keha sirutatud horisontaalses asendis, pööratakse ennast 45˚ ja hingatakse. 
Lapsed jätkavad harjutuse sooritamist kuni basseini vastasservani. 

10-12 min – harjutus „Puksiir“ (vt kirjeldus eespool) 

12-22 min – harjutus „Krooli ujumine“ ning „45˚ pööramine“ 

Sh 3 min – õpilased sooritavad harjutuse risti üle basseini. Tehakse 5 tõmmet, hoitakse 
pea paigal, pööratakse keha 45˚, hingatakse ning sirutatud horisontaalses asendis 
jätkatakse ujumist kuni basseini vastasservani. 

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Pomm 2“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 4 minutit – õpilased sooritavad harjutuse piki basseini. Tehakse 3 tõmmet, 
pööratakse keha 45˚, hingatakse, pööratakse tagasi ja tehakse uued 3 tõmmet. 
Sirutatud horisontaalses asendis jätkatakse harjutuse sooritamist terve basseini 
pikkuses.  

22-25 min – harjutus „Selili ujumine“ (järgmise tunni sissejuhatuseks) (vt kirjeldus eespool). 
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25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Lamav number 
kaheksa“ selili asendis harjutuse „Transpordikett“ põhimõttel, harjutus „Nool tulvavees“ (vt 
kirjeldused eespool).  

34. tund 
Tunnis omandatavad oskused: selili ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Selili ujumine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Madu“  
Kaks õpilast seisavad vastavalt kahe ja nelja meetri kaugusel seinast, teineteise suhtes ca 1 m 
kõrvale nihutatud. Kummalgi on oma võimlemisrõngas, mida hoitakse vees püstises asendis. 
Lapsed teevad äratõuke seinast ning libisevad läbi esimese rõnga nagu nooled (tehakse nn 
krooli jalgade tööd, et õpilane libiseksid kiiremini läbi rõnga ja et tal jätkuks piisavalt kiirust 
libiseda ka läbi teise rõnga). 

2) Harjutus „Raamatu lugemine“ 
Õpilased lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad lahti, rahulikult 
välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad ülespoole ja 
„lugema“ valjusti tähti. Harjutust võib teha ka paaris, kus üks paarilistest „loeb“ ja teine püüab 
kuulata ja järele korrata. 

3) Harjutus „Paaristõmbed“ 
Õpilased lamavad vees nagu nn allveelaev, vaatavad lakke ning teevad kergeid jalalööke. 
Lapsed viivad mõlemad käed üheaegselt hästi keha lähedalt õlgadest mööda ja sirutavad need 
üles. Õpilased sirutavad keha välja nn noolsirgeks, tõmbavad mõlemad käed korraga peaaegu 
sirgelt läbi vee alla puusadeni ning kontrollivad, et keha liikumiskiirus tõuseks. Harjutust tehes 
jätkavad õpilased hingamist, jalgade tööd ning kätetõmbeid.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: mõlemad käed tuleb tõmmata läbi vee alla puusadeni ühe 
pika sõudlemise liigutusena, kus käsivartel ja peopesadel on tunda pidevat veetakistust; iga 
tõmbe ajal tuleb hingata ühtlaselt sisse ja välja; õpilased peavad hoidma kogu harjutuse vältel 
pea paigal ja olema sirutatud horisontaalses asendis. 

4) Harjutus „Rinnuli veeballett“  
Kaks õpilast seisavad vastavalt kahe ja nelja meetri kaugusel seinast, teineteise suhtes ca 1 m 
kõrvale nihutatud. Kummalgi on oma võimlemisrõngas, mida hoitakse vees püstises asendis. 
Lapsed teevad äratõuke seinast ning libisevad läbi esimese rõnga nagu nooled (tehakse nn 
krooli jalgade tööd, et õpilane libiseksid kiiremini läbi rõnga ja et tal jätkuks piisavalt kiirust 
libiseda ka läbi teise rõnga). 

5) Harjutus selili  „Ülekandega ujumine“ 
Õpilased lamavad horisontaalses selili asendis, mõlemad käed üles sirutatud, vaatavad otse 
lakke ja teevad kergeid jalalööke. Tõmbavad ühe käe läbi vee alla puusani, tõstavad selle käe 
sirgelt veest välja ja viivad üles sirutatud asendisse teise käe kõrvale. Teevad käte liigutamisel 
väikese pausi ning  jätkavad samal ajal jalalööke. Kordavad sama liigutust teise käega. Kas 
õpilased suudavad sedasi teha 10 kätetõmmet (viis hingamistsüklit)? 
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6) Harjutus „Selili krool“ 
Õpilased lamavad selili justkui nooled, vaatavad lakke, teevad kergeid jalalööke ning liigutavad 
vahetpidamata sirgeid käsi nagu tuuleveskid. Lapsed hingavad sisse kui nende käsi liigub vee 
peal ning hingavad välja kui käsi liigub läbi vee. Kui üks käsi liigub vette, on teine puusa juures. 
Õpilased peavad jälgima, et nende keha oleks kogu aeg sirutatud horisontaalses asendis, ilma, 
et puusad vajuma hakkaksid.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: käeliigutusi tuleb sooritada järjest, ilma pausideta; iga nn 
kätetsükli järel tuleb ühtlaselt hingata sisse ja välja; hoida tuleb sirutatud horisontaalset 
asendit; pea tuleb hoida paigal; jalgade töö ajal tuleb hoida põlved vee all ning vältida 
rattasõidu liigutust. 

7) Harjutus „Postipakk“  
Õpilased transpordivad ujumislauda  (vm esemeid) neile  vett peale pritsides (harjutus sobib 
hästi ka teatevõistluseks). 

8) Harjutus „Kaugushüpe“  
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis, võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Vajuvad basseini põhja, tõukavad end põhjast üles ja tõusevad pinnale. 

9) Harjutus „Läbi rõnga sukeldumine“  
Õpilased sukelduvad läbi võimlemisrõnga, mida hoitakse vertikaalses asendis veidi allpool 
veepinda. 

10) Harjutus „ Püstloodis nool“ 
Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas teevad jõulise äratõuke, samal ajal 
keha ja käsi välja sirutades (lapsed on nagu nooled, mis lendavad otse üles). 

34. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Madu“ (vt kirjeldus eespool).  

3-6 min – harjutus „Raamatu lugemine“ (vt kirjeldus eespool).  

6-9 min – harjutus „Paaristõmbed“ (selili) (vt kirjeldus eespool). 

9-11 min – harjutus „Rinnuli veeballett“ (vt kirjeldus eespool).  

11-14 min – harjutus „Ülekandega ujumine“ (selili) (vt kirjeldus eespool). 

14-25 min – harjutus „Selili krool“ (vt kirjeldus eespool).  

 Sh 4 minutit – õpilased ujuvad selili risti üle basseini. 

 Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Postipakk“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 4 min – õpilastel on selili ujudes ujumisvahendid laubal ning ujuda tuleb nii, et 
vahendid ära ei kukuks (see aitab kaasa sirutusele ja sellele, et pea oleks kaela ja 
lülisamba loomulikuks pikenduseks). 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Kaugushüpe“, 
„Läbi rõnga sukeldumine“, „Püstloodis nool“ (õpilased tulevad harjutuse sooritamiseks veest 
välja ja teevad basseiniservalt hüppe, harjutust korratakse) (vt kirjeldused eespool). 
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35. tund 
Tunnis omandatavad oskused: krooli ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Krooli ujumine“ ja „Rütmiline hingamine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Põhiharjutus 4“ 
Õpilased seisavad basseini äärel, hingavad sisse ning hüppavad vette käed keha kõrval. 
Pööravad vee all keha nii, et pea ja käed oleksid kõige sügavamal. Hoiavad silmad lahti, 
orienteeruvad, haaravad esemeid, tõukavad end basseini põhjast lahti ning tõusevad koos 
esemetega veepinnale ja panevad esemed basseini äärele. 

2) Harjutused „Krooli ujumine“ ja „Rütmiline hingamine“ 
Õpilased libisevad veepinnal rinnuli asendis nagu nooled, ujuvad krooli käetõmmete ja kergete 
jalalöökide abil. Õpilased pööravad pea ja keha kõrvale hetkel, mil käsi, mille alt nad hingavad, 
jõuab tahapoole liikudes õla alla. Lapsed ootavad sissehingamisega seni, kuni terve nägu on 
üle veepinna. Kui käsi, mille alt nad hingavad, liigub vee pealt ette, tuleb nägu pöörata vette 
tagasi. Hingamine toimub ühtlaselt suu ja nina kaudu välja, kuni pea uuesti kõrvale 
pööratakse, et sisse hingata. Sissehingamine toimub iga teise või kolmanda käetõmbe ajal. 
Kogu keha tuleb hoida nn noolsirgena.  

Harjutuse väljakutsed õpilastele: hingata tuleb jõuliselt nii suu kui ka nina kaudu välja; pea 
tuleb hoida paigal, et see oleks kaelale ja selgroole pikenduseks; käeliigutusi tuleb sooritada 
järjest, ilma pausideta; sissehingamiseks tuleb pöörata end sirutatud horisontaalset asendit 
hoides 45˚. 

3) Harjutus „Paarilise lükkamine“   
Õpilased moodustavad paarid. Paarilised lamavad horisontaalses asendis rinnuli, näod 
teineteise poole ja hoiavad kinni ujumisvahendist („nuudlist”), mis asub nende vahel. 
Mõlemad teevad nn krooli jalgade tööd nii jõuliselt kui suudavad, et paarilist tahapoole lükata. 

4) Harjutus „Seisev nool maismaal“ 
Õpilased seisavad  seljaga tihedalt vastu seina käed vastu keha külgi allveelaeva asendis  ja 
suruvad kogu lülisamba vastu seina. Selgitatakse välja, kas õpilased saavad sellega niisama 
hästi hakkama nagu lamavas asendis olles? Kas õpilased suudavad seda teha ka siis, kui on 
sirutanud käed üles nooleasendisse? Mida nad peavad selleks tegema, et kogu selg oleks 
seinale „liimitud”? 

5) Harjutus „Rinnuli ujumine“ 
Õpilased libisevad rinnuli nagu nooled, teevad kahe käega korraga ühe väikese tõmbe küljele, 
tõstavad pea üles ja hingavad sisse sellel hetkel kui toovad käed näo ette kokku. Õpilased 
alustavad säärte istmikule toomist hetkel kui panevad näod vette ja sirutavad käed välja. 
Lapsed lõpetavad jalgade löögi, et saavutada täielik nn noole asend. Õpilased libisevad jalgade 
löögist saadud hooga kuni algab uus kätetõmme. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: teha tuleb üks kitsas, lühike kätetõmme ning samal ajal 
oodata jalgade tõstmisega; vältida tuleb põlvede toomist kõhu vastu; kätetõmme ja jalgade 
löök tuleb lõpetada maksimaalse sirutusega noole asendis; peale jalgade lööki tuleb pikk 
libisemise faas. 
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6) Harjutus „Hüpe ja raamatu lugemine“ 
Õpilased hüppavad vette ja  lasevad oma kehal vajuda nii, et istutakse basseini põhjas, silmad 
lahti, rahulikult välja hingates. Õpilased peavad hoidma küünarvarred enda ees, peopesad 
ülespoole ja „lugema“ valjusti tähti 

7) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

8) Harjutus „Kätel seis“ 
Õpilastel palutakse seista vee all käte peal. Seejärel näitavad õpilased, kes juba suudavad vee 
all käte peal seista, teistele harjutuse ette, mis motiveerib ka teisi uuesti harjutust proovima. 

35. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-6 min – harjutus „Põhiharjutus 4“ (sooritatakse 2-3 korda) (vt kirjeldus eespool). 

6-22 min – harjutused „Krooli ujumine“ ja „Rütmiline hingamine“ (vt kirjeldus eespool).  

Sh 3 min – õpilased sooritavad harjutusi risti üle basseini ujudes. Tehakse 3 tõmmet, 
pööratakse keha 45˚ ja hingatakse, misjärel harjutust korratakse - tehakse taaskord 3 
tõmmet ja hingatakse. Pea peab olema kaela ja selgrooga ühel joonel, nö nende 
pikenduseks.  

Sh 3 min – harjutuse variatsioon „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldus eespool). 

Sh 3 min – õpilased sooritavad harjutusi „Krooli ujumine“ ja „Rütmiline hingamine“ risti 
üle basseini ujudes. Tehakse 3 tõmmet, pööratakse keha 45˚ ja hingatakse, misjärel 
harjutust korratakse - tehakse taaskord 3 tõmmet ja hingatakse. 

Sh 3 min – harjutuse „Seisev nool maismaal“ sooritamine (vt kirjeldus eespool). 

Sh 4 min – õpilased sooritavad harjutusi „Krooli ujumine“ ja „Rütmiline hingamine“ piki 
basseini ujudes. Tehakse 5 tõmmet, pööratakse keha 45˚ja hingatakse, misjärel 
pööratakse keha tagasi ning tehakse uued 5 tõmmet.  

22-25 min – harjutus „Rinnuli ujumine“ (sissejuhatuseks järgmisesse tundi).  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Hüpe ja 
raamatu lugemine“, „Korja üles 52 asja“, koos sellele eelneva vettehüppega ning „Kätel seis“ 
(vt kirjeldused eespool).  

36. tund 
Tunnis omandatavad oskused: rinnuli ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutused „Rinnuli ujumine, jalalöök“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Püstloodis nool“ 
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Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas teevad jõulise äratõuke, samal ajal 
keha ja käsi välja sirutades (lapsed on nagu nooled, mis lendavad otse üles). 

36. tunni harjutuses „Püstloodis nool“ tuleb panna suur rõhuasetus tugevale kahe jalaga 
äratõukele basseini põhjast (sama liigutus, mis on rinnuliujumise jalgade löögi lõpus sirutuse 
faasis). 

2) Harjutus „Tuuleveski“  
Õpilased seisavad rinnuni vees, kallutavad ülakeha ette nii, et rinnakorv puudutab veepinda. 
Liigutavad sirgeid käsi nagu tuuleveskid nii, et tõmbavad ja lükkavad vett tahapoole ning viivad 
käed veepinna kohal jälle ette. Pannakse tähele,  kas suudetakse hoida ülakeha paigal? Kas 
käsi saadakse küünarnukist veidi kõverdada, kui neid veepinna kohal ette viiakse? Mis juhtub, 
kui ta tõmmatakse ja lükatakse vett kiiremini? 

3) Harjutus „Kaugushüpe“  
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis ja võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Laskuvad põhja ning tõukavad ennast põhjast üles ja tõusevad pinnale. 

36. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – õpilased istuvad basseiniserval pingil, toetuvad kätele ja ülakehad on kallutatud 
taha. Lapsed joonistavad jalgadega maha kaks poolringi (üks jalg ühe, teine teise). Jalatallad 
on vastu põrandat, põlved puusade laiusel. Õpilased tõmbavad mööda sirgjoont jalad 
kõverasse ning sirutavad need siis uuesti välja ette poolringi kaart pidi liikudes.  

4-8 min – õpilased istuvad basseini äärel jalad vees ning teevad jalgadega sama liigutust, mis 
eelmises harjutuses kirjeldatud. Lapsed peavad tunnetama veesurvet jalatallal ja jala siseküljel 
kui nad keeravad jala välja ja toovad kaarega tagasi sirgeks. Selle harjutuse tarvis on vaja olla 
basseinis, kus vesi ulatub peaaegu basseini servani, kui seda tingimust täidetud ei ole, tuleb 
liikuda järgmise harjutuse juurde.  

8-12 min – õpilased hõljuvad selili vees, justnagu allveelaevad ning sooritavad jalgadega samu 
liigutusi, mida nad tegid eelmistes harjutustes basseini serval. 

12-16 min – harjutus „Püstloodis nool“ (vt kirjeldus eespool). 

16-20 min – õpilased harjutavad jalgade lööke. Harjutust sooritatakse püstises asendis, näoga 
basseini seina poole olles ning rinnuli horisontaalses asendis. 

20-25 min – õpilased ujuvad rinnuli, jalalöökidega, nn allveelaeva asendis, käed kõrval (vastu 
keha) või sõi seljal risti üle basseini. Õpetaja jälgib kui kaua õpilased harjutust teha suudavad. 
Harjutuse variatsioonina võivad õpilased ujuda ka nn noole asendis rinnuli, tehes jalgadega 
tööd. Kasutada võib ka kergeid käteliigutusi, et koordinatsioon ja rütm paika saada. 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Tuuleveski“ 
(krool põiki basseini), misjärel lähevad õpilased basseinist välja ja sooritavad harjutuse 
„Kaugushüpe“ ning ujuvad rinnuli, tehes jalgadega tööd nn allveelaeva või nn noole asendis 
tagasi (vt harjutuste kirjeldused eespool).  
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37. tund 
Tunnis omandatavad oskused: rinnuli ujumine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Rinnuli ujumine“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Rinnuli ujumine“ 
Õpilased libisevad rinnuli nagu nooled, teevad kahe käega korraga ühe väikese tõmbe küljele, 
tõstavad pea üles ja hingavad sisse sellel hetkel kui toovad käed kokku näo ette. Õpilased 
alustavad säärte istmikule toomist hetkel kui panevad näod vette ja sirutavad käed välja. 
Lapsed lõpetavad jalgade löögi, et saavutada täielik nn noole asend. Õpilased libisevad jalgade 
löögist saadud hooga kuni algab uus kätetõmme. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: teha tuleb üks kitsas, lühike kätetõmme ning samal ajal 
oodata jalgade tõstmisega; vältida tuleb põlvede toomist kõhu vastu; kätetõmme ja jalgade 
löök tuleb lõpetada maksimaalse sirutusega noole asendis; peale jalgade lööki tuleb pikk 
libisemise faas. 

2) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

3) Harjutus „Pomm 2“  
Õpilased hüppavad basseini äärelt vette ja tõmbava end õhus kägarasse. Lapsed vaatavad kui 
palju vett õnnestub neil pritsida. Seejärel lasevad end kägaras, nn korgi asendis, põhja vajuda 
ning  „pallina” pinnale tõusta nii, et selg ulatuks üle veepiiri. Hingatakse välja. 

4) Harjutus „Meeskonnatöö“  
Teatevõistlus, kus igas võistkonnas on kolm õpilast. Võistkonnad alustavad basseinis äärest. 
Üks õpilane laskub rinnuli nagu nool, pea suunatud basseini vastasääre poole. Teised kaks 
õpilast seisavad kummalgi pool „noolt” ning hoiavad ühe käega „noole” õlavarrest, teisega 
põlvede ümbert. Juhendaja märguande peale lükatakse „noolt” basseini vastasääre poole. 
„Nool” pöörab selili ja tagasi rinnuli ning kaasõpilased järgnevad talle ja lükkavad teda 
samamoodi edasi. Basseini ääre juures osad vahetatakse. Korratakse sama ülesannet,  misjärel 
on „nooleks” kolmas õpilane. Kui kõik kolm on lõpetanud, liigub kogu võistkond tagasi 
stardipaika. Võisteldakse selles, et missugune võistkond jõuab kõige esimesena starti tagasi. 

5) Harjutus „Transpordikett“  
Üks õpilane lamab rinnuli asendis nagu nool, kõrval on rida kaasõpilasi, kes seisavad umbes 1 
m vahedega reas. Esimene lükkab „noolt” järgmise õpilaseni – järgmine õpilane lükkab 
omakorda „noolt” edasi jne. Kokku on ketis kolm kuni viis õpilast. 
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37. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-2 min – õpilased istuvad basseini serval pingil, toetuvad kätele ja ülakehad on kallutatud 
taha. Lapsed joonistavad jalgadega maha kaks poolringi (üks jalg ühe, teine teise). Jalatallad 
on vastu põrandat, põlved puusade laiusel. Õpilased tõmbavad mööda sirgjoont jalad 
kõverasse ning sirutavad need siis uuesti välja ette poolringi kaart pidi liikudes. 

2-4 min – õpilased hõljuvad selili vees, justnagu allveelaevad ning sooritavad jalgadega samu 
liigutusi, mida nad tegid eelmises harjutuses basseini serval. 

4-6 min – õpilased lamavad basseini serval ja teevad kitsaid lühikesi käetõmbeid. 

6-10 min – õpilased hõljuvad vees rinnuli nagu nooled ja sooritavad jalalööke, liikudes 
niimoodi risti üle basseini. Teha tuleb üks kitsas, lühike kätetõmme iga kolmanda jalalöögi 
järel. 

10-14 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool).  

14-18 min – õpilased ujuvad risti üle basseini ning sooritavad kolm kitsast ja lühikest 
kätetõmmet ning ühe jalgade löögi.  

18-21 min – õpilased sooritavad harjutuse „Pomm 2“ (vt kirjeldus eespool), misjärel sirutavad 
ennast välja nn nooleks ja sooritavad kolm lühikest kätetõmmet ning kolm jalalööki.  

21-25 min – õpilased ujuvad rahulikult rinnuli piki basseini, tehes ühe kätetõmbe, ühe jalgade 
löögi ning on seejärel pikas libisemise faasis. Harjutust korratakse 1-2 korda. 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused 
„Meeskonnatöö“ ja „Transpordikett“ (vt kirjeldused eespool).  
 

38. tund 
Tunnis omandatavad oskused: algeline pea ees vette hüppamine. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus - basseini äärelt pea ees vette hüppamine. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Algeline pea ees vette hüpe“ 
Õpilased on kükkasendis basseini äärel, käed üles sirutatud, pea käte vahel, õlavarred hästi 
kõrvade vastu surutud ning vaade suunatud allapoole – tegemist on hüppeasendiga. Õpilased 
lasevad kehal ettepoole kukkuda, tõukavad ennast ära nii, et keha on õhus sirutatud asendis 
(pea endiselt käte vahel ja pilk alla suunatud). Õpilased libisevad vees sirutatud horisontaalses 
asendis, pea käte vahel, teevad krooli jalalööke ning suunavad keha veepinnale. Alustavad 
koos hingamisega krooli ujumist.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: kehal tuleb lasta ettepoole kukkuda; pea tuleb hoida käte 
vahel (õlavarred surutud vastu kõrvu) ja vaadata enda alla terves kukkumise/äratõuke faasis; 
säilitada sirutatud asend nii õhus, vetteminekul kui ka kogu libisemise faasis; juhtida keha 
veepinnale, pilk suunata pisut ette/ülespoole; hoida hinge kinni seni kuni keha on veepinnal 
ja alustatud on krooli ujumist.  
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2) Harjutus „Kaugushüpe“ 
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis ja võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Laskuvad põhja ning tõukavad ennast põhjast üles ja tõusevad pinnale. 

3) Harjutus „Pomm 1“  
Õpilased hüppavad vette nii, et tõmbavad jalad ülesse. Eesmärgiks on teha suur plartsatus ja 
nii kõrged lained kui võimalik. 

4) Harjutus „Delfiinihüpped“       
Õpilased seisavad basseini põhjas puusasügavuses vees, käed üles sirutatud ja hästi vastu 
kõrvu surutud, kallutavad ennast puusast ette ja vaatavad alla. Lapsed tõukavad end põhjast 
lahti ja hüppavad ette. Libisevad samas kehaasendis alla basseini põhja suunas ja tõstavad 
pea. Teevad ülesse suunas sirutuse, vaatab  üles ja suunduvad veepinnale. 

5) Harjutus „Trepist üles“  
Õpilased sooritavad harjutust „Algeline pea ees vette hüpe“ ( vt. kirjeldus eespool) alustades 
basseini trepi alumiselt astmelt ja järgivad sama liikumismustrit liikudes iga kord üks aste 
ülespoole, kuni  jõutakse kõige ülemise astmeni. 

6) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

7) Harjutus „Põlvili asendist hüpe“   
Õpilased seisavad basseini sügavamas otsas lähteasendis, üks jalg serva peal (jalad 
kõverdatud). Õpilased asetavad tagumise jala põlve eesmise jalalaba kõrvale ning võtavad 
sisse hüppeasend. Lasevad kehal ettepoole langeda ja tõstavad põlve basseini servalt (ilma et 
muudaks hüppeasendit!) – sirutavad tugijalad ja keha välja, hoiavad käsivarred sirged ja 
vaatavad alla (siis saavutab keha horisontaalse asendi). Säilitavad horisontaalse asendi vees, 
kuni kiirus raugeb ning ujuvad pinnale. 

38. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-4 min – õpilased sooritavad harjutused „Kaugushüpe“ ja „Pomm 1“ (vt kirjeldus eespool). 

4-8 min – harjutus „Delfiinihüpped“ (vt kirjeldus eespool).  

8-12 min – harjutus „Trepist üles“ (vt kirjeldus eespool). 

12-15 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 

15-23 min – harjutus „Põlvili asendist hüpe“ (vt kirjeldus eespool). 

23-30 min – õpilased harjutavad basseini äärelt pea ees vette hüppamist. 
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39.tund 
Tunnis omandatavad oskused: veeohutus ning ujumisoskus. 

Tunni olulisemad tegevused: eakohaste veeohutusalaste teadmiste ja oskuste kinnistamine. 
Tunnis teostatakse ujumise algõpetuse V arvestus., mille positiivne sooritamine loob eeldused 
ujumisoskuse testi sooritamiseks. Arvestus seisneb 25 m kompleksharjutuse sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

Õpilastele korratakse üle veeohutusalased teadmised ning räägitakse lähemalt 
päästevahenditest ning nende kasutamisest kui käiakse loodulikes veekogudes või veekogude 
ääres. 

Selle tegevuse võib läbi viia ka õppekäigul loodusliku veekogu äärde või siis veekeskuses. Sel 
juhul sooritatakse 5. arvestus ühe rinnuliujumise tunni arvelt. 
 
1) Harjutus „ Põhiharjutus 20“ 
Õpilane hüppab basseini äärelt libisedes vette ja ujub hingamisega krooli. 

Arvestuse sisu: Õpilased näitavad, et suudavad sooritada 25 m kompleksharjutuse testi (vt 
kirjeldus tagapool).  

Õpilane 39. tunni lõpuks omandanud oskuse sooritada järgmised harjutused: 

1. Sõudlemine + krooli jalalöögid rinnuli ja selili – sirutatud horisontaalne kehaasend – 
rütmiline hingamine 

2. Krooliujumine ilma hingamiseta (10 tõmmet) 

3. Krooliujumine – rütmiline hingamine – sirutatud horisontaalne kehaasend (min 15 m) 

4. Seliliujumine – sirutatud horisontaalne kehaasend – hingamine ( min. 15 m) 

5. Basseini äärelt  vette hüppamine – krooliujumine hingamisega (min 15 m) 

6.  25 m kompleksujumise  harjutus: hüppa sügavasse vette, uju 12,5 meetrit rinnuli asendis, 
muuda suund tagasi, uju 2–3 meetrit stardipaiga suunas rinnuli asendis, peatu, hõlju veepinnal 
30 sekundit, uju selili tagasi lähtepunkti. 

39. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-10 min – õpilased kordavad üle veeohutuse teemad ja võimalusel tutvuvad inimeste 
päästmisel kasutatavate vahenditega. 

10-14 min – harjutus „Põhiharjutus 20“ (vt kirjeldus eespool).  

14-30 min – arvestuse  teostamine . Õpilased teostavad üks haaval või nii mitmekesi nagu 
õpetaja neid jälgida jõuab algse ujumisoskuse testi (vt kirjeldus eespool). 
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40. tund 
Tunnis omandatavad oskused: saavutatud on ujumisoskus. 

Tunni olulisemad tegevused: Tunnis sooritatakse ujumise algõpetuse VI arvestus, mille 
positiivne sooritamine tõestab, et õpilane oskab ujuda ja tunneb ning rakendab ja eakohaseid 
veeohtusalaseid osksusi.  Arvestus seisneb ujumisoskuse 200 m kompleksharjutuse 

sooritamises. 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

Toimub ujumisoskuse testi sooritamine ning võimalusel nn märgiujumine (kus iga õpilane saab 
tunnist kaasa märgi vastavalt oma ujumisoskusele).  

Õpilased teostavad ujumisoskuse testi ükshaaval või nii mitmekesi nagu õpetaja neid jälgida 
suudab. 

Õpilase saab ujumise algõpetus loetakse arvestatuks,  kui ta sooritab ujumisoskuse testi 
vastavalt ujumisoskuse definitsioonile: 

„Hüppa üle enda pea  sügavusse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast 
ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja 
välju veest.“ 

Võimalused lisatundideks 

41. tund 
Tunnis omandatavad oskused: saltopöördega krooliujumises tagasipööramine 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Salto tagasipöördeks“ 

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Saltopööre“ 
Õpilased teevad äratõuke seinast (nagu nool) ning ujuvad 4 kroolitõmmet. Kolmanda tõmbe 
lõpus jätavad käe alla keha külje vastu. Kui õpilaste teine käsi jõuab neljanda tõmbe lõpus alla 
keha vastu ( mõlemad käed on all nagu allveelaev), siis sooritavad nad saltopöörde. Lapsed 
peavad poole salto pealt pöörama keha 180˚ ning sirutama keha taas sirgeks (nagu nooled).  

Kui õpilasel on harjutus selge, võib ta teha sama harjutuse nii, et ujub seina suunas ning viskab 
salto viisil, et jalad lähevad vastu seina siis kui keha on alles kägaras. Seejärel tõukab ta ennast 
seinast ära ning libiseb nagu nool.  

Harjutuse väljakutse õpilastele: pöörde järel tuleb sooritada paaris e. nn delfiini jalalöögid; 
salto keskel tuleb keha pöörata 180˚ võrra; pöörde sooritamiseks tuleb leida sobilik kaugus 
seinast, et oleks võimalik panna jalad vastu seina.  

2) Harjutus „Kaugushüpe“  
Õpilased seisavad basseini äärel lähteasendis ja võtavad hoogu ning hüppavad nii kaugele 
basseini kui suudavad. Laskuvad põhja ning tõukavad ennast põhjast üles ja tõusevad 
pinnale. 
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3) Harjutus „Püstloodis nool“  
Õpilased teevad nn „pommihüppe“ basseini äärelt. Põhjas tehakse jõuline äratõuge, samal 
ajal keha ja käsi välja sirutades (lapsed on nagu nooled, mis lendavad otse üles). 

4) Harjutus „Delfiini jalalöök“  
Õpilased sooritavad paarisjalalööke, kus jalgade liikumise muster on sama, mis krooli jalgade 
töölgi ainult, et mõlemad jalad liiguvad sünkroonis. Delfiini jalgade töö on kogu keha laineline 
liikumine, kus keha lainetust  juhib pea liikumine ning see lainetus  kandub üle varba otsani.   

5) Harjutus „Korja üles 52 asja“ 
Õpetaja laotab basseini põhja laiali 15-20 eset. Korraga sukeldub 2-4 õpilast, igaüks püüab 
tuua pinnale võimalikult palju esemeid. 

6) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

7) Harjutus „Veetransport“ 
Lapsed jaotatakse 3-4 liikmelistesse gruppidesse ning nende ülesandeks on ujudes vedada 
plastiktopsis vett ühest basseini servast teise, kus tuleb täita basseini serval olev anum. 
Võisteldakse selles, missugune grupp täidab anuma kõige kiiremini. 

41. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Kaugushüpe“, misjärel jätkavad õpilased hüppamist nagu nn püstised 
nooled kuni on  teises basseini otsas (vt kirjeldused eespool). 

3-6 min – õpilased seisavad rinnuli vees, käed kõrval ning teevad põhjast tugeva äratõuke. 
Tõuget sooritades tuleb langetada lõug vastu keha, tõsta puusad üles, visata jalad üle keha 
vastassuunda ja roteerida. 

6-11 min – õpilased sooritavad sisuliselt sama harjutuse, mis oli eelmine, kuid teevad nõrgema 
äratõuke ning selle järel aktiivse paaris nn delfiini löögi (vt kirjeldus eespool). Poole 
saltopöörde peal proovivad lapsed aktiivsete käteliigutuste abil keha 180˚pöörata. 

11-14 min – harjutus „Korja üles 52 asja“ (vt kirjeldus eespool).  

14-18 min – õpilased sooritavad seinast rinnuli tõuke nn nooleasendisse, tõmbavad mõlemad 
käed korraga keha kõrvale nagu nad tegi nn kroolitõmbe puhul ning võtavad nn allveelaeva 
asendi. Kõike eelnevat tehes langetavad lapsed samal ajal lõua, sooritavad paaris nn 
delfiinilöögi ja teevad salto. Kasutades käsi, pööravad õpilased keha 180˚, sirutavad end 
nooleks, sooritavad jalalöögid kuni on veepinnal ning teevad 4 kroolitõmmet. 

18-21 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 
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21-25 min – õpilased seisavad 4 m seinast, tõukavad ennast põhjast nn noole asendisse ja 
teevad paaris kätetõmbe alla keha vastu. Langetavad lõua ja teevad ühe paaris nn delfiinilöögi, 
pööravad poole peal keha 180˚, tõukavad ennast seinast ära ning libisevad noolena edasi.  

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutus „Transpordifirma“ 
(vt kirjeldus eespool). 

42. tund 
Tunnis omandatavad oskused: saltopööre seliliujumises. 

Tunni olulisemad tegevused: harjutus „Saltopööre seliliujumises“   

Tunnis läbiviidavate harjutuste kirjeldused 

1) Harjutus „Saltopööre seliliujumises“ 
Õpilased ujuvad selili. Enne pööret, viimase tõmbe ajal selili olles, pööravad õpilased keha 
180˚. Samal ajal pööravad lapsed vastassuunas käe ette üheks kroolitõmbeks. Kui mõlemad 
käed on all, keha külgede vastas, sooritatakse salto. Keha ei lähe vee alla nagu kroolisalto 
puhul, vaid keha on selili asendis vees kui jalad puudutavad seina. Õpilased tõukavad seinast 
ära ja libisevad selili nagu nooled. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: rinnuli asendist selili keeramisel tuleb säilitada keha 
sirutatud horisontaalset asendit; pöörde järel tuleb sooritada paaris nn delfiini jalalöögid (vt 
kirjeldus eelmise tunni all); pöörde sooritamiseks tuleb leida sobilik kaugus seinast, et oleks 
võimalik panna jalad vastu seina. 

2) Harjutus „Keeristorm“ 
Õpilased hoiavad üksteisel kätest kinni ja liiguvad ringis. Vesi hakkab liikuma. Ringis liikumist 
jätkatakse umbes 30 sekundit, seejärel lastakse kätest lahti ja lubatakse voolul ennast kanda.  

Alguses sooritatakse harjutus puusasügavuses vees ja seejärel rinnuni ulatuvas vees. 

Harjutuse väljakutsed õpilastele: märguande peale pööratakse ennast ringi ja joostakse 
vastassuunas; ringis joostakse ilma kätest kinni hoidmata; lubatakse veevoolul ennast kanda 
(ka vee all). 

3) Harjutus „Põhiharjutus 7“ 
Õpilased seisavad basseini äärel, hingavad sügavalt sisse, hüppavad vette, lasevad kehal päris 
vee alla vajuda ja samas asendis ka pinnale kerkida. Sirutavad keha välja ja hõljuvad veepinnal 
nagu nn allveelaevad. 

4) Harjutus „Paarilise lükkamine“  
Õpilased moodustavad paarid. Paarilised lamavad horisontaalses asendis rinnuli, näod 
teineteise poole ja hoiavad kinni ujumisvahendist („nuudlist”), mis asub nende vahel. 
Mõlemad teevad nn krooli jalgade tööd nii jõuliselt kui suudavad, et paarilist tahapoole lükata. 

5) Harjutus „Pomm 1“  
Õpilased hüppavad vette nii, et tõmbavad jalad ülesse. Eesmärgiks on teha suur plartsatus ja 
nii kõrged lained kui võimalik. 
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6) Harjutus „Postipakk“  
Õpilased transpordivad ujumislauda (vm esemeid) neile vett pritsides (sobib hästi 
teatevõistluseks). 

42. tunni ajakava ja harjutused (30 min) 

0-3 min – harjutus „Keeristorm“ (vt kirjeldus eespool). 

3-5 min – õpilased seisavad põhjas, sooritavad tõuke ning langetavad samal hetkel lõua ning 
tõstavad puusad. Sooritavad aktiivse nn delfiinilöögi ning teevad salto. 

5-7 min – õpilased teevad seinast äratõuke selili noole asendisse veepinnale ning pööravad 
ennast kõhuli.  

7-11 min – õpilased teevad äratõuke põhjast ning sooritavad kaks seliliujumise tsüklit. Viimasel 
tõmbel pööravad õpilased ennast 180˚ ning viivad vastaskäe ette. Õpilased teevad salto ning 
alustavad jalalööke kuni jõuavad veepiirini noole asendisse ning ujuvad siis kaks tõmmet.  

11-14 min – harjutus „Põhiharjutus 7“ (vt kirjeldus eespool), misjärel peavad õpilased 
pöörama salto nn allveelaeva asendist ja sooritama selili jalalööke kuni seinani. 

14-18 min – õpilased teevad seinast äratõuke nn noole asendisse, ujuvad kaks kätetõmmet, 
pööravad ennast 180˚, teevad salto, sooritavad jalalööke kuni veepinnani ning ujuvad selili 
kuni seinani.  

18-21 min – harjutus „Paarilise lükkamine“ (vt kirjeldus eespool).  

21-25 min – õpilased seisavad vees, 4 m kaugusel basseini servast ning seljaga basseini serva 
poole. Lapsed lükkavad end põhjast lahti nn noole asendisse, teevad kaks kätetõmmet, 
pööravad keha 180˚, sooritavad salto, tõukavad end seinast ära ja libisevad selili noolena 
edasi. 

25-30 min - õpetaja(te) poolt korraldatud ühine tunni lõpetamine. Harjutused „Pomm 1“, 

misjärel ujuvad õpilased õpetaja jalgade vahelt läbi tagasi seina juurde, sooritavad harjutuse 

„Postipakk“ ning ujuvad tagasi. Kordavad harjutusi 2-3 korda (vt kirjeldused eespool). 

Ujumisoskuse hindamise kriteeriumid. 
Ujumisoskusele antakse kirjeldavat ja mitteeristavat tagasisidet. Ujumisoskuseomandamist 

tõendab õpilane arvestuste sooritamisega. Arvestused   

1. on õppeprotsessi olulised, sest ujumise osaoskused tuleb õpilasel omandada õiges 

järjekorras, iga sooritatud arvestuse järel saab õpilane liikuda uue oskuse omandamise 

juurde. Enne hõljumisoskuse omandamist peab olema selge sukeldumine ja enne 

libisema õppimist peab osakama vee pinnal hõljuda ning hoida õiget kehaasendit. 

Vastasel korral võib õpilane saada ujumistunnist veehirmu või see võib temas 

süveneda. 
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2. Võimaldavad anda õpilasele ja lapsevanemale kirjeldava adekvaatse tagasiside lapse 

oskustest vees, millest tulenevalt nad saavad oma tegevusi teadlikumalt planeerida, 

vajadusel õppida ise lisaks, kujundada turvalisemat käitumist vees. 

3. Viimane arvestus, kus hinnatakse ja saadakse tagasiside ujumisoskusest on oluline 

ohutuse ja tervise seisukohast. 

Arvestused: 

5. ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 1. Selgitatakse välja, kas õpilane mõistab ja rakendab 

kindlustunnet vees e. kas laps on veega kohanenud. Positiivse sooritamise järel on õpilane 

valmis omandama järgmist, sukeldumisoskust. Arvestus seisneb testharjutuse 1 ja 2 

sooritamises. 

1) Harjutus „Testharjutus 1“ 
Õpilane peab suutma „transportida“ veepinnal hõljuvat ujumislauda käeliigutuste abil 
vähemalt 5 m, ilma, et ta seda otseselt puudutaks.  

2) Harjutus „Testharjutus 2“ 
Õpilased moodustavad paarid. Seistakse puusasügavuses vees ja üks õpilane laseb paarilisel 
endale vähemalt 15 sekundi jooksul vett peale pritsida. Lubatud on end kätega kaitsta, aga 
mitte vee eest ära pöörata.  

14. ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 2. Selgitatakse välja, kas õpilane mõistab ja 

rakendab sukeldumise oskust. Positiivse sooritamise järel on õpilane valmis omandama 

järgmist, hõljumisoskust. Arvestus seisneb „Põhiharjutus 4“ sooritamises: õpilased seisavad 

basseini äärel, hingavad sisse, hüppavad vette käed keha kõrval. Pööravad vee all keha nii, et 

pea ja käed oleksid kõige sügavamal. Hoiavad silmad lahti, orienteeruvad vee all , haaravad 

esemeid, tõukavad end basseini põhjast lahti ning tõusevad koos esemetega veepinnale ja 

panevad esemed basseini äärele.  

20.ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 3. Selgitatakse välja, kas õpilane mõistab ja 

rakendab vee peal hõljumise oskust. See on üks olulisemaid oskusi veeohutuse seisukohast. 

Positiivse sooritamise järel on õpilane valmis omandama järgmist, libisemisoskust. Arvestus 

seisneb „Põhiharjutus 9“ sooritamises: õpilased hõljuvad rinnuli kõhuli asendis nagu nn 

allveelaevad, sirutavad käed aeglaselt üles ja võtavad noole kuju. Lapsed suruvad rinnakorvi 

ettevaatlikult alla, basseini põhja poole, et nö tasakaalustada „noolt“ veepinnal. Õpilased 

proovivad säilitada asendit 15 sekundit, misjärel korrata sama ülesannet selili.  

26.ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 4. Selgitatakse välja, kas õpilane mõistab ja 

rakendab vees libisemise oskust. Positiivse sooritamise järel on õpilane valmis omandama 

järgmist oskust, milleks on edasi liikumine vees kõhuli ja selili asendis.  Arvestus seisneb 

„Põhiharjutus 14“ sooritamises: õpilased libisevad krooli jalalööke tehes selili asendis ja 

hoiavad sirutatud horisontaalset kehaasendit. Hingavad rahulikult sisse ja välja ning pööravad 

end rinnuli kõhuli asendisse. Teevad krooli jalalööke ning hoiavad hinge kinni. 
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39.ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 5. Selgitatakse välja, kas õpilane mõistab ja 

rakendab hingamisega rinnuli krooli ja selili ujudes edasiliikumise oskust ja sooritab 25 m 

kompleksharjutuse. Positiivne sooritamine loob eeldused ujumisoskuse testi sooritamiseks.  

25 m kompleksharjutus: õpilane hüppab üle enda pea sügavusse vette, ujub 12,5 meetrit  
kõhuli asendis, muudab suunda tagasi, ujub 2–3 meetrit stardipaiga suunas rinnuliasendis, 
peatub, hõljub veepinnal 30 sekundit, ujub selili tagasi lähtepunkti. 

Sellisel juhul on õpilane 39. tunni lõpuks omandanud oskuse sooritada järgmised harjutused: 

1. Sõudlemine + krooli jalalöögid rinnuli ja selili – sirutatud horisontaalne kehaasend – 
rütmiline hingamine 

2. Krooliujumine ilma hingamiseta (10 tõmmet) 

3. Krooliujumine – rütmiline hingamine – sirutatud horisontaalne kehaasend (min 15 m) 

4. Seliliujumine – sirutatud horisontaalne kehaasend – hingamine ( min. 15 m) 

5. Basseini äärelt  vette hüppamine – krooliujumine hingamisega (min 15 m) 

40 ujumistunnis sooritatakse arvestus nr. 6. Selgitatakse välja kas õpilane teab, mõistab ja 

rakendab ujumisoskust ja eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.  Arvestus seisneb 

ujumisoskuse 200 m kompleksharjutuse sooritamises. 

Õpilane saab ujumise algõpetuse arvestuse positiivse tulemuse, kui ta sooritab ujumisoskuse 
testi vastavalt ujumisoskuse definitsioonile: „hüppa üle enda pea sügavusse vette, uju 100 m 
rinnuli kõhuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid 
vahetades 3 minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest.“ 


