
 

 

 

 

 

 

 

 

KOOLIOLÜMPIAMÄNGUDE 

VÕISTLUSALAD 

 



EESSÕNA 

 
Eesti Olümpiaakadeemia on oma tegevuse aluseks võtnud järgnevad olümpiaväärtused: 

rõõm jõupingutusest, aus mäng, üksteisest lugupidamine, püüd täiuslikkuse poole ning 

igakülgne harmooniline areng. Oleme seisukohal, et kõik neid väärtusi kannavad endas 

ka kooliolümpiamängudel läbi viidavad spordialad, sest kooliolümpiamängude üheks 

eesmärgiks on tuua mängud iga õpilaseni arvestades kõigi õpilaste erinevaid kehalisi 

võimeid. Käesoleva materjali eesmärgiks on koondada endasse erinevaid 

kooliolümpiamängude spordialasid. Meie soov on, et õpetajad saaksid igal ajal 

käesolevast materjalist inspiratsiooni ammutada, et tuua lasteni huvitavad, 

mitmekesised, arendavad ning väärtustel põhinevad spordialad.  
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1. MEESKONNAALAD 

Meeskonnalade eesmärk on suurendada õpilaste vahelist koostööd, õpetada õpilasi 

teineteisega arvestama ning pidama kinni ausa mängu reeglitest.  

 

1.1. Palli viskamine olümpiarõngastesse 

Vanuseklass: alates 3. klassi õpilased 

Võistlejate arv: 4-10 

Vahendid: pall või lendav taldrik, 5 hularõngast, teipi ja/või nööri, stopper 

Ala kirjeldus: Viskejoonest umbes 5 meetri kaugusele on riputatud olümpiasümbol (viis omavahel 

põimunud rõngast). Võistlejad viskavad aja peale üksteise järel palli läbi rõngaste, iga rõngas annab 

erineva arvu punkte. Võidab võistkond kelle punktide summa on suurim. Punkte loeb kohtunik. 

Variatsioonid: Palli asemel võib läbi rõngaste visata lendavat taldrikut.  



1.2. Võistkondlik paigalt kaugushüpe 

 

Vanuseklass: alates 1. klass 

Võistlejate arv: alates 2 

Vahendid: mõõdulint 

Ala kirjeldus: Võistlejad hüppavad üksteise järel paigalt kaugust. Hüppetehnika on 

vabal valikul vastavalt hüppaja oskustele, äratõuge kahelt jalalt. Esimene võistleja 

alustab hüppepakult, iga järgnev alustab hüppamist eelhüppaja maandumisel jäetud 

jäljest (reeglina kanna jälg). Võidab võistkond, kes 10 hüppe tulemusena on jõudnud 

hüppepakust kõige kaugemale.  



1.3. Veevärk 

Vanuseklass: alates 3. klass 

Võistlejate arv: alates 3 

Vahendid: Vastavalt võistlejate arvule poolikud torud. Kasutada võib pooleks saetud 

plastmasstorusid, stopper, pingpongi pall, ämber. 

Ala kirjeldus: Võistkonnal on  renne vastavalt võistlejate arvule ja aega on ülesande 

sooritamiseks antud 5 min. Alates stardikäsklusest peavad võistlejad renne üksteisega 

kohakuti paigutama nii, et esimesse renni veerema pandud pall jõuaks eemale 

paigutatud ämbrisse või märgini. Kui pall vahepeal maha kukub, siis alustab võistkond 

algusest peale. Palli ei tohi kätega kinni hoida.   



1.4. Taba märki 

 

Vanuseklass: Alates 3. klass 

Võistlejate arv: alates 2 

Vahendid: 5 ämbrit, 10 palli ja stopper 

Ala kirjeldus: Väljakule on paigutatud olümpiarõngaste kujuliselt 5 ämbrit. Igal ämbril 

on number 1-st kuni 5-ni, võistkonnal on kokku 10 palli. Iga võistleja sooritab viske, 

toob ära oma palli ja seisab rivi lõppu. Arvesse läheb punktide summa ning võistlus 

käib aja peale.  

  



1.5. Suusaslaalom  

 

Vanuseklass: alates 3. klass 

Võistlejate arv: alates 2 

Vahendid: Ise valmistatud tandemsuusad, rajatähised, stopper. 

Ala kirjeldus: Moodustatakse  paarid. Paar paneb  jalga isevalmistatud suusad ja 

liiguvad nendel kuni tähistuseni. Pööre ümber tähistuse,  liigutakse tagasi oma 

võistkonna juurde. Paar võtab suusad alt ja annab need edasi järgmisele võistlejapaarile. 

Variatsioon: Tandemsuuskadel võib kohti olla rohkem kui 2 ning võistluse eesmärgiks 

on võistkonnaga läbida ette antud maa võimalikult kiiresti.   



1.6. Soome kurnimäng e Mölkky 

Vanuseklass: Alates 3. klass 

Võistlejate arv: 3-8 

Vahendid: Mölkky komplekt, stopper 

Ala kirjeldus: Mängu kestvus on 5 minutit. Võistleja heidab  viskepulga altkäe  

kurnide suunas. Arvesse läheb kurnide arv, mis kukuvad maha. Igal võistlejal on üks 

katse. Võidab võistkond, kellel on kõige rohkem kurne maha kukkunud. 

Variatsioon: Seda ala on võimalik korraldada ka individuaalalana. 

  



1.7. Kombineeritud tõkketatejooks 

Vanuseklass: alates 1. klass 

Võistlejate arv: 4-20 

Vahendid: erinevad tõkked, rajatähised, stopper 

Ala kirjeldus: Võistkonnaliikmed läbivad kodamööda erinevatest takistustest ehitatud 

raja. Rajal võib olla näiteks tõkked, kotijooks, palli viskamine ämbrisse või märki, 

keerutamine, tõkke alt läbi roomamine, hüpitsahüpped jneTegevust jätkatakse kuni 

viimane võistleja on lõpetanud. Võidab võiskond, kes suudab seda teha kõige kiiremini. 



1.8. Keeglimäng 

Vanuseklass: alates 1. Klass 

Võistlejate arv: 12 

Vahendid: 6 kurikat, topispall. 

Ala kirjeldus: Võistkonnas on 12 võistlejat. Võistlejatest 8 meetri kaugusel asuvate 6 

kurika pihta tuleb veeretada topispalliga. Võistkonna viimane liige läheb kurikate taha, 

et esimese liikme veeretatud pall ära tuua. Jätkatakse kuni viimase võistlejani. Iga 

mahaaetud kurikas toob ”riigile” 1 punkti.  



1.9. Teatejooks kilbiga 

Vanuseklass: alates 5. klass 

Võistlejate arv: alates 3 

Vahendid: Kilp, mõõk või oda, stopper, rajatähised. 

Ala kirjeldus: Distantsi pikkuseks ühele jooksjale on 60 m. Võistlus toimub 

pendelteatejooksu põhimõttel. Võistkonna esimesel jooksjal on käes kilp ja oda. 

Teatevahendina antakse üle oda ja kilp. Võidab võistkond, kelle võistlejad läbivad 

distantsi kõige kiiremini.  



1.10. Buratino 

Vanuseklass: alates 5. Klass 

Võistlejate arv: Alates 3 

Vahendid: Puust pulk, mille otsa on nööriga kinnitatud rõngas, stopper. 

Ala kirjeldus: Võistlejad moodustavad suure ringi. Esimese lapse käes on pulk, mille 

otsa on nööriga kinnitatud rõngas. Laps teeb ühe katse pulka läbi rõnga saada ning 

annab teatepulga edasi järgmisele. Pulka antakse edasi, kuni ette antud aeg otsa saab. 

Iga tabamus annab võistkonnale punkti.  

 

  



1.11. Pime kokk 

Vanuseklass: alates 5. klass. 

Võistlejate arv: alates 4 

Vahendid: Hularõngas, suur kott, pehmed pallid, rajatähised, stopper. 

Ala kirjeldus: Tegemist on osavuse ja koordinatsiooni ülesandega. Üks osaleja seisab 

võistkonnast eemale rõngasse ning tema käes on suur kott. Ülejäänud võistkond seisab 

natukene maad eemal teise rõnga juures. Eemal seisvatel võistkonnaliikmetel on igal 

ühel 3 palli. Eemal seisev võistkonnaliige seisab seljaga püüdja poole ning püüab üle 

pea palli kotti visata. Püüdja võib ühe jalaga ringist välja tulla. Võistkonnale toob punkti 

iga püütud pall. Võistlus käib, kuni kõik eemal seisvad liikmed on 3 viset sooritanud. 

  



1.12. Kuumade kivide kandmine 

Vanuseklass: alates 5. klass 

Võisteljate arv: 4-12 

Vahendid: 2 puupulka, umbes 15 tennisepali või muud väikest ümarat asja, 2 alust, 

mille vahel palle transportida, stopper. 

Ala kirjeldus: Võistkonnaliikmed peavad alguspunktist 10m kaugusel olevale alusele 

kahe puupulga abil toimetama ümara eseme, näiteks palli. Pallide toimetamine toimub 

kordamööda. Võidab võistkond, kes toimetas oma pallid lõpp-punkti kõige kiiremini.  

 

  



1.13. Hoburaudade vise 

Vanuseklass: alates 5. klass 

Võistlejate arv: alates 4 

Vahendid: 2 hoburauda ja tähised, mida rauaga tabada.  

Ala kirjeldus: Osalejad seisavad joone taga järjekorras viie meetri kaugusel 

punktitähistest. Iga osaleja viskab kaks hobuserauda sihtmärkidele. Arvestusele läheb 

saadud punktide summa kogu võistkonna peale.   



1.14. Jooks munaga 

Vanuseklass: alates 4. klass 

Võistlejate arv: alates 3 

Vahendid: rajatähised, lusikas ja umbes 12 muna või muu ümar at eset. 

Ala kirjeldus: Võistkonnaliikmel on käes lusikas „munaga“. Osaleja jookseb stardist 

märgini ja tagasi, kui „muna“ kukub maha siis osaleja alustab uuesti stardijoonelt. 

Arvestusele läheb finišini toodud munade arv. 

  



1.15. Topispalli viskevõistlus 

 

Vanuseklass: alates 5. klass 

Osalejate arv: alates 3 poissi ja 3 tüdrukut 

Vahendid: 2 topispalli, mõõdulint, kummimatt. 

Ala kirjeldus: Tegemist on võistkondliku alaga, milles osalevad soovituslikult 8 

tüdrukut ja 8 poissi. Stardijoonelt alustavad viskamist  tüdrukud (olles põlvili tuleb pall 

kahe käega nii kaugele, kui suudad). Arvesse läheb 3 paremat  tüdruku ja 3 paremat 

poisi viset.   



1.16. Sööstjooks 

 

Vanuseklass: Alates 1. klass 

Osalejate arv: alates 6 

Vahendid: tennisepallid, rajatähised, stopper 

Ala kirjeldus: Võisteldakse poiss-tüdruk vaheldumisi. Tüdruk kannab 3 klotsi või palli 
märgini ja annab teate üle poisile, kes toob klotsid või pallid ühekaupa starti ja annab 
viimase klotsiga/palliga teate üle järgmisele tüdrukule ja nii edasi kuni kõik o  n 
lõpetanud. Võidab võistkond, kes sooritab harjutuse kõige kiiremini. 



1.17. Laste oda heitmine 

Vanuseklass: Alates 3. klass 

Osalejate arv: min 6 

Vahendid: pehme oda, mõõdulint. 

Ala kirjeldus: Täpsusvisked odaga. Iga võistlejal on kaks katset. Arvesse läheb iga 
võistkonna 3 parema tüdruku ja 3 parema poisi tulemus. Võidab võistkond, kellel on 
kõige rohkem punkte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INDIVIDUAALALAD 

Sarnaselt meeskonnaaladele õpetavad ka individuaalalad õpilasi mõistma 

olümpiaväärtusi. Eelkõige tunneb sportlane rõõmu jõupingutusest ning püüdleb oma 

parima tulemuse poole. Samas tuleb järgida ausa mängu reegleid ning austada oma 

vastast.  

  



2.1. Hüpped suure võimlemispalliga 

Vanuseklass: Alates 4. klass 

Vahendid: Suur kummipall, stopper. 

Ala kirjeldus: Võistleja läbib ette antud maa kummipallil hüpates. Võidab võistleja, 
kes läbib maa kõige kiiremini. 

Variatsioon: Seda ala on võimalik sooritada ka meeskonnalana, kui kummipalli 
kasutatakse teatepulgana. Võidab võistkond, kelle aeg on kiireim.  

 

 

  



2.2. Ristihüpped 

 

Vanuseklass: Alates 1. klass 

Vahendid: Sile pind, kriit ja stopper. Või ruutudega kast. 

Ala kirjeldus: Maha on joonistatud pildil kujutatud kastide väli. Iga osavõitja hüppab 

mööda märgistusi jälgides maas kastidel olevaid märgistusi. Arvesse läheb iga õigesti 

sooritatud hüpe ühe minuti jooksul. Igal osalejal on kaks katset.   


