
EKRAANIAEG JA TERVISLIK 
TASAKAAL

LÜHITEGEVUSED

Need ekraaniajaga seotud lühitegevused on mõeldud kasutamiseks 7-11 aastaste lastega, 
kuid neid saab mugandada ka teistele vanustele.

MÄRKIDE ÄRA TUNDMINE

  Märgid sind ümbritsevast maailmast Märgid sinu enda kehast

  Ema ja isa käsivad mul tahvelarvuti ära panna
  Märkan, et õues on pimedaks läinud

Mu silmad valutavad
Mul on juua vaja

Peavalu Raskused unega Seade on väga kuum Pahameel või 
tõredustunded

Pidev veebis 
olemisele mõtlemine

Pereliikmed toovad 
välja, kui kaua sa 

veebis oled olnud
Hägune nägemine Seadmel saab aku 

tühjaks

Nälg
Kella vaatamine ja 

märkamine, et palju 
aega on möödunud

Küsimus ekraanil, kas 
oled veel seal Kaelavalu

Tuletage õpilastele meelde, et nad ei koge neid märke iga kord, kui nad veebis on. Need on ainult need märgid, mida saame, kui oleme veebis liiga tihti või liiga kaua.

Olge loovad!
Õpilased võivad joonistada keha ja märkida siis sellel, millistes 
kohtades nad kogevad märke liiga kaua veebis olemisest. Võite neil 
paluda ka joonistada liiklusmärke, mis hoiatavad liiga pikalt veebis 
olemise ohtude eest.

Pange õpilased mõtlema erinevatele märkidele, mida nad 
kogevad, kui on liiga kaua veebis aega veetnud. Seda saab teha 
aruteluga või all välja toodud näidetega.

Miks mitte paluda neil jagada leitud märgid kahte kategooriasse?
• Märgid sind ümbritsevast maailmast
• Märgid sinu enda kehast

Seda saab teha tabeli või värvikoodidega.

Kas teie õpilased suudavad välja mõelda veel näiteid, 
mida siin toodud pole? Headache

Finding it difficult 
to get to sleep

The device feels 
very hot

Feeling moody or 
grumpy

Constantly 
thinking about 
being online

Family members 
mention how long 
you’ve been online

Blurry vision
The device runs 
out of battery

Feeling hungry
Looking at the clock 
and realising lots of 

time has passed

A message on the 
screen asking if 
you’re still there

Neck ache

Screen Time & Healthy Balance

Spotting the signs

Signs from your own bodySigns from the world around you

My eyes hurt

I need a drink

Mum and Dad make me put the 
tablet away

I notice it’s got dark outside

GGeett ccrreeaattiivvee!! Students could draw the outline of a body and then label where they experience signs 
they’ve been online too long, or you could ask them to make road signs warning of the dangers of 

spending too long online.

Further advice and resources: www.childnet.com   www.saferinternet.org.uk 
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These quick activities around screen time are designed for use 
with 7-11 year olds but are easily adapted for other ages. 

RReemmiinndd ssttuuddeennttss tthhaatt tthheeyy wwoonn’’tt 
eexxppeerriieennccee tthheessee ssiiggnnss eevveerryy ttiimmee tthheeyy ggoo 
oonnlliinnee.. TThheessee aarree oonnllyy tthhee ssiiggnnss wwee ggeett iiff 

wwee’’rree oonnlliinnee ttoooo oofftteenn oorr ffoorr ttoooo lloonngg.. 
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Kui õpilased on tutvunud erinevate märkidega, mida nad võivad kogeda, on aeg hakata 
mõtlema, kuidas neile vastata. Peamine on veebis ja veebiväliselt veedetud aja vahel 
tervisliku tasakaalu leidmine. Võite neile anda paaride (või siis tasakaalu) loomise ülesande 
(vaata allpool olevat tabelit), kus nad peavad valima vastuse igale kogetud märgile. 

TASAKAALU LEIDMINE 

NÄLG Kui oled liiga kaua istunud ja ekraani vaadanud, proovi kergeid 
harjutusi. Mängi näiteks jalgpalli või kulli, et panna oma keha liikuma.

KAELAVALU Tee paus ja söö midagi! Võibolla vajad snäkki, aga ka jook nagu vesi 
või mahl saab anda su kehale vajaliku energia.

TÜHI AKU
Veebis olemine võib mõjutada su tuju, nii et pane seade maha ja leia 
miskit, mis su tuju tõstab: näiteks suhtle sõpradega või puhka koos 
perega.

PEAVALU
Ära pane lihtsalt seadmele juhet taha ja kasuta seda edasi. Kasuta 
ära võimalust panna see kõrvale ja teha hoopis midagi muud. Miks 
mitte minna natukeseks õue?

TUJUKUS See on märk, et sa pole piisavalt joonud, nii et too endale kohe klaas 
vett. On hea teha ka midagi, mis annab su silmadele puhkust.

Kasutage kaalusid, et väljendada ideed 
tasakaalust võimalikult visuaalselt.

Andke neile kaalude diagramm ja paluge 
neil panna ühele poole kirja kõik see, 
mida neile meeldib veebis teha, kuid 
tasakaalustada seda teisel pool alati sellega, 
mida neile meeldib teha veebiväliselt.
Kui teil on võimalus kasutada kahepoolset 
kaalu, võite seda teha ka gruppides 
füüsiliselt – õpilased panevad mõlemale 
poole klotse ja seletavad oma kaaslastele, 
mida neile meeldib teha veebis ja mida 
veebiväliselt.

Tehke oma õpilastest
eksperdid

Kasutage näitemängu, las õpilased 
mängivad tervisliku tasakaalu arste. Üks 
mängib patsienti, kes veedab palju aega 
veebis – teine mängib arsti. Millist ravi nad 
määravad?
Näiteks võivad nad ka mängida nõuandjaid, 
kes vastavad kirjadele, kus palutakse abi 
seoses liigse veebis veedetud ajaga.

 „Mulle väga meeldib veebis mängida, aga 
vahel tekib mul kohutav peavalu. Mõtlen kogu 
aeg ainult veebimängudele ja vahel isegi 
unustan süüa. Mida ma tegema peaks? 
Hüljatu Harjumaalt“

Veel nõuandeid ja vahendeid: 
www.childnet.com 
www.saferinternet.org.uk
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Noorematel lastel võib olla keeruline 
hallata oma aega veebis. Veenduge, 
et nad teaks, et kui neil on raskusi 
tervisliku tasakaalu leidmisega, 
saavad nad alati nõu ja abi saamiseks 
pöörduda mõne täiskasvanu poole.

Originaali koostas Childnet UK Safer Internet Centre tegevuse raames.


