Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise võrgustiku edulugude konkurss
2017
Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ võtab kokku erinevad võimalikud eduloo
vormid – tund, projekt jms. Lahtrite kõrval olevad kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega
kirjutatud tekst asendage sobiva infoga. Vormi on võimalik täita ka elektrooniliselt SIIN
MAAKOND
ÕPPEASUTUS
EDULOO ESITAJA

EDULOO EESTVEDAJA(d)
KLASS/VANUSERÜHM
TEGEVUSE ALGUS- JA
LÕPPKUUPÄEV
EDULOO PEALKIRI
TEGEVUSE EESMÄRGID JA
SEOS ÕPPETÖÖGA

TEGEVUSE
LÜHIKOKKUVÕTE
max 1000 tähemärki koos
tühikutega

KOOSTÖÖPARTNERID

JÕGEVAMAA
Nimi: Põltsamaa Ühisgümnaasium
Koduleht:
Nimi: Mariin Sirk, huvijuht, 59181928; Pille Martsik, klassiõpetaja,
55610525
E-post: mariin.sirk@poltsamaa.edu.ee
Nimi: Mariin Sirk, 59181928
Amet: huvijuht
E-post:
1.-5. klassi õpilased, Põltsamaa Kodu kliendid, lasteaialapsed
märts-mai 2017
Rõõmuhetked kogukonnale
Õpetata lastele enda kõrval märkama nooremaid, vanemaid ja eakaid,
pakkudes neile ühte meeleolukat päeva. Väärtustada põlvkondade
vahelist sidet, lugupidavat suhtumist eakatesse.
Suulise eneseväljenduse, koostööoskuse ja esinemisjulguse
arendamine.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on aastatepikkune traditsioon tähistada
teatrikuud märtsis näitemängude ettevalmistamise ja üksteisele
esitamisega kooli näitemängupäeval. Sel aastal toodi lavale kaheksa
eriilmelist etendust. Juba paar aastat oleme koolilaste etendusi
vaatama kutsunud ka Põltsamaa lasteaedade lapsed.
Sel aastal otsustasime projekti laiendada, et sellest saaks osa suurem
hulk kogukonnast. Korraldati etenduste õhtuid, kontserte peredele.
Näitemängude, kontserdi ja rahvatantsuga külastati ka eakaid
Põltsamaa hooldekodus. Lisaks näitemängudele pakkus eakatele palju
rõõmu ja tõi vaheldust igapäevarutiinile laste külaskäik
emakeelepäeval, kui eri põlvkonnad õpetasid üksteisele vanemaid ja
uuemaid sõnu ning lapsed lugesid eakatele ette raamatuid.
Näitetrupid ja nende juhendajad: 1.a ja Heli Lehiste, 2. a ja Pille
Martsik, 2. b ja Marika Viks, 2. c ja Aili Lomp, 4. a ja Külli Kalvist,
4. b ja Kadi-Ly Jaansalu, 4. c Laivi Bergmann, 5. a ja Valli Kulu, 5. b
ja Kaja Raimets; muusikaõpetaja Meeli Nõmme; emakeelepäeva
ettevalmistaja Maarja Kask; 3. b klassi rahvatantsurühm ja juhendaja

SOOVITUSED

Sirje Suvi.
Põltsamaa lasteaed Mari, Põltsamaa lasteaed Tõruke, Põltsamaa
Kodu.
Lapsed suhtusid näitemängude ettevalmistamisse ja oma rolli täie
tõsidusega. Olid innukad esinejad kõikidele vanusegruppidele.
Lasteaialapsed said teatrielamuse ja kogemuse, kuidas etenduse ajal
käituda. Vanematelt tulnud tagasiside põhjal ootavad nad juba
järgmisi perepidusid. Esinejatega viidi klassijuhataja tundides läbi
elukaareteemalisi vestlusi, sest külaskäik hooldekodusse oli lapsi
emotsionaalselt puudutanud. Nähes hooldekodus eakaid abivajajatena,
ratastoolides, tekkis lastel soov neid aidata. Õpilased on teinud
ettepanekuid, kuidas seda teha saaks.
Väga töömahukas, aga vaeva väärt, sest rõõmu jagus nii tegijatele kui
vaatajatele.

Viited illustreerivale
materjalile

https://drive.google.com/drive/folders/0B70NmIE099iPTm0tZU1lWG5
WSkk?usp=sharing

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID
TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

Mina, EDULOO ESITAJA NIMI, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega
„Ettevõtliku kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites.
Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND:
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja.
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