Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestilise võrgustiku edulugude konkurss
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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
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5. klassi õpilased
2. juuni 2017
5.klasside ajalooline õppepäev „Esimese sinimustvalge lipu
õmblemine Põltsamaal“
Iga 5 aasta järel tähistatakse Põltsamaal ülelinnaliselt Eesti lipu päeva.
Et täita vahepealset tühimikku ja et iga meie kooli õpilane teaks
Põltsamaa rolli Eesti lipu sünniloos, tekkis soov korraldada õpilastele
üks vahva õppepäev. Õppepäeva tulemusena Põltsamaa piirkonna
õpilased teavad, et esimene sinimustvalge lipp õmmeldi Põltsamaal,
selle õmblemisega seotud ajaloolisi isikuid ja paiku. Õpilased teavad
Eesti lipu mõõtmeid, värvide tähendust, kasutamist, oskavad laulda
laulu „Eesti lipp“.
Ajaloolisel õppepäeval on vaja õpilastel rakendada teadmisi ja oskusi
matemaatikast, loodusõpetusest, muusikaõpetusest, käsitööst,
emakeelest, kasutada nutiseadet. Õpilased õpivad klassiruumist väljas
läbi ühiste praktiliste tegevuste. Õpilased tunnevad paremini oma
kodukohta. Kogu õppepäeva jooksul toimub liikumine linna erinevate
asutuste vahel, mis annab õpilastele ka paraja füüsilise koormuse.
4. juunil tähistab Eesti Vabariik lipupäeva. Teadvustamiseks, et
esimene Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp õmmeldi just
nende kodulinnas Põltsamaal, toimus 2.juunil 2017 5.klasside
õpilastele õppepäev „Esimese sinimustvalge lipu õmblemine
Põltsamaal“.
Õppepäev sai teoks tänu abivalmis koostööpartneritele Põltsamaa
raamatukogust, muuseumist, noortekeskusest, muusikakoolist,
ühisgümnaasiumist, kirikust, Katre Meistrikojast. Tänu nende
vabatahtlikule tööle ja entusiasmile said õpilased huvitava ning
põneva kogukonda liitva õppepäeva!

KOOSTÖÖPARTNERID

Õppepäeva eesmärgiks oli, et õpilased õpivad klassiruumist väljas
Põltsamaa linna erinevates asutustes läbi praktiliste tegevuste ühtse
meeskonnana.
Ajaloolisel õppepäeval said õpilased teadmisi Eesti lipust ja selle
sünniloost, samuti oli vaja rakendasid teadmisi ja oskusi
matemaatikast, loodusõpetusest, muusikaõpetusest, käsitööst,
emakeelest, kasutada nutiseadet. Ja muidugi - liikumine ühest õpitoast
teise oli puhas rõõm ja tervis! Päev lõppes endise kihelkonnakooli
hoone juures, kus viktoriini tulemused näitasid, et lapsed olid olnud
usinad õppijad.
Õpilaste sõnul oli tore õppepäev, väga huvitav oligi just lipu
õmblemine ajalooliste õmblusmasinatega ja ka vaadelda Põltsamaad
kõrgelt kirikutornist.
Põltsamaa infoportaal:
http://poltsamaa.info/index.php/14-kultuur/700-eesti-lipu-ombleminepoltsamaal
Ajaleht Vali Uudised nr 43 (2258) 7.juuni 2017 „Viiendikud
tähistasid Eesti lipu päeva“ (T.Kelder)
Põltsamaa Ühisgümnaasium – Põltsamaa kesklinna kaardil õppepäeva
õpitöötubade asukohtade määratlemine (kaardiõpetus,
orienteerumine).
Põltsamaa Raamatukogu – Eesti Vabariigi sümboolikat ja maailma
riikide lippe käsitlevate raamatute tutvustus. Filmi katked Eesti
Vabariigi loomisest. Sõnade (identiteet, trikoloor jt) tähenduste
otsimine teatmeteostest. Eesti lipu värvide tähenduse leidmine..
Põltsamaa Muuseum – Eesti lipunurga tutvustamine. Esimese
sinimustvalge lipu õmblemise ajalooga ja seotud isikutega tutvumine
tekstide ja muuseumitöötaja selgituste põhjal. Lünkharjutus teksti
põhjal. Esimese sinimustvalge lipu koopia Põltsamaa muuseumis.
Põltsamaa Noortekeskus – Eesti lipu ja sellele vastava masti
mõõtmed. Erinevate lippude mõõtmete arvutamine (Matemsuhtarvud, rakendus ülesannetes). Lipu joonistamine, kui üks mõõde
on antud. Meisterdamine (sellel aastal sinimustvalge käepael). Eesti
lipu puzzle kokku panemine.
Katre Meistrikoda – Eesti lipu õmblemine ajalooliste
õmblusmasinatega. (Lipuvarre mõõtmine, saagimine, lipu õmblemine)
EELK Põltsamaa Niguliste Kirik – Kirik kui ärkamisaja
kultuurielukeskus. Põltsamaa kiriku ajalugu. Vaade kirikutornist
Põltsamaa ümbruskonnale (ilmakaared).
Põltsamaa lossihoov - Linnuse aastast 1682 ja 2016 plaanide
võrdlemine - mis on muutunud. Plaanimõõt. Plaani andmete põhjal
lossimüüri pikkuse arvutamine ja lossimüüri reaalselt mõõdetud
pikkusega võrdlemine. Ümbermõõdu ja pindala arvutamine. Ühikute
teisendamine. Lossihoovis olevate puude liikide määramine.
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Põltsamaa Muusikakool – Eesti lipu heiskamise korra õppimine. Eesti
lipu päevad 2017.aaastal. Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine
ja vastuste leidmine. Laulu „Eesti lipp“ õppimine ja laulmine.
Põltsamaa linna lipuväljaku olemasolu teadvustamine.
Ühistu Jõe 3 - Aitäh koduhoovi kasutamise eest! Aadressil Jõe 3
asubki endise kihelkonnakooli hoone - esimese sinimustvalge lipu
õmblemise koht.
Kokkuvõte õpitust. Enesekontrolliviktoriin õppepäeval õpitu/kogetu
kohta. Päeva jooksul oli vaja teha ka pilte oma digivahendiga ning
postitada etteantud aadressil (lisatud pildid on õpilaste tehtud)

TEGEVUSES OSALENUD
ÕPILASTE ROLLID

TEGEVUSE TULEMUSED
JA MÕJU

SOOVITUSED

18 inimest andisid oma panuse vahva ja õpetliku õppepäeva
toimumise heaks. Õppepäeva pikkus 4,5 tundi.
Päeva üldkoordinaator: Riina Valdmets – Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi 1.-6.kl õppealajuhataja, kes seadis kokku
õppematerjali kasutades Rutt Tänava, Maire Keisi, Põltsamaa linna
kodulehe ja interneti materjale.
Õppepäeval osales 7 gruppi, kokku 63 õpilast. Kõik tegevuskohad
eeldasid õpilaste aktiivset tegutsemist ja õppimist. Õppepäev toimus
seitsmendat korda ja selle töövorm on aja jooksul muutunud vastavalt
õpilaste kogemusele ja tagasisidele (Nt et õppepäev muutuks kohapeal
õppimiseks ja ei eeldaks varasemaid teadmisi).
Kui algselt toimus õppepäev vaid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi
õpilastele, siis sellel aastal olid kaasatud piirkonnakoolide 5. klasside
õpilased (Lustivere, Pisisaare, Esku). Kui algselt olid õpilased rohkem
osalejate rollis, siis viimased kaks aastat on õpilased õppijate olulises
rollis. Õpilased õpivad läbi praktilise tegevuse, on aktiivsed tegutsejad
ning samas saavad ka kohese tagasiside õpitule. Õpilased pidid
meeskonnana toimima, rolle jaotama, üksteisega arvestama, koos
õpiülesanded täitma.
Õppimise tulemusena Põltsamaa piirkonna lapsed teavad, et esimene
sinimustvalge lipp õmmeldi Põltsamaal ja õnnistati Otepääl. Õpiti
tundma ärkamisaja olulisi isikuid, kes olid seotud Põltsamaaga.
Ülesannete lahendamise käigus omandati uusi teadmisi ja kinnistati
varem õpitut ning seostati õpitut igapäevaeluga. Näiteks kaardilt leiti,
et lossihoov on ruudukujuline, mõõdeti ühe külje reaalne pikkus ning
arvutamise tulemusena leiti, et lossihoovi pindala on 1 hektar
(ettekujutus hektarisuurusest põllust). Üllatav oli, et ühel osalejal
kaasas olev sammunäitaja näitas 6700 sammu – tubli füüsiline
koormus!
Õpilased õppisid täiendavalt tundma oma kodukoha erinevaid asutusi
ja samas tihenes koostöö kogukonna asutuste/inimeste vahel.
Õpilased pidid üles näitama ettevõtlikust õpiülesannete täitmisel, sest
enamus õpiülesandeid olid seotud praktiliste tegevustega.
Antud õppimispäev meeldib väga lastele ja ka kogu õppepäeva
meeskonnale. Kogukonna erinevad asutused on sellel päeval laste
päralt. Antud õppepäev saab toimuda vaid tänu kogukonna toele.
Aitäh neile! Koostoimetamine liidab kogukonda.
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Viited illustreerivale
materjalile

http://koolilugu.blogspot.com.ee/

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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