Kiigemetsa Kooli heitealade kooliolümpiamängude
olümpiaharidusperiood 01.aprill-13.mai 2013
Olümpiaharidusperiood 01 aprill – 13.mai 2013
Kooliolümpiamängude komitee moodustamine 01. aprill
 Kooliolümpiamängude komiteesse kuuluvad: direktor, kehalise kasvatuse
õpetaja, dir. asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, huvijuht, kaks õpilaste esindajat ja kooli
Tervisenõukogu liikmed.
Kooliolümpiamängudel osalevate riikide väljaloosimine 08.aprill
 Iga klassi esindaja tõmbab loosirattast riigi nime keda nende klass Kiigemetsa Kooli
heitealade kooliolümpiamängudel esindab.
Karikakonkurss aprill 15.-29.aprill
 Iga klass valmistab karika. Karikas valmistatakse taaskasutatavatest materjalidest.
Valminud karikatest koostatakse näitus ning mängude lõpetamisel saab iga osaleja klass
ühe karika endale auhinnaks.
Mängude konkurss 08.-24. aprill
 Iga kasvatusrühm valmistab ühe heite või viskemängu võimaldava mänguvahendi ning
selle juurde mängureeglid. Valminud mänge tutvustatakse koolikaaslastele ning need
jäävad edaspidi õpilaste vaba aja sportlikuks sisustamiseks.
Kooliolümpiamängude osaleja kaelakaardi konkurss 08.-20.aprill
 Kunstiõpetuse tundides kujundavad õpilased heitealade kooliolümpiamängude
osalejakaardi kavandi. Valminud kavanditest koostatakse väljapanek kooli raamatukogu
eesruumis. Kõige rohkem hääli kogunud kavandist kujundatakse igale osaleja kaelakaart.
Puutöö tundides 15.aprill – 03.mai
 Võistlusvahendite valmistamine – puutöö tundides valmivad kuulitõukeks puidust
kuulid.
 Puidust riikide lippude ja nimesiltide aluste korrastamine.
Käsitöö tundides 22.aprill – 03.mai
 Heitealadeks vajalike võistlusvahendite valmistamine.
Klassijuhataja tundides, elu- ja toimetulekuõppe tundides ning inimeseõpetuse tundides
08.aprill – 30. aprill
 Iga klass koostab stendi loosi teel saadud riigi kõige tuntumast heitealast;
 Meisterdab maskoti loosi teel saadud võistlejamaa kõige tuntumast või enamlevinud
loomast/linnust;
 Tutvustakse olümpiamängude ajalugu ja tänapäeva;
Kooli raamatukogus 08.aprill - 10.mai
 Välja on pandud spordiraamatud.
 Korratakse üle „Ausa mängu“ reeglid.
 Toimuvad raamatukogutunnid, tutvutakse heitealadega läbi ajaloo ja olümpiamängudel
kavas olevate heitealadega.

Kehalise kasvatuse tundides 22.aprill – 06.mai
 Tutvustatakse heitealade vahendeid (kuul, ketas, oda ja vasar).
 Räägitakse eesti heitealade tuntumatest sportlastest ning nende saavutustest.
Huvialaringides 08.aprill – 4.mai
 Valmistatakse
ette
heitealade
kooliolümpiamängudeks
lõputseremoonia kultuuriprogrammide esinemiskavad.
Näituste ja väljapanekute nädal 6.-10 mai
 Kooli fuajees, koridorides ja raamatukogu eesruumis on
olümpiahariduse nädala jooksul valminud tööd ja võistlusvahendid.
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Viktoriin 10.mai
 Olümpiaharidusperioodi jooksul saadud ja kinnistatud teadmiste kohta.
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