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Laeva Põhikooli tegevuskava 2018 2019. õppeaastal 

 

Eesmärk: Liikumist toetava koolikultuuri loomine. 

Oodatav tulemus: Loodud on võimalused aktiivseks tegevusteks vahetundides ja 

õppetundides. Koolipere liikumisaktiivsus on suurenenud, kasvanud on teadlikkus liikumise 

mõjust õpijõudlusele ja tervisele. Ainetundides kasutatakse liikuma kutsuvaid 

aktiivõppemeetodeid. 

 Tegevused eesmärgi täitmiseks: 

1. Õpilastele võimaldatakse erinevaid liikumistegevusi ainetunnis, aktiivse vahetunni ajal ja 

klassivälises tegevuses. 

2. Kooli personal selgitab õpilastele ja nende vanematele liikumise vajalikkust ja selle mõju 

tervisele ja õpilaste õpitulemustele. 

3. Kooli personal jagab oma kogemusi kolleegidega ja analüüsib oma ainetundides 

kasutatavate liikumispauside mõju õpitulemustele 

Tegevus Täpsem tegevuse kirjeldus Aeg Vastutaja(d) 

Päevakava muudatus Päevakavasse planeeritakse 

pärast 2.tundi 20 minutiline 

aktiivne vahetund.  

august 2018 Direktor 

Õuevahetund Õpilastel on võimalik viibida 

vahetundides kooliõues. 

Aktiivses vahetunnis on 

väljas ka õpetajad. 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Korrapidaja õpetaja, 

huvijuht, 

õpilasesinduse 

president 

Vahendid 

õuevahetundi 

Uurida õpilastelt, milliseid 

liikumisvahendeid nad  

vahetunnis kasutada tahavad; 

Eelarveliste vahendite 

taotlemine KOV-lt õue 

inventari muretsemiseks; 

 

september, 

oktoober 

2018 

Huvijuht, direktor 

Pisiinventar on 

õpilastele 

kättesaadav 

Pisiinventar on õpilstele 

kättesaadav koridoris 

asuvates läbipaistvates 

kastides (hüpitsad, 

kummikeksu kummid, 

tänavareketid ja pallid) 

september 

2018 

Direktor 
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Teekond sööklasse Kooli söökla asub Laeva 

Lasteaia majas. Iga päev 

liigub iga õpilane sööklasse ja 

tagasi , läbides…m 

september 

2018 – 

juuni 2019 

direktor 

Aktiivne õuetund 

pikapäevarühma 

lastele 

Iga päev toimub liikumistund 

õues pikapäevarühma 

õpilastele. 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Pikapüevarühma 

õpetaja 

Kehalise kasvatuse 

tund 

2 korda nädalas on õpilased 

aktiivses liikumises kehalise 

kasvatuse tundides. 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Kehalise kasvatuse 

õpetaja, direktor 

Keksukastide 

rajamine 

Koolimaja ette joonistatakse 

erinevad keksukastid; 

Õpetatakse erinevaid 

keksumänge. 

Võimaldatakse mängida 

kummikeksu. 

Oktoober 

2018 

Direktor, huvijuht 

Siseterviseraja 

rajamine 

Õpilased pakuvad ideid 

terviseraja tegevuspunktide 

loomiseks 

Jaanuar 

2019 

Direktor, kehalise 

kasvatuse õpetaja 

Aktiivsed ainetunnid Kõik õpetajad kasutavad 

tunnis liikumispause õpilaste 

aktiveerimiseks 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Direktor, 

aineõpetajad 

Mängu- ja 

tantsuvahetund 

Kord nädalas toimub aktiivse 

vahetunni ajal tantsimine, 

kord ringmängude 

mängimine; 

Mängujuhtide koolitamine. 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Huvijuht, 

õpilasesindus 

Võimla on avatud Kõik soovijad võivad viibida 

liikumisvahetunni ajal 

(halbade ilmastikuolude 

korral) võimlas; 

Õpilased saavad kasutada 

kooli spordiinventari (pallid, 

hüpitsad, jõumasinad, 

koroona, lauatennise 

vahendid). 

oktoober 

2018 – 

juuni 2019 

Kehalise kasvatuse 

õpetaja , võimla 

koristaja. 

Spordipäevad, 

spordivõistlused 

Koolis viiakse läbi 

ülekoolilisi spordipäevi 

sügisel ja kevadel 

kergejõustikus, talvel 

suusatamises ja uisutamises. 

Rahvastepall, saalihoki, 

jalgpall  

september 

2018 – 

juuni 2019 

Huvijuht, kehalise 

kasvatuse õpetaja 

Muud ülekoolilised  

liikumisüritused 

Õuesõppeprogrammid 

loodusradadel 

September-

Oktoober 

2018 

Projektijuht 

 Jüriööjooks Aprill 2019 Kehalise kasvatuse 

õpetaja 

 „Fotojaht „Tunne oma 

kodukohta“- 

Aprill 2019 Huvijuht 
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 Võimlemispidu „Tantsi 

terveks! 

Mai 2019 Huvijuht 

 Aastajooks 2019 (Kogu 

koolipere läbib raja 2019 m) 

EV 

aastapäeval 

Kehalise kasvatuse 

õpetaja, huvijuht 

 Matkapäev Mai 2019 Huvijuht 

Liikumist 

soodustavate 

huviringide tegevus 

Koolis on õpilastel võimalus 

osaleda spordiringis, 

jalgpalliringis, tantsuringis 

september 

2018 – 

juuni 2019 

Ringijuhid 

Huvigruppide 

kaasamine 

Korraldatakse ühine 

spordipäev isadega 

isadepäeval ja perepäev  

November 

2018, mai 

2019 

Huvijuht. Kehalise 

kasvatuse õpetaja 

Aktiivset liikumist 

nõudev koolitee 

Lastevanematele liikumise 

vajalikkuse selgitamine, 

Autoga kooliõuele sõidu 

piiramine-„100 sammu 

kooliteed“ propageerimine. 

oktoober 

2018 – 

juuni 2019 

Direktor 

Liikuma Kutsuva 

Hoovi rajamine 

Liikuma Kutsuva Hoovi 

rajamise läbiarutamine 

lastevanematega, valla 

projektijuhiga; 

Eelarveliste vahendite 

taotlemine; 

inventari soetamine  ja 

paigaldamine 

Juuni 2019-

august 2020 

Direktor 

Kooli tegevuste 

kajastamine 

Liikuma Kutsuva Kooli 

üritused ja tegemised saavad 

kajastatud kooli 

koduleheküljel, kooli 

Facebookis, Valla Kuukirjas 

ja Koolikajas, Liikumisblogis 

oktoober 

2018 – 

juuni 2019 

Huvijuht, infojuht 

Koolitused Koolitustel osalemise 

võimaldamine 

aineõpetajatele, 

mängujuhtidele, 

projektijuhile; 

September 

2018 – 

august 2019 

Direktor 

Kogemusõpe Sisekoolitusel „Kolleegilt 

kolleegile“ tutvustavad  

õpetajad oma parimat 

praktikat kolleegidele. 

Jaanuar 

2019,juuni 

2019 

Direktor 

Tunnustamine Aktiivsed liikumist 

propageerivad kooli töötajate 

isiklik eeskuju. 

Liikumisaktiivsemad  

õpilased 

Juuni 2019 Direktor., huvijuht, 

õpilasesindus 

 

 

 


