Harjumaa IV elamusmängud 5. klassidele
Kolmapäeval, 18. aprillil toimus Laulasmaa maastikukaitsealal elamusmängude päev. Sel aastal oli
mõndagi teisiti.
Kolmel varasemal aastal on metsa kutsutud 6. klasside neljaliikmelised rühmad, 2 poissi ja 2
tüdrukut ühest koolist. Nüüd 5. klassid. Varasematel aastatel on õpetajad saanud samal ajal, kui
õpilased on rajal olnud, teoreetilise koolituse elamusmängudest, sel aastal olid õpetajad jagatud
kahte rühma ja läbisid teekonna samade praktiliste tegevustega, saades nii kogemuskoolituse.
Lisaks 22 Harjumaa koolile kutsus Laulasmaa kool elamusmängudele ka oma sõpruskoolide, Pärnu
Raeküla Kooli ja Muhu Põhikooli, õpilased.
Laulasmaa metsa oli pandud 15 erinevat ülesannet ja õpilastel tuli need leida kaardi abil. Harjutusi
selgitasid meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased, kes olin nn „pesajuhid“. Pilte päevast saab näha:
http://fotoalbum.ee/photos/kersti16/sets/1274967 - Harju IV elamusmängud.
Viimase ülesandena tuli elamuste kogujail kirjutada 5 mõtet sellest päevast. Siin nad on:
Lahe
Raske
Huvitav
Tore
Äge
Lahedad ülesanded
Toredad elamused
Väsitas ära!
Ilus loodus
Lõbus ja mõnus
Ilus ilm
Oli põnev
Seiklusrohke
Lahedam kui koolis
Kõht sai tühjaks
Kõikidele meeldisid kõik ülesanded
Palju liiva!
Oli hea aega veeta, tunde polnud
Meri oli ilus
JEE!
Oli vahva
Toredad ülesanded
Sai palju metsas olla ja igati lahedam kui igav
koolitund
Leidsime uued sõbrad
Chill-prill
Lahedad takistused
Oli lahe orienteeruda

Õppisime üksteist arvestama
Oli tore päev
Seltskond oli väga tore
Sai sporti teha
Sai uusi sõpru
Tuleks esimesel võimalusel tagasi
Ägedad ülesanded
Sõbralikud juhid
Punktid olid hästi paigutatud
Kahju, et mere ääres ei olnud punkte
lapsed olid tublid, kes pesades olid
Ilm oli ilus
Hea meeskond oli meil!
Tore päev värskes õhus
Telgi ülesanne oli jube õudne, muidu oli lahe
päev
Kanistrite tassimine oli kõige lahedam ülesanne
Väga palju huvitavaid mõtteid
Tore seltskond
Suurepärane ilm – tänu tellijale
Väga vahva tegevuspaik
Palju inimesi
Sai nautida loodust
Nalja sai
Sai trenni teha
Saime targemaks
Õige ürituse nimi

Kiidan osalejaid õpilasi ja õpetajaid!
Tänan Laulasmaa Kooli õpilasi, kes aitasid päeva õnnestumisele igati kaasa!
Kersti Lepik
Laulasmaa Kooli kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja

