Kokkuvõte Harjumaa II seiklusmängude päevast
3. mail 2010.a. Laulasmaa maastikukaitsealal
Osales 96 6. klassi õpilast 24 koolist. Kahe kooli õpilastest moodustati üks 8
liikmeline rühm, kokku 12 gruppi, milles oli 4 tüdrukut ja 4 poissi.
Iga rühm sai joonistatud kaardi alast, kuhu oli pandud 13 „pesa“, milles erinevad
meeskondlikud ülesanded. „Pesades“ sooritati tegevusi küll aega või punkte
arvestades, kuid kuna oli tegemist seiklusmängude päevaga, mitte võistlusega,
siis paremusjärjestust koolide ja gruppide vahel ei selgitatud.
„Pesajuhtideks“ olid Laulasmaa Kooli 7. ja 8. kl. õpilased, kes selgitasid nii
õpilasrühmadele kui ka õpetajatele, mida antud kohas tuleb teha.
„Pesade“ ülesanded olid koostatud õppeainete vahelisi seoseid arvestades. Üks
ülesanne oli kirjutada sellest päevast 5 mõtet. Valdavalt olid need väga
positiivsed. See ülesanne on lisatud kokkuvõtte lõppu.
Sel ajal, kui õpilased olid seiklemas, toimus õpetajatele, samal rajal ja „pesades“
koolitus, kuidas lõimida kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse tunde teiste
õppeainetega. Kõik osalejad said Laulasmaa Kooli direktori poolt kinnitatud
tõendi koolituspäeva kohta.
Sel korral kutsusin ka Tallinnast Liivalaia Gümnaasiumi 6. klassi 4 õpilast ja
õpetaja, sest olen ise selle kooli vilistlane ning koolil on üheks arengusuunaks
loodus- ja õpeõpe.

Kersti Lepik
Seiklusmängude päeva korraldaja,
Laulasmaa Kooli kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja

Head seiklejad!
Olete avanud aardekirstu ja nüüd tuleb teil varanduseks kirjutada 5
mõtet tänasest päevast siin!
Lehe, kuhu mõtted kirja panna, leiate rühma numbriga ümbrikust.
Mõtetega leht pange sinna tagasi ja sulgege kirst.
Tänan!
II seiklusmängude päeval osalejate mõtted:
Õpilased:
o Mõnus
o Lahe oli!
o Pikk
o Väga huvitavad
o Liivane
ülesanded!
o Väsitav
o Põnev koostöö!
o Huvitav
o Vahepeal olime
o Lõbus
erimeelsed!
o Muhe
o Ilus ilm ja tahaks veel
o Soe
tulla!
o Lahe
o Sain koolist vabaks!
o Tore
o Super päev!
o Vägev
o Korralda veel
o Meeldejääv
o Looduses on tore
o Hästi lahe oli!
o Parem olla siin, kui
o Üli vinged ülesanded
tunnis
o Saime uusi sõpru!
o Tänan toreda päeva
o Võiks korrata seda
eest!
päeva
o Raske
o Lahedaim koolipäev
o Palav
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Valus
Sportlik
Äge
Tappev
Surmav
Meeldejääv
Kukkumised
Väga väsitav
Liiga pikk
Energiline
Nõme
Mets
Lahedad inimesed
Kirstu avamine
Ronimine
Seiklusrohke

Õpetajate arvamused:
 Leidlikud ja huvitavad tegevused
 Tunnitegevuse mitmekesistamine
 Tervislikus õhkkonnas õpe
 Hästi ettevalmistatud päev
 Roheline mõtlemine
 Võimla ja staadioni puudumine on Laulasmaa laste õnnistus. Kes viitsiks
nende olemasolul lastele niiiii vahvaid asju välja mõelda.
 Nagu nägime, kehalist saab integreerida kõigi ainetega.
 Väga leidlikult kasutatud puid ja pinnavorme.

