Kursus: OUTDOOR LEADERSHIP in Portugal 16.03.2015 - 20.03.2015
Osaleja: klassiõpetaja Jane Tamp, Vääna Mõisakool
Kokkuvõte: Kursus oli väga huvitav ja andis palju mõtteid õuesõppeks. Kõik mängud ja
tegevused toimusid läbi enda kogemuse ja proovimise.
Õuesõppe 4 peamist teemat:
·
plaan;
·
ilmastik;
·
ohutus;
·
võimalused muutusteks.
Õpetaja peaks olema motiveeritud, huvitatud ja sõbralik. Iga tegevus peaks toimuma
erinevas kohas (uues keskkonnas).
Järgnevalt näited erinevatest (õuesõppe) tegevustest ja mängudest, mida õpetaja
Jane Erasmus+ projekti käigus õppis ning mida koolielus kasutatakse. Soovi korral
täpsem info jane.tamp@vaanakool.edu.ee
Liikumismängud tundide rikastamiseks.

1. Õpilased seisavad ringis. Pane parema käe nimetissõrm kõrval seisva kaaslase
peopesale ja vasaku käe peopesa ülespidi. Õpetaja räägib juttu ning kui nimetab
teatud SÕNA nt (muinasjutt), siis peavad õpilased püüdma oma kõrval seisva
õpilase näpu kinni. Hiljem vahetatakse käed.
2. Numbrite lugemine 1-100ni. Kui tuleb nr „4“ või arv, milles on „4“ ( 14,24 jne), siis
ütled „kass“ (numbrit ei ütle), kui tuleb „7“ (17,37,77), siis hüppad.
Raskem
variant- loendad numbreid ning kui tuleb „6“ või arv, mis jagub 6ga, siis ütled
„kass“ ja lugemise suund muutub.
3. Numbrite lugemine 5-1ni ja samal ajal lööd parema käega 5x, vasaku käega 5x,
parema jalaga 5x ja vasaku jalaga 5x. Järgmine ring parema käega 4x ja vasaku
käega 4x, parema jalaga 4x ja vasaku jalaga 4x jne kuni 1ni välja.
4. Jooksumäng: Võistkonnas 4-5 liiget. Õpilased seisavad kolonnis üksteise selja taga.
Võistkondade ees ja taga on karbid. Ühes karbis on 4-5 looduslikku materjali nt oks,
käbi, leht, mari, kivi. Õpetaja ütleb näiteks-oksa viivad nr 1. Nr 1 õpilane jookseb
karbi juurde, võtab sealt oksa ja viib jooksuga teise karbi juurde. Käbi viivad nr 2
jne.
5. Paaristöö- õpilased teevad erinevaid kujundeid kasutades oma keha ning teised
paarid ronivad või ületavad need.

6. Liiva sisse on peidetud paberirullid, otsad nähtavad. Paberirullides võib olla
mõistatusi, vanasõnu, matemaatika tehteid, ilusaid soove. Õpilased voldivad
grupitööna valgest paberist koonuse. Koonuse ava kaudu otsib 1 õpilane
paberirulli. Teised grupis juhendavad- ette, taha, vasakule, paremale. Kui kõik on
paberirullid kätte saanud, siis istutakse ringi ja loetakse ette, mis oli kirjutatud või
lahendatakse mõistatus.
7. Laulumäng, mida saab kasutada inglise keele tunnis. Sõnad: Make new friend and
keep the old, one is silver and ohter is gold. (2x). Õpilased kõnnivad paaris ja
laulavad kaks korda läbi, välimine paariline liigub päripäeva ja sisemine paariline
hakkab vastu päeva kõndima ja kätlema järgmisi õpilasi, ise tähthaaval häälides
sõna H_E_L_L_O. Kui jõuab täheni „O“, siis kallistatakse ja algab laul otsast peale.

