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Eesmärgid ja oodatavad tulemused

• Tutvustada olümpiamängude traditsioone.
• Praktiseerida uusi sportlikke tegevusi, harjutada 

meeskonnatööd.
• Anda võimalus oma sportlike tulemuste näitamiseks.
• Kooli spordielu rikastamine ja väärtuskasvatuse 

tugevdamine.
• Tugevdada suhteid kogukonnaga.
• Eeldame ausat ja sõbralikku võistlust.



Ettevalmistav periood (veebr-mai)

� Olümpialiikumise ajaloo ja 
tänapäeva tutvustamine
� Nüüdisaegse olümpismi 

põhimõtted 
� Medalite kujundamise 

konkurss
� Kunstitööde konkurss
� Olümpialaulu konkurss

� Spordimuuseum tuleb külla     
� Viktoriin „Mida tead 

olümpiamängudest?“
� Ausa mängu konkurss 
� Olümpiaraamatute ja meenete 

näitus 
� Olümpiateemalise stendi  

ülespanek 



Põlva Põhikooli olümpiamängude laul
Sõnade autor: Liisi Kõrgemägi, 5. kl
Muusika: CD „Meie Mees“, Plaksulaulu karaoke

1. Põlva linna metsaveerel                                       
on üks tore kool.
Olümpiamängud algamas,
Brasiilia näitab teed.

Refr:(Käteplaksud ja jalamatsud)

2.  Kiirust, jõudu, osavust
võite naudime.
Emad, isad kaasa löövad,
meile meeldib see.

3.   Aus mäng on üle kõige,
kaugel kostab hõige:
Kiiremini, kaugemale,
lõpuks võidab Nike.

4. Rüütlitel käib jalkamäng,
doping puudub neil.
Täna võidab julge mees,
kes on teistest ees.

5. Võidust tähtsam osavõtt,
sõpru hindame.
Põlva kooli au ja uhkust
kõrgel hoiame.

Lõppakordiga hüüa „Hei“!













Avatseremoonia ja rongkäik







Olümpia väärtused
� Ausus, 
� Tahe
� Tahtejõud, sihikindlus,
� Austa vastast
� Kokkulepitud reeglitest 

kinnipidamine
� Võrdsed tingimused
� Enda eest hoolitsemine



Väärtuspõhised koostöömängud
(1.-4.kl õpilased koos peredega)

� Kõik meeskonnad läbisid erinevaid ülesandeid, mis eeldas 
ühist planeerimist, leidlikkust, üksteise toetamist, kiirust ja 
täpsust. Läbi pingutust nõudvate harjutuste kogeti koostöö
vajalikkust ja head suhtlemisoskust.
� Kokkuvõttes  andis ülesannete lahendamine  häid kogemusi, 

saadi postiivseid emotsioone, 
õpiti üksteiselt ning läbi 
isiklike kogemuste.



Tegevusjuhend meeskondadele
�Teid ootab ees kolm eripalgelist 

meeskonnaülesannet:
Olümpiaväärtused fotole
Lendava vaiba pööramine
Meeskonnasuusatamine

�Teid abistab igas tegevuspunktis kohtunik.
� Igas tegevuspunktis on aega 15 minutit.
�Sireeni kuuldes liikuge järgmisse punkti.



Olümpiarõngad  



Olümpiarõngad

aa



Olümpiarõngad

www.vaartuskoolitus.ee



Igakülgne harmooniline areng

www.vaartuskoolitus.ee



VENI-VIDI-VICI



Veni-vidi-vici

www.vaartuskoolitus.ee



Rõõm jõupingutusest

www.vaartuskoolitus.ee



Rõõm jõupingutusest

www.vaartuskoolitus.ee



Tähelepanu… valmis olla… SPORT!

www.vaartuskoolitus.ee



Aus mäng



Aus mäng

www.vaartuskoolitus.ee



Püüd täiuslikkuse poole

www.vaartuskoolitus.ee



“Lendava vaiba pööramine”







Võistlused 5.-9.klassidele
I osa – klassidevahelised 
§ Teatejooks viguriga
§ Hularõnga visked horisontaalset asetatud tokile
§ Hoonööri tiirutamine

II osa – individuaalsed alad
§ Autorehvi veeretamine 
§ Sumomaadlus ujumisrõnga sees 
§ Jalgpalli vigurrada 
§ Rammumees  - veepudelite hoidmine
III osa
� Jalgpall poiste ja isade vahel
� Puššpall  tüdrukute ja emade vahel









Igale osalejale kaasa toetav
Eesti vanasõna Tarkuste Hoidisest

www.vaartuskoolitus.ee



… ja diplomid, medalid, maiustused

www.vaartuskoolitus.ee



Kloun Ummi
esines meeleoluks 

kavaga







Emad -
puššpalli 
võitjad



Isad – tublid jalgpallurid



9. klass - võitjad



Aitäh Eesti Spordimuuseum!



Aitäh Eesti Olümpiaakadeemia!



Osalejad/külalised

�Õpilased: 157
�Lapsevanemad: 82
�Õpetajad/koolitöötajad: 34
�Kutsetega külalised: 8

Kokku jagati välja: 
102 spordimedalit, 30 tänumedalit, 92 diplomit.



Koostööpartnerid

�Eesti Olümpiaakadeemia
�Eesti Kultuurkapital
�Põlva Vallavalitsus 
�Põlvamaa Tervisenõukogu 
�MTÜ Väärtuskoolitus
�MTÜ Metsakooli Kogukond
�Põlvamaa Spordiliit



Kui palju kulus raha   

�MTÜ Metsakooli Kogukond          100.-
� Eesti Kultuurkapital                        200.-
� Eesti Olümpiaakadeemia                380.-
� Põlvamaa Tervisenõukogu              100.-
� Põlva Põhikool                                245.53
............................................................................

Kokku:                                             1025, 53 eurot



Kokkuvõte
ØKooliolümpiamängud koos haridusperioodiga   

oli väärt ettevõtmine, mis  õpetas väärtustama 
sporti, kultuuri, ajalugu, kunsti, kehalist 
kasvatust, oma tervist ja ausat võistlust.

ØTõime kogu kooliperele lähemale Rio
olümpiamängud koos Brasiiliaga.

ØTugevdasime suhteid laste perede ja          
kogukonnaga.



Kui tahad minna kiiresti
– mine üksi.
Kui tahad minna kaugele
– võta sõbrad kaasa. 

Aitäh 
vaatamast,

kuulamast! 


