
MOTO:  „JAAGU KOOL ON RÕÕMU KOOL.“ 

 

2020/2021 õa  TEEMA:   LIIGUME DIGIRÕÕMSATENA REAALSES ELUS      

 

EESMÄRGID:  

1. Julgeme kasutada erinevaid digivahendeid  (väärtused - KOOSTÖÖ, ARENG) 

Lapsed: 

• Toimunud on 3 spordipäeva sh on üks päeva ülesannetest robotiga seotud 

• On toimunud ühisüritus lastele koostöös Cleveroniga 

Täiskasvanud: 

• toimunud uute vahendite koolitused koolis ja osaletud on vajalikel täiendavatel digikoolitustel 

• Cleveroni külastus 

• läbi on viidud Tobii suhtlusabivahendi koolitus  töötajatele ja lapsevanematele 

• olemas on vajalik digivahendite baas ja alustatud on digiklassi loomist, saali paigaldatud projektor. 

2. Olemasolevad digivahendid on igapäevaselt töös  (KOOSTÖÖ, LAPS, INIMENE) 

Lapsed: 

• Lastele on tutvustatud erinevaid digivahendeid 

• digivahendid on kasutusel võimalusel õppetundides (planeerimise alus HITSA projekti tegevuskava) 

• on toimunud 2 robootikapäeva (sh HITSA) 

• õppekäikudel kogetut salvestatakse digivahenditega, millest koostöös lastega luuakse 

robootikaalaseid õppemänge 

• kõigile lastele ja täiskasvanutele on kättesaadavad ja kasutusel sobivad abivahendid (suhtlus, 

liikumine, igapäevaelu, hooldus).  

• robootikaringi tegevused lastele  

Täiskasvanud: 

• Toimunud uute vahendite koolitused 

• suhtleme vanematega Eliisi jt digivõimaluste kaudu  

3. Loodud juhistega robootikamängud on kaardistatud ja kättesaadavad 

(PROFESSIONAALSUS)  

Täiskasvanud: 

• Iga õpetaja on loonud uue mängulise digiõppevahendi ja tutvustanud seda teistele 

4. Teame missugune on lapse/ täiskasvanu digivõimekus sügisel ja kevadel  (ARENG) 

 Täiskasvanud: 

• kaardistame teatajate tugevused ja soovid robootika valdkonnas ja igapäevases arvutikasutuses 

• maja täiskasvanutele (LH, tugiisikud, õpetajad) meeltetoa uute vahendite ja lapsega töös olevate 

digivahendite kasutamise õpetamine 

5. Digikogemused on jagatud (tegevuste salvestamine)  (KOOSTÖÖ) 

  Täiskasvanud: 

• õpetajad on salvestanud ja jaganud vahvaid tegemisi digivahenditega  

• Drives on meile sobivas vormis salvestised 

• kevadine tunnivaatlus võib olla seotud digivahenditega 

• vanemad jagavad õpetajatele digivahenditega seotud tegevusi kodus 

6. Oleme liikudes terved ja tugevad  (TERVIS, INIMENE, LAPS) 

• läbi on viidud hommikuvirgutuse harjutused rühmades/klassides  - vähemalt 1 x nädalas 

• kõik lapsed teevad vähemalt 1 x päevas suumotoorika harjutusi 

• hooldusõppeklassidel ühised liikumistunnid – 3 x nädalas 

• lastejooga tunnid koostöös võimalusel digivahenditega 

• osavõtt üleriigilisest spordinädalast – ettevõtmised meie koolis – Jaagu kooli olümpiamängud 

• osalemine meie lastele sobivatel Eesti Eriolümpia võistlustel 

• kõik lapsed liiguvad iga päev õues - õuetunnid 

• lapsed on osalenud KIK projektis  

• koridorides on kasutusel motoorikategevusteks sobivad vahendid ja nö keskused koos ül juhenditega  

• jätkame koostööd TEL lasteaedadega 


