Soovituslik aeg: 10–15 minutit.
Ainetunnid ja teemad:
• Kehaline kasvatus: ausa mängu põhimõtted spordis, käitumine spordivõistlusel ja
tantsuüritustel.
Lõimingu võimalused: teised ainetunnid.
Eeldatavad õpitulemused:
• Õpilane teab, mida tähendab aus mäng spordis.
• Õpilane oskab hinnata ausa mängu mängimist.

Liikumise aktiivtööd

KII L10 Aktiivtöö: AUSA MÄNGU
PÕHIMÕTETE RAKENDAMINE

Vajalikud vahendid: töölehed "Ausa mängu põhimõtete rakendamise hindamine", pliiatsid.
Infoks: töölehel on toodud näide vastasvõistkonna liikme ausa mängu mängimise vaatlemisest
ja hindamisest. Mõiste „aus mäng“ sisaldab ja väljendab lisaks teistele olulistele väärtustele
ka austust kaas- ja vastasmängijate vastu, ausat võistlust ja tolerantsust. Õpilased valivad ühe
vastasvõistkonna mängija, kelle ausat mängu nad vaatlema ja hindama hakkavad. Sama tegevust
võib teha ka näiteks rahvuskoondise liikme või mõne kuulsa sportlase käitumise hindamiseks
mängu ajal.

Töökäik:
•
•
•
•

Õpetaja jaotab õpilased võistkondadesse.
Õpilased valivad või tõmbavad loosiga selle mängija nime, keda nad vaatlema hakkavad.
Mäng toimub vahetusmängijatega, st need mängijad, kes parajasti väljakul ei ole, vaatlevad
vastasvõistkonna mängijate käitumist.
Lõpus teevad õpilased kokkuvõtte vastasvõistkonna liikme käitumisest mängu ajal ja toimub
ühine arutelu.
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Liikumise aktiivtööd

KII L10 Tööleht: AUSA MÄNGU PÕHIMÕTETE
RAKENDAMISE HINDAMINE
Selle tegevuse eesmärk on hinnata, kuidas sinu vastasvõistkonna liige rakendab mängus ausa mängu
põhimõtteid. Väidete hindamiseks kasuta järgnevat skaalat:
0 – see väide ei ole tema kohta tõsi
1 – pigem ei ole see tõsi
2 – see on peaaegu tõsi
3 – see on täiesti tõsi
VAATLE JA HINDA ÜHE VASTASVÕISTKONNA LIIKME MÄNGU
Sinu nimi
Vastase nimi
VÄIDE
Julgustab teisi, öeldes „hea mäng“, „tubli“, „hästi tehtud“.

0

1

2

3

Aktsepteerib enda vigu (ei süüdista teisi).

0

1

2

3

Võidab või kaotab auväärselt (ei näita üles vihapurskeid).

0

1

2

3

Püüab anda oma parima.

0

1

2

3

Ei proovi petta.

0

1

2

3

Näitab ausat mängu kogu mängu jooksul.

0

1

2

3

KOKKUVÕTE
Vastasvõistkonna mängija järgis ausa mängu põhimõtteid, sest...................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Vastasvõistkonna mängija ei järginud ausa mängu põhimõtteid, sest.......................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
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