Liikumise aktiivtööd

KII L7 Aktiivtöö: SPORDIRISTSÕNA
Soovituslik aeg: 30 minutit.
Õppekava ainetunnid ja teemad:
• Kehaline kasvatus: õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara, õpitavate spordialade
põhilised võistlusmäärused, elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti sportlastest ning
Eestis toimuvatest spordivõistlustest ja tantsuüritustest.
Lõimingu võimalused: emakeel.
Eeldatavad õpitulemused:
• Õpilane koostab spordialase ristsõna, teades ja kasutades spordiga seotud termineid, Eesti ja
maailma tuntud sportlasi ja võistkondi ning maailmas toimuvaid suurvõistlusi.
Vajalikud vahendid: sporditeemaline teatmekirjandus, ajakirjad, välja lõigatud artiklid või
internetiühenduse ja arvuti kasutamise võimalus.
Infoks: harjutus sobib sporditeemaliste teadmiste ja terminoloogia omandamiseks või
kinnistamiseks ning huvi tekitamiseks eri spordialade vastu. Ülesannet võib kasutada ka kehalise
kasvatuse tunnist vabastatud õpilastele. Antud harjutust võib kasutada korduvalt, käsitledes eri
alateemasid.

Töökäik:
0–10 min
• Jagage õpilastele teemad ja iga õpilane koostab kaasõpilastele ristsõna. Ristsõna peaks
sisaldama spordiga seotud termineid, võistlusmäärusi, Eesti ja maailma tuntud sportlasi ja
võistkondi ning maailmas toimuvaid suurvõistlusi.
• Kehtestage kriteeriumid, millele ristsõna peab vastama, näiteks lahendussõna pikkus 8–12
tähte, vastuste otsimiseks lisada kasutatud kirjanduse loetelu, kindel teema vmt.
• Ristsõna teemade näited:
• talisport (spordialad, spordiinventar, sportlased, võistluspaigad jne);
• suveolümpiamängud (toimumiskohad ja aastad, tuntumad olümpiavõitjad, spordialad jne);
• taliolümpiamängud;
• kergejõustik (spordialad, tuntumad sportlased Eestist ja mujalt);
• veesport;
• motosport;
• pallimängud.
• Abimaterjalidena saavad õpilased kasutada sporditeemalist teatmekirjandust, ajakirju, alaliitude
kodulehekülgi internetis vmt.
• Ristsõna lahendamist võiks kasutada klassiekskursioonidel, vabastatud õpilaste tegevuseks
kehalise kasvatuse tunni ajal või õppeperioodi lõpus n-ö teadmiste-alase hinde saamise eesmärgil.
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Toitumine ja liikumine. I-III kooliaste. Õpetajaraamat.

Idee: kui kasutada ristsõnade koostamist või lahendamist kehalise kasvatuse tundidest
vabastatud õpilastele tunnitöö andmiseks, siis võiks ristsõna teema olla seotud tunniteemaga (nt
talvel suusatamine, kevadel kergejõustik jne).
Idee: antud ülesande puhul on hea võimalus teha koostööd kooli raamatukoguga.
Idee: meetod sobib väga hästi kasutamiseks ka heaolu, toitumise ja minu keha teemade juures,
näiteks materjali iseseisva omandamise eesmärgil.
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Idee: ristsõna koostamist saab põnevamaks muuta, kui kasutada arvutit ning koostada
ristsõna mõnes internetipõhises ristsõnade koostamise keskkonnas (nt http://puzzlemaker.
discoveryeducation.com).
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