
 

  

                    

 

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ üle-eestiline edulugude konkurss 

„Õppimine on põnev!“ Palun täitke tabeli lahtrid võimalikult konkreetselt! Sõna „tegevus“ 

võtab kokku erinevad võimalikud eduloo vormid – tund, projekt jms. Lahtrites olevad punased 

kommentaarid aitavad kõik olulise kirja panna. Punasega kirjutatud tekst asendage sobiva infoga ja punane 

kustutage. Palun kirjutada nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ☺  

 

MAAKOND Pärnumaa 
ÕPPEASUTUS Nimi: Pärnu Ülejõe Põhikool 

Koduleht: http://www.ylejoe.parnu.ee/ 
EDULOO ESITAJA Nimi: Talvi Kaja 

Amet: Arendusjuht 
E-post: talvi@ylejoe.parnu.ee 

EDULOO EESTVEDAJA(d) Nimi: Marianne Tekkel 
Amet: klassiõpetaja 
E-post:marianne@ylejoe.parnu.ee 

KLASS/VANUSERÜHM  2. klass 
TEGEVUSE ALGUS- JA 
LÕPPKUUPÄEV 

7. jaanuar - 2.aprill 2019 

EDULOO PEALKIRI Reis raamatute saarele 
TEGEVUSE EESMÄRGID JA 
SEOS ÕPPETÖÖGA 

Meie eesmärk oli meelitada õpilasi lugema. Parim viis selleks 
oli paluda jõuluvana kingikotti mõni raamat. Raamatukogu 
juhataja Krista Karu suutis lühikese ajaga võluda välja kolm 
erinevat Anti Saare raamatut. Sellest sündiski projekti pealkiri 
“Reis raamatute saarele”. 
Jõuluvanalt sai iga õpilane ühe raamatu. Kui see loetud, vahetati 
oma raamat sõbra raamatuga. Nii said loetud kõik kolm 
raamatut. Need leidsid kajastust laste lugemispäevikutes. 
Tegevused olid seotud kõikide õppeainetega. 
Eesti keel - parem lugemis- ja eneseväljendusoskus, 
dramatiseering, luuletuse kirjutamine; 
inimeseõpetus - erinevad elulised juhtumid ja lahendused; 
muusika - laulu loomine; 
käeline tegevus - tegelaskujude joonistamine, erinevate 
situatsioonide voolimine; 
kehaline kasvatus - saltode harjutamine. 
Kevadpeol esinesime Anti Saarele pühendatud lauluga ning 
tegime lühinäidendid raamatute “ Pärt ei oska saltot” ja “Pärt ja 
ploomid” põhjal. 

TEGEVUSE LÜHIKOKKUVÕTE 
MEEDIASSE 
 max 1000 tähemärki koos 
tühikutega 
  

Pärnu Ülejõe Põhikooli 2. klassi projekt “Reis raamatute 
saarele” seob sõnu “raamatud” ja “kirjanik Anti Saar”. Soov oli 
luua tihedam sõprus raamatute ja õpilaste vahel. 
Alustasime raamatute lugemise ja lugemispäevikute täitmisega. 
See tekitas suurt elevust, sest kõik soovisid esimesena kolm 
raamatut läbi saada. Lugemispäevikutest võis leida erinevaid 
Pärdi ja Kaisa tegelaskujusid. 



 
 

 

 

Tööõpetuses voolisid õpilased oma lemmikraamatutest  
põnevamaid olukordi.  
Kuna õpilased armastavad väga laval esineda, siis valisime  
raamatud “Pärt ei oska saltot” ja “Pärt ja ploomid”, millest 
tegime mininäidendid. Kevadpeol esitasime neid 
lastevanematele. 
Seoses lastekirjanik Anti Saare küllatulekuga, otsustasime 
tänutäheks kinkida omatehtud laulu. Eesti keele tundides 
seadsime luuleridu, mis seotud kirjaniku loominguga ja õpetaja 
Anu Tilk aitas õpilasi viisi valimisel. Õpetaja Kaisa vormistas 
laulusõnad tänukirjaks.  
Rahvusvahelisel lastekirjanduse päeval esinesime projekti 
kokkuvõttega 1. klassi õpilastele. 
 
 
 
 
 

KOOSTÖÖPARTNERID  Kirjastus “Päike ja Pilv” 
Kooli raamatukogu juhataja Krista Karu 
Õpilaste juhendajad: Eliana Prangli, Kristel Kasearu, Kaisa 
Kütt, Marianne Tekkel, Anu Tilk 
Lastekirjanik Anti Saar 
 
 

TEGEVUSES OSALENUD 
ÕPILASTE ROLLID  

Raamatute lugemine, lugemispäeviku täitmine, küsimuste 
esitamine kirjanikule, näitlemisoskuse harjutamine, luuletamine, 
teadmiste saamine küpsetuskunstis  - õpilased pakkusid oma 
nägemusi ning õpetajad juhendasid. 

TEGEVUSE TULEMUSED JA 
MÕJU 

Selle tulemusena hakkasid õpilased rohkem lugema, ise 
luuletama, olema julged vastu võtma otsuseid ja lahendusi 
raamatute lavastamisel. 
 

 
SOOVITUSED  
 

Õpilased on uskumatult leidlikud ja neil on väga palju põnevaid 
mõtteid. Usaldagem ja vajadusel anname neile nõuandeid. 
Koostöös sünnivad vahvad asjad. 
 

Viited illustreerivale materjalile  https://sites.google.com/ylejoe.parnu.ee/lastekirjandus/reis-
raamatute-saarele 
 
 

 

Mina, Talvi Kaja, nõustun antud eduloo ja kaasa saadetud lisamaterjali avaldamisega „Ettevõtliku 
kooli“ koduleheküljel www.evkool.ee ja teistes kommunikatsioonikanalites. 

Täidetud vorm saata meiliaadressile ettevotlikkool@gmail.com  . Kirja pealkirjaks lisada MAAKOND: 
ÕPPEASUTUSE NIMI. Edulugu loetakse saadetuks, kui saate vastavasisulise vastuskirja. 


