EMILI KOOLI HUVIRINGID 2022/2023

HUVIRING

AEG

VANUS

HIND

JUHENDAJA

RUUM

ESMASPÄEV
ROBOOTIKA
(1. RÜHM)

14:45-16:15

1.-2. KL

40

JAANA
URUBKOVA

5J (Lõõtsa maja)

PALLIRING

15:30-16:30

1.-3. KL

15:30-16:15

1.-7. KL

JARMO
KARING
REELIKA KAPP

VÕIMLA

TANTSULINE
RÜTMIKA

1x 25
2x 35
1x 30
2x 40

VOKAALANSAMBEL

15:30-16:15

5.-7. KL

35

TEELE UTT

MUUSIKAKLASS
(Keevise maja, 2.
korrus)

LAUAMÄNGURING

15:30-17:00

5.-7. KL

30

OSKAR HELDE

6O (Lõõtsa maja)

SAAL (Keevise
maja, 4. korrus)

TEISIPÄEV
MUDILASKOOR

14:35-15:20

1.-4. KL

30

TEELE UTT

2L (Keevise maja,
4. korrus)

CAPOEIRA
(NOOREMAD)

14:45-15:45

1.-4. KL

1x 40
2x 55

ANDRIS
JASJUKEVITŠ

VÕIMLA

TEADUSRING

15:15-16:00

1.-2. KL

40

MARILIIS
JAAGO

Keevise maja

TEATRIRING

15:30-16:30

1.-7. KL

35

MARII NOOR

MUUSIKAKLASS
(Keevise maja, 2.
korrus)

CAPOEIRA
(VANEMAD)

15:45-16:45

5.-7. KL

1x 40
2x 55

ANDRIS
JASJUKEVITŠ

VÕIMLA

TEADUSRING

16:00-16:45

3.-4. KL

40

MARILIIS
JAAGO

Keevise maja

TEADUSRING

16:45-17:30

5.-7. KL

40

MARILIIS
JAAGO

Keevise maja

KOLMAPÄEV
ROBOOTIKA
(2. RÜHM)

14:45-16:15

1.-2. KL

40

JAANA
URUBKOVA

5J (Lõõtsa maja)

TANTSULINE
RÜTMIKA

15:30-16:15

1.-7. KL

1x 30
2x 40

REELIKA KAPP

SAAL (Keevise
maja, 4. korrus)

NELJAPÄEV
KERAAMIKA
(ALGAJAD)

14:45-15:30

1.-4. KL

40

KATI BÈCSY

3H (Keevise maja,
4. korrus)

PALLIRING

15:30-16:30

1.-3. KL

15:25-16:25

1.-7. KL

JARMO
KARING
MERLE
VÄSTRA

VÕIMLA

JOOGA

1x 25
2x 35
35

KUNSTIRING

15:30-16:30

3.-5. KL

35

ANNI NIINEP

1A (Keevise maja,
4. korrus)

KERAAMIKA
(EDASIJÕUDNUD)

15:30-16:15

5.-7. KL

40

KATI BÈCSY

3H (Keevise maja,
4. korrus)

ROBOOTIKA
(3. RÜHM)

15:30-17:30

5.-7. KL

30

RASMUS KITS

MULTIRUUM
(Lõõtsa maja)

MUUSIKAKLASS
(Keevise maja, 2.
korrus)

REEDE
CAPOEIRA
(NOOREMAD)

14:45-15:45

1.-4. KL

1x 40
2x 55

ANDRIS
JASJUKEVITŠ

VÕIMLA

CAPOEIRA
(VANEMAD)

15:45-16:45

5.-7. KL

1x 40
2x 55

ANDRIS
JASJUKEVITŠ

VÕIMLA

KOSMOSERING

15:30-17:00
* 3 korda kuus

5.-7. KL

30

RAUNO
PILVIK

Lõõtsa maja

•

LISAKS PAKUB ÕPETAJA TOOMAS LAUR IGAS VANUSES ÕPILASTELE KITARRI
ERATUNDE. 45-minutilise tunni hinnaks on 35 eurot. Tundide ajad on kokkuleppel
õpetajaga.

HUVIRINGIDE TUTVUSTUSED
CAPOEIRA

Capoeira on mäng, mis sisaldab endas tantsulisi, akrobaatilisi ja
võitluskunstide elemente ning muusikat. Capoeirat mängitakse koos
kaaslasega, mitte teise vastu. Seega kõik, kes mängivad, võidavad. Capoeira
arendab vastupidavust, koordinatsiooni, tasakaalu, jõudu ja rütmitaju.

JOOGA

Joogatundides lähtun tegevuste valikus sellest, et fookus oleks nii füüsilise kui
vaimse tervise toetamises ja edendamises. Olulisel kohal on tutvustada
lastele erinevaid tehnikaid, kuidas toime tulla mitmesuguste emotsioonidega.
Samuti toimub kõik läbi lapse enesekindluse toetamise ning turvalise ja
hoidva keskkonna loomise. Oodatud on nii poisid kui tüdrukud.

2

KERAAMIKA

Saviga tegelemine sobib kõigile lastele andes hea võimaluse loominguliseks
eneseväljenduseks. Areneb lapse käeline osavus ja 3Dmõtlemine, suureneb
eneseusk- ja kindlus, oskus järeldusi teha, keskenduda. Savil on väga rahustav
ja rõõmustav mõju. Lapsed on uhked ja õnnelikud oma tehtu üle.Igas tunnis
loome midagi uut ja põnevat. Kasutame päris kõrgkuumus savi ja glasuure,
mida saab kasutada tarbeesemetena. Kõik valminud tööd saab koju kaasa.

KOSMOSERING

Kosmosering on koht, kus saab teada kõige põnevamaid uudiseid tähistaevas
toimuva kohta. Õpime tundma Päikesesüsteemi ja kaugemaid taevakehasid.
Meisterdame ja loome kosmosekunsti. Soodsa ilma korral võimalus ringitunni
asemel osaleda teleskoobiga õhtustel vaatlustel.

KUNSTIRING

Kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha. Kunstiringis vaatame ja
loome kunsti. Ootan liituma õpilasi, kes soovivad avastada uusi viise oma
tunnete ja mõtete väljendamiseks pliiatsite, pastellide, värvide ja muude
vahendite abil.

LAUAMÄNGURING

Lauamänguringis mängime erinevaid kaasaegseid lauamänge, mis aitavad
arendada loogilist ja strateegilist mõtlemist, inglise keele oskust ning
meeskonnatööd. Lauamänguringiga liituvatel Emili õpilastel on võimalus
peale koolipäeva veeta ühiselt tore ja lõbus tunnike, mis annab võimaluse
luua uusi klassideüleseid sõprussidemeid.

MUDILASKOOR

Mudilaskoori on oodatud 1.-4. klassis õppivad lauluhuvilised õpilased.
Kooritundides õpime oma häält tundma ja õigesti kasutama, üksteist kuulama
ning ühise eesmärgi nimel koos pingutama. Planeerime esineda ka mitmetel
kooli üritustel.

PALLIRING

Palliring on koht, kus õpilased saavad tutvuda ja praktiseerida erinevaid
palliga seotud mänge. Tegevus toimub peamiselt mängulises vormis. Sekka
teeme tehnikat, et mäng oleks enam ka mängu moodi. Palliringi oluliseks
eesmärgiks on ühtseks grupiks ja hästi toimivaks võistkonnaks/kambaks
kasvamine.

ROBOOTIKA 1-2

Robootika huviringi eesmärk on läbi ehitamise ja programmeerimise
arendada mõnusas keskkonnas loogilist ja loovat mõtlemist, visuaalset
taiplikkust, koostööd ja suhtlemisoskust. Õpime robotite ehitamist ja
programmeerimist, kasutades põhiliselt Lego WeDo 2.0 robootika komplekte.
Uurime seeläbi, kuidas maailm meie ümber toimib ning kuidas robotid seda
muudavad. Oodatud on huvilised 1.-2.klassist.
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ROBOOTIKA 3

Robootika 3 huviring on eelkõige mõeldud 5.-7. klassi õpilastele, kelle jaoks
see valdkond on sügavamat huvi ja põnevust pakkuv. Sellel aastal võtame
esimeseks väljakutseks valmistada ennast ette, et osaleda robootikavõistlusel
Robotex. Ehitame ning programmeerime võistlusroboteid. Lisaks viime läbi
põnevaid robootikaga seotud projekte ja ehitame nii juhendite alusel kui ka
iseseisvalt edasi arendades erinevaid roboteid.

TANTSULINE
RÜTMIKA

Tantsuline rütmika on huvitav ja kaasahaarav tegevus, mis arendab lapse
füüsilist ja vaimset arengut. Treeningute jooksul areneb lapse rüht,
koordinatsioon,

kaaslasega

arvestamine,

osavus,

vastupidavus,

rütmitunnetus ja esinemisjulgus. Õpime plaksutama erinevaid rütme
kasutades oma keha. Teeme selgeks põhisammud aeglases valsis,
quickstepis, sambas ja cha-chas. Harjutame kehahoiaku hoidmist, seeläbi
tugevdades erinevaid lihaseid ja palju muud põnevat.
TEADUSRING

Teadusringis teeme erinevaid teaduslikke katseid nii bioloogia, keemia,
füüsika kui robootika valdkonnast. Huviringi katsete kava on koostatud lastest
lähtuvalt. Kõik tunnid saavad olema praktilised - lapsed saavad kõiki katseid
ise teha. Ringi põhieesmärgiks on panna lapsi küsima, miks midagi juhtub.

TEATRIRING

Näiteringis õpime kuidas paremini esineda ja ennast väljendada. Lisaks
saadakse juurde julgust ja enesekindlust. Mängime erinevaid mänge,
loeme tekste ja improviseerime. Väga palju arendame loovust läbi etüüdide
ja erinevatesse rollidesse sisse elamisega. Tunnid on lõbusad, loovad ja
arendavad.

VOKAALANSAMBEL Vokaalansamblisse on oodatud noored, kellel on huvi muusika ja ansamblilaulu vastu. Vokaalansambli tundides tegeleme õpilaste individuaalse vokaaltehnika, koosmusitseerimise oskuse ning esinemisjulguse arendamisega. Läbi
eakohase ja mitmekesise repertuaari laienevad õpilaste muusikalised
teadmised ning silmaring.

INFO: TEELE@EMILIKOOL.EE VÕI STUUDIUMIS KIRJUTADA TEELE UTT´LE
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