ESMASPÄEV, 9. AUGUST
KOHT/AEG
Aula

14.00-15.15
Kristi Ilves- mulgid ja mulgimaa (teoreetiline)

15.30-16.45

17.00-18.15

Suur saal

Martin Noodla (käsipalliliit)- goalca (praktiline
tegevus)

Martin Noodla (käsipalliliit)- käsipalli algtehnika ja
sissejuhatus minikäsipalli (praktiline tegevus)

Katrin Koser (käsipalliliit)käsipallipõhised liikumismängud
(praktiline tegevus)

Väike saal

Krista Palm (artistic flow studio)-hularõnga
keerutamise baastehnikad (praktiline tegevus)

Krista Palm (artistic flow studio)-poide keerutamise
baaselemendid koos tantsulise liikumisega
(praktiline tegevus)

Krista Palm(artistic flow studio)-žongleerimise baasoskused ja kaskaadi
tehnika õppimine (praktiline tegevus)

Muusikaklass

Peeglisaal

t-teoreetiline tund, p-praktiline tund

Alli Laande- rahvamängud, laulumängud (praktiline
tegevus)
Katrin Reinup, Kristiina Jürissonpalliharjutused üksi, paarilisega ja
grupis; vahendi käsitsemisoskus
liikumisõpetuses (praktiline tegevus)

TEISIPÄEV, 10. AUGUST
KOHT/AEG
Motorada

9.15-10.30
Tarmo Raba-pitbike- motosuunaline tehnikaring (p)

10-45-12.00

Kadri Levand – „Miks andmekaitse?" (t)

Aula
Suur saal

Indrek Visnapuu (korvpalliliit) -korvpall alg- ja keskastme kehalise
kasvatuse tunnis (p)

Indrek Visnapuu (korvpalliliit) -korvpall alg- ja keskastme kehalise kasvatuse
tunnis *(p)

Väike saal

Reigo Kimmel (korvpalliliit) -3x3 korvpalli põhitõed, reeglid ja turniiri
korraldamine (p)

Reigo Kimmel (korvpalliliit) -3x3 korvpalli põhitõed, reeglid ja turniiri
korraldamine * (p)

*kordustund
t-teoreetiline tund, p-praktiline tund
Kell 13.30-15.00 EKKL üldkoosolek EKKL liikmetele!

KOLMAPÄEV, 11. AUGUST
KOHT/AEG

9.15-10.30

10-45-12.00

KOHT/AEG

14.00-15.15

15.30-16.45

Jõusaal

Andres Viksitõstesport- klassikaline
rebimine (p)

Andres Viksi- tõstesportklassikaline tõukamine (p)

Väike saal

Janar Sõber- mängud ja
tegevused maadlussaalis,
harjutused paaris, madal
akrobaatika 1 (p)

Janar Sõber- mängud ja
tegevused maadlussaalis,
harjutused paaris, madal
akrobaatika 2 (p)

Meelis Stamm- istevõrkpall
saalis ja rannas, mängimise
reeglid, tehnika ja
harjutused, mängimine 3 vs
3 ja 6 vs 6 (p)

Suur saal

Anatoli Kuprijanovitsh, Julija
Mõnnakmäe, Eliise
Hollas(võrkpalliliit)- “Võrkpall
Koolis”. Tunni käigus tekkivad
probleemid ja nende
lahendamine erinevates
vanusegruppides (p)

Olegas Batutis (Leedu)tasakaalu- ja
koordinatsiooni harjutused
kehalises kasvatuses (p)

Maret Pihu, Sigrid Tilk,
Karin Vassilliikumisõpetuse arengutest,
kodulehest, valminud
õppematerjalidest (t)

Staadion

Heiko Väät- heitealade põhitõed
(kuulitõuge, pallivise,
kettaheide) (p)

Peeter Randarukergejõustikvõistlusmäärustest,
korraldamisest. Kuidas lapsi
ette valmistada (p)

Suur saal

Aula

Kaia KolloRahvusvahelise
Paralümpiakomitee
(IPC) projekt
üldhariduskoolidele
I`mPOSSIBLE (t)

Ujula

Maria Trei, Kirsti
Mäesepp (ujumisliit)loominguline ja
mänguline ujumise
algõpetus (p)

Peeglisaal

*kordustund
t-teoreetiline tund, p-praktiline tund

Ujula

Peeglisaal

17.00-18.15

Peeter Randarukergejõustik- praktiline tund
(tüüpilised vead, mida
tehakse) (p)

Maria Trei, Kirsti Mäesepp
(ujumisliit)
veeohutusharjutused
ujumistunnis (17.00-18.00)
Triin Rääsk- saunajooga
(18.00-18.30) (p)
Ülle Põldmaa- “Ashtanga
Vinyasa” jooga (p)

NELJAPÄEV, 12. AUGUST
KOHT/AEG
Väike saal

9.15-10.30
Toomas Paju- algklasside kehalise kasvatuse tunni ülesehitus 1 (p)

10-45-12.00
Toomas Paju- algklasside kehalise kasvatuse tunni ülesehitus 2 (p)

Staadion

Toomas Kõiv- terviserajal bungy pump käimiskeppidega (p)

Toomas Kõiv- terviserajal bungy pump käimiskeppidega* (p)

Ujula

Suur saal

Anton Rzhanov, Karina Polovnikova - kujundujumine (sünkroonujumine),
mitmekülgsus treeningprotsessis koordinatsiooni- ja veetunnetuse
arendamisega (p)
Olegas Batutis- tasakaalu- ja koordinatsiooni harjutused kehalises
kasvatuses* (p)

*kordustund
t-teoreetiline tund, p-praktiline tund

