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SISSEJUHATUS
Klassiõhtu korraldamine valiti teemaks, kuna loovtöö tegijale meeldib väikeste lastega
tegeleda ja samas ka nendega aega veeta.
Klassiõhtuid korraldatakse tavaliselt vanemates klassides, kus kõike korraldavad õpilased.
Väiksemates klassides neid üldjuhul ei tehta, kuna see oleks siis õpetajatele lisatöö.
Klassiõhtu eesmärgiks oli lastele korraldada klassiõhtu ning mängida seal õpilastega mänge.
Teine eesmärk oli teada saada, mis mängud neile kõige rohkem meeldivad ning kolmandaks
veeta lastega aega.
Loovtöö koostaja tahab tänada Juhan Õispuud ja Tatjana Grigorieva Keerupit, kes andsid
ideid selle kohta, millised võiksid olla klassiõhtul mängud.
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1. KLASSIÕHTU KORRALDAMINE
Klassiõhtu korraldati 2A klassile. Selles klassis õpib 17 õpilast, neist kaheksa on tüdrukud ja
üheksa poisid. Klassiõhtu toimus nende enda klassis ehk ruumis number 224.
Toolid ja lauad paigutati ruumis nii, et lauad olid seina ääres ning toolid olid klassi keskel
ringina.
Klassiõhtul aitas pildistamisega Sireli Laanearu.
Klassiõhtu planeeritud kava:
1. tutvustus,
2. mängud,
3. puhkepaus,
4. mängud,
5. lõpetus.
Algul tutvustas loovtöö tegija ennast ning seletas, mida on plaanis mängida ja teha.
Klassiõhtul mängiti erinevaid mänge. Põhiliselt olid aktiivsed mängud. Enne igat mängu
seletati, kuidas mängida ja millised on reeglid.
Klassiõhtut alustati mänguga "silmapilgutamine". Selles mängus oli õpilastel vaja kiirust ja
tähelepanu. Toolid olid paigutatud ringikujuliselt. Tüdrukud istusid ja poisid seisid tüdruku
selja taga (joonis 2). Ühe poisi ees ei istunud tüdrukut ning tema hakkas teistele tüdrukutele
silma pilgutama ning tüdruk jooksis tema ette istuma. Selle tüdruku taga olev poiss pidi ta ära
jooksmist takistama ning puudutas kätega tema õlgadele (joonis 1). Kui ta jäi tüdrukust ilma,
siis hakkas ta ise silma pilgutama. Lastel oli lõbus ja tundus, et kõigile meeldis. [2]
Teiseks mänguks oli natuke rahulikum mäng ja nimelt mälumäng. Seda mängiti nii, et saadeti
üks õpilane ukse taha ja kõik ülejäänud valisid endale ühe eseme ning siis kutsuti õpilane
tagasi klassi ja näidati kõiki esemeid (joonis 3). Kui ta oli kõik asjad üle vaadanud, siis saadeti
ta uuesti ukse taha ja ülejäänud panid need kõik asjad kotti.
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Kui asjad olid kotti pandud, siis kutsuti õpilane klassi. Ta võttis koti koos asjadega ja hakkas
neid laiali jagama (joonis 4). Lõpuks vaadati, kes jagasid kõige rohkem asju õigesti laiali.
Lastel tundus olevat igav, kuna paljud tahtsid ise asju meelde jätta ja ära arvata kellele mingi
ese kuulub.
Kolmandaks mänguks oli tulistamine. Lapsed seisid ringina ning neile nimetati number. See
õpilane, kellel see number oli pidi kükitama. Tema kõrval olevad inimesed pidid üksteist
tulistama (joonis 7) ning see õpilane, kes lasi teise esimesena maha jäi püsti seisma. Teine,
kes kaotas pidi maha istuma. Laste emotsioone vaadates tundus, et neile meeldis.
Neljandaks mänguks oli toolimäng. Õpilased panid toolid seljaga üksteise vastu nii, et toolid
olid ringis ja toole oli ühe võrra vähem kui õpilasi. Siis pandi muusika tööle ja õpilased
hakkasid kõndima ringis ümber toolide (joonis 5). Laulu, mille järgi nad mängisid, lasti neil
ise valida. Nad valisid selleks Põhja-Tallinna „Meil on aega veel“. Kui muusika oli kinni
pandud pidid õpilased toolidele istuma. Laps, kes toolile istuma minna ei jõudnud läks
mängust välja (joonis 6). Siis võeti ringist üks tool ära ja muusika pandi uuesti tööle. Peale
seda kõndisid õpilased uuesti ringis ja kui muusika pandi jälle kinni siis kordus kõik otsast
peale. Kõik kordus kuni alles jäi ainult üks õpilane. [1]
Viiendaks mänguks oli toolimäng tegelastega. Tegelasi oli neli ja nendeks valiti: Miki hiir,
Daisy, Goofy ja Minnie. Seda mängu mängiti nii, et toolid pandi ringi ning õpilased istusid
näoga ringi keskele. Igale õpilasele öeldi üks tegelane, mille kuuldes ta reageerima pidi. Iga
kord kui tegelane nimetati, siis öeldi veel, mitu kohta ta edasi istuma pidi (näiteks: Minnie,
kolm kohta edasi). Lõpuks istusid õpilased üksteise otsa (joonis 8).
Lõpus istuti ringis ning toimus arutelu. Algul küsiti õpilastelt, milliseid multikaid nad
vaatavad ja millised on lemmikud. Siis näidati õpilastele erinevaid tegelasi ja nad pidid ära
arvama, mis on tegelase nimi ja mis multikast on ta pärit (joonis 9).
Iga õpilane võttis endale kaasa natuke toitu ning mängude ajal ja vahel oli neil võimalik süüa.
Klassiõhtu algas kell 13.00 ja kestis umbes kaks tundi.

5

2. KLASSIÕHTU ANALÜÜS

Klassiõhtute paremaks korralduseks viidi 2.a klassi õpilaste seal läbi küsitlus, mis õpilastele
meeldis ja mis ei meeldinud. Arvamuste analüüs on alapeatükkides.

2.1 Metoodika
Uurimus viidi läbi 2A klassi õpilaste hulgas. Uurimuse läbiviimiseks korraldati küsitlus (lisa
2). Küsitlus koosnes viiest küsimusest ning anti õpilastele vastamiseks paberil.
Neli küsimust viiest olid avatud küsimused, see tähendab, et vastajatele polnud antud ette
mingeid valikvariante, vaid nad said kirjutada oma arvamuse oma sõnadega. Üks küsimus oli
suletud küsimus, milles vastajatele olid antud valikvariandid.

2.2 Analüüs
Vastajad olid 2A klassi õpilased. 17 õpilasest vastas küsitlusele 15.
Igat küsimust analüüsiti eraldi. Allpool on toodud kõik viis küsimust koos analüüsiga.
1. Kas oli lõbus?
13 õpilast 15st arvas, et klassiõhtu oli lõbus. Ülejäänud kaks arvas, et see oli igav.
2. Mis mängud kõige rohkem meeldisid? Miks just see (need)?
Kaks õpilast 15st arvasid, et kõik mängud olid head. Kaheksale meeldis kõige rohkem
tulistamine. Üks põhjuseid oli see, et neil oli lõbus ning nad said üksteist tulistada.
Silmapilgutamine meeldis neljale. Mälumäng ainult ühele. Põhjus, miks see mäng õpilastele
eriti ei meeldinud oli see, et ära arvajaks ei saanud minna kõik õpilased, vaid valiti loosi teel
välja need õpilased, kes arvama hakkavad. Toolimäng (tegelastega) meeldis kahele õpilasele.
Teine toolimäng meeldis kahele õpilasele.
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3. Mis oleks võinud teisiti olla? (rohkem mänge, kestab kauem, …)
Viis õpilast arvas, et oleks võinud kauem kesta ja viis arvas, et mitte miski ei peaks muutuma.
Üks õpilane avaldas soovi, et mängud oleksid võinud kauem kesta ja üks arvas, et oleks
võinud lõbusam olla. Kolm õpilast kirjutasid, et oleks võinud olla teised mängud.
4. Mida ootate järgmiselt klassiõhtult? (võiks kauem kesta, õhtul, …)
Kuus õpilast arvas, et võiks kesta kauem. Kolm õpilast avaldas soovi, et võiks olla sama lõbus
ja toimuda õhtul. Kaks õpilast arvas, et võiks olla rohkem mänge. Üks õpilane nentis, et võiks
olla lahedam. Üks õpilane pakkus välja, et võiks mängida jooksmisega seotud mänge. Üks
õpilane arvas, et ei võiks olla midagi.
5. Mis mängud võiksid järgmisel klassiõhtul olla?
Üheksa õpilast tõdes, et järgmisel klassiõhtul võiks olla mälumäng ja ka seltskonnamängud.
Viis õpilast arvas, et võiksid mängida võistkondlikke mänge. Seitse õpilast kirjutas, et võiks
mängida viktoriini. Kaks õpilast avaldas soovi, et võiks mängida kulli ja toolimängu. Kolm
õpilast arvas, et võiks mängida pimesikku. Üks inimene arvas, et võiks mängida matemaatilisi
mänge. Üks arvas, et mängida mäda muna ja teine inimene arvas, et mängida sipelgat.
Küsitlusest selgus, et lastele meeldivad rohkem liikumise ja jooksmisega seotud mängud ning
et klassiõhtu neile meeldiks, peaks see toimuma rohkem õhtu poole, kestma kauem ja
sisaldama rohkem mänge.
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KOKKUVÕTE
Klassiõhtu korraldamine valiti teemaks, kuna loovtöö tegijale meeldib väikeste lastega
tegeleda ja samas ka nendega aega veeta.
Kõik eesmärgid said täidetud. Lastele korraldati klassiõhtu, kus nad said mängida erinevaid
mänge. Samas saadi ka ülevaade sellest, millised mängud meeldivad õpilastele kõige rohkem
ja saadi lihtsalt nendega aega veeta.
Klassiõhtu oli edukas. Lastel oli lõbus. Mingis mõttes said ka lapsed ettekujutuse sellest,
millise klassiõhtu saaksid nemad endale korraldada ja kuidas ning mida selleks teha. Samas
sai ka loovtöö tegija sellest kogemusi ja teadmisi, mida järgmine kord paremini teha.
Seda uurimustööd on ka kavas järgmisel aastal edasi arendada suuremaks sündmuseks ühe
kooliastme piires.
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LISAD

Lisa 1
Mängud:
Mäng 1. Silmapilgutamine
Poisid istuvad toolidel ringis, nende selja taga seisavad tüdrukud. Üks istekoht peab tühi
olema, aga seljatagune olemas. Nüüd hakkab silmapilgutaja endale toolitäitjat hankima. Ta
peab silma pilgutama sellele, keda ta enda toolile tahab ja istuja peab jooksma tema toolile.
Seljatagune peab teda nüüd takistama puudutades teda kätega õlgadele (käed hoitakse selja
taga, puudutada istujat tohib ainult siis, kui temale on pilgutatud). Kui seljatagune oma
istujast ilma jääb, peab tema järgmisena pilgutama hakkama. Mängijate arv pole piiratud.
Mäng 2. Mälumäng
Lauale asetatakse esemed (pliiatsid, raamatud, mänguasjad, mudelautod, jne). Lastele
näidatakse neid 1 minut ja siis kaetakse need mingi riide või kangaga. Laste ülesanne on
kirjutada paberile niipalju esemeid kui mäletavad. Võidab see, kes kirjutab paberile kõige
rohkem riide all olevaid esemeid.
Mäng 3. Toolide mäng
Toolid pannakse ringi seljaosaga sissepoole ja nii et toole on ühe võrra vähem kui õpilasi.
Muusika pannakse tööle ning õpilased hakkavad kõndima ümber tooli. Järsku pannakse
muusika kinni ning lapsed peavad ruttu toolile istuma. Õpilane, kes istuda ei saanud läheb
mängust välja. Siis tõusevad õpilased püsti ning üks tool võetakse uuesti ära, nii, et neid on
jälle ühe võrra vähem kui õpilasi. See mäng kestab seni, kuni alles jääb vaid üks õpilane.
Mäng 4. Numbrid
Õpilased istuvad ringis ning üks õpilane läheb ringi keskele. Õpilastele sosistatakse kõrva
numbri, mille ütlemisel peavad reageerima. Ka ringi keskel olevale inimesele öeldakse ta
number. Keskel olev õpilane peab kiiresti ütlema kaks numbrit. Need kaks õpilast, kellel üks
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neist numbritest on peavad omavahel kohad ära vahetama. Õpilane, kes on keskel üritab
kiiresti võtta, kas esimese või teise inimese koha.
Kui keskel olev õpilane jõuab esimesena tühjale kohale, läheb kohast ilma jäänud õpilane ise
keskele ja hakkab järgmisi numbreid nimetama. Mäng käib seni kuni õpilased ära väsivad.
Mäng 5. Tulistamine
Lapsed võtavad seistes ringi. Igaüks loeb oma numbri kõvasti ette. Üks inimene ütleb ühe
numbri ning õpilane kellel see on peab kükitama. Tema mõlemal poolel seisvad kaks inimeste
peavad üksteist maha laskma. Õpilane, keda lasti esimesena maha peab maha istuma. Kükitaja
ja maha laskja jäävad püsti. Siis nimetatakse järgmine number ning kõik kordub seni kuni
alles jääb ainult üks inimene.
Mäng 6. Toolide mäng
Õpilased istuvad toolidel. Igale õpilasele sosistatakse kõrva üks tegelase nimi. Need on
suvalises järjekorras. Tegelasi on neli. Üks inimene nimetab tegelase ja numbri, mitu korda
need inimesed, kes see tegelane on, edasi liikuma peavad. Kui sellel toolil, kuhu see inimene
istuma peab, juba istub inimene, siis istub ta talle sülle. Siis nimetatakse järgmine tegelane ja
number ning nii see kordub kuni inimesed ära väsivad. Kuid kui nimetatakse tegelane, mille
korral peab inimene liikuma, kuid ta peal juba istub inimene, siis tema ei tohi liikuda seni
kuni ta peal pole enam ühtegi inimest.
Mäng 7. Ajalehetants
Ajaleht jagatakse paaride vahel laiali (iga paar saab 1 lehe). Üks inimene laseb muusikat.
Igakord kui muusika kinni läheb, peab paar ajalehe kokku murdma. Siis tantsitakse murtud
lehel edasi kuni muusika uuesti kinni pannakse. Siis murtakse ajaleht uuesti pooleks ja see
kõik kordub kuni alles jääb ainult üks paar. Vahepeal ajalehelt maha astuda ei tohi muidu oled
kohe kaotaja. Tantsimise vastu pidanud paar on võitja.
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LISA 2

Arvamus toimunud klassiõhtu kohta
NIMI: …....................................
1. Kas oli lõbus?
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
2. Mis mängud kõige rohkem meeldisid? Miks just see (need)?
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................
3. Mis oleks võinud teisiti olla? (Rohkem mänge, kestab kauem, …)
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
4. Mida ootate järgmiselt klassiõhtult? (Võiks kauem kesta, õhtul, …)
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Mis mängud võiksid järgmisel klassiõhtul olla? (Sobilikele vastustele joon alla)
* Mälumängud
* Seltskonnamängud (Silmapilgutamine, tulistamine, …)
* Võistkondlikud mängud
* Viktoriinid
* Muu: ….................................................................................................
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LISA 3

Joonis 1. Silmapilgutamine
Allikas: Erakogu

Joonis 2. Silmapilgutamine
Allikas: Erakogu

13

Joonis 3. Mälumäng: Asjade näitamine
Allikas: Erakogu

Joonis 4. Mälumäng: Asjade jagamine
Allikas: Erakogu
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Joonis 5. Kõndimine ümber toolide
Allikas: Erakogu

Joonis 6. Toolimäng
Allikas: Erakogu
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Joonis 7. Tulistamine
Allikas: Erakogu

Joonis 8. Toolimäng (tegelastega)
Allikas: Erakogu
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Joonis 9. Arutamine
Allikas: Erakogu
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