
 
 KEHALINE KASVATUS 

Türi Põhikool 

Loovtöö liik: omaloominguline töö/projekt 
Teema: Orienteerumisvõime sõltumine vanusest 

 Loovtöö eesmärgid 
1. Korraldada siseorienteerumise võistlus orienteerumise propageerimiseks. 
2. Lõimida töös erinevaid õppeaineid: kehaline kasvatus, eesti keel, kunst, informaatika, 

matemaatika. 
3. Selgitada välja, kuidas mõjutab vanus orienteerumisvõimet. 
4. Saada ürituse organiseerimise kogemus. 

  
Töö etapid ja sisu 
 1. Ettevalmistav töö 

 Tutvumine allikmaterjalidega: Vaher, M. Siseorienteerumise võistluse korraldamine kui 
eksamitöö. – Orienteeruja.  
o Aprill 2015, 1/139, lk 36–37. (URL=http://www.duncan.ee/e-pood/varustus/silva-vaike-o-

tahis-detail. 02.04.201). 

 Koolimaja kolme korruse plaanide otsimine. 

 Kolme korruse plaanide paigutamine ühele A4-le: orienteerumiskaardi koostamine. 

 Orienteerumiskaardile punktide, mille osalejad peavad läbima, märkimine. Start ja finiš samas 
kohas fuajees. 

 100 orienteerumiskaardi ja tulemuslehe paljundamine. 

 Tähiste laenamine orienteerumistreenerilt, igal tähisel augukombinatsiooniga augustaja. 

 Võistluste aja kokkuleppimine kooli huvijuhiga. 

 Klassijuhatajate ja klassivanemate informeerimine võistluse toimumise ajast ja kohast. 

2. Orienteerumisvõistluse organiseerimine 
Enne võistluse algust paigaldati vajalikesse kohtadesse kõik vajalikud punktid. Fuajees tutvustati 
orienteerumise põhimõtteid ja reegleid, mida kõik pidid järgima. Seejärel sätiti valmis oma taimer, 
pandi valmis kaardid, osalejatele jagati tulemuste lehed, et võistlejad saaksid ennast registreerida; 
kirjutati järjest üles osalejate nimed ja stardiaeg. 

3. Orienteerumisvõistluse läbiviimine 
Võistlejad startisid 30-sekundiliste vahedega. Kui võistleja läbis kõik kontrollpunktid ja augustas 
tulemuslehe, tuli ta finišisse ja andis ära oma kaardi ja tulemuslehe, kuhu kirjutati taimerilt 
lõpetamise aeg. Lõppaeg kirjutati ka paberile, kuhu varem registreeriti osalejad. Võistlust filmiti. 

4. Orienteerumisvõistluse tulemuste arvutamine 
Arvutati võistlejate lõpptulemused (lahutati lõpuajast maha startimise aeg ja vajadusel liideti 
trahviminutid), seejärel kanti tulemused tabelisse. Järgnevalt arvutati klasside keskmised 
tulemused ja koostati teine tabel. Välja toodi klassi kohta kolm erinevat keskmist: õigesti võetud 
numbreid (punkte), keskmine läbimise aeg ja lõppaeg. Lõpuaega arvutades arvestati sisse trahvid 
(valesti võetud punktid), mis lisasid minuteid. 

5. Tulemuste analüüs ja järeldused 
Üritusest võttis osa 80 õpilast kuuest erinevast vanusegrupist. Koostati kolm graafikut: 
● graafik 1 – kuidas sõltub õige punkti leidmise arv vanusest, 
● graafik 2 – kuidas sõltub punktide leidmise ajakulu vanusest, 
● graafik 3 – kuidas sõltub lõpptulemus vanusest. 



Tulemuste analüüsil selgus, et õige punkti leidmise arv, punktide leidmise ajakulu ja ka lõpp-
tulemus sõltub vanusest ehk mida vanemad olid osalejad, seda kiiremini ja rohkem punkte koguti. 
III kooliastme õpilastel olid paremad ajad kui II kooliastmel. Raja läbimise ajakulu sõltub vanusest 
ja füüsilisest vormist. Keskmiste aegade võrdlemisel leiti, et kõige kiiremini läbisid punktid 7. 
klasside õpilased. Teises kooliastmes olid kõige kiiremad 6. klassid . Kui aga võrrelda lõppaegu, kuhu 
läksid kirja kõik trahvid, mis lisasid minuteid, siis kõige kiiremad klassid olid ikka teises kooliastmes 
6. klassid ja kolmandas kooliastmes 7. klassid. 7. klassi tulemused olid parimad, sest osa õpilasi on 
eelnevalt orienteerunud või käivad orienteerumistreeningutel. 
Üldiselt tuli uurimuse tulemustest välja, et kiirus sõltub palju vanusest, kuid orienteerumisvõime 
sõltub eelkõige oskustest ja kogemustest. 

6. Tagasiside 
Ürituse lõpus täitsid õpilased tagasiside lehed. Tagasiside oli positiivne, osalejad soovisid, et see 
üritus muutuks koolis traditsiooniks. 

7. Loovtöö kirjaliku osa vormistamine 
Kirjaliku osa vormistamiseks võeti aluseks kooli kodulehel olev loovtööde vormistamise 
juhend ning koostati kirjaliku osa punktid (sissejuhatus, orienteerumisürituse organiseerimine ja 
läbiviimine, ürituse tulemuste läbitöötamine, tulemuste analüüs, kokkuvõte, kasutatud kirjandus). 
Lisas esitati erinevad graafikud, fotod orienteerumise kaardist ja tulemuslehest. 

8. Loovtöö esitluse koostamine ja esitlus 
Programmiga PowerPoint tehti loovtöö esitlus, millega anti kuulajatele teada loovtöö 
eesmärgid, kirjeldati töö käiku ja etappe ning anti ülevaade töö tulemustest ning tehti järeldused. 
Loovtöö komisjonile esitleti valminud videod orienteerumisvõistluste päevast ja võistlusest. 
 
9. Esile kerkinud küsimused ja probleemid, kordaminekud 
Alguses kardeti, et võistlustega seoses võib ette tulla palju probleeme ja paljud võistlejad ei saa 
hakkama. Ometi sujus kõik hästi. Kokkuvõttes läks ürituse korraldamine paremini, kui loodeti ja 
ajaliselt jäi aega veel ülegi. Loovtöös lõimiti õppeaineid kehaline kasvatus, kunst, eesti keel, 
matemaatika. 
  
Veel teemasid  
Lisaks on veel koostatud töid järgmistel teemadel: spordipäeva sisustamine, internetipõhise info 
kogumine sportimisvõimaluste kohta Türi Vallas, veebipõhine kooli rekordite tabel, 14.-16.aastaste 
tütarlaste kehaliste võimete areng 2012–2013. aastal, vibulaskmise algõpetus 2. klassidele, 
teatevõistlused 4.–5. klasside õpilastele, liikumiskeskuste päev „Tahan teada ja liikuda“, sportlik 
klassiõhtu, noorhobuse ratsastamine, kergejõustik kehalises kasvatuses, III kooliastme õpilaste 
osalemine sporditreeningutel, jalgpalli areng Järvamaal jne. 
 
Tutvumiseks 
(http://tyripk.ee/index.php/oppetoo/loovtoeoe-loomise-juhend-ja-kaitsmise-kord/1756-
loovtoeoed-2015) – Loovtöö „Türi Põhikooli III kooliastme osalemine sporditreeningutel“ 
(http://tyripk.ee/index.php/oppetoo/loovtoeoe-loomise-juhend-ja-kaitsmise-kord/1759-
loovtoeoed-2016) – Loovtööd „Kuidas sõltub orienteerumisvõime vanusest?“, „Jalgpalliturniir 1.–
3. klasside õpilastele“, „Liikumispeo kava“. 
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