
  

 

 

 

 

Põlva Jakobi Kooli huviringid õppeaastal 2022/2023 

 

Rahvatants 

Jakobi Kooli õpilaste rahvatantsuring. Ideaalvariandis on tantsurühmas 8 paari. Oluline on laste soov tantsida 

ja trennis käia. Alustame rahvalike laulu- ja tantsumängude õppimisega. Nende saatel saavad lapsed selgeks 

ka esimesed põhisammud. Loodame osaleda järgmisel suvel noorte laulu-ja tantsupeol. 

Aeg: Esmaspäeviti kell 13.00-14.00. Esimene kohtumine 5. septembril! 

Koht: Maarja koguduse leerimaja saal 

Juhendaja: Karin Simso, karinsimso@gmail.com 

Ringitasu: - 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

 

Laulukoor 

Aeg: Esmaspäeviti kell 13.00-14.00. Esimene kohtumine 3. oktoobril! 

Koht: Jakobi kooli raamatukogu 

Juhendaja: Ester Liblik, ester.liblik@gmail.com 

Ringitasu: - 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

NB! Kui rahvatantsuringis käiad lapsed soovivad osaleda  kooris, siis palun registreeruda ka koori. Püüame leida 

kooriks teise aja. 

 

Illustreerimine 

Illustreerimine on lugude jutustamine läbi joonistuste. Illustreerimist kasutatakse näiteks mängude, koomiksite, raamatute, 

reklaamide ja palju muude toodete loomises. Meie hakkame õppima joonistamise põhioskusi, tegelaste loomise protsessi, 

lugude jutustamist läbi illustratsioonide, ekspressiivsust ja olema enesekindlad ning julged. Seda kõike teeme läbi põnevate 

ja loovate ülesannete. Huviring sobib nii algajatele kui edasijõudnutele. 

Link: https://drive.google.com/file/d/1aS8qO18hsBeux-LW7KbX-ileLJXYoPLQ/view?usp=sharing  

Aeg: Kolmapäeviti kell pärast 7. tundi (~60 min) 4.ja 5. klass, esmaspäeviti kell 14.00-14.45  1.-3. klass 

Esimene kohtumine 26. septembril (1 – 3 klass) ja 28. septembril (4 – 5 klass)! 

Koht: 2. ja 3. klassiruumis 

Juhendaja: Toomas Leppik, toomas.leppik@jakobikool.ee 

Ringitasu: 1 – 3 klass 18 eurot ja 4 – 5 klass 20 eurot 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

PS: Kui teile ei sobi ajaliselt näiteks 1 – 3 klassi aeg aga sobib 4 – 5 klassi oma, siis palun kirjutage mulle! 

https://drive.google.com/file/d/1aS8qO18hsBeux-LW7KbX-ileLJXYoPLQ/view?usp=sharing


 

 

Loovtants 

 Loovtantsuringis õpime lastega lihtsamaid balletiharjutusi, õige rühi hoidmist, tunneme oma keha liikumisest rõõmu.  

Harjutame erinevaid loovtantse ja tantsulisi liikumiskavasid, mida esitada kooli üritustel. Püüame sõnalisi etteasteid siduda 

tantsulisega.  Õpime lihtsamaid iisraeli rahvatantse.  

Aeg: Teisipäeviti üle nädala kell 14.10-14.50. Esimene kohtumine 4.oktoobril! 

Koht: Jakobi Kooli jalutusruum 

Juhendaja: Heidi Lankots, heidi.lankots@jakobikool.ee 

Ringitasu: 5 eurot 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

 
Legoring 

 

Link: https://drive.google.com/file/d/1bp67aAie8dMuryF8B0-MPXgWDXPjEfbT/view?usp=sharing  

Aeg: reedeti 12.05-12.50. Esimene kohtumine 30. septembril! 

Koht: klassiruumid 

Juhendaja: Merlin Kirbits, merlin.kirbits@mail.ee 

Ringitasu: 25 eurot 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

Legoringi,  Nutiringi ja Lahedate leiutajate ringi tutvustused leiate siit 

                                                                 

Nutiring 

 
Aeg: reedeti 13.00-13.45. Esimene kohtumine 30. septembril! 

Koht: klassiruumid 

Juhendaja: Merlin Kirbits, merlin.kirbits@mail.ee 

Ringitasu: 25 eurot 

Registreerumine: info@jakobikool.ee, palun kirjutage ringi nimi, lapse ees- ja perekonnanimi ning klass. 

Legoringi,  Nutiringi ja Lahedate leiutajate ringi tutvustused leiate siit 

https://drive.google.com/file/d/1bp67aAie8dMuryF8B0-MPXgWDXPjEfbT/view?usp=sharing

