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Meediaring
Meisterduspesa

Kolme põrsakese teadusring
Boccia trenn

Saviring
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Pilli- ja muusikaring

Huviringid koolile
Tasuta ringid:

Tasulised ringid:

Huviringid lasteaiale



Info
Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli huviringide
kataloogist leiavad põnevaid ringe nii lasteaia
lapsed kui ka kooli õpilased. 

Kooli huviringidesse registreerimine käib järgneva
registreerimislingi kaudu:
https://forms.gle/2Eugqp8QA8CvqJXy7

Kolme Põrsakese Teadusringist osa võtmiseks
peab lapsevanem õpilase registreerima Kolm
Põrsakest kodulehel oleva registreerimislingi
kaudu. Valida tuleb Tallinna Laagna Põhikool ning
sobiv vanuseaste. Küsimuste korral pöörduda meie
huvijuhi; Kaari, poole aadressil 
Kaari.Pulst@laagnakool.ee

Lasteaia huviringides osalemise soovist palume
teada anda kas aadressil 
Nelli.Purge@laagnakool.ee või rühmaõpetajale
hiljemalt 30.09.

https://forms.gle/2Eugqp8QA8CvqJXy7


Kooli 
huviringid



MEEDIARING
 

Alates oktoobrist kutsub meie kooli õpetaja Angela Mölder
meie kooli õpilasi Meediaringi.

Meediaringi eesmärk on tutvustada õpilastele ajakirjanduse
olemust ning pakkuda eneseväljendamise võimalust.
Õpime kirjutama uudiseid, pildi- ja tekstitöötlust ning
kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkondi ristsõnade ja
täherägastike koostamiseks. Proovime kätt ajalehe
kujundamisel, toimetamisel ja väljaandmisel. Viime läbi
intervjuusid ja küsitlusi.

Kaks korda õppeaasta jooksul valmib Meediaringi poolt
kooli ajaleht Laagna Tahvel. Ajalehes kajastame läbi
õppeaasta toimuvaid koolisündmusi. 

Ring hakkab tööle alates oktoobrist neljapäeviti kell 12.00.

Info lapse ringis osalemise kohta edasta eespool oleva
registreerimis vormi kaudu hiljemalt 30.09.2022



MEISTERDUSPESA
 

Alates oktoobrist kutsuvad meie kooli õpetajad Kaarin
Budõlin ja Elina Vilu meie kooli õpilasi Meisterdusringi.

Kui tahad osata erinevaid kunsti- ja käsitöötehnikaid, võtta
osa põnevatest kooliprojektidest, siis on see ring just sulle!

Meisterdamisringis pakutakse inspireerivat ja mitmekülgset
arengukeskkonda. Kasutatakse erinevaid tehnikaid,
arendades õpilaste loovust ja peenmotoorikat.

Meisterdamisringi on oodatud kõik õpilased alates 1.
klassist!

Ring hakkab tööle alates oktoobrist neljapäeviti kell 15.00.

Info lapse ringis osalemise kohta edasta eespool oleva
registreerimis vormi kaudu hiljemalt 30.09.2022



KOLME PÕRSAKESE TEADUSRING
 

Alates oktoobrist kutsuvad meie kooli õpetajad Kaarin
Budõlin ja Elina Vilu meie kooli õpilasi Kolme Põrsakese
teadusringi.

Teadusring on koht, kus lapsed saavad ennast tunda
väikeste teadlastena. Teadusringi esimesel poolaastal
sukeldume pea ees füüsikasse. Sel õppeaastal proovime
igas tunnis leida vastuse mõnele tihti lapse suust kõlavale
küsimusele. Näiteks „kuidas suured laevad vee peal
püsivad?“. Vastusteni jõuavad lapsed ise, viies juhendaja
abiga läbi põnevaid teaduskatseid ning teemakohaseid
meisterdamisi. 

Ring hakkab tööle alates oktoobrist kahes rühmas:
1.-2. klass reedeti kell 13.00 ja 3.-4. klass reedeti kell 14.00
Teadusring on kuutasupõhine ja maksab 29.9 € kuus.

Ring avatakse, kui on osalemas vähemalt 8 last ning ühes
ringis saab osaleda kuni 12 last.
Ringi tuleb laps registreerida vanemal ise Tallinna Laagna
põhikooli ringi Kolm Põrsakest veebilehel. Link:
https://teadusring.kolmporsakest.ee/ . Kui tekib küsimusi
kirjutada meilile Kaari.Pulst@laagnakool.ee



BOCCIA TRENN
 

Alates oktoobrist kutsub treener Endre Varik meie kooli
õpilasi Boccia trenni.

Boccia on pärit Vana-Kreekast ja Egiptusest ning arvatakse,
et see on üks esimesi mänge, mida inimkond mängib. 

Tegemist on pallimänguga, kus istuvas asendis lükatakse
palle nii, et need maanduksid võimalikult lähedale valgele
markerkuulile.
Palle saab veeretada, visata või jalaga lüüa.

Ring hakkab tööle oktoobrist, esmaspäeviti kell 14.00 -
15.00.  
Ringi maksumus ühele õpilasele oleneb osalejate arvust.

Kohtade arv on piiratud!
Info lapse ringis osalemise kohta edasta eespool oleva
registreerimis vormi kaudu hiljemalt 30.09.2022



Lasteaia 
huviringid



SAVIRING
 

Alates oktoobrist kutsub õpetaja Kristiina Leoke (lasteaed-
põhikooli kunstiõpetaja) lapsi vanuses 5-7 eluaastat
saviringi.

Lapsed saavad tutvuda savi, kui põneva materjaliga; õppida
erinevaid meetodeid ja tehnikaid savi käsitlemisel; nautida
protsessi; saada tehtust positiivseid kogemusi ja tunda oma
loomingu üle uhkust.

Ring hakkab tööle oktoobrist, kolmapäeviti või reedeti
12.00-12.30 (sõltub laste arvust, moodustatakse 2 rühma).

Maksumus ühele õpilasele 45,-eur/kuus 

Kohtade arv on piiratud!

Info lapse ringis osalemise kohta edasta aadressil
Nelli.Purge@laagnakool.ee või rühmaõpetajale hiljemalt
30.09.2022.

mailto:Nelli.Purge@laagnakool.ee


ROBOOTIKARING
 

Alates oktoobrist kutsub õpetaja Silvi Nugis (lasteaed-
põhikooli Segasumma rühmaõpetaja) lapsi vanuses 5-7
eluaastat robootikaringi.

Lapsed saavad tutvuda erinevate robootikavahenditega.
Õpime tundma, mida robot oskab ja kuidas käsklusi anda.
Lahendame erinevaid ülessandeid, läbime ja koostame
õppematte ning takisturadasid. Arendame matemaatilisi-,
eneseväljenduse- ja grupitöö oskust, loovust. Õpime
probleemi muutmist väljakutseks ning sellest osa võtma.
Naudime protsessi, saame tehtust positiivseid kogemusi ja
tunneme oma tegude üle uhkust.

Ring hakkab tööle oktoobrist, teisipäeviti kell 16.10-17.00 
Ringi maksumus ühele õpilasele 39,-eur/kuus

Kohtade arv on piiratud!
Info lapse ringis osalemise kohta edasta aadressil
Nelli.Purge@laagnakool.eevõi rühmaõpetajale hiljemalt
30.09.2022.

mailto:Nelli.Purge@laagnakool.ee


PILLI- JA MUUSIKARING
 

Teeme tutvust lihtsamate keelpillidega (ukulele ja
väikekannel), vahvate rütmi- ja löökpillidega ning
käsikelladega. Väljendame ennast loovalt muusika saatel
mängides, lauldes ja liikudes. Teeme ise muusikat ja õpime
mängima lihtsamaid lastelaule ning tuntumaid
muusikapalu. Musitseerime erinevatel instrumentidel
ansamblis ja solistina. Arendame läbi pillimängu loovust,
koostööd, suhtlemisoskust ja tunneme rõõmu muusikast.
Osaleme maja üritustel ja arendame esinemisoskust. Ringi
lapsed vanuses 4,5a.- 7a. 

Ringi juhendaja on muusikaõpetaja Katrin Gearštšenko.

Ring hakkab tööle oktoobrist, neljapäeviti kell 15.30-16.30
Ringis osalemise tasu ühele õpilasele 39,-/kuus

Kohtade arv on piiratud!
Info lapse ringis osalemise kohta edasta aadressile
Nelli.Purge@laagnakool.ee või rühma õpetajale hiljemalt
30.09.2022

mailto:Nelli.Purge@laagnakool.ee

