file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.jpg


file_3.wmf


file_4.png


file_5.wmf





Projekt „LASTEAKADEEMIA“
Projekti toetab Norra toetuste 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programm

SISEKAITSEAKADEEMIA (SKA) LASTE TALVINE LINNALAAGER Aeg: 06.–08. jaanuar 2016

Kellaaeg
06. jaanuar
07. jaanuar
08. jaanuar



8.00–9.30




POLITSEIPÄEV

Kogunemine heade mõtete tuppa ja rinnasiltide valmistamine, mängimine

9.00–9.30 Laagri tegevuste ja reeglite tutvustamine, ühisfoto

Politsei- ja piirivalvekolledži esindajad räägivad politsei tegemistest, turvalisusest, ohtudest


JUSTIITSPÄEV

Kogunemine heade mõtete tuppa: mängimine ja vajadusel eilse päeva päeviku täiendamine

9.00–9.30 

Justiitskolledži esindajad räägivad vanglateenistusest jm vanglateenistuse päevaga seotud asjadest.

PÄÄSTEPÄEV

Kogunemine heade mõtete tuppa. Mängimine, vajadusel eilse päeviku täiendamine

9.00–9.30 

Päästekolledži esindajad räägivad päästest ja päästepäevast, ohtudest, ohtude vältimisest
9.30–10.00
Hommikusöök 
Hommikusöök 
Hommikusöök 

10.00–12.30

10.00–11.00
 Virtuaalsimulatsioonikeskus – mäng 

11.15– 12.00 
Väljasõit Murastesse

12.00–13.00
Räägme Muraste koolist, vaatame mootorratast, helikopterit jm

 Helkuri valmistamine 

10.00–11.00 
Matisaalis enesekaitse demonstratsioon-esinemine ja laste kehaline treening

11.00–12.00
Vanglakamber, film ja RÜ varustuse demonstratsioon ja selga  proovimine.
Mäng: „Pahad“ peidavad mingid asjad kambrisse ära ja „Head“ otsivad need ülesse.

12.00–12.30
 Lasketiir, relvade demonstratsioon ja näidistulistamine

-etapibuss

10.00–10.45. 
Õppetund ja film ennetustööst: 

11.00–12.00
Kehaline kasvatus – Päästja on tugev ja osav! Kaasa spordiriided. Spordisaal.

12.00–12.30
pallimäng


13.00–13.30 Lõunasöök 
12.30–13.00 Lõunasöök 
12.30–13.00 Lõunasöök 

13.30–16.00


















Tegevused Murastes

-teenistuskoerte koolituskeskus
-lasketiir ja relvastus, õhupüssist laskmine
-politseisõiduk ja politsei varustus
-dokumentide kontroll
-enesekaitse









Sõit Murastest Kasesse

13.30–14.00
Väljasõit Süsta 15

14.00-15.30 
Piirvalvelaeva Kindral Kurvits külastus. 

Tagasi Kasesse

16.00–17.00 
Ohusituatsioonide arutelud rühmades:
	Ohukirjeldus õpilasele tänaval (koostada legend)

Üksi kodus
Metsas
Laagris 

Hiljem ühine arutelu 

13.30–14.30  Külaskäik päästeasutusse - Lasnamäe komando - tutvumine päästja tööga, päästetehnika ja -varustusega.

14.30 – 15.45 Külaskäik Häirekeskuse Põhja-Keskusesse, mängud komando õppeklassis

16.30–18.00

Laagripäeviku koostamine: Mida olulist sain täna teada 

Mängimine heade mõtete toas kuni lapsevanema tulekuni

17.00–18.00 Laagripäeviku koostamine: Mida olulist sain täna teada

 Mängimine heade mõtete toas kuni lapsevanema tulekuni


Laagripäeviku koostamine: Mida olulist sain täna teada

17.00–17.30 Koos lapsevanematega laagri lõpetamine, kringli söömine


