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Projektipäevad Tallinna Kunstigümnaasiumis 11.-13. jaanuar 2017 

Projekti tegevused toimuvad kõigil päevadel kella 9-12, kui tabelisse ei ole märgitud teisiti 

Vali üks projekt! ONLINE registreerimine sulgub 9. jaanuar kell 18.00 

Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Ruum Registreerimine 
Taaskasutus on 

ÄGE! 

(32 õpilast) 

1.-2. klass Anželika 

Raagmets 

Irina Smoljar 

Tegeletakse aktiivselt taaskasutuse 

vajalikkuse ja võimaluste 

avastamisega 

Kaasa pinal! 208 Klassijuhatajad jagavad 

õpilased projektidesse 

esmaspäeval 

Meeled on valla! 

(50 õpilast) 

1.-2. klass Auli Signi Kärdi 

Liis Vahemets 

Lapsed õpivad tundma oma viit 

meelt, läbi erinevate tegevuste nii 

toas kui õues. 

Kaasa pinal! 

Vajalikud soojad 

riided, osa 

tegevusi toimub 

õues! 

201 

203 Klassijuhatajad jagavad 

õpilased projektidesse 

esmaspäeval 

Lauamängud on 

lahedad 

(50 õpilast) 

1.-2. klass Mari Küla, Kadri 

Kõrge-Rossalka 

Õpitakse tundma erinevaid 

lauamänge ja mängureegleid ning 

valmistatakse rühmades ise 

erinevaid lauamänge. 

Kaasa pinal! 204 

205 
Klassijuhatajad jagavad 

õpilased projektidesse 

esmaspäeval 

Loodus pildis 

(10 õpilast) 

1.-2. klass 

(2.V) 

Lia Murs 

Tugiisik 

Õpilased õpivad märkama ja 

jäädvustama loodust enda ümber 

Kaasa pinal ja 

plastiliin. 

Võimalusel 

telefon 

pildistamiseks 

301 

Klassijuhatajad jagavad 

õpilased projektidesse 

esmaspäeval 

Värviline jäälinn 

või 

disainlinnumajad  

(104 õpilast) 

3.-4. klass Piret Pilvik, Anu 

Neutal, Ljudmilla 

Bragina, Kaire 

Sumin, Luule 

Randvere, 

Annike Soodla, 

Enely Suiste, 

Taavi Timm 

Jäälinna või disainlinnumajade 

projekteerimine ja ehitamine 

Tegevused 

toimuvad õues. 

Jäälinna 

ehitamiseks 

vajalik soojade 

talveriiete 

olemasolu. 

501 

502 

503 

504 

õues 

Klassijuhatajad jagavad 

õpilased projektidesse 

esmaspäeval 
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Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Ruum Registreerimine 
Maailmanukkude 

riiete töötuba 

(30 õpilast) 

5.-6. klass Aliide-Marie 

Taela 

Anu Carlsson 

Jaanika Raud 

Kertu Liivamägi 

Õmbleme nukkudetele erinevate 

kultuuride rahvarõivaid 

Kaasa pinal, niit 

ja nõel, kui on 

siis kanga tükke 

ja oma  nukk.  

306 

https://goo.gl/forms/IaiwU

dpTCiDMiJAX2 

Unistuste kool 

(45 õpilast) 

5.-7. klass Kaire Papp 

Jelena Kalinina 

Helena Soolo 

Kadri Tolsberg 

Tutvumine erinevate rahvaste 

koolikultuuridega ja hariduse 

omandamise võimalustega. 

Lühifilmide loomine unistuste 

koolist 

Kaasa telefon, 

millega saab 

filmida ja pinal 
Raamatu-

kogu 

https://goo.gl/forms/E0fRD

9wonnCXeJDh2 

Vene filmid ja 

teater 

(25 õpilast) 

6.-9. klass Olga Kaskman, 

Irina Pari 

Õpitakse tundma vene teatrit ja 

filmikunsti. 

Projekt toimub vene keeles! 

Toimub tasuline 

ekskursioon 

10.jaanuar kell 

14:00 Vene 

Draamateatriss

e (pilet 3 eurot) 

207 
https://goo.gl/forms/tCz9O

VTeWUWR8Y9e2 

Spordivõistluste 

korraldamine 

(10 õpilast) 

7. klass Sirje Kraag, Tiiu 

Vändrik, Krista 

Kallas 

Planeeritakse kevadine spordipäev 

Põhja-Tallinna lasteaedadele ja 

viikse läbi 2.-5. klassi 

rahvastepallivõistlused 

Ajakava 

kokkuleppel 

kehalise 

õpetajatega 

Saalis 
https://goo.gl/forms/zAoXz

nxw9EL5YgP83 

Tahame laulupeole 

2017 

(37 õpilast) 

5.-9. klassi 

lastekoori 

lauljad 

 

Anne Luukas, 

Anastassija 

Villemson 

Lastekoori repertuaari õppimine 

2017. a laulupeoks 

Osaleda saavad 

ainult lastekoori 

nimekirjas 

olevad lauljad 

302 

304 

https://goo.gl/forms/TcEaT

CyfKiYMLpG52 

Puutöö 

(16 õpilast) 

7.-9. klass Lev Tolstoi 

Kalev Kosk 

 

Teema täpsustamisel  

Töökoda 
https://goo.gl/forms/8aSOIj

N5KsIplZ0J2 

Björki äpid - 

muusika ja füüsika 

(20 õpilast) 

8.-9. klass Kristo Matson Biofiilia äppide tundma õppimine ja 

ettevalmistused muusika ja füüsika 

töötoa edasiseks korraldamiseks 

 

401 
https://goo.gl/forms/hHkEf

k9QjOQawkby2 
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Projekti nimi Osalejad Õpetajad Lühitutvustus Lisainfo Ruum Registreerimine 
Miks valmistada 

kodus 

kosmeetikat? 

(15 õpilast) 

8.-11. klass Malle Fimberg Õpilased uurivad kreemide 

valmistamise tehnoloogiaid ja 

turustamist ning valmistavad ise 

kreeme. 

Eelkõige 

suunatud 

tüdrukutele 
410 

https://goo.gl/forms/mWQ1

EjzIHlpumQky2 

Avasta, katseta, 

jaga! 

(30 õpilast) 

9.-12. klass Aili Pärnpuu, 

Virve Oim 

Erinevate matemaatiliste mängude 

loomine sh tehnoloogiliste vahendite 

abil. Toimub ettevalmistus 

reaalainete nädala läbi viimiseks. 

 
403 

404 

307 

https://goo.gl/forms/lr6jVe

Pgm5kfbz193 

Avasta, katseta, 

jaga! BeeBot 

(15 õpilast) 

9.-12. klass Priit Remmelgas 

Heidi Ader 

Anu Wahar 

BioGeo integreeritud lauamängude 

koostamine BeeBot haridusrobotile 

Toimub ettevalmistus reaalainete 

nädala läbi viimiseks Beebot 

haridusrobotite abil. 

 

310 
https://goo.gl/forms/ClJYG

7t9XETmFgMw2 

TKG kuulsaks! 

(35 õpilast) 

9.-12. klass 

 

 

Martin Grand, 

Viktor Koškin, 

Marie Vellevoog 

 

Koostame järgmisel aastal 

alustavate gümnaasiumi 

valiksuundade kohta sellise 

reklaamvideo, mis kutsuks kõiki 

vaatajaid meie kooli õppima asuma.  

Projektis osalejad saavad ise kaasa 

teha stsenaariumi loomise, 

professionaalsel tasemel video 

tootmise ja filmimise protsessis.  

Projekti 

tegevused 

toimuvad iga 

päev kell 9-15 

Filmimine 

toimub üle 

koolimaja 

402 

 

https://goo.gl/forms/KwHh

D7XEWfhUJQXo1 

 

 

Inimene ja 

inimlikkus – 

inspireerituna 

Juhan Kuusi 

näitusest 

(36 õpilast) 

10.-12. 

klass 

Liane Rohtmäe 

Malle Maarits 

Helle Paloveer 

Kersti Skiller 

Projekti käigus tegeletakse inimese 

ja inimlikkuse temaatikaga. 

Külastatakse Adamson-Ericu 

muuseumi – pressifoto näitus ja 

David Vseviovi loeng. Edasi jagunev 

rühm kaheks: visuaalne 

eneseväljendus läbi figuuri 

joonistamise/arutelu ja selle tulemid. 

Grupitööna valmib video. 

Näituse pilet 

2.50 

11.01 10.45-

14.00 

12.01 9-12 

13.01 9-12 

Kunstiklas

sid ja 

kunstisaal 

https://goo.gl/forms/8aYhP

4kIrxFV2P9Y2 
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