
 

Projektipäevad 15.-17. jaanuar 2018 Tallinna Kunstigümnaasiumis 
 

1.-3. klassid 

EESTI LIPU VÄRVID MEIE ÜMBER 

Soovid proovile panna oma 5 meelt ja ennustamise oskust? Tule julgelt osalema 
projektis "Eesti lipu värvid meie ümber"! Läbi põnevate katsete õpime lahendama 
probleeme ja tegema järeldusi.  
Võta kaasa pinal, käärid, pulgaliim. Osalejad 1.-3. klassid, kokku 15 õpilast. 
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/bM53bcZ8eY2vZjFN2 
 

EESTI LOODUS 100 

Õpilased tutvuvad mänguliselt Eesti loodusega. Kasutame arvuteid ning BeeBot 
haridusroboteid. Teeme õpitust rühmades voldikud.  
Kaasa pinal, kus sees on liim, käärid ja joonistamistarbed. Osalejad 1.-3. klassid, 
kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/VA9EfiuD6lmKVX183 
 

MINU EESTI VARJUTEATRIS 

Kui oled mõnikord mõelnud, et tahaks teha ühte ägedat teatrietendust, aga puudu on 
jäänud oskustest, teadmistest ja headest kaaslastest, siis on see projekt just sulle 
loodud. Siin saad naerda, teatrit teha, mängida, meisterdada, võib-olla ka kala püüda. 
Natuke matemaatikat, bee-botidega tegelemist ning parajas koguses infot meie Eesti 
kohta. Osalejad 1.-3. klassid, kokku 30 õpilast.  
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/UdgegEQyE6VIH2gU2 
 

RAHVASTEPALL- eestlaste lapsepõlve mäng läbi ajaloo 

Tutvume mängu ajalooga, õpime mängu kaasaegseid reegleid, viime läbi miniturniiri. 
Kaasa sportlikud riided ja jalatsid. Osalejad 2.-3. klassid, kokku 40 õpilast. 
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/C99LtMSFR5KzjJh13 
 

SEIKLUS EESTIMAAL 

Meie projektis õpid tundma põnevaid paiku Eestis, kus aega veeta. Lisaks kogume 
kooliinimestelt mälestusi nende seiklustest Eestimaal. Projektis mängime, koostame 
mõistatusi, intervjueerime koolikaaslaseid ja õpetajaid, joonistame pilte ning 
kaunistame koolimaja seinad plakatitega Eesti kohta.Tule meie projekti ning avasta, 
mida kõike põnevat saad Eestis teha! Osalejad 1.-3. klassid, kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/FjqRFjB7CrCsouSX2 
 

 

 

SÕNASELETUSMÄNG ALIAS EESTI 100 

Oled Sa kunagi mänginud Aliast? Tule ja osale ainulaadses projektis! Saad ise välja 
mõelda sõnu, mis Sinu jaoks seostuvad Eestiga. Mõni põnev fakt Eesti kohta? Mõni 

https://goo.gl/forms/bM53bcZ8eY2vZjFN2
https://goo.gl/forms/VA9EfiuD6lmKVX183
https://goo.gl/forms/UdgegEQyE6VIH2gU2
https://goo.gl/forms/C99LtMSFR5KzjJh13
https://goo.gl/forms/FjqRFjB7CrCsouSX2


huvitav loom? Kuulus sportlane? Naljakas eestlaste komme? Saad valitud sõnadele 
meisterdada ise mängukaardid ning lõpuks mängime mängu kõik koos. Osalejad 1.-3. 
klassid, kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 3 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/SdjaGRCGq8kpJR042 
 

4. klassid 

ENESEABI JA HÜGIEEN 

Tunnen ennast, oskan enda eest hoolitseda ja suudan aidata abivajajat. Projekti 
raames toimub hügieenikoolitus, Punase Risti (elustamine) ning 
Tervishoiumuuseumi  külastamine (programmi hind 5 eurot). Kestvus: 3 tundi 
Õpilased on automaatselt registreeritud. 
 

5.-6. klassid 
 

EESTI 100 

Tutvume Eesti kultuuriloo ja regilauluga ning loome oma regilaulu. Projekti käigus 
külastame EestiTeatri- ja Muusikamuuseumi, pileti hind 2.50€. Osalejad 5.-6. klass, 
kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 4 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/RKcogVNQYVTgorcm2 
 

HELKURKOERA MEISTERDAMISTUBA 

Õmbleme koera aasta puhul helkurkoera ja tatraga täidetud koera stressi 
maandamiseks. Külastame üht loomadega tegelevat asutust (tasuta). Kaasa võtta 
projektipäevadele käärid. Osalejad 5.-6. klass, kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 4 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/pTNETe0KpFDPeb3k1 
 

KONFLIKTI LAHENDAMISE TREENING 

Õpime, kuidas mõista iseeennast ja teisi. Osalejad 5.-6. klass, kokku 20 õpilast. 
Kestvus: 4 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/gCnrKAP0W1cKpt1F3 
 

LET 'S ACT! 
We are going to have fun and roleplay. All the activity is in English - good practise for 
everyone. Lõbutseme koos ja mängime rollimänge. Kogu tegevus on inglise keeles 
- hea praktika igaühe jaoks. Osalejad 5.-6. klassid, kokku 10 õpilast. 
Kestvus: 4 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/ewjD1bepjTP7qlQG3 
 

 

5.-9. klassid 
 

KOOLIBÄND 

Sa oled suurtel lavadel rockstaare esinemas näinud, kuid oled sa ka mõelnud, milliselt 
võis kõlada nende esimene selgeks õpitud laul? Selle projekti käigus saab seda omal 
käel kogeda. Eelnev pillimänguoskus pole vajalik. Osalejad 5.-9. klass, kokku 10 
õpilast. Kestvus: 4-5 tundi 
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Registreeri https://goo.gl/forms/a5wvlBh78YPhZs2z1 
 

LINNUMAJADE MEISTERDAMINE 

Tule ja meisterda oma kätega linnumaja. Osalejad 5.-9. klass, kokku 20 õpilast. 
Kestvus: 4-5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/PIt76XWagUqu8Llp1 
 

6.-9. klassid 
 

LOOMADE MEISTERDAMINE 

Sulle meeldib meisterdada ja oled selles osav? Otsime 6-9. klassi õpilasi, kellega koos 
valmistada vahvaid loomakesi, kes oleks tundides õppimisele toeks. Registreeri juba 
täna ja tule näita oma loovust! Osalejad 6.-9. klass, kokku 15 õpilast. 
Kestvus: 4-5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/PtwKrZYLdvjddhgo1 
 

MASKOTID 

Uurime, kes või mis on maskott ja mis on tema ülesanded. Kui selle selgeks saame, 
hakkame ise meie koolile maskotti otsima. Projektis saab palju joonistada ja ka ühe 
toreda loo välja mõelda.  
Projekti jaoks oleks õpilastel vaja kaasa võtta värvipliiatsid ja/või vildikad. 
Osalejad 6.-9. klass, kokku 25 õpilast. 
Kestvus: 4-5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/TXn5zlSzSDbdbiek1 
 

7.-8. klassid 
 

MÕTELDA ON MÕNUS! 
Tutvume ja õpime kasutama mõtlemismängude programme. Osalejad 7.-8. klass, 
kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 4 - 5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/drtT6ckh9nnn56bj1 
 

7.-11. klassid 
 

SEINAMAALINGUD KOOLIS 

Projektipäevade käigus õpitakse professionaalse tänavakunstniku juhendamisel 
graafiliste seinamaalide loomise tehnikaid, luuakse kavandid seinamaalingute 
teostamiseks erinevatesse paikadesse koolimajas ning õpilaste ühise tööna 
maalitakse lõplikud versioonid ka seintele valmis. Osalejad 7.-11. klass, kokku 30 
õpilast. 
Kestvus: 4-5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/586wa1TjJt7pweD83 
 

8.-9. klassid 
 

MEIE ELULOOD. Esimene peatükk 
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Üks võimalus ennast tundma õppida on kirjutada peatükk oma elust, sõpradest, 
huvidest, rõõmudest, aga ka hirmudest, ebameeldivustest. Koostame ühise raamatu, 
illustreerime ja köidame  selle.  
Kaasa võtta kustutamisfunktsiooniga tindipliiats, joonlaud, värvi- või viltpliiatsid 
või õlipastellid, käärid ja joonepaber. Osalejad 8.-9. klass, kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/vI9xJCbLgat4Y0yT2 
 

8.-11. klassid 
 

ZEN-PAKETT 

Kuidas kiires elutempos hakkama saada, uued teaduslikult põhjendatud 
lähenemisviisid ja harjutused. Osalejad 8.-11. klass, kokku 30 õpilast. 
Kestvus: 5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/VH1cOvC3ozrEFNkg1 
 

10.-11. klassid 
 

AJANIHE TALLINNA KESKLINNAS 

Uurime Tallinna kesklinna täna ja 100 aastat  tagasi. Ehitame taaskasutatud 
materjalidest suure maketi, mis hiljem riputatakse kooli koridori lakke.  
PS! Iga õpilane kogub väiksemaid papist kandilisi ja ümaraid pakendeid, mida saab 
kooli tuua varem või võtta kaasa projektipäevadeks.Osalejad 10.-11. klass, kokku 45 
õpilast. 
Kestvus: 5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/wE6oheHD5GfWFlwM2 
 

HERMAN RODE ALTARI PIGMENDID 

Saadakse ülevaade Herman Rode töökojas valmistatud altarist Niguliste  kirikus ning 
kaasaaegsetest kunstitööde füüsikalistest ja keemilistest uurimismeetoditest. Projekti 
raames toimub ka muuseumitunni külastus, hind 4.50 eurot. Osalejad 10.-11. 
klass, kokku 15 õpilast. 
Kestvus: 5 tundi päevas 

Registreeri https://goo.gl/forms/PmdagVhL5Rv0tZC12 
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