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EESTI KEELE LINNALAAGER „VÄRVILINE MAAILM“ PROGRAMM 

11.07-15.07.2021  

Laagripäevad algavad kell 9:30 ja lõpevad kell 16:30 Multilingua Keelekeskuses, 

Roosikrantsi 11 (B-korpus, II korrus).  

Esmaspäev  

• Tutvumismängud ja laagri reeglite tutvustamine 

• Keelemängud ja –tegevused: pantomiimimäng „Mida ma teen?“; minidialoogid „Kes 

mida oskab?“; tantsupaus „Lõbus värvilaul“; oma perekonna meisterdamine 

geomeetrilistest kujunditest; interaktiivsed mängud teemal „Perekond“; sõnamängud  

(Alias, Mis on kadunud? Arva ära!) 

• Lõunasöök kohvikus Rahva Toit Roosikrantsi 

• Minigolfi turniir Elamusgolfikeskuses 

• Jalutuskäik ja õuemängud Harjumäel 

Teisipäev  

• Hommikune vestlusring   

• Keelemängud ja -tegevused: luuletus „See olen mina“; interaktiivne mäng teemal 

“Kehaosad”; kehaosade õppimine (grammatika see/need); joonistamismäng “Inimese 

keha” (paaristöö); tantsupaus “Kujundite laulu” saatel ; sõnamängud  - sõnade 

liigitamine, Alias, mäng jah/ei, joonistusmäng; minidialoogid “Milleks?” 

• Lõunasöök kohvikus Rahva Toit Roosikrantsi 

• RaRa väikese maja külastus ja haridusprogramm „Kus elavad raamatud?“ 

• Mängud videomängude muuseumis 

Kolmapäev 

• Hommikune vestlusring   

• Keelemängud ja -tegevused: värviline sõnade viktoriin (grupitöö); teaduskatse 

„Vikerkaar“; laul „Koduvärvid“; koomiksite joonistamine; pandimäng 

• Lõunasöök kohvikus Rahva Toit Roosikrantsi 

• Fotojaht kesklinnas  

• Jalutuskäik ja õuemängud Tuvi pargis 

Neljapäev  

• Hommikune vestlusring   

• Keelemängud ja –tegevused: optilised illusioonid; värviline liikumispaus; matemaatiline 

mäng „Kui palju on puudu?“; interaktiivsed mängud teemal „Puuviljad“ ja „Marjad“; 

puuviljaviktoriin; sõnamängud  - joonistamismäng „Ninapliiats“,  Alias „Kes mina 

olen?“; Graafiline etteütlus 

• Lõunasöök kohvikus Rahva Toit Roosikrantsi 

• Otsimismäng vanalinna tänavatel 

• Jalutuskäik ja õuemängud Hirvepargis 

Reede  

• Hommikune vestlusring   

• Keelemängud ja –tegevused: dialoog „Piknikul“; põnevad loogikamängud (puzzler, jenga, tangram 

jne); kordame nädala jooksul õpitud sõnu, dialooge, mänge, luuletusi ja laule;  

• Lõunasöök kohvikus Rahva Toit Roosikrantsi 

• Tsüanotüüpia töötuba: Kuigi tegu on ühe maailma vanima fototöötlus tehnikaga, saab seda edukalt 

ühendada ka tänapäevase tehnoloogiaga, näiteks prinditud negatiiviga või fotogrammina erinevaid 

esemeid kombineerides. Tulemuseks on sini-valge kujutis. 

• Jalutuskäik ja õuemängud Kanuti aias 
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