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INGLISE KEELE LINNALAAGER PROGRAMM 

 

15.08-19.08.2022  

 

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

Roosikrantsi 11 (B-korpus, II korrus), Tallinn. 

 

Esmaspäev  

• Introducing themselves by filling in the form "all about me."  following up by presenting 

themselves in front of the class 

• Playing a broken phone game guessing the teacher's name  

• Teaching the rules of the camp //Talk about Rewarding Box 

• Action songs  

• Junk modelling creating their favorite heroes 

• Lõunasöök Harju Oru kohvikus 

• Fotojaht kesklinnas – võimalusel nutitelefon kaasa võtta 

• Jalutuskäik ja õuemängud Tuvi pargis 

 

Teisipäev  

• Good morning action dance  

• Yoga cross-motor activity for children  

• Game Let's guess what it is. 

• Treasure map -   two groups of children are going to look for diamonds in the park 

after exchanging them for little prices (sweets) 

• Story time/ board games / etc 

• Lõunasöök Harju Oru kohvikus 

• Videomängude mängimine RaRa väikese majas 

• Jalutuskäik ja õuemängud Kanuti aias 

Kolmapäev 

• Good morning action dance 

• Symon says action game 

• Search different words – Can you spy a word? 

• Marvellous Me Nature Self-Portrait Activity-outside  

• Balancing game (outdoor) 

• Lõunasöök Harju Oru kohvikus 

• Otsimismäng vanalinna tänavatel - võimalusel nutitelefon kaasa võtta 

• Jalutuskäik ja õuemängud Hirvepargis 

Neljapäev  

• Minions: I Spy and Count to 50 

• Action dance  

• Minions: Word Search and following up the discussion  

• Make a paper plate Crown for the celebration on Friday. 

• Making Magic Wands Outdoor Activity 

• Lõunasöök Harju Oru kohvikus 

• 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. - võimalusel nutitelefon kaasa võtta 

• Jalutuskäik ja õuemängud Kanuti aias 
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Reede  

• Let's celebrate -  wear all-day party hats which you made on Thursday.  

• Draw and write five things which you enjoyed the most at the camp follow-up discussion  

• Play a few games: Simon says or duck, duck goose  

• Let's make friendship bracelets 

• Lõunasöök Harju Oru kohvikus 

• Minigolfi turniir Elamusgolfikeskuses 

• Jalutuskäik ja õuemängud Harjumäel 
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