Rahvusvahelised e Twinningu projektid 2018 -2019

1. Rahvusvahelised e Twinningu projektist osa „ Sügis kastis – öökull sügisel - Autumn
in a packet - an autumn owl “ võtsid osa 2 klassi õpilased oma õpetaja S.
Afanasjevaga. Projekti käigus tutvusid õpilased sügise värvide ja looduse märkidega,
korrati puude nimesid. Kooli õuest korjati puude lehti ja lapsed valmistasid öökulle.
Selliseid öökulle tegid ka Türgi , Tsehhi, Poola, Slovaki ja Rumeenia lapsed.

2. 21 novembril paljud euroopa maade lapsed tähistasid
„ Üle maailmselt Tere, päeva 2018 - World Hello Day 2018 „
5A klassi õpilased võtsid osa selle päeva tähistamisest. Me valmistasime koos
euroopa riikides elavate koolilastega Tere sõna saadaval olevatest materjalidest.
Lapsed nägid töid mis olid teinud teiste koolide õpilased ja kuidas Tere kõlab
erinevates keeltes.

3. Rahvusvahelises eTwinning projektist „Minu esimene jõulukaart - “Our first
Christmas card” võtsid osa 6A, 6c ja 5a klassi õpilased. See projekt on saanud
traditsiooniks meie koolis. Lapsed valmistasid jõuluteemalisi kaarte kirjutasid kirju
endast ja saatsid neid teiste maade koolilastele. Oma kirjades nad räägivad oma
koolist ja oma maa jõulukommetest.

4. Rahvusvahelises eTwinningu projektis „ Tervislik toit- terved lapsed - Healthy food healthy children „ võtsid osa õpilased 1A ja 1D klassist. Nad tutvusid tervisliku
toitumise alustest ja said teada mis kasu kehale toovad köögiviljad, puuviljad, marjad
ja teised toiduained.

5. Rahvusvahelises eTwinningu projektis „ Minu sõbrad üle maailma- The Inner world“
võtsid osa 5 A klassi lapsed. See on pikaajaline projekt kus lapsed tutvuvad teiste maade
lastega, jagavad teistele oma huvisid ja räägivad oma koolist huvialadest ja sõpradest.
Projekti käigus lapsed annavad igakuiselt üksteisele ülesandeid kasutades digi seadmeid.

6. Rahvusvahelises eTwinningu projektis „ Üle maailma - The Inner world“ võtsid osa 6 D

klassi lapsed. Projekt koosnes mitmest osast: tutvumine , jõulukaartide valmistamine koos
projektis osalejatega, erinevate maade ja kohtadega tutvumine, kirjade koostamine,
ettekannete koostamine, online kohtumised, suhtlemine teiste maade osalejatega.
Projekti eesmärk oli tutvumine kultuuride, hobide, erinevate riikide vaatamisväärsustega
tutvumine. Kõik kes projektis osalesid jäid rahule.

7. Rahvusvahelises eTwinningu projekt „ Vikerkaar - РАДУГА“ võtsid osa 3b,3L 3a
klassi õpilased.

Õpilased õppisid tegema kollaaže ja organiseerisid väikseid etendusi, toimusid
viktoriinid, lahendati ristsõnu, võeti osa fotokonkursist ja meisterdati jõulukaarte. Projekti
eesmärk oli : igaüks võib olla loominguline isiksus.

