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Eesti keel+silmaring
Otsi võro-eesti synaraamatust kolm põnevat sõna ja kirjuta need vihikusse koos
tähendusega. Tunnis proovime mõistatada üksteise sõnu.

Eesti keel+pärimuskultuur
Intervjueeri kahte täiskasvanud inimest ning jaga oma kirja pandud intevjuud
Drives. Uuri,  milliseid raamatuid lugesid, �lme vaatasid, ja laule laulsid sinu
vanemad, vanavanemad, tädid, onud, naabrid jne  Kirjuta kogu intervjuu jaoks ise ka
küsimused. Alusta intervjueeritava nimest ja vanusest.NB! Pööra tähelepanu eesti
keeles õpitud keelereeglitele ning töö vormistusele.

Muusika+eesti keel
Otsi Youtubest üks eesti keelne laul, kirjuta selle sõnad üles Google Drive.
Ära unusta laulu pealkirja, autorit, heliloojat ja lauljat märkida.
Värvi sõnad järgnevalt:
punaseks- riimuvad sõnad
siniseks- tegusõnad
roheliseks- sidesõnad
kollaseks- asesõnad

Eesti
keel+ajalugu+matemaatika+loodusõpetus+arvutiõpetus+silmaring

Sinu oletatav vanatädi Ameerikast saatis sulle kirja, palun vasta selles esitatud
küsimustele kirja vormis Google Drive või paberile ja jaga seda minuga.

Tere armas sugulane!
Olen sinu kauge sugulane, põgenesin kunagi ammu küüditamise eest Ameerikasse. Soovin
nüüd esimest korda peale pikki aastaid oma kodumaad külastada. Selleks palun sinu abi.
Saabun Tallinna bussijaama esmaspäeval 20. aprillil kell 9.00.
Millised võimalused on mul Tallinnast Tartusse saada, millega võiks sõita?
Mis kell läheb buss Tallinnast Tartusse ja kui palju maksab pilet?
Edasi soovin Elvasse jõuda, millised võimalused on Tartust Elvasse saada ja kui palju see
maksab?
Teisipäeval soovin, et viiksid mind kolme paika Eestimaal, üks neist peaks olema seotud
loodusega, teises võiks olla lõbus,  kolmandast võiksin saada uusi teadmisi. Mis need
kohad võiksid olla ja palju mul raha kaasas peab olema?
Viimaseks palun sul mõelda, et mida sa soovitad mul Eestist kaasa osta kingituseks minu
kahele Ameerika sõbrannale ja oma lastelastele (10-aastasele poisile ja  9-aastasele
tüdrukule) ja palju peaks mul kingituste peale raha kulub?
Olen tänulik sulle vastuse eest juba ette!
Tädi Friida

Eesti keel+koostöös õppimine
Ühiskirjutamine teemal "Minu päev pisikuna..." 

Ava link, loe läbi eelnev jutt, lisa sinna 10 lauset omalt poolt, mis sobivad kokku enne
kirjutatuga. Kontrolli kindlasti oma õigekirja, loe kirjutatud enne lõpetamist kindlasti
endale kõva häälega ette. Enda lõigu lõppu kirjuta sulgudesse oma nimi.
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https://docs.google.com/document/d/1zMp-I7k8xlCCNDdsW79TWSXrX7-BBS5SEKhfnIagwhI/edit?usp=sharing
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Kehaline kasvatus+matemaatika+eesti keel
Kasuta online stopwatchi (vali roheline stopwatch ja vajuta start), mõõda ära ning
pane siia tabelisse kirja oma nimi ja kui palju sul kulus aega etteantud tegevustele:

1. jookse 3 tiiru ümber maja
2. tee 10 kükki
3. hüppa  kahel jalal 30 korda koha peal
4. hüppa ühe jalaga 20 korda ja siis teise jala peal 20 korda
5. mõtle ise mingi põnev harjutus, pane see koos kulutatud ajaga kirja

Muusika
Tutvu Eurovisoonil osalevate laulude ja videodega, kirjuta Padleti seinale milline on
sinu lemmik ja milline võiks võita.

Kunstiõpetus+inglise keel+arvutiõpetus
sisesta youtube.com lehele otsingusõnaks "how to draw (kuidas joonistada)" vali ja vaata
sealt erinevaid välja pakutud joonistusi, joonista video järgi midagi A4 paberile, siia pane
selle video link, mille järgi sa joonistasid.

Inimeseõpetus+ajalugu+eesti keel
Vaata saadet ja leia, mis oli vana aja koolis teistmoodi kui tänapäeval, ning mis on sarnane
tänapäeva kooliga

Matemaatika+ aja planeerimine
Kui sa soovid, võid kasutada liivakella, et õppida just nii kaua nagu koolitunnis.

Kui kaua kestab koolitund?
Kolmveerand tundi ehk 45 minutit.
Liivakella leiad SIIT.
Ajaks võid panna 45:00

Arvutiõpetus+eesti keel Küsi abi!
todaysmeet.com

http://www.online-stopwatch.com/
https://docs.google.com/document/d/12rgnTIiOGBhLrnrG-iPwOkruUuUuMh8Q3XDoJTUHy5I/edit?usp=sharing
http://www.eurovision.tv/page/vienna-2015/about/contestants
http://padlet.com/elinikene1/s56hrckpdsll
http://youtube.com/
https://docs.google.com/document/d/19Z3iPv8NpzgNnEHWPBm3rgsHnRczt0m04XMlQ-u2Lyk/edit?usp=sharing
https://arhiiv.err.ee/vaata/vana-aja-asjad-kool-ja-teadus
http://www.online-stopwatch.com/eggtimer-countdown/full-screen/

