
II Comenius projekti erinevuste nädal „Me armastame oma 

erinevusi“ 28.01.2013 – 01.02.2013 

 

 

 

Teisipäev 29.01.2013 : Mutukate rühma erinevuste päev  

 

Esimesel erinevuse päeval oli teemaks Euroopa inimesed ja nende erinevused ja sarnasused. 

Lastele tuli külla Mary Inglismaalt, kellel oli ka samal päeval sünnipäev. Koos lastega peeti 

tore sünnipäeva pidu ja viidi läbi järgmised tegevused: 

1. Külalise tutvustus – külla  tuli kaugelt Inglismaalt sünnipäevalaps Mary 

 

 

 

2. Ühislaulu laulmine Inglise keeles "Happy birthday" 

3. Esitluse vaatamine: Inglismaa lapsed (sarnasused ja erinevused) 



 

4. Mutukate laul inglise ja eesti keeles "Are you sleeping" 

5. Mutukate traditsiooniline Inglise tants – ühistantsimine 

 

6. Sünnipäevaüllatus. 

 

 

 



Kolmapäev 30.01.2013: Mesimummude rühma erinevuste päev 

 

Teisel erinevuse päeval tutvusime Aafrika inimeste ja traditsioonidega. Külla tulid külalised 

kaugelt Aafrikast. Koos lastega tutvuti Aafrika inimeste erinevuste ja toredate tegevustega: 

1. Esitluse vaatamine: Aafrika, Aafrika inimesed ja külaelu.  

 

2. Aafrikas elavate ja tumedanahaliste inimeste tutvustus. 

3. Mesimummude luuletus “Kümme väikest Aafrika poissi”

 

 



4. Mesimummude türdukute tants “Waka-Waka” 

 

5. Ühislaulu laulmine “Tumba jumba” koos liigutustega 

 

 

Neljapäev 31.01.2013: Sipsikute rühma erinevuste päev 

 

Järgmisel erinevuse päeval rääkisime inimeste füüsilistest erinevustest terves maailmas. Koos 

lastega viidi läbi järgmised tegevused. 

1. Sipsikute rühma laste laul erinevatest rahvustest "Tere, tere vellekene" 

 



2. Esitluse vaatamine ja arutlemine:  erinevad inimesed ja inimeste erinevused 

3. Grupitöö: "Inimeste erinevused": iga rühm sai endale ühe ülesande erinevusest ja kujutada  

see erinevus paberist inimesele – ülesanded olid järgmised: Inglise laps, India laps, Aafrika 

laps ja Eesti laps. 

 

4. Ühislaulu laulmine "Kui sul tuju hea"         

 



 

5. Ülesanne rühmas lõpetmiseks "Inimpuzzle": Iga rühm pani kokku inimpuzzle, kus iga 

puzzletükk kujutab ühe lapse nahavärvust. 

 

 

 

 

Reede 01.02.2013: Täpikeste rühma erinevuste päev 

 

Viimasel erinevuse päeval tutvusime India inimestega ja kultuuriga. Lastele tulid külla ilusad 

tantsijad ja vaprad tiigri jahimehed. India päeva raames toimusid järgmised tegevused: 

1. Esitluse vaatamine: India ja India inimeste tutvustus 

2. Mängud lastega:  "Elevant" ja „Olen tiigrijahimees" 



 

 

3. India tants 

 

 

 


