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Esmaspäeval toimus Itaaliat tutvustav päev: üritust viisid läbi Itaalia talutüdruk Adriana ja 

gondlisõitja Giuseppe.  

 

1. Itaalia ja Itaalia kultuuri tutvustus – rahvatarditsioonid (tantsud, laulud), maskid ja 

karneval,  Itaalia sümbolid, ooper, Itaalia lapsed, itaaliakeelsed sõnad (buon Giorno, 

grazie, ti amo, arrivedeci) , fakte Itaalia kohta. 

2. Laste laul eesti – itaalia keeles „Tere hommikust“ esitavad Sipsikute lapsed. 

3. Muinasjutu lavastus: Itaalia muinasjutt  „Keiser Nero ja Berta“ 

4. Laste ühismäng:  traditsiooniline Itaalia lastemäng „ Härra Hunt, mis  kell on?“ 

5. Traditsioonilise Itaalia toidu tutvustamine – pizza söömine. 

6. Käeline tegevus: Itaalia lipu värvimine rühmas. 

    

Itaalia talutüdruk ja gondlisõitja Veneetsiast 



   

Lastemäng: „Härra Hunt, mis kell on?“ 

 

Loomulikult käib Itaalia traditsioonide juurde pizza söömine 

 



Teisipäeval toimus Inglismaad tutvustav päev: üritust viisid läbi kaks daami Inglismaalt 

Jane ja Mary, kes kutsusid lapsed Inglise teepeole: 

 

1. Inglismaa ja Inglise kultuuri tutvustus, fakte Inglismaa kohta, inglise keelsed sõnad 

(hello, thank you, I love you, goodbye), teepeo traditsioon. 

2. Inglise keelne laul „Happy birthday“, esitavad Mesimummude rühma lapsed. 

3. Inglise tantsu tantsimine „Käi ümber küla ringi“. 

4. Lastemängu mängimine „Simon ütleb“ 

5. Inglise teepidu: joome teed ja sööme kurgivõileibu. 

6. Inglise lipu meisterdamine (kleepetöö) rühmas. 

 

   

Kaks daami Inglismaalt 



 

Lastemäng: „Simon says“ – „Simon ütleb“ 

      

Traditsiooniline Inglise teepidu – tee ja kurgivõileibadega 

 

 

 

 



Neljapäeval toimus Soomet tutvustav päev: üritust viisid läbi Soome suustaja ja laeva 

tüürimees. 

1. Lapsed sisenevad saali laevaga laulu „Tuul laineid keerutab!“ saatel. 

2. Lapsed tervitavad kõiki soome keeles – Hyvää päivää. 

3. Lapsed esitavad laulud „ Talveilma rõõmulaul“ (radi-ridi ralla, pakane on valla) ja 

soome rahvalaulu „Siil“. 

4. Soome ja Soome kultuuri tutvustus: sümbolid, fakte Soome kohta, soomekeelsed 

sõnad (hyvää päivää, kiitos, ma rakastan sinua, näkemiin) 

5. Laulumäng soomekeelsete sõnadega „Ylos ja alas“ 

6. Tants „Bingo“ 

7. Tutvumine traditsioonilise Soome toiduga: tee joomine ja odrakaraski ja murakamoosi 

söömine. 

8. Soome lipu meisterdamine rühmas. 

 

   

Lapsed saabuvad laulu saatel laevaga 

 

 

 



   

Soome suusataja ja laeva tüürimees 

 

   

Lapsed laulavad soomekeelset laulu „Ylos ja alas“ 

 

 

 



   

Traditsiooniline Soome toit – tee ja odrakarask murakamoosiga 

 

 

Reedel toimus venemaad tutvustav päev: üritust viisid läbi vene traditsioonilistes riietes 

naised. 

 

1.  Venemaa ja vene kultuuri tutvustus 

2.  Laste laul „Katinka“  ja tants „Vene ringtants“ 

3. Vene multifilmi vaatamine „Hunt ja vasikas” eesti keeles. 

4. Venekeelsed sõnad: privet, pasalusta, spasiba, dasvidanja, ja ljublju tebja 

5.  Vene rahvusköögiga tutvumine- barankade söömine ja tee joomine 

6. Mäng lastega „Tee mida ütlen“ 

7.  Käeline tegevus: Venemaa lipu värvimine 

 

 

 

 

 

 

 



                       

Venemaa, vene kultuuri ja traditsioonide tutvustus 
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