
9. juuni loovpäev 5.-6. klassile
Vali omale palun päeva ülesannete kogust viis tegevust!

Kuula Youtube´i lingilt 15 minutit mõnusat rahustavat hommikumuusikat ja virgu selle
saatel - mõtle häid mõtteid, hinga sügavalt ja rahulikult ning tee endale meelepäraseid
sirutus- ja venitusharjutusi. https://www.youtube.com/watch?v=iqmO1RlqorU 

Valmista endale meelepärane hommikusöök, mis teeks sul tuju heaks ja meele rõõmsaks.
Hommikusöögi valmistamise ajal võid kuulata oma lemmikmuusikat. Võrdle, kuidas
muutus sinu tuju peale hommikusöögi söömist võrreldes meeleoluga enne seda. 

Nuputa, mis on 12 tegevust, mis toetavad inimese heaolu. Pane end proovile ristsõna
lahendamises:  https://learningapps.org/watch?v=pvirbtw3a21

Mine õue, jaluta pool tunnikest, kuulata ümbritsevaid helisid ja märka erilist looduses.    
 Püüa pildile heli tekitaja või ilus vaade. Jaga oma pilti siin:
https://padlet.com/kgetryn/3n7ok29vzsxiux4v

Jalutuskäik „Märka valget!“ Leia oma jalutuskäigul viis valge õiega lille/taime ning tee
kindlaks, mis nime need kannavad. Võid neid soovi korral ka pildistada ning kaks enda
jaoks ilusamat pilti siia üles laadida: https://padlet.com/triinulehtoja7/qsj6jq4yezd5ozy0

Kirjuta üks vahva suvejutt inglise keeles. Tegelased ja selle, mis nendega loos juhtub, saad
ise välja mõelda. Kasuta oma jutus võimalikult palju erinevaid värvuste nimetusi (black,
white, yellow, green, red, purple, pink jne). Sinu suvejutt võiks olla vähemalt 70 sõna pikk.
Lae see üles järgmisele lehele: https://padlet.com/mirjalenna/iaebobo67zp9tcax 

Kuula ingliskeelset juttu, kuidas kaks inimest kavatsevad veeta oma puhkust. Seejärel
avalda lühidalt arvamust, milline nädalavahetus sulle rohkem meeldiks ja miks. Tee seda
inglise keeles! 
Lugu: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/weekend
Arvamused: https://padlet.com/annail/r90jub1x5zw98cgd

Pärast mõnusaid värske õhu pause sea end diivanil mugavalt sisse ning loe põnevaid artikleid
sel nädalal ilmunud koolilehest MEIL. 
https://jarveotsa.ee/dokumendid/MEIL_nr_23.pdf
Tegijamad õpilased lahendavad loomulikult ka lõpus oleva ristsõna ;)

Uni on meie jaoks väga oluline, sest une ajal taastuvad meile olulised kehafunktsioonid.
Mõtiskle, mida sa teed selleks, et õhtul paremini uinuda ja öösel hästi magada. Sõnasta
viis hea une reeglit ja koosta neist plakat. Foto oma plakatist lae palun järgmisele lehele:
https://padlet.com/triinulehtoja7/wgxo4e5cu6vv1hj2

 Tore, et Sa ülesannetega tegelesid! Loodetavasti pakkusid need rõõmu :)
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