
ESMASPÄEV 

Esimene peatus --- kodumaa  EESTI               

Kama, salapärased rabad, põnev vanalinn, kaerajaan, 
rannarahvas, kaitsevägi, Lotte, Skype, laulupidu, laulurahvas, 
Kelly Sildaru, jäätee, wifi, rändrahnud, Kaali kraater, kiiking, 
tantsupidu. 

 

09.00 Kogunemine dotE saalis. Räägime sellest, kuhu me oma 
“Reis ümber maailma” suvenädala raames jõuame, mida 
teeme, mida kaasa pakime ja kellega selle põneva teekonna 
ette võtame. Saame omavahel tuttavaks. Tutvume mängides ja 
mõtleme koos, millised võiksid olla laagri reeglid. Ikka selleks, 
et kõik tunneksid end hästi :-) Jagame laiali Reis Ümber 
Maailma Reisi Passid. 

09.30 Tere tulemast Eestisse töötuba. 

10.00 Paraja suurusega reisikohvri meisterdamine.  

10.30 Tantsuõpe. Eestlane on ikka proovinud asju isemoodi ja 
nutikamalt teha. Õpime selgeks ühe mõnusalt moodsa 
rahvatantsu. 

11.00 ehime end lillepärjaga. Teeme rukkililli ja karikakraid ning 
punume need kauniks pärjaks. 

12.15 Liigume läbi vanalinna lõunasöögile.  

12.30 Lõunasöök. 

13.15 Pargis mängud ja tutvumine vanalinnaga. 

14.30 Tagasi dotEs. Emotsioonide fotosessioon. 

15.00 Tervislik suupiste. Kama töötuba. Valmistame sini-must-
valge maiuse. 

15.45 Võtame päeva kokku ja räägime, mida uut teada saime ja            
mida homne toob. 

16.00 Päeva lõpp.  



TEISIPÄEV 

Teine peatus --- Jäine GRÖÖNIMAA 

Inuitid, iglu, igijää, polaarpäev, jäämäed, fjord, polaarrebane, 
virmalised, koerarakend, kalapüük, hotsprings, lumefestival, 
gröönihai, inimeste maa. 

 

09.00 Kogunemine dotE saalis. Mängud.  

09.15 Velkommen til Grønland töötuba ja väike keeleõpe. 

09.30 Saame teada, kui müstiliselt kõlab inuittide muusika.   
Trummide meisterdamise töötuba. 

10.30 Tantsuõpe. Gröönimaa tants vastvalminud trummidega.  

11.15 Õpime, kuidas saada paberile imelisi virmalisi. 

12.15 Liigume läbi vanalinna lõunasöögile.  

12.30 Lõunasöök.  

13.15 Pargis mängud.  

14.00 Tagasi dotEs. Meisterdame suhkrutüki-Iglu 

ja selle ümber hiiliva polaarrebase. 

15.00 Tervislikud suupisted. Mängud. Tantsud. 

15.45 Võtame päeva kokku ja räägime, mida uut teada saime ja 
mida homne toob.  

16.00 Päeva lõpp.  

 

 

 

 

 

 



 

KOLMAPÄEV  

Kolmas peatus --- HAVAI 

Havai saared, vulkaanid, surf, ananassid, hula-hula, küürvaal, 
suhkruroog, paradiisilinnud, aloha, humuhumunukunukuapua`a, 
lillevanikud. 

 

09.00 Kogunemine dotE saalis. 

Iga Havaile saabunud reisija saab kaela lillevaniku. 

09.15 Aloha ia Hawaii töötuba ja väike keeleõpe. 
 
09.30 Meisterdame endale suvise hula-hula joogitopsi. 

10.00 Tantsuõpe. Havai tants.  

11.15 Õpime kuidas käbist ananassi teha. 

12.15 Liigume läbi vanalinna lõunasöögile.  

12.30 Lõunasöök.  

13.15 Pargis mängud.  

14.15 Tagasi dotEs. Naljakad võtmehoidjad.  

15.00 Tervislik suupiste. Limbo. 

15.30 Mängud. Tantsud. 

15.45 Võtame päeva kokku ja räägime, mida uut teada saime ja 
mida homne toob.  

16.00 Päeva lõpp.  

 

 

 

 



NELJAPÄEV 

Neljas peatus --- Venemaa  

Tsaar, rubla, snegurotška, pelmeenid, Kreml, muinasjutud, 
Baikali järv, matrjoška, seljanka, Punane väljak, ballett, raudtee, 
kirikud, baranka, samovar. 

 

09.00 Kogunemine dotE saalis. Mängud. 

09.15 Добро пожаловать в Россию töötuba ja väike keeleõpe.  

09.30 Teeme ise pelmeene. 

10.30 Tantsuõpe. Venemaa tants. 

11.00 Valmistame oma perele kutse-kaardi homsele lõpupeole.  

11.20 Tee ise Matrjoškasid.  

12.15 Liigume läbi vanalinna lõunasöögile. 

12.30 Lõunasöök.  

13.15 Pargis mängud. 

14.00 Tagasi dotEs. 

Eelnevalt valmis tehtud pelmeenide küpsetamine. 

15.00 Tervislik suupiste. Mängud. Tantsud. 

15.45 Võtame päeva kokku ja räägime, 

mida uut teada saime ja mida homne toob.  

16.00 Päeva lõpp.  

 

 

 

 

 



REEDE  

Viimane peatus --- LÄTI 

S-täht sõnade lõpus, saldejums, Jurmala, pikad naised, jäähoki, 
disain ja mood, vanalinn, Karums, ”Sipelgapesa”, merevaik, 
kaunid rannad. 

Sõidame läbi Läti tagasi kodu poole! 

09.00 Kogunemine dotE saalis. Mängud.  

09.15 Teeme nädalast kokkuvõtteid. 

Vaatame suvenädala jooksul tehtud fotosid 

oma tegemistest ja käikudest. Räägime, mis meeldis kõige 
rohkem ja mida uut teada saime.  

09.45 Laipni lūdzam uz Krieviju ja väike keeleõpe.  
 
10.30 Teeme küpsisetorti ja “Sipelgapesa” 

11.15 Moepusle töötuba.  

11.45 Valmistumine suvenädala lõpupeoks. 

Kaunistame saali, seame üles näituse. 

12.15 Liigume läbi vanalinna lõunasöögile.  

12.30 Lõunasöök.  

13.15 Pargis mängud.  

14.00 Tagasi dotEs. Airbrush maalingud.  

15.00 dotE Tegusa Tüdrukute Suvenädala lõpupidu. 

Ootame emasid-isasid, õdesid-vendi, sõpru vaatama! 
Esitamisele tuleb moeshow ja tantsud. Slideshow laagri 
fotodest. Maiustame omatehtud tordiga. 

16.00 dotE tegusa tüdrukute suvenädala lõpp. Head suve! 
 

*dotE jätab endale õiguse teha kavas vajadusel muudatusi. 


