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1. KAS JA MIS MUUTUS SINU LAPSE/ÕPILASE 
IGAPÄEVASTES PRAKTILISTES TEGEVUSTES PEALE 

ÕPIRÄNNET?

* Voodi korrashoid parem.
* Pesemisel pean aeg ajalt tuletama meelde, et käi pesus, 
võta puhtad riided. Teeb ise voodi ära.
* Lapsel ei muutunud midagi peale selle, et ta tahtis veel 
käia välismaal ja väljasõitudel.
* Ei oska vastata, kuna ei puutu kokku eelnevaga.
* Vajaduse korral saab enamus asjadega hakkama.
Kahel korral vastus puudu

TÄISKASVANUD



2. VALI VASTUSED, MILLISED TEADMISED-OSKUSED-
SUHTUMISED LISANDUSID/MUUTUSID 

LAPSES/ÕPILASES PEALE ÕPIRÄNNET. NIMETA 5 
ROHKEM SILMA/KÕRVA JÄÄNUD.



3. TÄIENDA EELNEVAS KÜSIMUSES VALITUD 
VASTUSEID NÄIDETEGA LAPSE/ÕPILASE KOHTA.

* Oskab kuulata teisi inimesi.
* Teab et vanduda ei ole ilus, tervislik toitumine on sinu tervisele väga 
kasulik, et olla terve ja heas vormis. Teab, et googlest saab infot kui ise oska.
* Mu lapsele meeldib inimestega suhelda,isegi kui ei saada aru temast siis ta 
üritab abi saada,et temast aru saadaks
* Antud kogemus muutis õpilased julgemaks ja äratas neis uudishimu 
projekstis osalenud maade kultuuri, kommete ning keele suhtes. Õpilased 
kogesid palju nii teises riigis, kui ka oma koolis ettekannet tehes. Õppisid 
olema julged, ennast väljendama, paranes ka analüüsimis-ja jutustmisoskus.
*Kui midagi teeb valesti, kirub ennast ja küsib enda käest, miks ta selline on?
*Oskab otsida vastuseid arvutist.
Ühel juhul vastus puudu.



1. MILLISED (TUNNETUS- JA ÕPI)OSKUSED SINUS 
SUURENESID.  VALI 5 SINU OSKUST.

ÕPILASED



2. KIRJUTA ESIMESE KÜSIMUSE VALITUD VASTUSTE 
KOHTA ÜKS NÄIDE.

* Näiteks panen tähele, kui keegi räägib teises keeles. Aga teiste 
oskuste puhul vajan abi ja suunamist.
* Reisil käisime ühes koolis ja seal olid erinevad tegevused, värvisime 
savist esemeid
* Lõbusaid tegevusi.
* Olen sõbradega ei ole ühtegi näide
* Selgitus oli väga hea ja sain kõigest aru.
* Julgen suhelda inglise keeles/kehakeeles/täiskasvnu abil
* Tutvustasin kogu koolile teega maalimise etappe.



3.  MILLISED (SOTSIAALSED- JA ENESEKOHASED) 
OSKUSED SINUS SUURENESID.  VALI 5 SINU OSKUST.

ÕPILASED



4. KIRJUTA EELMISE KÜSIMUSE VALITUD VASTUSTE 
KOHTA ÜKS NÄIDE.

* Kui midagi valesti teen siis vastutab oma teo eest.
* Ei ole näide
* Reisil olles meeldis võõraste inimestega erinevaid tegevusi teha.
* Kui olen millegi ebameeldivaks hakkama saanud siis tunnistan oma 
süüd
* Teen koostööd võõraste inimestega
* Kõikide valitud oskuste juures vajan ikka veel täiskasvanu abi.
* Punktis nr 3 nimetatud oskused minus antud reisi käigus ei 
muutunud. 
* Valitud oskused on samal tasemel, vajan neis täiskasvanu tuge 
samal määral, kui enne.



5. MIS TEGEVUS MEELDIS/EI MEELDINUD SULLE 
REISIL KÄIES KÕIGE ENAM?

* Mulle meeldis reisil väga

* Mulle meeldis savist käe kujundamine

* Meeldis lennukiga lendamine, ilus loodus, mitmed tegevused mis reisil 

olles sai tehtud- värvimine, mängisime,restoranis söömas,Türgi koolis

* Ei meeldinud lennujaamas ootamine

* Mulle meeldis väga lennata ja näha lennuki aknast kõrgeid kohti.

* Kõige enam meelis teega maalida. Ei ole asju, mis ei meeldinud.

* Meeldis koos oma õpetajatega seinu värvida.



5. MIS TOIT MEELDIS/EI MEELDINUD SULLE REISIL 
KÄIES KÕIGE ENAM?

* Lavas ja pizza

* Mulle meeldisid kõik toidud

* Hästi head supid, liha toidud olid vürtsikad

* Mulle maitses kõik toit.

* Kõige enam mere elukad.

* Ei meeldinud kuiv kala ja friikad loomaaias.

* Pitsa. Supid ei meeldinud.

* Pitsa, burger. Ei meeldinud supid.



6. KAS SOOVITAD TEISELE ÕPILASELE TEISE RIIKI 
ÕPPIMA MINNA?

* Soovitan

* Jah

* Otse loomulikult

* Jah soovitan minna kui võimalus on

* Mina soovitan soojalt kõigile!

* Soovitan küll.


