
 

 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu 

SUVEKOOL 

„Koostööst sünnib motivatsioon” 

28.06.2022 – 30.06.2022 

Suvekooli eesmärk: tutvuda UNESCO suulise ja vaimse pärandi maailmanimekirja 

kantud Kihnu pärimuskultuuriga. 

Koht: Kihnu saar, Pärnu 

Koolituse/suvekooli maht: 32 tundi 

Väljastatav dokument: tõend 

Sihtrühm: Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu liikmed 

 
Suvekoolis  

 osaleja reflekteerib saadud teadmisi ning kavandab koos teiste õpetajatega õpitegevust; 

 eesti keelest erineva emakeelega osaleja lihvib kolleegidega suhtlemisel korrektset eesti 

keelt ning rikastab sõnavara; 

 osaleja töötab tõhusalt meeskonnas, suheldes näitab üles austust ja hoolivust; 

 osaleja tutvub Kihnu kultuuripärandiga (keel, kombed, elu-olu, haridus, kultuur); 

 osaleja täiendab oma teadmisi eesti keele kui teise keele õpetamise metoodikast; 

 osaleja arendab loovust läbi õuesõppe, pidades seejuures silmas ka ainetevahelise 

lõimingu võimalusi; 

 osaleja loob koostööks kolleegidega uusi kontakte; 

 osaleja saab ideid loovtöö ja uurimistöö teemade jaoks. 

Oluline info:  

💶 Kihnu saarel puudub sularahaautomaat! Enamikes kauplustes ja toitlustusasutustes on 

võimalik maksta pangakaardiga, kuid osades külapoodides makseterminal puudub. 

Internetiühendus ei ole saarel hea.   

🚲︎ Saarel on võimalik liigelda ka jalgrattaga. Kui soovite rentida ratast, siis infot selle kohta 

leiate SIIT. NB! Iga osaleja rendib endale soovi korral ise ratta ja tasub selle eest ise! 

Võta endaga kindlasti kaasa HEA TUJU, ilmastikule vastavad RIIDED ja pane 

jalga mugavad JALANÕUD!   

https://visitkihnu.ee/et/jalgrattarent/visit-kihnu-jalgrattalaenutus-kihnu-sadamas/object/loodus/203241


SUVEKOOLI KAVA  

28.06.2022 

Kellaaeg 

täpsustub hiljem 

 

Tellitud buss Narvast, peatus 

Tallinnas (kui Tallinnast on 

tulijaid) 

 

 
Sõidame Pärnust läbi, et mujalt 

tulijad peale võtta. 
 

12.30 – 13.30 Lõunasöök Jõuluvana Korstna 

talus 

https://maria.ee/teenused/jouluvana-

korstna-talu. Jõuluvana Korstna talu 

asub Pärnumaal. Peale lõunasööki on 

aega iseseisvalt tutvuda taluga. 

14.30 Väljub praam Munalaiu 

sadamast 

https://saarteliinid.ee/munalaiu/ 

https://veeteed.com/#/et/ 

Buss jääb sadamasse, praamile läheme 

jalgsi ja kogu aja oleme saarel ilma 

mandri bussita. 

15.30 
Saabumine Kihnu sadamasse 

 

 
Sõit majutusasutusesse tellitud 

transpordiga 

Majutus toimub kahes kohas, kuna kõik 

suvekoolis osalejad ühte 

majapidamisesse ära ei mahu. 

Ööbimine on Ranniku talus 

https://visitkihnu.ee/et/oobimine/mare-

majutus-ranniku-

talus/object/majutus/252727 ja Uiõ-

Matu talus 

https://visitkihnu.ee/et/oobimine/mare-

majutus-uio-matu-

talus/object/majutus/255201  

17.00 – 18.35 Töötoad „Õpetajalt õpetajaleˮ Iga suvekoolis osaleja tutvustab 

kolleegidele metoodilist 

võtet/õuesõpet/head kogemust/töölehte 

või õpetab kolleegile mõnda huvitavat 

tegevust, mida osaleja saab oma 

õpilastega sügisest läbi viia või neile 

õpetada. 

19.00 Õhtusöök 
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29.06.2022 

KIHNU 

SAAR 

9.00 

 

hommikusöök 

 

10.00 algab ekskursioon 
 

10.30 Kihnu muuseum https://visitkihnu.ee/et/kihnu-muuseum  

11.30 Kihnu Püha Nikolai kirik https://visitkihnu.ee/et/vaatamisvaeaersused/kihnu-

pueha-nikolai-kirik/object/kultuurjaajalugu/3543  

12.30 Kihnu tuletorn https://visitkihnu.ee/et/vaatamisvaeaersused/kihnu-

tuletorn/object/kultuurjaajalugu/2485  

13.00 Lõuna  

 Kohalikud käsitöö ja toidupoed  

 Töötoad „Õpetajalt õpetajaleˮ  

19.00 Õhtusöök  

20.00 Folklooriõhtu, kohtumine Kihnu 

Virvega 

 

 

30.06.2022 

PÄRNU 

8.30 

hommikusöök 

 

9.30 transport sadamasse 
 

10.00 väljub praam Kihnu 

sadamast 

 

12.00 Koidula muuseumi 

kombineeritud ekskursioon 

giidiga - muuseumi 

püsiekspositsioon ja 

linnatuur “Papa Jannseni ja 

tütar Lydia kodulinn 19. 

sajandi Pärnus” 

http://www.parnumuuseum.ee/koidulamuuseum/haridus 

14.00 Lõuna omal käel  

16.00 Tagasisõit läbi Tallinna 

Narvasse 

 

Osalustasu: 40 eurot (sisaldab: majutus, toitlustus, transport, osalustõend) 

REGISTREERUMINE: kuni 16. juuni 2022 https://forms.gle/n654DHr27iBcNSHE6  
KOHA SUVEKOOLIS TAGAB: õigeaegne osalustasu maksmine ja 

liikmemaksuvõlgnevuse puudumine. 

Suvekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium 

Suvekooli projektijuht: Ingrid Prees, ekteisekeelena@gmail.com, +372 515 3810  
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