MTÜ Digirobolab

Meisterdamise õpihuvilaagri tegevusprogramm
Sihtrühm:
1-6 klassi t[drukud; prioriteetne erivajadusega ja väljalangemisohus olevad noored;
Vaba kohtade olmas olekul saavad osaleda kõik soovitajad lapsed
Õpilaste arv: maksimum 16 last
Keel: vene keel
Laagrivahetuse eesmärgid:
Meisterdamise abil osalejad toetavad ja tähendavad oma kooliteadmised matemaatikas.
Ainevalkonnad: matemaatika teema pind, pindala, ümbermõõt ruumilased kujundid,
mõõtühikud, tehnoloogia; vaimsete väärtuste, teadmiste omandamine; käeliste oskuste
lihvimine; grupi areng ja suhted (tunded, usaldus, sõprus jne) toetamine; grupi tegevused
(mängud, käsitöö, koostöö projekti esitlemine, kaitsmine, levitamine jne) arendamine.

Ettevalmistus laagritegevuseks:
Tööaeg 16 tundi:
* sihtgrupi väljaselgitamine;
* suunitluse ja eesmärkide väljaselgitamine varakult enne vahetuse algust
päevaplaani koostamine;.

Söök: päeva keskel tasuta söögipaus .
Päevakava
Eeldused osalemiseks: Eelnev kogemus pole vajalik
Päevakava
-Päeva algus
- meisterdamine
- söögipaus
- meisterdamine
- päeva lõpp, kojuminek.
1.päev.See meisterdamise laager sobib ka päris algajale ja kõigile noortele paberikunstnikule.
Laagri jooksul tutvustame paberitööks vajaminevaid tööriistasid ja paberilõikamismasinaid,
erinevaid templevärve, tutvustame lihtsamaid ja keerukamaid töövahendeid (tehnoloogia), mis
tagavad kvaliteetse ja kauni tulemuse. Õpetame tegema erinevaid paberlilli, millega pidulikke
kaarte -kutseid kaunistada. Lillede osad, kui palju paberi vaja et teha erinevad lilled, mis paber
vaja valid et lill oli rütmiline. Kasutame kaunistamiseks pitse, paelu ja metallist
kaunistuspandlaid. Arvutame kaardi pindala ja ümbermõõt, kui palju paela kaunistamiseks
vaja kasutada. Kuidas valid värvid, värvi kuivatamis aeg sõltuvutes pindades.
1.päev. “Šokolaadikarp”. Laagris valmib üks kitsamast küljest avanev šokolaadiimitatsiooniga
karp ja teine tavaline kaanega karp, millesse mahub midagi magusat või hoopis kaart.
Tööohutuse reeglid. Milleks neid vaja kasutada. Kuidas kasutada jootekolbi.
Erinevad liimid ja liimi omadused.
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Majustused meie elus. Tervetoit.
2.päev. “Paberlille valmistamine ja õnnetluskaarte kaunistamine”. Et kõik kaardid ja karbid
saaksid kaunid, siis iga paberikunstnik peaks oskama ise teha ka kauneid lilleõisi. Kroonlehte ja
lilleõisi arvutamine. Õpime rohkem tundma õppida voltimisalust, kaunistamine ja tolmukate
lisame. Teeme lille, millega saab teha väga erinevaid karpe ja ümbrikke. Saad teada, kuidas ise
valmistada pidulikke õnnitluskaarte.
3.päev “Oma loovuse päev” õnnetlus kaardid, karbid, šokolaaditasku. See päev on hästi
praktiline, teeme õnnetlus kaardid, karbid, šokolaaditaskud. Majandus – karbi hinda
arvutamine. Tulud ja kuulid, nende arvutamine.
Väljundid: osalejad teeb: šokolaaditaskud, õnnetluskaardid, õnnetluskarbid.

