
Kui kool oli 
lukku pandud

2.b klassi tegemisi



Hakkasime kasutama TERA



Töö sai sisse samasuguse hoo 
nagu seitsmel pöialpoisil mägede taga. 
Ikka nii, et töö ja vile koos … 
No meil ikka emmede ja issidega koos ...



Meie õpetaja kutsus esinema mitmed külalisõpetajad. 
No ikka selleks, et elu igavaks ei läheks. 
Nalja peab ka saama. 

matemaatika                            loodusõpetus                               eesti- ja inglise keel              muusika      



Kehaline kasvatus Tegime sporti 

https://docs.google.com/file/d/1sZMh72TT3uLy-E_HLVmxeD64UljFYx1t/preview
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2269


kunst- ja tööõpetus                                                    arvuti- ja robootika

Külalisõpetajatest puudust ei olnud



Lugesime erinevaid raamatuid ...

Kuula siit
Kuula siitKuula siit Kuula siit

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2491
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2927
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2519
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2267


… ikka lugesime...

Kuula siit Kuula siit 
Kuula siit

Kuula siit

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2730
https://haridus.s3.pilw.io/tera-direct/raama/v2/2020-04/02/190717a8b01676d820a2ab5d7e/New%20Recording.m4a?AWSAccessKeyId=XIFBIFLMPMWGFHXOOUWP&Expires=1590059843&Signature=Mdv3%2BMG9gyTiaqiB6rT0Csx%2FPmI%3D
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2742
https://haridus.s3.pilw.io/tera-direct/raama/v2/2020-04/02/1513572f8525ee976896841b49/Lotte%20ja%20kuukivi%20saladus.m4a?AWSAccessKeyId=XIFBIFLMPMWGFHXOOUWP&Expires=1590060348&Signature=hLFc64%2BN8qmiK8b2fpTuIOWNf1U%3D
https://haridus.s3.pilw.io/tera-direct/raama/v2/2020-04/02/1513572f8525ee976896841b49/Lotte%20ja%20kuukivi%20saladus.m4a?AWSAccessKeyId=XIFBIFLMPMWGFHXOOUWP&Expires=1590060348&Signature=hLFc64%2BN8qmiK8b2fpTuIOWNf1U%3D
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2343


... lugesime erineval ajastul  ilmunud raamatuid ...

Kuula siit
Kuula siit Kuula siit Kuula siit

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2497
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2489
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2281
https://haridus.s3.pilw.io/tera-direct/raama/v2/2020-04/01/12355194bd5ef30803f74068fd/Mikside%20raamat.m4a?AWSAccessKeyId=XIFBIFLMPMWGFHXOOUWP&Expires=1590062159&Signature=yt0VadxUHJhTVC%2FtRgDZDj3U9bo%3D


Kuula siit 
Kuula siit
Kuula siit Kuula siit Kuula siit Kuula siit

.... lugesime lihtsamaid ja keerulisemaid raamatuid

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2258
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2467
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2529/download
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2721
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/4298
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2461/download


Kuula siit Kuula siit Kuula siit

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2390
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2712
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2365


Kirjutasime: 
❖ luuletust ärakirjana 
❖ oma loetud raamatust 
❖ vastuseid küsimustele täislausetega
❖ emast
❖ etteütlust
❖ töövihikuülesandeid



https://www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin/metsaviktoriin-2020-kusimused

Osalesime Metsaviktoriinil ja 
meil läks hästi. 

https://www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin/metsaviktoriin-2020-kusimused


Osalesime joonistuskonkursil 

“Kuhu siirdud kala? 
Las ma enne joonistan sind”



Saime teada, mis on meem ja osalesime  Meemikonkursil



KuulaKuula

isetehtud 
trummid

Meisterdasime inglise keeles kõnelevaid roboteid

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/3006
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/2972
https://link.stuudium.com/?link=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F154dTm3B_ITu2tmdOlwi0nJFCwHZh1K88%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&hsh=200521-760badab7a9b3f54b93c96adf909287e28b637b9&type=content%3Atera
https://link.stuudium.com/?link=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F154dTm3B_ITu2tmdOlwi0nJFCwHZh1K88%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk&hsh=200521-760badab7a9b3f54b93c96adf909287e28b637b9&type=content%3Atera


Tähistasime 
Euroopanädalat 

joonistuskonkursil 
osalemisega



Olime köögis 
loovad ja leidlikud



hüppav konn

Käelises tegevuses kasutatud tehnika näited:
➢ kleepetööd
➢ voltimine
➢ maalimine
➢ trükkimine jpt.

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/3516


ÕP-PI-SI-ME 
SIL-BI-TA-MIST 
Kuula näidet siit

Kuula näidet siit

Kuula näidet siit

https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/7714
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/7902
https://raama.ope.ee/tera/files/go_to_file/8230


Otsisime 
aardeid 
oma 
kodudest 
ja
leidsime 
ka ...



Õlg-õla kõrval 
tunnet 
kaduma 
ei laskunud, sest 
jagasime elamusi 
Tera lehel.



Õpetaja hommikutered  



See on kamp vahvaid, 
tegutsemishimulisi ja 
väsimatuid Rääma kooli fänne



Selline oli 
kevad meil 
1.klassi 
lõpetamisel... 



Selline on kevad meil 
2.klassi lõpetamisel.

Ja ongi lõppenud distantsõpe, 

millega sina ja sinu vanemad 
suurepäraselt hakkama on 
saanud. 

Oled olnud VÄGA OSAV!



Saime tunnistused 
ja kiitused 
ja tehtud tööd...



Aeg hüvasti jätta ja 
soovida sulle edukaid 
kooliaastaid ning 
rõõmsat kooliteed! 
Sinu õpetaja Aive



Lõpp
2020 kevad

Muusika: Mozart Piano Concerto 21


