TERE TULEMAST SEEDRIORGU!
WELCOME TO SEEDRIORU!
Kas olete esmaskordselt laagris või üles kasvanud siin, me tervitame teid avasüli!
Tule ja liitu meiega kogeda "eestlust";
Siin on maitse, mida teie laps saab kogeda 2017. aastal;
Whether you are new or have grown up here, we welcome you with open arms!
Come and join us to experience “eestlus”; Being estonian!
Here’s a taste of what your child can experience in 2017;

Nädal /
Week of:

Teema / Theme

TEGEVUSED / Activities

2. - 9. juuli /July 2-8

Seedrioru: Traditsioon!
Laager nagu alati!

•
•
•
•
•

Seedrioru: Tradition!
Laager like your parents
experienced!

•
•
•
•
•
•

Lipu mäng /Capture the flag
Maskeraad / Masquerade
Spordipäev / Sports day
Orienteerumine / Orienteering
Kes elab Seedriorul? /Who lives at
Seedrioru?
Loodus matk / nature walks
Invasive species õpetus/ education
Aarete otsimine / Scavenger hunts
Jõevähk ja kalapüük / Crayfish and
Fly fishing
Linnumaja ehitus / Bird house
building
Kunst looduses; looduslik
kunst/näitus / Art in nature; natural
art installation /exhibit

9. - 15. juuli / July 9-15

Rahvalaager
Õpi eestlusest!
Learn about
ALL things estonian;

• Eesti toiduvalmistus/ Estonian
cooking classes; pirukad, kringel,
piparkoogid.
• Sõle tegemine / Sõlg making
• traditsioonilised vööd / Traditional
(belt) making
• Eesti keele tunnid; õpi kultuuri /
Estonian language classes;learn
about country /culture.
• traditsioonilised Eesti nukud
/traditional Estonian dolls
• Viltimine /Boiled wool purse making
• Puutöö / Woodworking
• Eesti laulupidu: Valguspidu
"UnPlugged": ettevalmistused 2019
aastaks /getting ready for 2019

•
•
•
•
•
16. - 22. juuli /July 16-22

Survivor nädal
Meie uuem traditsioon!
Õpi elada metsas!
Füüsiline ja
Kehaline kasvatus
Survivor week
Our newest tradition!
Learn to survive in the woods!
Physical challenges!
Physical education Expertise

23. - 29. juuli /July 23-29

Kunst ja teadus /
Arts and science

Eesti rahvaluule / Eesti folklore
Jõekääru külastus / visit
Formaalne Õhtu
Rahvatants / Folkdancing
Iluvõimlemine / Rhythmic
gymnastics

• Tunnistatud keha kasvatus õpetaja /
Certified gym teacher on site.
• Jalgpall, vibulaskmine, võrkpall,
korvpall / Soccer, archery, v ball,
basketball.
• Parve ja varjualuse ehitamine / build
rafts, build shelters.
• metsa saun
• Savitöö /clay sculptures, tye dye
särgid / shirts au naturel
• Cooperative games
• Kunst /Art installation
• Vesivärvid: kunst on kõikjal meie
ümber / Water colours: art is ALL
around us.
• Lisa “nye” the science gal teadus
õpetus / daily experiments!

• Tunnustatud õpetaja /Certified teacher;

• Lahe teadus /cool science
• Est docs filmi tegemine /film making
• Kohalik kunsti ekskursioonid / Local
art tours/ experiences:
Wentworth textiles, glass blowing.

• Guitar building workshop
• Muskoka tooli ehitus /chair building
• Seedrioru kajakad pärandi projekt /
legacy project; giving back
• Keraamika /Pottery
• Skulptuur / Sculpture

