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rahvusvaheline kirjaoskusepäev
Me kasutame iga päev mitmesuguseid kirjaoskusi.
MILLISEID kirjaoskusi oskad nimetada? 
MILLISTES olukordades neid kasutad?
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ülemaailmne rahupäev
Rahus on hea olla. Rahu saab olla iseendas, 
peres, klassis, tööl, linnas, sõprade ringis ja mujal.
MIKS ja MISSUGUST rahu Sina vajad?
MIS takistab rahu loomist?

Voldi origamitehnikas lind, mis 
sümboliseerib rahu, ja kingi see 
oma sõbrale, kellega rahu vajad. 
Origami juhendi leiad ruutkoodi 
tagant, kui otsid üles kalendris 
rahupäeva sissekande.
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ülemaailmne toidupäev
Söögilaua taga saad tuttavaks riikidega maailma 
eri paigust, näiteks Etioopiaga kohvi, Indoneesiaga 
banaanide, USAga pähklivõi, Ukrainaga tatrahelveste ja 
Brasiiliaga kakao vahendusel. 
UURI ja MÄRGI maailmakaardile, millistest riikidest on 
pärit kogu päeva jooksul sinu toidulaual olev toit.

Missuguseid toiduteemalisi 
vanasõnu tead? Kust need 
vanasõnad pärit on? Nuputa 
esmalt ise ja võrdle seejärel 
leitud vanasõnu meie 
omadega. Meie valiku leiad 
ruutkoodi tagant, kui otsid 
üles toidupäeva sissekande.
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rahvusvaheline sallivuspäev
Meie maailmas on mitmeid kultuure, religioone, 
kombeid, arvamusi, uskumusi.
MILLISED isikuomadused ja teadmised aitavad 
mõista erinevusi meie ümber? 
KUIDAS need erinevused meie maailma rikastavad?

Missuguseid 
tegevusi meeldib 
teha enamus 
inimestele maailmas?
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vabatahtlike päev
Iga töö ei pea olema rahaliselt tasustatud.
Vabatahtliku tööga võid teha palju head teistele ja 
omaenda hingele. Soovita sõbrale kolme tegevust, 
milles ta saaks vabatahtlikuna kaasa lüüa.

Löö kaasa põnevates 
organisatsioonides või tee 
üks päev vabatahtlikku tööd 
koolis või kogukonnas.
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rahvusvaheline inimõiguste päev
Inimõiguste üleilmne deklaratsioon võeti 
ÜROs vastu 1948. aastal. 
KES on olnud kuulsad inimõiguste eest 
võitlejad maailmas?

Missuguseid 
inimõigusi tead?
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usundite vahelise harmoonia nädal
Omavaheline hea läbisaamine on oluline, sõltumata 
sellest, missuguse religiooni järgijaks keegi end peab. 
MILLISEID maailma usundeid tead?

Uuri oma kaaslastelt,
milliseid usundeid nad
teavad ning milliseid
ise järgivad.
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rahvusvaheline veepäev
Vett ei teki maal juurde ega kao, vesi on pidevas ringluses 
vedeliku, auru, lume ja jääna. Vett peab aga säästma, sest 
maakeral vähenevad puhta vee varud.
MILLE jaoks Sina iga päev puhast vett kasutad?

Uuri, kuidas muudab 
vee reostus inimeste 
tarbimisharjumusi 
ja -võimalusi.
Missuguseid elulisi 
näiteid oskad tuua?
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rahvusvaheline Maa päev
Maailm on üks organism: kui kuskil on midagi halvasti ja 
valutab, mõjutab see kogu ülejäänud organismi. 
Üle poole maailma inimestest elab linnades. Linnade 
mõju kliimamuutusele on suur.
MIS loodus- või inimtegurid meie Maa organismi 
nõrgestavad?

Kuidas saab Sinu 
kodulinna
rohelisemaks muuta?
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maailma infoühiskonna päev
Vaesemate maade elanikud elavad sageli infopuuduses, 
samas läänemaailmas toimub informatsiooni üleküllus. 
Piiramatud võimalused infot võrgustikku paisata on 
tõstatanud palju küsimusi ja probleeme seoses meie 
privaatsuse või selle puudumisega.
GUUGELDA ennast ja oma pereliikmeid. KAS info, mida 
maailm sinu ja su pere kohta loeb, meeldib sulle?

Tegutse üks päev ilma internetita. 
Pane kirja kõik tegevused, mis 
interneti puudusest tegemata jäid.
Kirjuta paberil kiri või kaart oma 
sõbrale ja postita see.


