
Suitsupääsupesa lapsed avastavad looduse saladusi. 

 

Toimumise aeg: 2018 aprill-mai 

Osalejad: Kallikarud, Lepatriinud, Muumid, Krõllid, Nublud. 

Eesmärk: Laps on , läbi aktiivõppeprogrammides osalemise, omandanud teadmisi keskkonnahoidlikkusest, säästlikust 

looduskasutusest, oskab suhtuda hoolivalt ümbritsevasse ning mõistab looduslikku mitmekesisust. 

Projekti tegevused 
Planeeritud väljund või 

tulemus 
Tegelik väljund või tulemus 

Planeeritud 

kestvus 

MTÜ Loodusring 

õppeprogrammis 

"Nõiakaevu 

saladused" osalemine 

Muumide ja Krõllide rühma 

lapsed saavad praktilise 

kogemuse meid ümbritseva 

looduse mitmekesisusest, 

õpivad tundma erinevaid 

maastikke, oskavad 

märgata huvitavaid nähtusi 

ja sündmusi looduses. 

Lastele selgitati põnevaid 

karstinähtusi Tuhala karstialal, 

kus põimuvad nii esivanemate 

uskumused kui teaduse 

seisukohad. Läbiti 2,5 km 

pikkune matkarada, kus leidus 

koopaid, orge, lehtreid, nõgusid, 

järvi ja allikaid. Erilist huvi 

pakkus lastele aga kuulus Tuhala 

Nõiakaev. Teemad olid lastele 

huvipakkuvad kuid kohati 

lasteaialastele keerulised. Samas 

oli piisavalt ka lastele jõukohast 

tegevust ning loodushariduse 

eesmärgid said täidetud. 

2018 mai 

MTÜ Loodusmaa 

õppeprogrammis 

"Salasilmad 

võlumetsas" 

osalemine 

Nublude rühma laps oskab 

mõista looduskeskkonna 

lähedasest mõtteviisi, oskab 

omaks võtta jätkusuutlikke 

tarbimisharjumusi ja 

suudab märgata 

mitmekülgset loodust enda 

ümber. 

Läbiti kahe kilomeetri pikkune 

matkateekond, kus kesksel kohal 

oli meelte kasutamine. Tutvuti 

pühade looduskaitsealuste Saula 

siniallikatega. Loodusteadmiste 

omandamiseks ja kinnistamiseks 

kasutati mitmekesiseid 

õppemänge, mis aitasid 

kujundada lastes loodushoidlikku 

mõtteviisi. Retke käigus kasutati 

peale arutelude ka mängulist 

õuesõpet. Programmis osalesid 3-

4 aastased lapsed,kelle jaoks oli 

metsaretk uudne ja põnev 

kogemus, kes olid väga suure 

huviga tegutsemas. Retkejuht 

oskas teemat käsitledes väga 

sobivalt laste vanust arvestada. 

Kõik kavandatud eesmärgid said 

täidetud. 

2018 mai 

Sagadi Looduskooli 

õppeprogrammis "Kes 

elab metsa sees" 

osalemine 

Kallikarude ja Lepatriinude 

rühma laps tunneb 

programmis tutvustatud 

metsloomi, oskab võrrelda 

metsloomade 

Lapsed said tutvuda 

metsloomadega muuseumis, neid 

vaadelda ja võrrelda. Toimus 

loodusretk metsloomade radadel, 

kus matkamine vaheldus 

2018 mai 



 

 

 

välistunnuseid, oskab 

kasutada loovat 

eneseväljendust, oskab 

näha seoseid inimese ja 

looduse vahel, suhtub 

loodusesse positiivselt. 

mänguliste õppetegevuste ja 

vaatlustega. Tegevus oli lapsi 

haarav, pakkus neile huvi ning oli 

jõukohane. Õppeprogrammi 

raames said lapsed palju häid 

kogemusi ning väärtuslikke 

teadmisi ja oskusi. Kõik 

õppeprogrammile kavandatud 

eesmärgid said täidetud. 

Bussisõit 

õppeprogrammidega 

seotud 

looduskeskustesse ja 

looduskoolidesse 

Laps saab osaleda projekti 

sisuga seotud 

õppeprogrammides, mis 

asuvad kodukoha vahetust 

lähedusest eemal 

Laste transportimine 

loodushariduskeskustesse ja 

matkaradadele (Sagadi, Tuhala, 

Saula-Siniallikad) 

2018 mai 

Osalemine 

loodushariduskeskuste 

õppeprogrammides 

Laps saab praktilisi 

teadmisi loodusest, oskab 

märgata looduse 

mitmekesisust, oskab näha 

seoseid inimese ja looduse 

vahel, saab hakkama 

looduses liikumise ja 

tegutsemisega, suhtub 

loodusesse positiivselt, 

oskab luua seoseid looduses 

kogetu ja olemasolevate 

teadmiste vahel 

Kõik õppeprogrammid, milles 

lapsed antud projekti raames 

osalesid, olid kooskõlas 

Koolieelsete lasteasutuste riikliku 

õppekavaga ning toetasid laste 

keskkonnahariduse läbiviimist. 

2018 mai 


