
Narva Soldino Gümnaasium 

Projekti nimi : “Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste jaoks loodusteaduslikud 
mobilities ökopädevuste täiustamiseks” 

 

 

Õppeprogrammid     

 
1. Putuktoidulised toimed . Simisalu loodusmaja. Grupp 20 in. ,2 rühma 

 

Klassid-9.A,10.B 

 

Programm tutvustab Eestis kasvavaid putuktoidulisi taimi, mida on 9 liiki. Tutvume ja uurime 

neid kõigepealt suurelt ekraanilt ja mikroskoobi all ning seejärel suundume neid otsima 

loodusesse. 

Toimumiskoht: Tammsaare - Järva-Madise või Kakerdaja loodusrada 

Seos õppekavaga 

Inimese seosed loodusega. Organismid ja elupaigad ning nende kooselu. Soo elukeskkonnana. 

Looduskaitse. Taime- ja loomakooslused. 
 

https://loodusegakoos.ee/metsakool/putuktoidulised-taimed 

 

Teemad Metsaloodus 

Looduskaitse 

Pärandkultuur 

Sihtrühm Eelkool  

1.-3. klass  

4.-6. klass  

7.-9. klass  

10.-12. klass  

Toimumisaeg Kevad 

Suvi 

Sügis 

Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp 

jagatakse eraldi programmideks 

Kestus 2-5 tundi 

Raja pikkus 1,5-5 km 

 

 

2. “Seened ja samblikud” , Kauksi  looduskeskus .Grupp 20 in. , 2 rühma  

 

Klassid-1.B,1.C 

Vaatleme sügisloodust ning uurime, milliseid taimi ja seeni sel aastaajal leida on. Õpime koos 

looduse mitmekesisust tundma; õpime eristama söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning 

tutvustame mürgiste seentega seotud ohtusid. Analüüsime seente ja samblike mõju looduses. 

Päevakava 

 Retkejuhi tervitus, tutvustus. 

 Tutvumine näitusega „Samblad, samblikud ja puuseened”. 

 Filmi „Seened-mitte ainult söögiks“ vaatamine. 

 Seeneretk Kauksi oja-rajal. 

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1224
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1225


 Töölehtede täitmine. 

 Tee joomine, lõke. 

 Kompekotid retkel räägitud asjadest. 

Seos õppekavaga 

I kooliaste - Organismide rühmad ja kooselu. Organismide mitmekesisus ja elupaigad. Aastaajad. 

Väärtused ja hoiakud. 

II kooliaste – Elu mitmekesisus Maal. Mets elukeskkonnana. Elukeskkond Eestis. 

III kooliaste – Seente tunnused ja eluprotsessid. 
 

https://loodusegakoos.ee/metsakool/16766 

 

 

Teemad 

Metsaloodus 

Sihtrühm 1.-3. klass  

4.-6. klass  

7.-9. klass  

10.-12. klass  

Toimumisaeg Sügis 

Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp 

jagatakse eraldi programmideks 

Kestus 2-4 tundi 

Raja pikkus 1,5-3 km 

 

 

3. Sügise värvid. Kauksi looduskeskus .Grupp 20 in. , 2 rühma 

 

Klassid-2.A,2.C 

Tutvustame sügiseses looduses toimuvaid protsesse. Selgitame, kuidas loodus valmistub talveks 

ja kuidas üldse tekib värviküllus. Räägime sellest, kuidas erinevad organismid kindlustavad enda 

püsimajäämise karmides talve tingimustes. 

Päevakava 

 Vaatleme ja räägime erinevatest organismidest sügiseses looduses. 

 Kuidas ja kes valmistub uueks eluringiks? 

 Inimese ja looduse vastastikustest mõjudest. 

 Mängud erinevatele vanustele. 

 Kokkuvõtete tegemine. 

 Töölehtede täitmine, ristsõnade lahendamine. 

Seos õppekavaga 

Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened 

eri aastaaegadel. 
 
https://loodusegakoos.ee/metsakool/16769 

 

Teemad Looduses liikumine 

Sihtrühm Eelkool  

1.-3. klass  

4.-6. klass  

Toimumisaeg Sügis 



Grupi suurus 20 õpilast +  2 saatjat, suurem grupp 

jagatakse eraldi programmideks 

Kestus 2-4 tundi 

Raja pikkus 1,5-3 km 

 
 

 

4. Puud ja inimesed. Oandu looduskeskus .Grupp 20 in. , 2 rühma 

 

Klassid-2.B,3.B 

Programmi kaudu õpitakse tundma meie tähtsamate metsapuude omadusi ja seda, milleks 

inimesed neid kasutanud on nii minevikus kui tänapäeval. Uuritakse puude kütteväärtust, 

proovitakse saagimist ja puu koorimist. Metsaretkel saadakse teada, missugune mets kuskil 

kasvab ja kui vana see on. Pikemal programmil ka mõõdetakse puid ja vaadatakse  missuguseid 

töid sellises metsas on tehtud ja oleks edaspidi vaja teha. 

Päevakava 

 Programm küünis. Puuriitade võrdlus, puude järjestamine kütteväärtuse järgi, saagimine ja lattide 

koorimine. 

 Vanade ja uute metsatööfilmide katkendite vaatamine külastuskeskuse saalis. Puidunäidiste ja 

metsatööriistadega tutvumine. Külastuskeskuse ekspositsiooniga tutvumine. 

 Grupitöö mõistatamismänguga „Puude ruudud“. Väiksematele meisterdamine. 

 Metsaretk pikkusega 2-4,6 km, vastavalt vanusele ja soovile. 

 Kaasavõetud eine söömine Oandu külastuskeskuse lõkkeplatsil või lõkkeonnis. 

Seos õppekavaga 

Eesti metsad. Puuliikide bioloogiline ja majanduslik iseloomustus. Metsamajanduse inimmõju 

metsale. Mets ajaloos ja kultuuripärandis. 
 

https://loodusegakoos.ee/metsakool/16786 

 

Teemad Metsandus 

Pärandkultuur 

Sihtrühm Eelkool  

1.-3. klass  

4.-6. klass  

7.-9. klass  

10.-12. klass  

Toimumisaeg Läbi aasta 

Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp 

jagatakse eraldi programmideks 

Kestus 3-4 tundi 

Raja pikkus 2-4,6 km 

 
 

 

5. Metsarahva sügisesed toimetused. Aegviidu looduskeskus. Grupp 20 in. , 2 rühma 

 

Klassid-3.C,3.D 



Sügisel on omad tunnused, hääled ja lõhnad. Läheme meiegi metsa uurima, mida sügisene mets 

meile pakub. Et tunda läbi oma meelte kes, kus ja kuidas valmistab ennast ette pikemaks 

puhkuseperioodiks ning kuhu on kõik linnud pagenud. 

Toimumiskoht: kas Sõõriksoo loodusrada, Uuejärve loodusrada, Paukjärve 

loodusrada või Kakerdaja loodusrada. 

Päevakava 

 Sissejuhatus, Kõrvemaa tutvustamine, ülevaade teemast, kodukord ja päevakava. 

 Loodusretk loodusradadel (juhendatud loodusretk, töölehtede täitmine rühmatööna, mängud ja 

ülesanded vastavalt osalejate vanusele). 

 Päeva lõpetamine lõkkeplatsil, kaasavõetud eine söömine, kokkuvõte töölehtedest. 

Seos õppekavaga 

Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja loomad, mitmekesisus. Organismide rühmad ja kooselu. 

Taimed, loomad, linnud, seened, mikroorganismid. Kooslus. Liik. Toiduahelad. Aastaajad. 

 

https://loodusegakoos.ee/metsakool/16791  

 
htt 

Teemad Metsaloodus 

Sihtrühm Eelkool  

1.-3. klass  

4.-6. klass  

7.-9. klass  

10.-12. klass  

Toimumisaeg Sügis 

Grupi suurus 20 õpilast + 2 saatjat, suurem grupp 

jagatakse eraldi programmideks 

Kestus 2-4 tundi 

Raja pikkus 1,5-5 km 

 

 
6. Seemnest kasvab puu.  Sagadi looduskool.Grupp 24 in. , 2 rühma 

 

Klassid-1.A,3.A 

 

Eestimaa tavalisemate puude tundmine lehtede, õite ja viljade järgi ning puu areng seemnest suureks 

taimeks. 

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased 

Grupi suurus            kuni 24 õpilast 

Aeg                             3,5 tundi 

Toimumisaeg             kevad, sügis 

Hind 150 € / grupp 

Seos õppekavaga:Loodusõpetuse teemale: organismid ja elupaigad 

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng. 

  

Eesmärgid: 
Õpilane: 

            märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha puid ja metsamaastikke; 

            kirjeldab puid erinevate meeltega saadud teabe alusel; 

            tunneb kodukoha levinumaid puuliike; 

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1545
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1549
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1551
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1551
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1225


            arvestab taimede vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult; 

Sisu: 
1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1,5 tundi 

•          Tutvumine, kodukord 

•          Eestimaa tavalisemate puuliikidega tutvumine näitusel Puudest algab mets 

•          Puudest algab mets töölehe täitmine 

  

2. Loodusretk ~2 tundi 

•          Tähtmõistatuse lahendamine Sagadi pargi puude rajal 

•          Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede 

uurimine 

  

Õppematerjalid, vahendid 

                                                            1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon 

                                                            2.      Puude doomino kaardid 

                                                            3.      Puudest algab mets tööleht 

                                                            4.      Puude mapp 
  

 

http://sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/1-3-klass/seemnest-kasvab-puu 
 
 

Valmistas ette : 

Jelena Vassiljeva 
25.02.2018 

(digitaalallkiri) 

 

 

 


