Eesti aastaaegade võlud

MA ARMASTAN
SÜGIST/KEVADET/SUVE/TALVE
Ilmavaatlused, ilmastikunähtused, aastaajad ja nende mõju loodusele ja
loomadele.
Koostaja: Daire Gorjatško tel: 53 544 697 e-mail: dayre15@hot.ee
Programmi arendamine kestab 2011. aasta sügiseni ning programmi hakatakse pakkuma
2012. aasta kevadest.
Sihtgrupp: I kooliaste (kuni 3.klassi õpilane)
Koht: MTÜ Lilli Looduskeskus- Lilli loodusmaja
Aeg: läbi aasta (kohandatakse vastavalt aastaajale: kevad, suvi, sügis, talv)
Kestus: 2 tundi
Eesmärgid:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;tutvub
aastaajaliste muutustega;
2) taimed, loomad, seened eri aastaaegadel, nende kohanemine ja muutused;
3) oskab tuua näiteid aastaaegade erinevuste ja tegevuste kohta;
4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
5) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta
erinevatel aastaaegadel.
Päevakava:
1) Sissejuhatus looduskeskuses- RMK tutvustamine, ülevaade päevakavast, looduses
viibimise reeglid.
2) Lastega tutvumine, suhtlen lastega, rääkides nendega sügisest. Küsin nendelt
küsimusi ja eesmärk on panna nad fantaseerima ja võimalikult palju kaasa rääkima ja
avaldama oma teadmisi. Ennem retkele asumist mängime mängu, kus saame
samaaegselt mängides teada üksteise nimed.
3) Tegevused metsas. Matkarajal õpetlikud näited. Õpilased saavad pildikaardid, mida
nad peaksid metsas leidma (aastaajale vastav), leidmise korral viitama sellele ja
räägime leitud esemest. Samuti saab iga õpilane ülesandeks retke ajal märgata ja
pöörata tähelepanu looduslikule esemele, mis viitab vastavale aastaajale ja mis temale
kõige enam meeldib.Lehe värvide mäng: paneb õpilased märkama aastaaegade värve
ja tundma
4) Tegevused loodusmajas ja loodusmaja õuel. Ilmavaatlemine, lühidalt teised
ilmastikunähtustest, keskkonnamäng
5) Toidupaus. Õpilastele antakse aega tutvuda loodusmajaga. Filmi vaatamine padjatoas
ja vastavalt aastaajale laulu laulmine.
Vahendid:
• termomeeter
• pildikaardid

•
•

hetke ilmaennustused paberil
tööleht

Kokkuvõte
Lõpuringis saab iga õpilane vastata kokkuvõtvale küsimusele. Nt. milline oli kõige
huvitavam paik, kõige meeldivad tegevus sügisel jne.
Kaasa võtta oma toidukott, metsaminekuks ja ilmastikule vastav riietus ning jalanõud.
Programmi arendamine kestab 2011. aasta sügiseni ning programmi hakatakse pakkuma
2012. aasta kevadest.

