Putukate maailmas
Programmi eesmärk: Lapsed õpivad tundma levinumaid putuka seltse ning nende tunnuseid
(näiteks mardikalised, sihktiivalised, kahetiivalised, liblikalised ja kiletiivalised). Tunnevad
putukate anatoomiat ja nende arengut. Saavad teada milleks on putukaid vaja (taimede ja
loomade aitajad, kasvu piirajad, koristajad). Oskavad looduses tähele panna putukate
tegevusjälgi.
Sihtgrupp: 8.klass
Töövahendid: Töölehed, pliiatsid, 50x50 cm kast, pintsetid, plastkarbid, putukate kaardid jne.
Programmi kava:
1. Sissejuhatus: päeva kava tutvustamine, reeglid, tutvumismäng.
2. Loodusmajas putukate lihtne klassifitseerimine (8. Klassi bioloogiaõpiku põhjal) :
liblikad, kahetiivalised, ühiselulised putukad ja mardikad. Need asetsevad neljal
erineval laual ja igal laual on palju erinevaid lipikuid putukatele omaste ja
mitteomaste lausetega. Iga laps tõmbab endale putuka kaardi kus on peal pilt ja tema
kirjeldus, siis peab ta mõtlema millisesse neljast variantidest ta sobib ning läheb selle
laua juurde. Siis püüavad lapsed koos valida sobivad lipikud vastavalt sellele millised
putukad neil on (Nt. mardikaliste juurde sobivad kattetiivad, kuus jalga, tugev
kitiinkest jne). Selle käigus arutatakse erinevate putukate omadusi enne õue minekut.
3. Mälu treenimise mäng õues- see on selleks, et ka putukaid võib näha ainult korraks
ning siis peab ju meelde jätma milline see putukas oli, et teada kes ta täpsemalt oli.
Mänguks on kogutud erinevaid asju loodusest (kivi, männikäbi, lehiseoks, kuivanud
tamme leht jne) ja need on laotatud laiali rätiku alla. Rätik võetakse asjadelt ära ja
lastel on aega 10-15 sekundit et jätta meelde kõik asjad ning mälu järgi samasugused
otsida. See mäng on väikestes gruppides.
4. Retk looduses, natuke metsas, natuke heinamaal ja pargis. Moodustatakse grupid kuni
5 last grupis. Iga grupp saab töölehe ja vahendid putukate otsimiseks. Kolmes kohas
otsivad lapsed ise putukaid ja määravad kuhu seltsi nad kuuluvad ja ka seda, et mis on
selle putuka tähtsus. Oluline on loendada kui palju putukaid ja muid ussikesi 50cm2
leiti ning arvutada putukate ja ussikeste protsendiline osakaal. Samuti arvutada leitud
putukate arvu järgi, kui palju on siis 1km2 umbes putukaid. Metsas vaadatakse veel
üraskite tegevusjälgi ja võib ka neid määrata. Räägitakse putukate tähtsusest ja
vajalikkusest.
5. Söögipaus
6. Loodusmajas on putukate ehituste kokkupanek, vaegmoonde ja täismoonde
kujutamine. Grupitöö, iga grupp paneb ühele suurele paberile tükkidest kokku näiteks
liblika, mardika, mesilase ja kärbse. Samuti vastavatest tükkidest vaeg- ja täismoonde.
7. Maastikumäng mis kordab päeval õpitut.
8. Kokkuvõte päevast

