Õppeprogramm „Vahva retk Ähijärve lasterajal“
Programmi nimetus

Õpitulemus

Sihtgrupp:

Seos õppekavaga

„Vahva retk Ähijärve lasterajal“
Osalejad:
 oskavad märgata ja kirjeldada muutuseid looduses aastaaegade
lõikes;
 tunnevad tavalisemaid okas- ja lehtpuid;
 on saanud teadmisi liblika arengutsüklist;
 on saanud arendada luubi ja binokli kasutamise oskust;
 oskavad vaadelda loodust enda ümber ja märgata aastaaegadega
seotud märke;
 on saanud positiivse kogemuse looduses viibimisest;
 *on saanud aimu, mida hoiti vanasti aidas, kuidas elati elektrita,
millised olid erinevad tööriistad ja mänguasjad, mida valmistati
puidust ning millised on põhilised loodusest korjatavad
ravimtaimed.
Lasteaed, I kooliaste
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, § 17. Valdkond Mina ja
keskkond:
(1) Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.
(2) Valdkonna Mina ja keskkond sisu:
2) looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses,
elukeskkond, inimese mõju loodusele;
(3) Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:
2) suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema
mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat
tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja
maitstes, kompides, kuulates helisid;
3) lõimitakse erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist,
arvutamist, vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja
muusikalist tegevust.

Läbiviimiseks sobiv aeg:
Kestus:

Mai-september
Kuni 2 tundi

Läbiviimise koht:
Juhendaja poolt
pakutavad vahendid:
Osalejate oma varustus:
Osalejate vajalikud
eelteadmised ja oskused:

Karula rahvuspargi keskus ja Ähijärve lasterada
Binoklid, luubid, erinevad vahendid mängude jaoks
Matkamiseks sobivad riided
Oskused: kuulamisoskus




Tegevused:





Kasutatavad
õppemeetodid:
Programmi läbiviija:
Rühma suurus:

Läbi mängu tutvutakse järgnevate teemadega: puude aastaring, liblika
eluring, loomade liikumisviisid.
Õpitakse binokli ja luubi kasutamise oskust. Binokliga vaadeldakse
veelinde Ähijärvel (kui linde pole, vaatame Ähijärve teisele kaldale).
Luubiga uuritakse varakevadel ja hilissügisel puude pungasid, muul
ajal vaatame niidutaimede õisi.
Piilutakse pesakastidesse ning pesakastide näitel saadakse info
erinevate lindude pesade ja munade suuruse kohta.
Rajal õpitakse tundma tavalisemaid okas- ja lehtpuid. Sügisel õpime
tundma puude viljasid.
Otsimismäng looduses – ülesanne on leida erinevat värvi asju
loodusest, mida hiljem värvi ja materjali järgi rühmitame.
Uurimise ja võrdlemise ülesannete vahel liikumismängud.
*Soovi korral tutvume pärandkultuuri teemalise ekspositsiooniga
aidas, kus lastel on võimalus vaadata vanaaegseid mänguasju,
tööriistu ja proovida terade jahvatamist käsikiviga.

Matk, mäng, vaatlus luubiga ja binokliga, võrdlemine ja rühmitamine.
Helen Kivisild, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist,
tel 5251552, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee
kuni 25 õpilast

