Alam-Pedja looduskaitsealal pakutavad programmid
Info ja registreerimine: Piret Valge; tel 7334162, 5273340 Piret.Valge@keskkonnaamet.ee
Läbiviimise koht

Programmi
kestus

Alam-Pedja looduskeskuses

1,5-2 tundi

Alam-Pedja looduskeskuses

1,5-2 tundi

Alam-Pedja looduskeskuses

2-3 tundi

Üks jahimees läks metsa Jahinduse olemus, vajalikkus, reguleerimine. Jahiulukid, ulukikahju.

Alam-Pedja looduskeskuses

2-3 tundi

Lasteaed, I-III
kooliaste, gümn.
I-III kooliaste,
gümnaasium
II-III kooliaste,
gümnaasium
II-III kooliaste,
gümnaasium

Kes need jäljed siia
jättis?

Alam-Pedja looduskeskuses ja selle ümbruses õpitakse tundma meie imetajaid ja
nende jäetud jälgi, lugema looduse raamatut.

Alam-Pedja looduskeskuses ja selle
ümbruses

3-4 tundi

Lasteaed, I-III
kooliaste, gümn.

Aastaring Alam-Pedjal

Mõnusal loodusretkel õpitakse tundma Alam-Pedja looduskaitseala ja temas
peituvat. Inimtegevuse jäljed looduses. Talvine programm viiakse võimalusel läbi
räätsamatkana.

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna või
Selli-Sillaotsa matkarajal
3-4 tundi

Lasteaed, I-III
kooliaste,
gümnaasium

Mängides, uurides ja erinevaid meeli tööle pannes saadakse aastaaja ja tema poolt
ümbritsevale põhjustatuga rohkem tuttavamaks. Kes kuidas hakkama saab?
Aktiivõppeprogramm, kus vaatluste, mõõtmiste ja keskkonnamängude abil
uuritakse loodust ja seal toimuvat.

Alam-Pedja looduskeskuse ümbruses
või Kirna/Selli-Sillaotsa matkarajal
1,5-4 tundi
Alam-Pedja looduskeskuse ümbruses
või Kirna/Selli-Sillaotsa matkarajal
1,5-3 tundi

Lasteaed, I kooliaste
Lasteaed, I-II
kooliaste

Alam-Pedja looduskaitseala SelliSillaotsa või Kirna õpperada
Alam-Pedja looduskaitseala Kirna
õpperada

3-4 tundi

I-III kooliaste,
gümnaasium
II-III kooliaste,
gümnaasium

Alam-Pedja looduskeskuse
lähiümbrus

2-3 tundi

I-III kooliaste,
gümnaasium

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna
õpperada

3-4 tundi

II-III kooliaste,
gümnaasium

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna
õpperada

4 tundi

II-III kooliaste,
gümnaasium

Programmi nimetus

Sisu

Reis ümber Alam-Pedja
Hättasattunud
metsloom

Tubane programm, mille käigus tutvutakse Alam-Pedja looduskaitseala ajaloo ja
põhiliste loodusväärtustega.
Metsloomade hätta sattumine. Kuidas toimida, kui oled leidnud hättasattunud
metslooma?

Looduskaitse Eestis

Looduskaitse ajalugu, põhimõtted ja tänapäevane kaitsekorraldus.

Aastaaja programm
Uudista ja uuri

Omandatakse teadmisi Alam-Pedja looduskaitsealast. Õpitakse jälgima kaarti ning
Maastikumäng looduses infotahvleid, loodust vaadeldes ja uurides lahendatakse erinevaid ülesandeid.
Tutvutakse Alam-Pedja looduskaitsealaga. Uuritakse lammimetsi ja luhti ning
Alam-Pedja lammialad
inimtegevuse jälgi Pedja jõe ääres 6,8 km pikkusel Kirna õpperajal.

Mida näen, kui vaatan?

Uuritakse veekogu - nii taimi kui ka kättesaadavaid (pisi)loomi. Praktilise tegevuse
käigus vaadeldakse, uuritakse, õpitakse kasutama lihtsamaid määrajaid, täidetakse
töölehti.
Alam-Pedja looduskaitsealal 6,8 km pikal Kirna õpperajal saadakse tuttavamaks
erinevate aasta puudega. Õpitakse tundma erinevaid puid-põõsaid võra, võrse,
lehe, õie või vilja järgi, tutvutakse looduskaitse all olevate liikidega.
Fotojaht Alam-Pedja looduskaitsealal looduskeskuse ümbruses ja Kirna õpperajal.
Õppeprogramm suunab osalejaid märkama ümbritsevat ja tekitama selle vastu
huvi, täiendavat infot otsima.

Põnev koht see Laeva
soo
Lähme külla
taimetargale

Õpperetk Alam-Pedja looduskaitsealal Laeva soos. Uuritakse, mida on näha ja
kogeda sealses ökosüsteemis teistsugust just sellel aastaajal. Inimtegevuse jäljed
looduses. Soo erinevad arenguastmed. Talvine programm viiakse võimalusel läbi
räätsamatkana.
Õpperetk Alam-Pedja looduskaitsealal Laeva soos. Uuritakse ja õpitakse tundma
metsas ja soos kasvavaid levinumaid taimi. Metsa rindelisus.

Kes selles veekogus
elavad?
Aasta puud Kirna
matkarajal

Alam-Pedja looduskaitseala SelliSillaotsa õpperada
Alam-Pedja looduskaitseala SelliSillaotsa õpperada

3-4 tundi

3 tundi
3 tundi

Sihtgrupp

Lasteaia vanem
rühm; I-III kooliaste,
gümnaasium
II-III kooliaste,
gümnaasium

