
Projektis osalevad rühmad Päikesekiir, Krõllid, Muumid, Õnneseened, Lepatriinud, Oravad, 

Mõmmid, Sipsikud. 

Mõmmide rühma 

lapsed osalevad 

RMK Kiidjärve 

külastuskeskuse 

programm „Elas 

metsas mutionu“ 

Elas metsas mutionu Kas te teate, 

kus ja kuidas elab mutionu? Kas 

tema kodu on ikka kadakpõõsa juure 

all, nagu ütleb laulusalm? Mida 

mutid söövad ja kuidas nad oma 

toidu hangivad? Mis on nende 

lemmiktoiduks? Nendele ja paljudele 

teistele küsimustele otsime mängude 

ja tegevuste abil vastuseid meie 

tubases loodusõppeprogrammis. 

Lapsed tunnevad kodukoha 

metsloomi. Saavad aru liikide 

omavahelistest seostest. 

Lapsed mõistavad 

inimtegevuse mõju loodusele 

ning kujuneb 

keskkonnasõbralik hoiak. 

2018 

18.sept 
  

Sipsiku rühma 

lapsed külastavad 

Tartu Loodusmaja 

ja osalevad 

Lemmiklooma 

programmis. 

Lemmikloomatunnis kohtuvad 

lapsed küülikute, merisigade, 

laborihiirete, tšintšilja, deegude, 

punakõrv-ja kollakõrv 

ilukilpkonnade, Madagaskari 

sisiprussakate, 

ahhaattigude,akvaariumikalade ja 

viirpapagoidega. Lapsed saavad 

teada, kuidas hoolitseda 

lemmikloomade eest, värvivad 

lemmikloomapilte ja mängivad. 

Lemmikloomad aitavad lastel 

õppida sõnadeta suhtlemise 

oskust, lugupidamist looduse 

vastu ja hoolitsust nõrgemate 

eest. Lemmikloomadega 

tegelemine annab algteadmisi 

loodusõpetusest ja bioloogias. 

Lemmiklooma omamine aitab 

kaasa lapse sotsiaalsele 

arengule, toetades tema 

eneseusku. 

2018 

20.sept 
  

Lepatriinude 

rühma lapsed 

osalevad Luke 

Mõisa 

õppeprogrammis 

„Loodust uurima 

koos 

kaisuloomaga“. 

Programm Loodust uurima koos 

kaisuloomaga viiakse läbi Luke 

mõisapargis. Lastega arutatakse, 

milliste mänguasjadega ja kuidas 

mängiti mõisas 100 aastat tagasi, 

lastega arutatakse milliste 

mänguasjadega mängimine on 

säästlikum ja kuidas saaks laps olla 

kokkuhoidlikum, lastega arutatakse, 

palju on tal kodus mänguasju ja palju 

oli neid lastel palju aega tagasi. 

Lapsed meisterdavad oma 

kaisuloomale kaaslase ning lähevad 

koos kaisuloomaga väikesele 

matkale mõisaparki mängude kaudu 

otsima värve loodusest, otsima 

aastaaegade tunnuseid ning tutvuma 

mõisapargi taimedega. 

Laps mõistab mänguasjade 

taaskasutamise vajalikkust ja 

erinevaid materjale. Laps 

tunneb ära paar puuliiki ja 

nende lehed (kask, vaher, pärn, 

õunapuu). 

2018 

28.sept 
  

Päikesekiire 

rühma lapsed 

osalevad Luke 

Mõisa 

õppeprogrammis 

„Loodust uurima 

koos 

kaisuloomaga“. 

Programm Loodust uurima koos 

kaisuloomaga viiakse läbi Luke 

mõisapargis. Lastega arutatakse, 

milliste mänguasjadega ja kuidas 

mängiti mõisas 100 aastat tagasi, 

milliste mänguasjadega mängimine 

on säästlikum ja kuidas saaks laps 

olla kokkuhoidlikum, palju on tal 

kodus mänguasju ja palju oli neid 

lastel palju aega tagasi. Lapsed 

meisterdavad oma kaisuloomale 

Laps mõistab mänguasjade 

taaskasutamise vajalikkust ja 

erinevaid materjale. Laps 

tunneb ära paar puuliiki ja 

nende lehed (kask, vaher, pärn, 

õunapuu). 

2018 

28.sept 
  



kaaslase ning lähevad koos 

kaisuloomaga väikesele matkale 

mõisaparki mängude kaudu otsima 

värve loodusest, otsima aastaaegade 

tunnuseid ning tutvuma mõisapargi 

taimedega. 

Õnneseene rühma 

lapsed külastavad 

Tartu Loodusmaja 

ja osalevad 

programmis 

"Lõunamaa 

taimed ja loomad" 

Tartu loodusmaja talveaias kasvab 

palju taimi, kelle looduslik kodumaa 

on mõnes hoopis soojema kliimaga 

riigis. Samas on nende taimede viljad 

(või muud osad) meie igapäevasel 

toidulaual– banaan, kakao, ananass, 

vanill on vaid mõned, keda siin 

kohata võib. Ka lemmikloomatoas 

elutsevad küülikud, ilukilpkonnad, 

viirpapagoid jpt. jääksid Eestimaa 

külmadel talvedel hätta. 

Õppeprogramm „Lõunamaa taimed 

ja loomad“ tutvustab Tartu 

loodusmaja talveaia ja 

lemmikloomatoa asukaid. 

Programmi kestel saavad lapsed läbi 

aktiivsete tegevuste teada: kus on 

nende taimede ja loomade kodumaa 

ning miks nad Eestis kasvada/elada 

ei saa; milleks tarvitame 

lõunamaiseid taimi ja kuidas nad 

meieni jõuavad. 

Lapsed saavad teadmisi 

lõunamaa taimedest ning 

loomades. Saavad teada, 

missugused 

ilmastikutingimused on 

vajalikud nende 

kasvamiseks/kasvatamiseks. 

2018 

20.sept 
  

Krõllide rühma 

lapsed osalevad 

RMK Elistvere 

looduskeskuse 

programmil 

"Loomalapsed" 

Programm toimub loomapargi 

territooriumil. Räägitakse looma 

lastest- kellel kes sünnib, millal 

sünnib, kuhu teeb keegi pesa- kui 

teeb. Kuidas on asi metsas ja kuidas 

meil loomapargis. Räägitakse ka 

sellest, kas ja miks metsast leitud 

loomalast kohe koju kaasa ei või 

võtta. Programm lõpeb 

looduskeskuses töölehti täites ja 

meisterdades. 

Lapsed tunnevad paremini 

Eesti metsades elunevaid 

loomi ning nende 

pesitsuskombeid. Lapsed 

teavad, miks metslooma koht 

on metsas ning mis juhtub, kui 

leitud metsloomapoeg koju 

tuuakse. 

2019 mai   

Muumide rühma 

lapsed osalevad 

RMK Elistvere 

looduskeskuse 

programmil 

"Loomalapsed" 

Programm toimub loomapargi 

territooriumil. Räägitakse looma 

lastest- kellel kes sünnib, millal 

sünnib, kuhu teeb keegi pesa- kui 

teeb. Kuidas on asi metsas ja kuidas 

meil loomapargis. Räägitakse ka 

sellest, kas ja miks metsast leitud 

loomalast kohe koju kaasa ei või 

võtta. Programm lõpeb 

looduskeskuses töölehti täites ja 

meisterdades. 

Lapsed tunnevad paremini 

Eesti metsades elunevaid 

loomi ning nende 

pesitsuskombeid. Lapsed 

teavad, miks metslooma koht 

on metsas ning mis juhtub, kui 

leitud metsloomapoeg koju 

tuuakse. 

2019 mai   

Oravate rühma 

lapsed osalevad 

Elas metsas mutionu Kas te teate, 

kus ja kuidas elab mutionu? Kas 

Lapsed tunnevad kodukoha 

metsloomi. Saavad aru liikide 

 



RMK Kiidjärve 

külastuskeskuse 

programm „Elas 

metsas mutionu“ 

tema kodu on ikka kadakpõõsa juure 

all, nagu ütleb laulusalm? Mida 

mutid söövad ja kuidas nad oma 

toidu hangivad? Mis on nende 

lemmiktoiduks? Nendele ja paljudele 

teistele küsimustele otsime mängude 

ja tegevuste abil vastuseid meie 

tubases loodusõppeprogrammis. 

omavahelistest seostest. 

Lapsed mõistavad 

inimtegevuse mõju loodusele 

ning kujuneb 

keskkonnasõbralik hoiak. 

 


