Erinevad elukeskkonnad meie ümber
Võimalus valida kahe õppeprogrammi vahel „Mets ja park“ või Meri ja rannaniit“
Sihtgrupp: lasteaedade 6-7 a lapsed
Rühma suurus: 24 last või kokkuleppel
Toimumiseaeg: august – oktoober, mai - juuni
Kestus: 2x45 min (sihtkohas)
Asukoht: programmi “Mets ja park” korral Rannapark (kogunemine Rannapargi
„keskväljakul“; programmi “Meri ja rannaniit” korral Pärnu rannaniit Tervise Paradiisi tagune laudtee;
Eesmärk:
Programmi lõpuks laps:
1. oskab nimetada erinevaid taimede ja loomade elupaiku;
2. tunneb ära peamised taime- ja loomaliigid antud keskkonnas;
3. teab, kuidas saab kaitsta erinevaid taime- ja loomaliike ning nende elupaikasid;
4. oskab põhjendada, miks on taimed ja loomad vajalikud, nii looduse kui inimese jaoks;
Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mängu-, sotsiaalseid-, tunnetus- ja õpioskuseid.
Lapse oskus väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
Seos ainevaldkondadega: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse
last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema, võimaldades lapsel ümbritsevat
tajuda erinevate meelte ning aistingute abil. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja
kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab
ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
Liikumine – suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslasega arvestama.
Programmi käik:
Läbi mängu ja rühmatöö tutvutakse erinevate elukeskkonnas elavate taime- ja loomaliikidega.
Vaadeldakse ja õpitakse selgeks mõned näidisliigid.
Arutletakse, kuidas on elusorganismid omavahel seotud ning üksteisele vajalikud.
Tutvutakse keskkonnahoiu põhimõtetega ning räägitakse elukeskkondade vajalikkusest
inimestele ja teistele organismidele (nt miks inimesed vajavad metsa, kuldhänilane rannaniitu
ning miks hunt ei saa pargis elada).
Lastel võimalus rääkida oma kogemustest looduskeskkonnas (jalutuskäik, kokkupuude loomavõi linnuliigiga vms).
Kokkuvõte: vestlus, õpitu kordamine.
Vahendid: pildimaterjal, binoklid, luubid
Lisainfo: õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks
täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja
jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi
raames kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine
looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.
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