
Õppelaager „Läänemaa pärl – Hiiumaa vol 2“ 

11.-13. 08. 2020 
 

Projekti rahastas: Keskkonnainvesteerigute Keskus 

Projekti toetas KIK  5175.28 euroga. 

Projekti eesmärk: tutvustada 50-le Pärnumaa loodushuvilisele õpilasele Hiiumaa maapõue 
eripärasid, minevikus toimunud geoloogilisi protsesse ehk kuidas tekkis Hiiumaa. Uurida läbi 
praktikumide looduse elurikkust, maavarasid, kivistis ja palju muud.  

Õpiväljundid: praktikumilaager toetas põhikooli riikliku õppekava täitmist läbi 
välipraktikumide ja praktiliste tegevuste, meeskonnatöö ja vahetu kokkupuute käigus 
loodusega. (Aktiivõppe meetodid: uurimine, otsimine, võrdlemine, määramine, analüüsimine, 
seoste loomine, järelduste tegemine, vaatlemine, grupitööd, reflekteerimine jne)  
 

Õpiväljundid:  

1. Teab saare looduse ja geoloogia kujunemise lugu - teadmised mandrijää poolt Eesti alale 
kantud kivimitest.  

2. Mõistab geoloogiliste protsesside pikaajalisust ja erinevate maavarade teket ning nende 
säästmise vajalikkust. 

3. Õpib tundma saare erilisi loodusmaastike, loodusprotsesse ja eluskoosluste omavaheliste 
seoseid läbi praktika (rannavallid, rannaastanguid, rannikuluiteid). 

4. Praktiline kogemus kivimite/kivististe korjamisel, uurimisel ja kollektsiooni koostamisel.  
5. Saab ülevaate saare looduskaitse ajaloost ja selle kohta Eesti looduskaitse kontekstis.  
6. Mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimese elu sõltub loodusest (inimtegevus ja 

looduskeskkonna seos). 
7. Seostab teoreetilisi teadmisi ja praktiliselt kogetud ning teeb järeldusi (reflektsioon).  
8. Kogemus/oskus esitluste tegemiseks ja vormistamiseks, ning aitab kujundada esinemis- 

ja esitlusoskusi.  
 

Tegevused: 

Esimene päev 
Õppekäik bussiga Sarve poolsaare rannikualal koos aktiivõppeprogrammidega. 
1. "Kivimiringe ja kivistised", Hiiumaa geoloogilise ajaloo tutvustus, geokronoloogiline 
ajaskaala, Sarve poolsaarel klibuvallide tekke ja kujunemine. 
2. "Maavarad Hiiumaal" - esmased teadmised maavaradest Hiiumaal.  

Suuremõisa park fotojaht "Kivimid, mineraalid ja kivistised"  -  päeva jooksul omandatud 
teadmiste kinnistamine. 

Teine päev 
Suuremõisa park-  4 õuesõppe praktikumi, välja töötatud Pernova Hariduskeskuse õpetajate 
poolt: 
1. Hiiumaa maavarad - isikliku maavarade kollektsiooni koostamine. Maavarad Hiiumaal ja 
Eestis. 
2. Kivistises ja kivimid - eelmisel päeval korjatud kivististest ja kivimitest kollektsioon 
koostamine.  



3. Looduskaitse Hiiumaal ja selle ajatelg – ajatelje visuaalne maastikumäng- looduskaitse 
ajalugu Hiiumaal. 
4. Hiiumaa maastikud ja nende eripärad - erinevad maastikud, loodusprotsessid ja eluskoosluste 
omavaheline seos. 
 

Õppekäik Ristnale ja Palade Loodushariduskeskusesse - õppeprogrammid  „Soela ja Palade 
metsarada“ ja „Rändkivi radadel“. 
  
Õhtune reflektsiooniring. 
Filmiõhtu "Fossiilide imepärane maailm“ ja  viktoriin. 
 
Kolmas päev 
Laagri omandatud teadmiste reflekteerimine, eakohased esitlused kaasõpilastele.  
 

Õppekäik Kõpu poolsaarele- praktikumid eriliste loodusmaastikega tutvumine (rannavallid, 
rannaastanguid, rannikuluiteid) ja geoloogiliste eelduste kujunemise ning geoloogiliste 
protsesside mõjust loodusmaastike kujunemisele.  
 

Õppematerjalid: Hiiumaa geoloogiateemaline töövihik, valminud Pernova Hariduskeskuse 
õpetajate koostöös. 

 

Projektijuht 

Astrid Viik 

 

 


