
ÕU ON ABIKS 
ÕUESÕPPE KÄSIRAAMAT

Tallinn 2013



ÕU ON ABIKS 
ÕUESÕPPE KÄSIRAAMAT

2013

Tallinn

MINU PUU:  

Kristiina Orgla, Külvi Kalmet, Krista Sild, Marge Liias ja Kerti Ait

MEREÄÄRNE RAHVAS: 

Lada Mehikas

SALAPÄRASED PISILOOMAD: 

Triin Edovald

LOODUSKOOLID KUI ÕPPETEGEVUSE RESSURSIALLIKAD: Anna 

Westerlund

Fotod:  

Roosi Mehikas, Marge Liias, perekonnad Puu ja Tolmats, Eva Luure www.keskkond.ee 

Illustratsioonid:  

Roosi Mehikas

Lisad:  

Katrin Käbin (kõik rannikuliigid), Aitän Jagafär (ilmakaared), Liisi Tani 

(Eesti kalad)

Tõlge:  

Kaja Sakk

Koostas ja toimetas:  

Lada Mehikas

Trükikoda:

Printhouse



A astatel 2011 kuni 2013 viidi Comenius Regio prog-
rammi raames Rootsis, Norrtäljes ja Tallinnas läbi 
Comenius Regio ühisprojekt „Loodus kui pedagoogi-

line õppevahend“ (Nature as a Pedagogical Tool – NATOOL), 
mille eesmärgiks oli loodushoiu ja säästliku käitumise propa-
geerimine ning õuesõppe väärtustamine.

Projekti partnerid Eesti poolt olid Tallinna Haridusamet, 
Tallinna Nõmme Põhikool ja MTÜ Nõmme Loodusmaja ning 
Rootsi poolt Norrtälje omavalitsus, Montessoriskolan, Svan-
berga Skolan ja Uppsala Ülikooli Erkeni Laboratoorium.

Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, 
isetegemise ja kogetu teistele vahendamisega. Siin käsiraama-
tus pakume näiteid kahe maa õpetajate erinevatest program-
midest, mis loodetavasti inspireerivad teid ise õuesõppetunde 
läbi viima. Iga õuesõppetund sünnib koostöös looduse, õpetaja 
ja õpilastega - ei ole olemas programmi, mis hoiaks oravat just 
teile sobival ajal sobiva puu otsas! Küll aga oskab avatud meel-
tega õpetaja kõike looduse poolt pakutut oma õppeprotsessis 
ära kasutada.

Uue põhikooli riikliku õppekava kohaselt võib kool korraldada 
õpet väljaspool kooli, sealhulgas õues. Õuesõpe ongi koolidele 
taas uueks väljakutseks, kuidas õpetada lisaks loodusõpetusele 
ka teisi õppeaineid ning korraldada praktilisi tegevusi õues. 
Soovime kõikidele koolidele ja õpetajatele julget pealehakka-
mist ning julgust uudsete lähenemisviiside kasutamisel. Antud 
käsiraamat püüab selleks igati abiks olla.

Täiendavaid materjale samal teemal leiate Tallinna Haridus-
ameti kodulehel ja MTÜ Nõmme Loodusmaja kodulehel.

Mõnusat õues õppimist!



MINU PUU
Kuula südamega puude kõnelust…
Fr. R. Kreutzwald
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Eesmärk:

•	 kasvatada lugupidamist looduse vastu, luua emotsionaalne 
kontakt inimese ja ühe kindla loodusobjekti vahel teda 
pikema perioodi jooksul jälgides (neli õppeaastat, neli aas-
taaega).

Soovitusi õpimapi koostamiseks algklassides

I klassis
•	 Vali üks puu, mis kasvab Sinu koduaias või mida Sul on 

lihtne vaadelda.
•	 Kirjuta puu nimi, joonista või fotografeeri teda erinevatel 

aastaaegadel.
•	 Põhjenda, miks valisid just selle puu.
•	 Joonista puu leht.
•	 Kirjuta alati juurde kuupäev, millal Sa oma puud vaatlesid.

II klassis
•	 Kirjelda ja joonista oma puu vilju, õisi, milleks saab neid 

kasutada (ravimtaimena, õlina jne).
•	 Milleks kasutatakse Sinu valitud puuliigi puitu?
•	 Kirjuta, kes on  puu sõbrad ja vaenlased (linnud, loomad, 

putukad jt). 

III klassis
•	 Joonista puu oks ja tee herbaariumilehed oksast, pungast, lehest, õiest. 
•	 Kirjuta esimesele lehele juurde puu ladinakeelne nimetus.
•	 Jälgi õhutemperatuuri seoseid muutustega puul (leh-

tede kasvamine,  värvimuutus, langemine, pungade 
puhkemine).  Koosta muutuste graaf ik (kuupäev, 
temperatuur, muutus)

•	 Uuri välja, kuidas on selle puuliigi nimi inglise või saksa keeles.
•	 Puu kontuurile lisa, sõnad juur, tüvi, oks, võra, latv, leht/okas, 

puukoor  inglise keeles.
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IV klassis
•	 Milline on puu seos eesti rahvakultuuriga? 
•	 Kirjuta ise/ leia mõni loits, regilaul, muistend, muinasjutt, 

vanasõna, mõistatus.
•	 Otsi oma puu liigikaaslasi metsast või õuealalt.
•	 Otsi puu võõrkeelseid nimetusi ja pane need kirja (rootsi , 

soome , vene , läti vm keeles).
•	 Kirjuta, millised muutused toimusid Sinu puuga? Kuidas 

Sulle see töö meeldis ja kas muutusid ka ise?
•	 Võimaluse korral istuta ise üks puu.

Paula Puu puu.
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M a valisin hobukastani sellepärast, et mulle meeldivad selle 
puu siili moodi viljakestad ja ilusad pruunid viljad. Veel 
meeldivad mulle kastani juures selle lehed, mis on suured 

nagu lehvikud. 

Kui ma poole aastaseks sain, istutasid minu vanemad koos sugulas-
tega minu sünni puhul hobukastani puu. See kasvab juba kümnendat 
aastat minu vanaonu maakodu õuel Võrtsjärve ääres.

•	 Paula Puu, Tallinna Nõmme Põhikool, 3b klass   
2012/13 õppeaasta 

LUGEMISEKS

Kes on kõige vägevamad?

K õige vägevamad oma jõu poolest on need maa lap-
sed, kes kõige sügavamalt maa seest oma jõudu 
võtavad. Need on puud. Mitte kellelgi teisel ei jätku 

jõudu maa seest nii palju vett kätte saada, kui puudel seda 
vaja on.

Meie seda vägevust päriselt küll ei näe, aga küllap saame aru. 
Sest räägime ju vägevatest, võimsatest ja jõulistest puudest, kui 
neid oleme näinud.

Puud on meist suuremad. Nende ladvad liiguvad kõrgel 
meie peade kohal, meie võime ainult nende varvastel tallata. 
Puud on meist vanemad. Mõned neist elavad mitmesaja aasta 
vanuseks. Meie saame näha ainult üsna lühikest aega nende 
pikas elus. Puud kasvasid siin maal ammu enne, kui ükski 
inimene siia jõudis. Meie oleme nende külalised, sest meie 
tulime siia hiljem. Puud saavad väga hästi ilma meieta elada. 
Meie ilma puudeta elada ei saa.
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Küllap me tahaksime ka ise niisama vägevad ja võimsad olla. Oleme 
ju kõik sellesama maa lapsed ja tahame, et iga puu oleks meile nagu 
õde või vend.

Me ei ela küll metsa sees, aga puud on ikka meie ümber, kuhu 
me ka ei vaataks. Isegi see raamat on ju kunagi puu olnud. Ja 
ükskõik, kus me ka ei elaks, ikka tahame, et  meie ümber puud 
kasvaksid, et oleks natuke metsa moodi.

Me oleme ju üsna puude sarnased. Kui me tahame, et keegi 
oleks meie lähedal, siis ütleme: „Ole minu juures!“ Küllap siis 
on meil juured nagu puudelgi…

Kui mõnel on õnnetus juhtunud või ta on meeleheitel, siis 
öeldakse vahel: „See mees on maha murtud!“

Viisakas inimene ei hakka kunagi puud niisama maha raiuma. 
Alati tuleb enne puuga rääkida, tuleb öelda, milleks teda vaja 
on ja lubada midagi vastu anda. Näiteks istutada uus puu.

Siis on ka puud meie vastu sõbralikud. Nad võtavad meid oma 
varju, kui oleme vihma kätte jäänud. Nad kaitsevad ja soojendavad 
meid. Ega siis ilmaasjata öelda, et mets on vaese mehe kasukas. 
Külma ja tuulise ilmaga on metsas alati soojem kui lagedal.

Metsad on Eestimaa lemmiklapsed. Küllap sellepärast, et nad 
ka ise oma maa eest hoolitsevad.

Nad väetavad ja toidavad tema pisiolevusi oma lehtede ja okas-
tega, hoiavad oma juurtega koos kõige paremat mulda. Ja mis 
eriti tähtis- hoolitsevad selle eest, et maa liiga ära ei kuivaks. Sest 
maa saab elada ainult koos veega. Kõik tema maa lapsed tahavad 
juua. Ilma veeta ei saa keegi elada.

„Kõik on ju ime“ Tõnn Sarv, Eesti Raamat 1985
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See on kuulus iluõunapuu sort. 
Iluõunapuu pole iseseisev õunapuu 
liik, vaid on saadud eri liikide ja 
sortide ristamise tulemusel.
See sort on Eestis juba kaua olnud. 
Iluõunapuudel on dekoratiivne 
lehestik, palju õisi ja ilusat värvi 
viljad. Iluõunapuude viljad on 
väikesed, hapud ja kõvad. Neid 
võib tarvitada toiduks, kuid need 
pole eriti hea maitsega.
See puu kasvab aeglaselt. Ta on 
meie aias olnud juba aastaid, kuid 
on alles umbes inimesekõrgune. 
Kunagi võib ta kasvada umbes 5m 
kõrguseks.

Iluõunapuu ´Royalty´
Malus hybrid

Ma valisin jälgimiseks 
iluõunapuu, kuna sellel puul 
on meie aias kevadel kõige 

ilusamad õied. 

Lehed on sellel puul tumepunased. See on 
kõige punaselehelisem õunapuu sort. 
Sügisel on ta lehed pruunikaspunased.

Õied on algul mustajaspunased, hiljem 
tumepunased, 3,5-4 cm suured. See puu 
õitseb mais. 

Viljad on samuti tumepunased. Need on 
1,5 cm suured. Selle puu väikesed õunad 
on sügisel lehestiku vahel üsna 
märkamatud.

sügis

talv

kuivatatud sügisene leht

vili sügisel

7.10.2012

7.10.2012

9.12.2012
Mona Tolmats,   
Tallinna Nõmme Põhikool, 3b klass 2012/13 õppeaasta
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PRAKTILISED TÖÖD

Töövahendid: 

1. Puidust kepid pikkusega 1 m ja 0,5 m
2. Ripplood.
3. Võrdhaarne täisnurkne kolmnurk.
4. Mõõdulint.
5. Paber ja pliiats. 
 
Algandmed: minu grupikaaslaste sammu pikkus

1. .......................................sammu pikkus on.................................m
2. .......................................sammu pikkus on.................................m
3. .......................................sammu pikkus on.................................m

Künka suhtelise kõrguse määramine
 
Töö käik:  

•	 Seisa künka jalamil näoga künka poole.
•	 Aseta 0,5 m kepp selle külge kinnitatud ripploodiga verti-

kaalselt mäe jalamile. 
•	 Kontrolli, et ripploodi asend oleks kepiga paralleelne. Sel 

juhul on kepp vertikaalasendis.
•	 Pane täisnurkne kolmnurk lati ülemise serva juurde 

nii, et kolmnurga horisontaalne haar oleks suuna-
tud künka nõlva poole.

•	 Juhata oma kaaslane sinna, kuhu näitab kolm-
nurga horisontaalse haara ots.

•	 Vii mõõtekepp kättenäidatud kohta ja korda mõõtmist, kuni 
jõuate künka laeni. 

•	 Kolmas kaaslane jälgib ja kirjutab üles, mitu korda mõõtmist sooritati. 
•	 Kirjutage andmed tabelisse ja tehke vastavad arvutused.
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Kepi pikkus Mõõtmiste  
sooritamise arv.

*Arvutused: 
Kepi pikkus * mõõtmiste  arv

*Künka 
kõrgus.

Puu mõõtmine, kasutades puu varju ja kepi varju pikkust.
 
Töö käik: 

mõõda oma sammu pikkusega  ära 1 m kepi varju pikkus, 
mõõda oma sammu pikkusega ära puu  varju pikkus, kirjuta  
andmed tabelisse ja tee vajalikud arvutused.    

Kepi 
pikkus

Kepi 
varju 
pikkus

Puu 
varju 
pikkus

Arvutused:
*puu  pikkus= kepi pik-
kus * puu varju pikkus/ 
kepi varju pikkus.

*Puu 
pikkus.

Puu mõõtmine, kasutades võrdhaarset kolmnurka. 
 
Töö käik:   

•	 Märgi puu oma silmade kõrguselt ära (hoia oma sõrme puul 
silmade kõrgusel). 

•	 Mõõda ära puu kõrgus maapinnast kuni silmade kõrguseni. 
Märgi silmade kõrgune koht puul ära (näiteks teine kaas-
lane hoiab sõrme vastaval kõrgusel puul) 



12

•	 Aseta võrdhaarne kolmnurga teravnurk oma silmade kõrgu-
sele kahe silma vahele nii, et kolmnurga üks külg asetseks 
puuga paralleelselt. 

•	 Liigu selg ees puust nii kaugele, et  puu mahuks sõrmega 
märgitud kohast kuni tipuni kolmnurga  kahe haara vahele.

•	 Kolmas kaaslane loeb, mitu tema sammupikkust on puust 
kolmnurka käes hoidva õpilaseni.

•	 Kirjutage andmed tabelisse ja tehke vajalikud arvutused. 

Sammude arv 
puust kuni 
kolmnurgaga 
kaaslaseni.

Puu kõrgus 
maapin-
nast kuni 
silmadeni.

Kaugus puust 
meetrites 
sammude arv 
*sammu pikkus

*Puu pikkus
kaugus puust meet-
rites + puu kõrgus 
maapinnast sinu 
silmadeni.

 
Puu ümbermõõdu mõõtmine.
 
Töö käik: 

•	 Vali koolimaja õuelt (pargist) kaks puud, määra nende liik.
•	 Mõõda mõõdulindiga puu ümbermõõt 1, 3 m kõrguselt. 

Esimese puu ümbermõõt:    …………m

Teise puu ümbermõõt:         …………m

•	 Arutlege, milline puuliik on kogu klassi mõõtmistulemusi 
arvesse võttes  koolimaja õuel (pargis) valdav ja millise liigi 
esindajad on kõige jämedamad. Miks?



MEREÄÄRNE  
RAHVAS
Sihtgrupp:  põhikooli I ja II aste  
Koht:   rand Läänemeres ääres
Kestvus:  2-3 tundi
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Eesmärgid: 

•	 õpilane orienteerub ilmakaartes
•	 saab aru Läänemere ja meie kodumaa geoloogilisest  

kujunemisloost
•	 tunneb liike Läänemere ja ranniku elustikust
•	 teab Läänemerd ümbritsevaid riike
•	 mõistab Läänemere kaitse vajadust
•	 õpilasel kujuneb arusaam loodusest kui tervikust

Vastavalt kooliastmele ja õppekavas määratule käsitletakse 
erinevaid teemasid suurema või vähema tähelepanuga. 

Seos õppekavaga: 

Loodusõpetus I kooliaste: Inimese meeled ja avastamine. Organis-
mid ja elupaigad. Minu kodumaa Eesti.
Loodusõpetus II kooliaste: Läänemeri elukeskkonnana. Loodus- 
ja keskkonnakaitse Eestis.

Vahendid: 

•	 paikkonna kaart, Läänemere kaart
•	 temaatilised illustratsioonid, määrajad
•	 kompass
•	 värvilised nöörid 
•	 igale lapsele väike korjekott 
•	 prügikott

Sissejuhatus

Õpilastest moodustatakse ring, tutvustatakse reegleid 
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•	 üldreeglid - rühm püsib koos, kokkukutsumise märgu-
anne, kuidas sõna saab, vette lähme ainult loaga/vette 
ei lähe (vastavalt ilmale ja vanusele), tundmatud asjad 
jätame puutumata ja näitame esmalt õpetajale jne

•	 kohalikud reeglid – kõrreliste lehed võivad kätte lõigata,  
panga peale/alla ronimise ohud jne. Soovitav panna oma 
ranna kohta kokku lihtsad „meie ranna reeglid“ printida 
need välja, ühiselt läbi vaadata ja täitmiseks võtta (siis on 
hea probleemide ilmnemisel reeglid koos üle lugeda)

Ilmakaared

Keeratakse selg ringi sisse ja vaadatakse pihkudest moo-
dustatud „binokliga“ umbes minuti jooksul otse-suunas. 
Nähtu jäetakse meelde. Tagasi ringi sisse keerates pan-
nakse kompassi abiga paika ilmakaared ja õpilased hakka-
vad rääkima, kuhu ilmakaarde keegi vaatas ja mida nägi. 
Selliselt pannakse kokku konkreetse ranna-ala üldpilt ja 
ühtlasi jagatakse õpilased ilmakaarte järgi kaheksasse 
rühma (vastavalt klassi suurusele on igas rühmas 2-4 
õpilast). 

Iga rühm peab mäletama oma nime (ilmakaart) ja teadma 
oma asukohta teiste ilmakaarte suhtes. Selleks võib paar 
korda läbi mängida mängu KOMPASS – õpetaja on kom-
passinõel, tema ette sirutatud käed näitavad põhjasuunda; 
lastele antakse käsklus kaootiliselt liikuda, õpetaja liigub 
samuti, mingil hetkel jääb ta käed ees seisma ja hüüab 
„kompass“; nüüd peavad õpilased rühmadena (ilmakaar-
tena) paigutuma õigele kohale ümber õpetaja. „Kompass“ 
on valmis siis, kui kõigi rühmade kõik liikmed õiges kohas 
seisavad. Seda mängu võib päeva jooksul erinevates olu-
kordades korrata. Mäng õpetab rühmatööd ja ilmakaarte 
omavahelist paigutust.
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Läänemeri

Kasutades määrajaid, kaarti ja temaatilisi illustratsioone, tut-
vustab õpetaja Läänemere teket, levinumaid kalaliike, plank-
toni tähtsust kalade arvukusele, mere ning ranniku taime- ja 
linnuliike jms. Enda ümber vaadates leiavad lapsed erinevaid 
elusolendeid või jälgi neist – aidake lastel kokku panna tervik-
pilt ökosüsteemist, kaasates ka inimese tegevust.  

Praeguseks on Läänemeri üks laevatatumaid meresid maailmas, 
aga mis liikus selle mere kohal 10 tuh aastat tagasi, millega liiku-
sid merd mööda inimesed 5 tuh aastat tagasi, millega eelmisel 
aastatuhandel ja millega praegu. Rääkida saab Läänemere nime-
dest (Ostsee, Balti meri), Läänemere riikidest ja rahvastest. Kas 
keegi oskab sõna „meri“ öelda erinevates Läänemere rahvaste 
keeltes. Valige veel mõned tuntumad sõnad, millega mängida.

Pudelipost, leitud Nõmme loodusmaja õpilaste poolt 23.10.2012 
õpperetkel Varbla rannas, postitatud mõni kuu varem Lätis 
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Mereäärsed rahvad on alati merelt ande saanud - rühmadele 
jagatakse kotid ja nad saadetakse randa mööda „korilema“. 
Eelnevalt tuletatakse meelde, mida tohib ja mida ei tohi korjata 
ning kui kaugele on lubatud minna. Võib rühmade või liitrüh-
made kaupa jagada kätte rannalõigud, need värviliste nööridega 
märgistades. Kindlaks määrata tuleb ka see, kui kaugele vee pii-
rist (mandri poole) võib minna. Korjamise aeg kujuneb vastavalt 
rannale ja ilmale. Korilustegevuse lõppedes võetakse seltskond 
kokku – kui on planeeritud väike eine, sobib see ajaliselt siia.

Korjatud materjale saab mitmeti rühmitada, rühmitada võib 
meeskonna siseselt või kõikide meeskondade materjale kokku 
võttes  –  sõltub leidude hulgast

•	 elutud asjad ja elus asjad
•	 looduslikud asjad ja inimtekkelised asjad
•	 floora ja fauna
•	 leidude värvi järgi
•	 leidude suuruse järgi

Lisamaterjalide kaasabil püütakse määrata leidude – tigude 
ja karpide kojad, taimede viljad jms  liigilist kuuluvust. Toetu-
des leidudele sobib arendada teemat Läänemere ökoloogiast, 
soolsuse tasemest, reostus-koormusest ja kaitse vajadusest.

Leidudest võib kokku panna rühmade kaupa eraldi või kogu 
seltskonna ühise pildi. Pildiraamideks sobivad värvilised nöörid. 
Enne lahkumist võetakse nöörid ära, arutletakse, mis sobib/ei sobi 
loodusesse ja korjatakse prügikotti ka inimtekkelised rannaleiud. 

Kui tegemist on klindialuse rannaga, saab asju rühmitada ja leidu-
dest pilti teha rannast eemal. Kui tegemist on liivarannaga, saab 
sobiva ilma korral päeva lõbusaks lõpetuseks teha rühmadevahe-
lise liivaskulptuuride võistluse (sobib võrdselt nii 1. kui 6. klassi 
õpilastele) ja rannaleide kasutada skulptuuride kaunistamiseks. 
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Näiteid Läänemere selgrootutest



SALAPÄRASED 
PISILOOMAD
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S ee on lühike ülevaade linnas pesitsevatest pisii-
metajatest (Tallinna näitel), nende iseloomulikest 
tunnustest ning võimalustest käsitleda antud teemat 

erinevates ainetundides. Seda materjali kasutades saab:

•	 õpetada lapsi märkama nii väikeseid detaile kui ka 
suurt pilti

•	 tutvustada neile pisiimetajate elu ning lahti seletada 
nende roll toiduvõrgustikus

•	 tekitada arusaam, et ka linnakeskkond on suure elu-
rikkusega.

Viimaste andmete kohaselt elutseb Tallinnas 22 erinevat liiki 
pisiimetajaid. Siin ei räägita käsitiivalistest ehk nahkhiirtest, 
keda Tallinnas on 7 esinevat liiki,  samuti ei iseloomustata 
mutti (Talpa europaea), keda lapsed niigi tunnevad.

Pisiimetajaid võime leida kõikjalt: metsast, avamaastikult, 
siseveekogudest ja inimasulatest. Inimtekkelised avamaas-
tikud on soodustanud põld-uruhiire, pisihiire ja juttselg-
hiire levikut. Inimasustusega kaasneb otseselt koduhiire 
ja koduroti levik. Peamiselt koobastes ja puuõõnsustes 
on omale varjupaiga leidnud mitmed käsitiivaliste liigid 
(habelendlane, suurkõrv, suur-nahkhiir jt.). Talvisel kül-
maperioodil talvitub enamik Eesti imetajaid siin. Üksikud 
liigid – peamiselt käsitiivalised (suurvidevlane, pargi-
nahkhiir jt.) – lahkuvad sel perioodil soojema kliimaga 
piirkondadesse.

Imetajate peamine tähtsus tuleneb nende olulisest rollist 
enamikus ökosüsteemides. Imetajad on esindatud tarbija-
tena (konsumentidena) pea kõigis toiduahelates. Putuktoi-
dulised piiravad paljude selgrootute arvukust. Rohusööjad 
imetajad on omakorda toiduks kiskjalistele. Lisaks sellele 
võivad pisiimetajad olla mitmete nakkushaiguste levitajad. 
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Inimtegevuse otsene mõju Eesti pisiimetajatele seondub eelkõige 
nende elupaikade muutmisega elukõlbmatuks. Näiteks suurte 
põlismetsade vähenemine Eestis on kaasa toonud mõnede ime-
tajaliikide katastroofilise vähenemise (lagrits, lendorav). 

Eestis on 21 imetajate liiki looduskaitse all. Pisiimetajatest on 
kaitse all kõik käsitiivalised ning lendorav, kasetriibik, pähkli-
näpp ja lagrits.

Mets-karihiir,  
Sorex araneus  

K arihiirlased (Soricidae) asustavad Tallinnas ilmselt 
kõiki linnametsi ning mets-karihiir on karihiirtest 
üks tavalisemaid. Ta on teistest meil esinevatest 

karihiirtest suurem. Tüvepikkus (pikkus ninaotsast pära-
kuni) on tal kuni 9 cm ja kaalub kuni 16 grammi. Välimus 
on tal karihiirtele iseloomulik: pikk saba ning pikk ja 
kitsas, ninaosas teravnenud kolju. Karvastiku värvus on 
tumepruun. 
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Elada eelistab ta tiheda alusvõsaga metsades ja parkides. 
Elupaigaks on kas enda valmistatud või teiste loomade 
vanad urud, õõnsad kännud, mahalangenud puutüved 
jne. Talvel liiguvad karihiired lume all ja sees, mõnikord 
silkavad ringi ka lumel ja siis jäävad neist sinna niitpeened 
jäljekirjad. 

Karihiired söövad kõike, millest jõud üle käib; peamiselt mit-
mesuguseid putukaid ja nende vastseid. Karihiirte väikeste 
mõõtmete tõttu on neil suured energiakaod ja sellepärast 
söövad nad ööpäeva jooksul rohkem kui ise kaaluvad. Ilma 
toiduta ei suuda nad elus püsida kauem kui ühe ööpäeva. 

Hoopis sagedamini kui elusast peast, võib karihiiri leida hoopis 
surnult. Põhjuseks on nende nahanäärmetelt erituv tugev mus-
kuslõhn, mistõttu rebased ja kassid jätavad karihiire peale maha-
murdmist söömata. Kakke ja teisi röövlinde muskuslõhn aga ei 
häiri. Karihiired on ise head putukate arvukuse reguleerijad.

Tallinnast on kindlaks tehtud veel ka vesimuti (Neomys fodiens) 
esinemine, kuid teiste karihiirlaste kohta leiuandmed puudu-
vad. Putuktoidulistest elutsevad Tallinnas veel ka Harilik siil 
(Erinaceus europaeus) ja Euroopa mutt (Talpa europaea).

Kasetriibik, 
Sicista betulina

K asetriibik on väike kollakaspruun näriline – tüve-
pikkusega kuni 7 cm, kaaluga kuni 13 grammi. 
Iseloomulikeks tunnusteks on tumepruun pikitriip 

seljal ja saba, mis on poolteist korda kehast pikem (kuni 
11 cm). Ta on ainuke hüppurlaste (Zapodidae) sugukonna 
esindaja Eestis.
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Tallinnas on kasetriibikut leitud Pirita maastikukaitsealalt 
ja Haaberstist, kuid on tõenäoline, et ta on märksa laiemalt 
levinud. Ennekõike tuleks triibikut otsida tiheda alusmetsaga 
märjematelt metsaaladelt, kuid tema elupaikadeks linnas võivad 
olla veel ka veekogude kaldad, rohtunud rannaalad ja aiad. 

Pesaks on tal rohust või samblast kera, mis asub maa all või kännu 
sees. Ta kaevab ka urge. Aktiivne on peamiselt öösel ja toitub 
suures osas putukatest, vähemal määral sööb ka puu- ja teravilju. 

Talve veedavad kasetriibikud taimedega vooderdatud pesas 
magades. Talveuni kestab septembrist maini. Talvitumiseks 
kaevab maasse augu; kasutab ka olemasolevaid süvendeid 
maapinnas, samuti hoonete vundamendiauke 

Looduslikud vaenlased on kõik pisiimetajatest toituvad rööv-
loomad, samuti ilmselt toonekured. Kasetriibik on Eestis 
kaitset vajavate liikide III kat. al 2003. aastast.
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Kaelushiir,  
Apodemus flavicollis 

K aelushiir on hiire kohta suhteliselt suurte mõõtmetega: 
tema kehapikkus ulatub kuni 13 cm-ni. Tal on pikk ja 
terav nina, pikk saba, tugevad ja pikad tagajalad ning 

ta kõrvad ulatuvad karvastikust kaugele välja. Kaelushiire selg 
on kollakas- kuni punakaspruun ja kõhualune lumivalge. Kurgu 
all on hästimärgatav oranžikas kaelus. 

Kaelushiir on Tallinnas küllaltki levinud liik. Ta elupaikadeks 
on eelistatult laialehised lehtmetsad, võsad ja põõsastikud, 
samuti pargid, aiad ja põllud. Tihedat metsa ta aga väldib. 
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Kaelushiir elab sügavates urgudes, mis asuvad puude 
juurte vahel ja millel on mitu väljapääsu. Oma urud kae-
vab hiir ise, kuid ta võib asustada ka kände, puuõõnsusi 
ja puuriitu. Talvel pole harvad juhused, kui kalushiired 
tungivad  isegi inimelamutesse. 

Kaelushiir toitub enamasti seemnetest – pähklitest, tõru-
dest ja kastanitest, kuid on võimeline murdma ka konni, 
sisalikke, hiiri ja linnupoegi. 

Talveks soetavad nad omale mitme kilogrammi raskusi 
seemnetagavarasid, mis peidetakse urgudesse või puu-
õõntesse. 

Maapinnal liigub kaelushiir pikkade hüpetega. Samal ajal 
on ta ka osav ronija, kes võib liikuda vabalt puudel ja põõsas-
tel, mitme meetri kõrgusel maapinnast. Teda on aga raske 
tabada, sest ta tegutseb vaid öösiti. 

Ka vaenlasi on hiirel ohtralt – ta on meeltmööda toidu-
objektiks paljudele väikekiskjatele, rebastele, metssigadele, 
kullidele ja kakkudele. Seoses sellega on kaelushiir oluliseks 
lüliks toiduahelas.

Juttselg-hiir, 
Apodemus agrarius

J uttselg-hiir on koduhiirest veidi suurem, tüvepikku-
sega kuni 12 cm ja kaaluga kuni 37 g. Ta on pruuni 
selja ja valkjashalli kõhualusega. Ta on hõlpsasti 

äratuntav piki selga kulgeva musta triibu järgi, mis ulatub 
peast sabajuureni. Saba on juttselg hiirel võrreldes kehaga 
lühike ja hõreda karvkattega. 
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Juttselg-hiir on Tallinnas küllaltki tavaline asukas. Elutseb 
põõsastikes, niitudel ning aedades, kalmistutel ja parkides. 
Oma pesa ehitab see hiir kraavipervedesse, puujuurte ja 
kändude. Ttema urud on lihtsad ja vähehargnevad. Erine-
valt paljudest teistest hiirtest on juttselg päevase eluviisiga

Juttselg-hiir hoolib rohkem loomsest toidust – putukatest, 
tigudest ja ussidest, kuid ta ei ütle ära ka seemnetest, vil-
jateradest, pungadest ja taimevartest. Talveperioodiks, 
kui värsket taimtoitu kusagilt võtta ei ole, kogub ta omale 
tagavarasid. Talvel, kui ilmad külmad ja elu karm, võivad 
juttselg-hiired hulgaliselt ka hoonetesse tungida. 

Vaenlastest hiirtel puudus ei tule – juttselgi püüavad nii nirgid, 
kärbid, tuhkrud ja rebased kui ka kullid, kakud ja isegi metssead.
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Pisihiir,  
Micromys minutus

P isihiir on üks meie väiksemaid imetajaid. Ta võib olla 
kuni 7 cm pikk ja kaaluda ta kuni 6 g. Tema saba on  
pea sama pikk kui ta ise ja sellel on ka oma funktsioon 

– see on haardevõimeline ning aitab hiirel põõsastel või kõrtel 
ronimisel tasakaalu hoida. Pisihiire karvkatte on seljapoolt 
pruunikas ning rinnal ja kühul muutub see heledamaks.  

Tallinnas on pisihiirt kohatud vähe, kuid arvestades, et liigile sobivaid 
roostikke leidub nii Ülemistel, Tiskres, Mustjõel kui Paljassaares, võib 
ta neis paigus olla praegugi küllaltki levinud. Samuti sobivad talle 
elupaigaks kultuurmaastikud, niidud ja rabaservad. Pisihiir ehitab 
oma kõrspesa peaaegu alati maapinnast vähemalt meetri kõrgusele. 
Pesa on kerakujuline ja umbes suure greibi suurune. 

Pisihiire toit on nii loomne kui ka taimne. Eelkõige siiski taimne, 
hiir sööb taimeseemneid, pehmeid taimeosi, pungi, õisi ja vilju. 
Talveks kogub see loom endale soliidse seemnevaru. Suvel, sigimise 
ajal, on tarvis energiarikkamat toitu ning sel perioodil söövad pisi-
hiired meelsasti ka putukaid, putukate vastseid, vihmausse.
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Hoolimata sellest, et pisihiir suudab paljude oma potentsiaalsete 
vaenlaste eest ronimisega pääseda, omab ta oma väiksuse tõttu 
palju vaenlasi. Pisihiirele peavad jahti väikesed kärplased, mets-
nugis, kõik kullilised ja kakud. Enamik pisihiiri hukkub enne 
sigimisvõimeliseks saamata. 

Lisaks kaelushiirele, juttselg-hiirele ja pisihiirele on andmeid, 
et Tallinnas elutsevad sugukonnast hiirlased ka rändrott (Rat-
tus norvegicus) ja koduhiir (Mus musculus).

Vesirott e. mügri,  
Arvicola terrestri

M ügri ehk vesirott on mõõtmetelt rotisuurune. Karvastiku 
värvus varieerub hallikaspruunist mustani (noored on 
alati hallid). Saba moodustab tüvepikkusest umbes 

poole (ja ei ole kunagi kehast pikem nagu teistelgi hamsterlastel). 
Kõrvalestad on lühikesed ja ulatuvad karvastiku seest vaevu välja. 
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Tallinnas on vesirotti kohatud Pirita jõe ja Harku järve ääres, 
kuid tõenäoliselt on teda mujalgi Tallinnas, kus on sobilikke 
elupaikku ja toitu.

Elab ta peamiselt veekogude läheduses. Ta on hea ujuja ja sukelduja. 
Pesa teeb ta tarnamätastesse, õõnsatesse kändudesse või ehitab selle 
taimede vartest ja lehtedest. Suve lõpul kolivad nad kõrgematele 
kohtadele, kus rajavad keerukaid taliurge. Põhitoiduks on vesirotile 
pilliroo, osjade ja kollase vesikupu mahlakad osad, kuid ta sööb 
meelsasti ka kartuleid, porgandeid, peete. Talvel ei ütle ta ka ära 
lehtpuude koorest ja võrsetest. Talveks kogub ta endale toitu varuks.

Vaenlasteks on kärp, saarmas, suuremad röövlinnud. Kohati 
võib taimestikule talvevarusid kogudes kahju tekitada.

Leethiir,  
Myodes glareolus 

L eethiirt iseloomustab hästi tema karvkatte  roostekarva 
värvus. Ta saba on lühike – umbes poole keha pikkune 
ning kahevärviline, pealt tumepruun ning alt valkjas-

hall. Pikkust on leethiirel kuni 11 cm ja kaalub kuni 37 g. 
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Tallinnas on leethiir kõige levinum hamsterlane, keda võib 
kohata pea kõigil rohealadel. Liigi elupaigad on tihedalt 
seotud metsaga. Vähemal määral võib teda kohata ka par-
kides, niitudel ja veekoguäärsetes põõsastikes. Leethiir elab 
puude ja põõsaste juurte ning prahihunnikute all asuvates 
urgudes, mis on keerulised ja varustatud paljude käikudega. 

Liikumiseks kasutab ta tihti ka muttide poolt valmis kaeva-
tud käike. Talvel uuristab leethiir tihti käike lumikattesse. 
Ta on ka osav ronija. Maapinnal liigub leethiir edasi hüpe-
tega. Leethiir võib tegutseda nii päeval kui öösel, kuid on 
täheldatud, et aktiivsus on suurem pimedas. 

Leethiir sööb teistest meie hiirtest enam taimede rohelisi 
osi, ka seemneid, juurikaid ja isegi seeni. Loomsest toidust 
eelistab ta vaid putukaid. Talvel lume all liikudes sööb leet-
hiir ka samblikke. Talveks kogub leethiir omale tagavarasid, 
kuid need on enamasti väikesed. 

Leethiirt jahivad kärplased, rebased, kassid, kakud, kullid 
ja isegi metssead. Linnades ei ole leethiirtega probleeme, 
kuid maapiirkondades tekitab leethiir kahju metsakasvataja-
tele, süües ära puude mahakülvatud seemned ja kahjustades 
istikute koort.

Põld-uruhiir,  
Microtus arvalis 

P õld-uruhiir on kuni 12,4 cm pikk ja kaalub kuni 
50 g. Tal on tömp nina, lühike saba ja karvadesse 
peitunud lühikesed kõrvad. Ta värvus on ühtla-

selt hallikas-pruun, kuid saba on pealt tumedam ja alt 
heledam. 
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Põld-uruhiir on rahva seas tuntud ka lihtsalt põldhiire nime all, 
tulenevalt sellest, et tema lemmikelupaikadeks ongi enamasti 
põllud ning igasugused kuivemad avamaastikud – niidud ja hei-
namaad. Vähesel määral asustab ta ka metsaservi ja põõsastikke. 
Tallinnas on põld-uruhiire leiuandmed Pirita maastikukaitsealalt, 
kuid ei saa välistada, et teda võib mujalgi linnas leiduda. 

Põld-uruhiir on osav uuristaja, kes ehitab hargnevaid, suure hulga 
umbkäikude ja avadega urge,  mille käigud kulgevad enamasti 
maapinna lähedal. Urud on omavahel liitunud ja moodustavad 
ühtse süsteemi. Käike rajab põldhiir peamiselt toidu – juurikate 
ja mugulate – otsinguil. Lisaks tarbib ta ka ohtralt rohttaimede, 
eriti orase rohelisi lehti ja varsi, ka juurvilja ja marju ning putukaid 
ja nende vastseid. Et talvel mitte nälga surra, koguvad põldhiired 
suuri toidutagavarasid – 1,5…2 kg teraviljade seemneid. Talvel 
maapinnal liikudes uuristab põldhiir käike ka lumikattesse ning 
nende jäljed on lume sulades keeruka võrgustikuna näha. Lume 
all elades rajab põldhiir maapinnale ka kerakujulisi, rohust ja kõr-
test põimitud pesi, mis paiknevad rohututtide vahel. 

Looduses on põldhiirel vaenlasi ohtralt – kärplased, rebane, kass, 
kakud, kullid ja samuti metssiga. Seoses sellega on niidu-uruhiir 
oluline lüli toiduahelas.
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Nirk, 
Mustela nivalis

N irk on maailma kõige väiksem kiskja. Ta on kõigest 
paarikümne sentimeetri pikkune ja kaalub kuni 100 
g. Suvel on ta selja poolt punakaspruun, kõhu poolt 

aga valge. Üleminek nende värvide vahel on sujuvam kui kärbil. 
Kärbist eristab teda veel see, et talvel karva vahetades on kärbi 
sabaots jäädavalt must, nirk on aga ninast kuni sabaotsani valge.

Nirk on väikesearvulisena levinud üle Tallina eelistades 
rohealade lähedust. Elab ta kõikjal kus on tema peamist toi-
duobjekti hiiri ja puudub kärp, kes nirgi välja tõrjub.

Hiiri kütib nirk nende urgudest, kus ta tänu oma väikesele kogule 
ja paindlikkusele lahedalt tegutseda saab. Sageli kasutab ta nende 
urge ka elukohana. Sööb ta ka muid elusolendeid: linde, mune, 
putukaid, vihmausse jne. Nirk tapab oma saagi hammustusega 
kaela. Toidukülluse perioodil kogub ta toitu tagavaraks. Vaenlas-
teks on nirgile kõik suuremad kiskjad ja röövlinnud. 

Vanasti usuti, et nirgid omavad võluvõimeid. Samuti usuti, et nad 
hüpnotiseerisid oma saakloomi tantsuga, kuid tänapäeval arvatakse, 
et nad „tantsivad“ siseparasiitide poolt tekitatud ebamugavus-tundest.
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AKTIIVÕPPE TEGEVUSED 

Milleks mulle saba?

Mängu võib mängida nii tubases keskkonnas kui ka õues, pea-
asi, et on ruumi ringi joosta. 

Lapsed panevad endale värvilistest lintidest, riidest punutud 
vms saba selja taha vöö vahele (ei tohi kinni siduda kuskile). 
Kõik lapsed täidavad nüüd kahte rolli: esiteks on nad hiired, 
kes peavad oma saba kaitsma, sest seda läheb neil vaja tasakaa-
luhoidmisel (ja oma kehatemperatuuri reguleerimisel); samas 
on iga laps ka rebane, kes üritab hiiri sabast püüda. 

Nüüd seletatakse lastele reeglid. 
•	 Oma saba peab kaitsma ning teiste sabasid koguma 
•	 Oma sabast ei tohi kinni hoida; samuti ei tohi seista seljaga vastu seina 
•	 Kes kaotab oma saba, astub mängust  välja (nt seina või puu 

äärde ootama, kuni mäng lõppeb) 
•	 Mäng lõppeb siis, kui on jäänud alles ainult üks hiir, kellel 

on veel saba taga 
•	 Võitja on see, kes on kogunud kõige rohkem sabasid.
 
Mängu lõppedes võib lastega arutleda saba tähtsuse üle. Samuti 
võib juttu teha erinevatest kiskjate püügitehnikatest (nt rebane 
peab jahti peamisel videvikus, vahel harva ka päevavalguses; 
suudab kuulmise järgi ka lume alt hiiri püüda ja suurematest 
saakloomadest toitub osa kaupa ning ülejäänud matab maha).

Leia midagi, mis kaalub sama palju kui ...

Tunni edukaks läbiviimiseks on vaja iga grupi peale täpset 
köögi- või laborikaalu. Lapsed jagatakse gruppidesse, kasuta-
des mõnd mängulist meetodit.
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Tunni alguses tutvutakse linnas elutsevate pisiimetajatega 
ja reastatakse nad kaalu alusel. Nüüd otsitakse kas klassi-
ruumist või kooliümbrusest esemeid, mis võiksid vastata 
erinevate pisiimetajate kaaludele (nt õuest väikene kivi, 
käbi, puuleht; klassiruumis kustutuskumm, pliiats jne). 
Tagasi klassiruumi tulles hakatakse järgemööda kaaluma 
kõiki leitud esemeid ning üritatakse kokku viia sarnase 
kaaluga esemed ja loomad.

Lapsed õpivad esemeid otsides silma järgi eseme kaalu 
hindama ning seoseid looma. Samuti saavad nad aimu, 
kui kerged või rasked need pisiimetajad on. Lastega võib 
rääkida pisiimetajate väikese kaalu ja suuruse eelistest ja 
puudustest.

Moodusta uued sõnad

Lapsed jagatakse gruppidesse. Iga grupp saab ühe pabe-
rilehe ja kirjutusvahendi. Iga grupi paberilehe ülemisse 
serva on kirjutatud ühe pisiimetaja nimi (grupid võivad 
saada sama nime või ka erinevad, aga sel juhul peaks vaa-
tama, et liiginimedes oleks enam-vähem võrdne arv tähti 
nt juttselg-hiir, kasetriibik, põld-uruhiir). Mida pikemad on 
liiginimed, seda rohkem uusi sõnu saab moodustada.

Iga uut sõna moodustades võib kasutada kõiki tähti, mis 
on algsõnas ja samal arvul. Õpetaja võib ise otsustada, kas 
tohib moodustada ainult nimisõnu või kasutada ka kään-
deid-pöördeid.

Näide:  
 
JUTTSELG-HIIR – jutt, telg, riit, hiir, lutt, tugi, siil, liir jne.
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Teemantluuletus

•	 Esimene rida – ühe pisiimetaja nimi.
•	 Teine rida –  kaks seda pisiimetajat iseloomustavat  omadus-

sõna.
•	 Kolmas rida – kolm tegevust väljendavat -mine lõpulist 

sõna, mis tulevad pähe antud loomaga seoses.
•	 Neljas rida – neljast sõnast koosnev lause, mis ütleb 

midagi selle looma kohta.
•	 Viies rida – üks vabalt valitud sõna. 

Pisiimetajatel külas

Ehk mõned näpunäited, kuidas saaks õuesõppe tunni käigus 
käsitleda ka pisiimetajate teemat. 

Enne õue minemist tutvutakse üheskoos erinevate Tallinnas 
elavate pisiimetajatega: mida nad söövad, milliseid elupaiku 
eelistavad, kes on nende vaenlased jne.

Õue jõudes jagatakse lapsed (mõne mängu abil) grup-
pidesse. Iga grupp saab oma töölehe, töölehe aluse ning 
kirjutusvahendi. Koos töölehega lähevad grupid otsima 
enda „elupaika“, kuid ei liigu õpetajast ehk „staabist“ väga 
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kaugele. Õpetaja võib ka oma äranägemise järgi grupid 
suunata veidi erineva elustikuga kohtadesse nt tiheda põõ-
sastikuga metsaalusesse, jõekaldale, niidule, metsaservale, 
põlluäärde jne.

Võimaluse korral lasta õpilastel teha elupaigast fotosid.

Tunni lõpus kannab iga rühm teistele ette oma elupaiga and-
med ning jutustab lühidalt, millised pisiimetajad seal võiksid 
elada ja miks.

Kirjelda elukoha 
tingimusi (niiskus- 
ja valusrežiim, 
taimkatterohkus, 
pinnasetüüp, inimte-
gevuse mõjud jne).

Milliseid 
siin kasva-
vaid taimi 
sa tunned? 

Millised pisiime-
tajad võiksid siin 
elada?

Millest/
kellest nad siin 
elupaigas toi-
tuvad? Millised 
vaenlased neid 
ohustavad?

Talviti on samuti võimalus õppekäikude ajal pisiimetajate tege-
vusjälgi märgata: jäljed lumel, uruaugud lumes, näritu käbid 
ning vahel ka surnud karihiired, kes on kiskja poolt maha 
murtud, aga söömata jäetud.

Samuti võib õppida kõik koos hiirepiuksu tegema, et rebaseid 
meelitada.
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Toiduvõrgustiku teemaline mäng

Mäng võtab aega 15-30 minutit ja selle läbiviimiseks on vaja 
suurt nöörikera.

Mängijad seisavad ringis. Mängujuht seisab ringi kes-
kel ja hakkab mängijaid nööriga toitumisvõrgustikku 
siduma. Mängujuht arendab vestlust, mille sisu võib 
olla järgmine: “Kes oskab öelda mõne siin kasvava taime 
nime?” - “Sarapuu” - “Tubli. Palun preili Sarapuu, hoia 
seda nööri otsa oma käes.” “Kas siin elab mõni loom, kes 
sööb sarapuupähkleid?” - “Kaelushiir!” - “Tubli. Härra 
Kaelushiir, hoia nööri siit sellest kohast, sest sa sõltud 
preili Sarapuu maitsvatest pähklitest.” - “Kes sööb siin-
kandis kaelushiiri?” jne.

Selliseid küsimusi esitades ja kombineerides uute elementi-
dega (vesi, kivid, muld, mikroseened jne) saab üles ehitada 
terve toitumisvõrgustiku, mis kirjeldab ümbruskonda. Sel-
leks, et selgemalt välja tuua seoseid, võib muuta olukordi: 
puuraidur raius sarapuu; kaelushiirte populatsioon langes 
haiguspuhangu tõttu jne.

(Mängu algversioon: Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. (2002) 
Keskkonnamängude kogumik II. Tartu.)

Vilditud hiir

Vaja läheb: erinevat värvi viltimiseks ettevalmistatud villa, poro-
looni, viltimisnõelu (viltimismatti, sooja seebivett, lauakatteid).

Lisaks sellele on vaja kannatust! Viltimine ei nõua palju 
vahendeid, kuid algajatel võib korraliku vildi tegemise 
õppimine aega võtta.
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1. Iga laps saab valida, millist hiirt ta soovib meisterdama 
hakata. Olenevalt sellest jagab õpetaja igale lapsele veidi 
väiksema või suurema vahtkummitüki,  mille peale haka-
takse viltima. Vahtkummi tükk jääb töö käigus hiire sisse. 
Vahtkummi tüki kujul ei ole suurt tähtsust. Võib olla 
täitsa ristkülikukujuline, aga võib ka ümaraks lõigata - 
viltimise käigus saab hiirele kuju anda.

2. Siis peab hakkama oma vahtkummi tükile lisama kiht-
kihi haaval villa ja seda hakkama spetsiaalse viltimise 
nõelaga sissise torkima. Tavaliselt soovitatakse teha 
allapoole jäävad kihid jämedama ning pealmine kiht 
peenema nõelaga (et ei jääks suuri auke). Nõelaga peab 
pistma otse, ülevalt-alla. Nii on väiksem tõenäosus, et see 
ära murdub. Üksteise peale lisatavad villakihid peaksid 
olema ristikiudu.

3. Kui lapse valitud hiir on mitmevärviline, siis võib julgelt 
katsetada erinevat värvi villaga ja neid omavahel „segada“. 
Nt tehta kaelushiire kõhualune heledama vildiga või jutt-
selg-hiirele jutt selja peale viltida.

4. Saba tegemiseks on kõige lihtsam viis võtta tükk vilti ning 
sooja seebivett ning hakata märga vilti peovahel hõõ-
ruma ja rullima kuni saba on soovitud kuju ja suurusega 
ning vilt on kindlalt kinni jäänud. Teine variant on saba 
nõelaga torkides viltida, aga seda peaks tegema mingi 
aluse nt viltimismati peal.

5. Kõrvade tegemine Kõrvu saab kõige paremini teha eraldi 
viltimismati peal. Alustuseks võetakse väikese läbimõõ-
duga vildikogus näppude vahele ning hakatakse seda 
svammi kohal nõelaga igast suunast torkima andes samal 
ajal vilditavale esemele kuju. Järkumööda lisatakse õhu-
kesi villakihte vilditavale esemele ning lahtine vill kin-
nitatakse nõelaga torkides kuni on saavutatud soovitud 
suurus ja kuju. Varu kõrvadeks natuke rohkem heiet kui 
plaanitud kõrvalesta jaoks vaja, alumine sentimeeter-kaks 
jäta viltimata – selle abil kinnitad kõrva hiljem pea külge. 
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Servad keera natukene sisse, siis nad jäävad toekamad 
ja soovitud kujuga. Et kõrvu pea külge ühendada, tuleb 
nõel diagonaalis ühest detailist teise torgata ja viltida 
ühenduskohad tugevalt. Seejärel katta ühenduskohad 
õhukese villakihiga. Nii on tulemuseks sujuv üleminek.

6. Silmade ning nina tegemine Silmade või täppide tege-
miseks määrake kindlaks asukoht, toksige sinna kõige-
pealt väike süvend – siis on hiljem lihtsam villakuulikest 
õigesse kohta sobitada. Paraja kuulikese saate, kui võtate 
pisikese villakoguse ja veeretate sõrmede vahel pallike-
seks. Siis võtke pall nõela otsa ja asetage eelnevalt vilditud 
süvendisse.

Kui midagi läheb valesti, saab tööd parandada uue villa 
lisamisega või liigse eemaldamisega.



LOODUSKOOLID  
KUI ÕPPETEGEVUSE  
RESSURSIALLIKAD
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Kuidas saaksid looduskoolid olla õpitegevuses ressursiks, et 
aidata õpilastel saavutada püsitatud eesmärke? Kuidas luua 
koolis kaasavat keskkonda nii, et oleks võimalik ära kasutada 
ja edasi arendada kõigi õpilaste võimekust ja teadmisi? Kui-
das saaks ühiselt tegutseda nii, et õppimine oleks ka vahva 
ja lõbus?

Käesolevas peatükis on kirjeldatud Looduspäevade läbiviimist 
Färsna looduskeskuses ja Veepäevi Erkeni järve laboratooriu-
mis. Sellised õppepäevad ei tähenda mitte ainult väljasõitu, 
vaid ka elamust, sest õpiptotsess toimub loomulikus kesk-
konnas. Uued teadmised, kogemused ja muljed aga kaasa-
takse ka tulevikus toimuvasse õppeprotsessi. Kas Veepäeval 
püsititatud hüpotees ikka leidis kinnitust? Tuleb visata õhku 
küsimusi ja tekitada lastes põnevust ja õpilusti, inspiratsiooni 
ja motivatsiooni, et saada teadmisi, mis neid puudutavad ja 
tekitada uudishimu ka säästva arengu, loodusteaduste, teh-
nika, õuesolemise ning õpingute jätkamise vastu. 

1. Milline õpe annab häid tulemusi? 

Mida õpilased peavad õppima, see on kirjas õppekavades ja 
kursuste kirjeldustes. Õppe-eesmärgid peavad olema alati ka 
õpilastele arusaadavad, õppimise viisid võivad aga varieeruda. 

Õuesõpe annab võimaluse tegutseda jätkusuutliku arengu heaks. 
Pidev viibimine õues ja looduskeskkonnas suurendab loodustead-
misi ja asjad paigutuvad konteksti, samuti suureneb motivatsioon 
õppimise jätkamiseks ning kasvab eneseusaldus. Kaasaegses maa-
ilmas on paljud õpilased loodusest võõrdunud ise seda mõistmata. 
Kui aga anda õpilasele võimalus ise kasvatada mõnd toidukul-
tuuri, tekib austus toidu ja töö vastu. Mesilasi käsitlev õppepäev 
võib kaasa tuua küsimuse, mis juhtub loodusega siis, kui üleilmne 
mesilaste suremine jätkub senises tempos.



43

Aidake leida õpilastel loodusest küsimusi ja vastuseid - ärge 
kartke, astuge julgelt koos lastega klassiruumist välja! 

2. Miks tuleks õppida vaheldumisi toas ja õues?

•	 Nii omandatakse sügavamalt juurdunud teadmisi
•	 Õppimine on vaheldusrikkam, sisendeid õpiprotsessis 

rohkem
•	 See võimaldab ühitada teooria ja praktika
•	 Õpilastel avaneb võimalus näidata oma oskusi ja teadmisi 

erinevas keskkonnas
•	 Suureneb motiveeritus
•	 Paraneb terviknägemus, tekib kontekst
•	 Paraneb tervis ja suureneb heaolutunne
•	 Eneseväärikus, sotsiaalne kompetentsus ja empaatia kasvavad
•	 Ühtsustunne suureneb
•	 Õuesolemine loob tunnetuse ja annab head teadmised 

loodusest
•	 Õpi-ja mängukeskkond on mitmekülgsem
 

3. Juhtimine

Õpiprotsessis on juhtimisel määrav tähendus, pedagoogil on 
uute teadmiste omandamisel suur roll.

Õpiprotsessi muudavad edukaks:

•	 Omavahelise positiivse mõju teke
•	 Selgelt väljendatud eesmärgid ja ülesanded
•	 Tähelepanelik õpilastepoolsete teadmiste, vajaduste ja küsi-

muste ärakuulamine ning tagasiside andmine
•	 Vaba ja salliva keskkonna loomine
•	 Positiivse ja toetava suhte loomine õpilastega
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4. Soovitused õnnestunud õuesõppeks

•	 Oma õppeaine ja looduse hea tundmine ning õuesolemise 
teadmiste omamine suurendab juhi turvatunnet

•	 Suhtuge võimalikesse hirmudesse õpilaste hulgas respek-
tiga

•	 Eesmärgid ja ülesanded peavad õpilastele selged olema
•	 Õpetaja om alati heaks eeskujuks nii riietuse, ohutu käitu-

mise kui suhtumise osas
•	 Alati tuleb esiplaanile seada õpilaste vajadused. Õpetaja 

olgu paindlik ja valmis vajadusel ka plaane muutma. 
Mõelge olukord läbi ja vaadake, mis võimalused on. Arves-
tage aastaaegade ja ilmastikutingimustega ning looge 
variatsioonirikkaid õpikeskkondi.

•	 Õpilaste kõik põhivajadused olgu rahuldatud – piisavalt 
soojad ja kuivad riided, kõhud täis, lapsed puhanud.

•	 Tegevuste hulgas olgu ka mängud. 
•	 Loengu või tegevuse läbiviimise koht tuleb hoolikalt valida 

ja õpetaja peab seda kohta hästi tundma. Nooremate las-
tega võiks korduvalt tagasi minna kohtadesse, mida lapsed 
juba tunnevad. Turvatunne on õppimise eeltingimus. 
Vanemate õpilaste jaoks võib aga tundmatu asukoht osu-
tuda uurimistegevust inspireerivaks väljakutseks. 

•	 Püüelge selles suunas, et õuesõppe tund oleks ajaliselt 
piisavalt pikk, sest see vähendab stressi ja annab õpilastele 
võimaluse mängida, liikuda ja taastuda. Kõige soovitavam 
oleks teha koostööd teiste aineõpetajatega, et integreerida 
õuesõppesse mitmeid õppeaineid.

•	 Õuesõppe korraldamisel olgu ohutus alati esmatähtis. 
Oluline on, et oleks valmis tegevuskava õnnetusjuhtumi või 
kadumise puhuks. Õpilased peaks orienteerumise ja vabas 
õhus viibimise põhireeglid juba varakult selgeks saama. 
Mõistlik oleks läbi viia riskianalüüs mõningate suurema 
ohutasemega tegevuste osas, näiteks veekogude jääkattel 
viibimise kohta jms
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5. Veepäevad Uppsala ülikooli Erkeni järve laboratooriumis

I näide: AASTAAEGADE VAHELDUMINE (7-9 klass)

Eesmärgiks on jälgida järve ühe aasta vältel. Aasta jooksul 
käiakse neli korda järve ääres ja mõõdetakse samu parameet-
reid. See annab selge ülevaate, mis toimub seoses ilmastiku 
vaheldumisega ning kuidas see mõjutab järve elustikku.

Pedagoogilise töö planeerimine

Üldeesmärgid vastavalt õppekavale

Õpilane saab:
•	 õppida, uurida ja töötada iseseisvalt ja koos teistega ning 

tema eneseusaldus oma võimete osas kasvab
•	 loodusteaduslikke teadmisi ära kasutada ka ühiskonna liik-

mena igapäevases elus
•	 teadmisi heast keskkonnast ja jätkusuutlikus arengust

Ainespetsiifilised eesmärgid:

•	 süstemaatiliste uuringute läbiviimine bioloogia alal
•	 bioloogia seoste nägemine ja küsimuste püstitamine oma 

isiklike kogemuste baasil
•	 bioloogilist konteksti puudutavate teadmiste arendamine, 

uudishimu ja huvi suurendamine

Tegevused:

•	 käiakse järve ääres neli korda: talvel, kevadel, suvel ja sügisel.
•	 igale külastuskorrale planeeritakse järgmised mõõtmised:
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a. temperatuur
b. läbipaistvus
c. plankton
d. väikesed elusorganismid
•	 võrreldakse: erinevused ja sarnasused aastaaegadel, kuidas 

need mõjutavad elu järves 

Antud Veepäeva raames peaks õpilane:
•	 jälgima järve ühe aasta vältel
•	 uurima, kuidas mõjutavad aastaajad kohalikke ökosüsteeme
•	 mõtlema, kuidas saaks ökosüsteeme uurida ökoloogilistest 

küsimustest lähtuvalt 
•	 võrdlema lokaalseid ökosüsteeme regionaalsete ja globaal-

sete ökosüsteemidega. 
•	 uurima bioloogilist mitmekesisust – mis soodustab ja mis 

kahjustab seda.

Kui õpilased tutvustavad uurimistöö tulemusi, on oluline, et 
seda tehtaks vastavalt  teadustöö stuktuurile
•	 Sissejuhatus – siinkohal kirjeldada, kus käidi, milline see 

koht välja nägi ja selgitada, miks on töö jaoks valitud just 
selline küsimus või hüpotees

•	 Meetod – kirjeldada, millist uurimismeetodit kasutati, et 
välja selgitada, kas hüpotees vastas tõele või mitte. Tutvus-
tada kasutatud materjale ja mitte unustada, et tegevuse kir-
jeldus peab olema nii selge, et kirjelduse järgi oleks võimalik 
võimalik läbiviidud katset korrata.

•	 Tulemus – tutvustada meetodi kasutamisel saadud tulemusi. 
Koostada näiteks tabel selle kohta, kui palju erinevaid liike 
oli võimalik määrata eri paikades ja milliseid tähelepane-
kuid tehti abiootiliste faktorite (hapnik, valgus, Ph-tase) 
või bioloogiliste tegurite (konkurents, toidu kättesaadavus, 
erinevused isendite vahel) erinevuste osas eri paikades.

•	 Arutelu – püütakse selgitada ja põhjendada saadud tulemusi 
kirjandusest leitud andmete või õpetaja abiga. Pole tähtsust, kas 
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uuringu tulemusena leidis hüpotees  kinnitust või vastupidi – 
peaasi, et osatakse saadud tulemust põhjendada. Siinkohal võiks 
juurde lisada ka seda, mida oleks võinud teha teisiti ja nimetada 
teema, mida sooviksite edaspidi põhjalikumalt uurida.

•	 Kokkuvõte – tehakse järeldused, viidates näiteks sisseju-
hatuses toodud seisukohtadele ja antakse vastus esitatud 
hüpoteesile või küsimustele.

Hinnatakse:

•	 oskust formuleerida ökoloogiat puudutavaid küsimusi
•	 oskust teadusuuringut planeerida
•	 väliuuringu läbiviimist (vastavust koostatud plaanile, mater-

jali kogumise oskust)
•	 tulemuste tõlgendamist ja järelduste tegemist
•	 uuringu tuletuste tutvustamist ja järelduste põhjendamist
•	 arutlusi teemal inimmõju järvedele ja muudele veekogudele 

ja kuidas inimmõju vähendada

Projektis osalenud opetajad Erkeni järve Veepäeval
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6. Looduspäevad Färsna farmis

Loodus ja meid ümbritsev keskkond on kooli jaoks oluline 
ressurss. Maastikul saab õppida ajalugu ja geograafiat, aasta-
aegade vaheldudes muutuvad erinevad füüsika, keemia ja bio-
loogia fenomenid selgelt nähtavaks. Keskkond julgustab meid 
esitama küsimusi, me õpime rohkem, tahame juurde lugeda, 
võrrelda, analüüsida ja teha järeldusi.

•	 Aed – siin saab õppida, puhata ja teha koostööd. Õpilase 
planeerivad, kuhu milliseid seemneid külvata, kui palju 
seemneid kulub, lahendavad probleeme ja hooldavad taimi. 
Kodunduse tunnis saavad nad teha omakasvatatud porgan-
ditest pirukat ja kunstitunnis aeda maalida, saab õppida 
erinevaid liike ja sorte. Õpilased saavad ehitada hobuses-
õnnikust ja mullast taimelava, mis kaetakse näiteks vanade 
akendega. Varsti näitab termomeeter taimelavas 40 kraadi, 
kohe kõrval on aga pinnase temperatuur 8 kraadi. Siit saab 
hakata järele mõtlema, analüüsima ja teadmisi omandama. 

•	 Mets - saab uurida seeni ja vanades puutüvedes pesitsevaid 
putukaid, vaadelda ökosüsteeme ja toitumisahelaid, Mis liiki 
metsi on olemas? Kuidas metsa majandada, kui eesmärgiks 
on majandustegevus? Mida siis peaks jälgima, kui metsas 
toimub jahipidamine? Kuidas peaks metsa hooldama, kui 
see on vaba aja veetmise koht? Mets on suurepärane mängu-
keskkond noorematele lastele. Paljud õpetajad on öelnud, 
et mets on sooliselt neutraalne keskkond. 

•	 Niit - kuidas niidud tekivad? Miks on vaja karjatada loomi? 
Mis ohustab bioloogilist mitmekesisust? Õuesõpe ühendab 
praktika ja teooria.

•	 Põld – kuidas tehakse põldu? Millised biotoobid seal esine-
vad? Millised loomad seda elukeskkonda armastavad?

•	 Kultuurmaastikud – metsas ja karjamaadel võib leida ka 
ajaloo jälgi. Mida saab õppida maastikku vaadeldes? Miks 
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on maastik just selline? Kas see lohk on hundi pesitsuspaik 
või vana haud? Geoloogia on silmaga nähtav.

Looduspäevad on mõeldud täiendama tavapärast õpet klas-
siruumis. Uuriv tööviis nii looduslikul- kui ka kultuurmaas-
tikul on kindlasti inspireeriv. Kõik looduspäevad põhinevad 
õppekaval ja kursusekavadel. Järgnevalt on toodud näide ühest 
võimalikust looduspäeva läbiviimise variandist. Looduspäeva 
viib läbi looduskeskuse pedagoog, see aga annab aineõpetajale 
võimaluse jälgida oma õpilasi, nendega rääkida. See omakorda 
annab õpetajale mõtteid, kuidas hiljem klassiruumis õppete-
gevust edasi viia. Kuidas tugevdada klassi kokkukuuluvust ja 
kuidas õpilasi toetada. 

Projektis osalenud Tallinna opetajad Färsna farmis Looduspäeval
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II näide: Looduspäev  – AJALUGU (1-3 klass) 

Kuidas inimesed vanasti elasid?  Looduses viibides saavad 
lapsed paremini muistsete aegade meeleoludesse sisse elada. 
Kuidas vanasti tuld tehti? Mis puu liik on parim voolimiseks? 
Milliseid tööriistu vanasti kasutati ja kuidas need arenesid? 
Färsna ümbruse ajaloolistel maastikel on selgeid jälgi erine-
vatest ajaloolistest perioodidest. Peamiselt on tegu praktilise 
õppepäevaga, kuid tegevused seonduvad ka teooriaga. Saadud 
elamused ja kogemused võetakse kokku koolitunnis. Õpilaste 
küsmused peaks meelde jätma, et hiljem otsida koos lisateavet 
neid huvitavate küsimuste kohta ja teave dokumenteerida. 
Looduspäeva eesmärgiks on pakkuda õpilastele positiivseid 
looduselamusi koos asjakohaste teadmistega.

Pedagoogilise töö planeerimine

Üldeesmärgid

Vastavalt õppekavale õpilane:
•	 õpib, uurib ja töötab nii iseseisvalt kui teistega koos ning 

õpilase usaldus oma võimete ja suutlikkuse osas suureneb
•	 saab kasutada loodusteaduslikke teadmisi nii edasiõppimi-

seks kui ka ühiskonna liikmena igapäevases elus
•	 saab kasutada kriitilist mõtlemist ning õppida iseseisvalt formulee-

rima seisukohti, mis põhinevad teadmistel ja eetilistel kaalutlustel 

Eesmärk: 

•	 õppetegevuse kaudu arendada ainespetsiifilisi oskusi 
•	 kasutada ajaloolist referentsiraamistikku, mis sisaldab erine-

vate ajalooliste perioodide, sündmuste, ajalooliste isikute ja 
kultuuride kokkupuutepunktide ning arengusuundade  eri-
nevaid tõlgendusi (ajalugu)
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•	 uurida ja analüüsida inimese, ühiskonna ja looduse koostoi-
mimist (sotsiaalteadmised)

•	 mõtete formuleerimine ja nende suuline väljendamine (emakeel) 
•	 igakülgne füüsiline tegevus (kehakultuur)
•	 õues olemine erinevatel aastaaegadel ja aktiivse värskes õhus 

viibimise olulisuse mõistmine (kehakultuur)
•	 esemete valmistamine erinevast materjalist kättesaadavate 

vahendite, tööriistade ja käsitöötehnikate abil (käsitöö)
•	 toidu valmistamise planeerimine erinevates olukordades ja 

kontekstides (kodundus)

Põhisisu ja töövorm: 

•	 kuidas saab kaasajal avastada muistsete aegade jälgi loodu-
sesse jäänud jälgede põhjal või kõneldavasse keelde jäänud  
jälgede järgi (ajalugu)

•	 ajaperiooodid: kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg (ajalugu)
•	 mõtete formuleerimine ja nende suuline edastamine (emakeel)
•	 lihtsamad käsitöövõtted (käsitöö)
•	 mõnede käsitöömaterjalide päritolu – vill, erinevad puuliigid 

(käsitöö)
•	 mängud ja liikumine looduses ja värskes õhus (kehakultuur)
•	 ohutusnõuded ja nende jälgimine värskes õhus viibides (kehakultuur)

Pakume õpilastele Färsna talus 
veedetava päeva jooksul järgmist:

•	 õpetame erinevaid muistseid tuletegemise tehnikaid
•	 jahipidamise rada: mida pidid muistsed kütid teadma, et 

olla osavad jahimehed
•	 lihtsamate relvade valmistamine
•	 mis mänge lapsed vanasti mängisid ja milliseid mänguasju 

lastel vanasti oli
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•	 kuidas vanasti süüa tehti – endisaegsed toiduvalmistamise vii-
sid nagu toidu küpsetamine tuleasemesse kaevatud süvendis

•	 endisaegsed käsitöötehnikad
•	 lugude jutustamine - anname lastele võimaluse tunnetada, 

et lugude jutustamine looduses olles mõjub maagiliselt, lood 
ja ümbritsev maastik on omavahel seotud

•	 maastikul liikumine annab võimaluse kohtuda ajaloo ja 
kultuuriga

•	 probleemide lahendamine ja koostöö harjutamine
•	 füüsiline liikumine, koostöö ja erinevad õpikeskkonnad
•	 toidu valmistamine lõkkel, töövõtted õues olles ja ohutusnõuded

Hinnatakse:

•	 kuidas oskad teha lihtsamaid võrdlusi endisaegse ja prae-
guse elu osas selle põhjal, mida oled Färsnas veedetud päeva 
jooksul teada saanud ja kogenud

•	 kuidas oskad kirjeldada erinevad tuletegemise tehnikaid
•	 kirjeldada, kuidas muistsetel aegadel jahti peeti
•	 kirjeldada, kuidas vanasti süüa valmistati
•	 märgata muistsetest aegades jäänud jälgi looduses
•	 kirjeldada inimeste elutingimusi erinevatel ajaloolistel 

perioodidel
•	 valmistada esemeid, anda mõte ajaloolistele esemetele ja 

kasutada looduses leiduvaid materjale
•	 end suuliselt väljendada; jutustada, mida sa päeva jooksul 

nägid; küsimusi esitada ja osaleda aruteludes ajaloo ning 
kultuurmaastike teemal

•	 näidata üles hoolivust looduses viibides
•	 teha koostööd ja probleeme lahendada
•	 liikuda maastikul
•	 tuld teha ja teistega koos süüa valmistada
•	 mõtiskleda saanud kogemuste üle, nende üle arutleda ja 

tulemusi analüüsida



MÕNED  
MÄNGUD
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Toiduahel

Mängujuht jagab igale mängijale ühe toiduahelasse kuuluva 
loodusobjekti nimetuse, mis mängijate suurema hulga korral 
võivad korduda. Mängijad liiguvad ringi ja küsivad üksteiselt, 
kes on kes. Kui saadakse vastus, millest selgub, et üks toitub tei-
sest, siis haaratakse käest ja liigutakse koos edasi uusi küsimusi 
esitama. Lõpuks tekivad mängijatest toiduahelad.

Krabid ja vähid

Mängijad on jaotatud kahte rühma – „krabid“  ja  „vähid“. 
Rühmad asetsevad territooriumi vastaskülgedel oma „kodus“ 
– 10-20-meetrise vahemaaga otsajoonte taga. Otsajoontena 
kasutada olemasolevaid looduslikke märke või värvilisi nööre. 
Mängujuhi märguande peale hakkavad mõlemad rühmad 
teineteise poole liikuma. „Krabid“ liiguvad käpuli, „vähid“ 
tagurpidi-käpuli (istumiskoht maa suunas, toetudes kätele ja 
jalgadele). Liigutakse läbisegi, kuni mängujuht hüüab „krabid!“ 
või „vähid!“. Hüüde peale hakkab rühm, kelle nime hüüti, teise 
rühma liikmeid püüdma. Põgenetakse oma „kodu“ piiri taha. 
Kinni püütud vastasvõistkonna mängija viiakse oma territoo-
riumile, kus ta uues rollis mängu jätkab. Püüda-põgeneda võib 
tavalises asendis joostes. Mäng jätkub, kuni üks loomaliikidest 
sootuks otsa saab.

Sõnamäng 

Mäng sobib väiksemale grupile, seistakse ringis. Mängu alustaja 
ütleb: lähen põllule ja võtan kaasa hobuse; teine mängija ütleb: 
lähen põllule, võtan kaasa hobuse ja adra; kolmas mängija 
ütleb: lähen põllule , võtan kaasa hobuse, adra ja võileiva jne. 
Püütakse meelde jätta ja edasi öelda võimalikult rohkem asju, 
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mida oleks mõistlik kaasa võtta. Kui uus lisatud sõna tekitab 
kaaslastes arusaamatust, peab sõna ütleja põhjendama, miks ta 
just selle asja just sinna kohta kaasa võtab (näiteks: võtan põllule 
kaasa raamatu, et lõunapausi ajal, kui hobune tööst puhkab, 
raamatut lugeda). Kui ring saab täis ja kõik kaasavõetavad asjad 
püsivad veel meeles, minnakse sujuvalt üle järgmisele ringile. 
Kui asju on juba nii palju saanud, et kõik segi läheb, ütleb uus 
mängu alustaja uue koha, kuhu minna ja uue asja, mida kaasa 
võtta. Rääkimisega võiks kaasas käia jutujärje märk -  mingi asi, 
mida koos sõnaõigusega edasi antakse.

Koer teeb aset

Mängitakse teatevõistlusena, võistkondades võrdne hulk liik-
meid. Maastikule märgitakse värviliste nööridega koera ase-
med – igale võistkonnale oma. „Koer“ jookseb asemeni, teeb 
selle sees käpuli 3 pööret, jookseb haukudes tagasi ja annab 
teate järgmisele „koerale“. Võidab see võistkond, kus esimesena 
kõik „koerad“ on asemel käinud.

Varesepesad

Moodustatakse paarid – isavares ja emavares. Iga paar saab 
endale pesapaiga – värvilisest nöörist ringiga tähistatakse maa-
pinnal pesakoht. Kõik varesed lähevad ümbruskonnast pesama-
terjali otsima, näiteks mahakukkunud oksi. Ühiselt lepitakse 
kokku kindel arv oksi, mida iga paar tohib korjata (soovitavalt 
kuni 10). Tagasi tulles pannakse ühised oksad oma ühisesse 
pessa. Nüüd jääb emalind pesa valvama ja isalind läheb pesa-
materjali teistest varesepesadest juurde varastama. Varastama 
peab salaja, kasutades ära valvava emavarese tähelepanematust. 
Kui pesa omanik jõuab pesa piiridest välja astumata varastatavast 
oksast kinni haarata, tuleb vargal see tagasi anda ja uut saaki 
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otsida. Emalind okste peal seista ei tohi, oksad peavad vabalt 
nöörist ringi sees asuma. Varastada tohib korraga ainult ühe 
oksa, mis tuleb siis ruttu oma pessa ära viia, et võiks minna uut 
jahtima. Mängujuhi märguande peale lendavad kõik varesed 
oma pessa tagasi ja koos loetakse üle pesas olevad oksad. Võidab 
see paar, kellel õnnestus kõige rohkem oksi kokku varastada. 
Soovi korral vahetatakse soorollid ja mängu korratakse. 

Loomafarm

Mängujuht jagab igale mängijale lipiku, mille peal on kodu-
looma või -linnu nimi. Mängija jätab nime meelde ja lipikud 
korjatakse tagasi, hoides oma nime saladuses. Nüüd seletab 
mängujuht tegevuse käiku: märguande peale hakkavad kõik 
loomad-linnud häälitsema, püüdes ise pidevalt häälitsedes oma 
liigikaaslastega kokku saada. Vastavalt liikide ja laste arvule 
ütleb mängujuht eelnevalt, mitu looma peab igas farmis olema.
Võidab see farm, kes kõik oma liigikaaslased kõige esimesena 
kokku jõuab koguda, sellest mängujuhile käte ülestõstmisega 
märku andes.

Sajajalgne

Mäng sobib kasutamiseks olukorras, kus on tarvis pikemat iga-
vavõitu teelõiku läbida. Tuleb jälgida, et liikumine oleks ohutu! 
Mängujuht küsib: kellel peale inimese on kaks jalga? Vastuseks 
pakutakse erinevaid linde. Siis valib iga laps linnuliigi, keda ta 
kujutab ja jätkab teekonda selle linnuna kõndides või hüpeldes. 
Mängujuht küsib: kes käib neljal jalal? Nüüd moodustatakse 
paarid ja jäljendatakse edasi liikudes nimetatud loomi. Paaritu 
lapse võtab mängujuht endale teiseks jalapaariks. Mängujuht 
küsib: kes käib kuuel jalal? Koos selgitatakse välja sobivad liigid 
ja asutakse nende kombel edasi liikuma. Kui seltskond ei jagu 
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kolmega, võivad ülejäänud kujutada veelkord mõnd neljajalgset 
või võetakse taas mängujuht „jalgadeks“. Edasi küsib mängu-
juht, kes käib kaheksal jalal, kes käib kümnel jalal ja lõpuks 
võtab kogu seltskond üksteise järele ritta ja mängib sajajalgset.

Omadussõnad ja tegusõnad

Tegevus toimub rühmades, vajalikud kirjutusvahend, paber ja 
alus. Mängujuht annab igale rühmale 3-4 looduses antud kohas 
vaadeldava objekti nimetust. Mängijad peavad üles märkima või-
malikult rohkem selle objektiga seotud omadus- ja tegusõnu. Kui 
sõnad üles kirjutatud, arutatakse ühiselt vastused läbi. Võidavad 
need, kes on suutnud kõige täpsemalt ja kõige suurema hulga 
sõnadega oma objekti iseloomustada. Oma sõnavalikut peab 
oskama kaitsta ja põhjendada.

Kõik ühismängud õpetavad lapsi koos tegutsema ja üksteisega 
arvestama. Mänge juhtides saab õpetaja ära kasutada laste huvi 
antud mängu tegelaste vastu ja neist liikidest ning nende elutege-
vusest täpsemalt rääkida. Kõiki mänge saab vastavalt olukorrale 
muuta ja sobitada. Siin toodud mängud õpitud erinevatel loo-
dushariduslikel koolitustel ja mõned mugandatud Sirje Raadiku 
raamatust „Õpime õues mängides“
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LISAD

1. ILMAKAARED: lõbus kompass kaheksa ilmakaare õppimi-
seks – joonista lisailmakaarte juurde endale sobivad loomad

2. EESTI KALAD: haug, ahven, angrjas, linask, lest, merisiig, luts, 
koha, räim, emakala ja ogalik – vii kokku nimi ja kala, värvi

3. ROOSTIKU LINNUD:  1.roo-loorkull,  2.sinikael-part,  
3.luitsnokk-part,  4.lauk,  5.suurkoovitaja,  6.tuttpütt,  7.kii-
vitaja,  8.hallhaigur,  9.tuttvart,  10.hüüp,  11.kõrkja-roolind

4. MOREEN- JA LIIVARANNA  LINNUD: 12.merisk,  13.kivi-
rullija,  14.punajalg-tilder,  15.naerukajakas,  16.hõbekajakas,  
17.hahk,  18.merivart,  19.jõgitiir,  20.jääkoskel,  21.kühm-
nokk-luik, 22.merikajakas, 23.kalakajakas, 24.ristpart

5. MUDASE PÕHJAGA RAND: 1.sanglepp,  2.pilliroog,  3.kare 
kaisel,  4.sinikael-part,  5.latikas,  6.särg,  7.ahven,  8.kaelus-
penikeel,  9.vesikuusk,  10.tavaline harjasliimukas,  11.soo-
mususs,  12.balti lamekarp,  13.harjaslabalane, 14.merikilk

6. LIIVASE PÕHJAGA RAND: 15.liiv-vareskaer,  16.merisk,  
17.väike mudilake,  18.mändvetikas,  19.ahven,  20.tavaline 
harjasliimukas, 21.lest,  22.liiva-uurikkarp, 23.söödav süda-
karp,  24.meririst,  25.söödav rannakarp,  26.kühmnokk-luik

7. TALLINNA LAHT

8. LÄÄNEMERI


