
Narva Soldino Gümnaasium 

Projekti nimi : “Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste loodusteaduslike pädevuste 

täiustamine” 

 

Õppeprogrammid 

 
1. “Kuidas kasvab mets?”  Simisalu loodusmaja 

Pool Eestimaast on kaetud metsaga. Millest aga mets alguse saab? Programmi eesmärgiks on õppida 

tundma majandusmetsade eluringi ja metsatööde aastaringi ning võrdleme majandusmetsi 

kaitsemetsadega. Uurime ja mõõdame puid ning lahendame lihtsamaid ülesandeid. 
https://loodusegakoos.ee/metsakool/kuidas-kasvab-mets-1 

 

     2. “Mets meie meelte läbi” , Sagadi  looduskool 

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. 

Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka 

laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi. 
http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/4-6-klass/mets-meie-meelte-labi 

 

 

3. Avastusretk putukametsas, Aegviidu metsakool 

Palju on üldse putukaid? Kes on putukad ja kas on olemas head ja halvad putukad? Kuidas üldse teha 

vahet, kes on putukas, kes muu „mutukas“? Kuidas putukad omavahel suhtlevad ja miks on putukad 

meile vajalikud?  

Kõik siin maailmas allub loodusseadustele ning putukate massiline levik on tihti seotud 

inimtegevusega. Programmi käigus võrdleme putukate arvu ja liigirohkust majandus-, hoiu- ja 

põlenud metsas. Räägime rekorditest putukamaailmas ning vaatame kuidas tekivad puudele 

„salakirjad“.  
http://loodusegakoos.ee/metsakool/avastusretk-putukam 
 

 

4. Elurikkus rabas. Soomaa looduskeskus 

Programm tutvustab rabade mitmekesist elustikku. Ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide 

omavahelistest seostest. Õpitakse tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud organisme. 
http://loodusegakoos.ee/metsakool/16724 

 
 

5. Läbi metsa põllu äärde. Pähni looduskeskus  

Programm algab läbi metsa minekuga. Metsateel kõndides vaatame ja uurime, mida leidub metsas 

söödavat. Jõuame põllu äärde, kus sügisel käib hoogne viljalõikus. Programmi lõpuks arutame 

osalejatega ütluse üle: „Maailm püsib viljateral“. 

https://loodusegakoos.ee/metsakool/labi-metsa-pollu-aarde 
http https://loodusegakoos.ee/metsakool/labi-metsa-pollu-aarde://loodusegakoos.ee/metsakool/labi-metsa-

pollu-aarde 

6. Jäälind – Taevaskoja pärl.  Kiidjärve looduskeskus 

Kiidjärve looduskeskuses kohtudes uurime Taevaskoja pärli – jäälinnu maailma. Saame teada kus ta 

elab, mida sööb ning milline täpselt välja näeb. Eesmärgiks on tutvustada ümbruskonna loodust 

lõimides õppeprotsessi erinevad õppeained – nii kunstiõpetuse, matemaatika, eesti keele, loodusained 

kui ka ühiskonnaõpetuse. Suure õnne korral võime jäälindu ka oma silmaga looduses näha. 

 https://www.loodusegakoos.ee/metsakool/jaalind-taevaskoja-parl 
http https://www.loodusegakoos.ee/metsakool/jaalind-taevaskoja-
parl://loodusegakoos.ee/metsakool/jaalind-taevaskoja-parl 
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