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Linnu- ja loomaprojektid 2019-2021 õ/a

2019/2020 projekt „Linnud meie õuealal“

2020/2021 projekt „Metsloomad“

* Linnuprojekti eesmärgiks oli õppida tundma linde, kes tihedamini
külastavad lasteaia õueala. Eelnevatel aastatel kaardistas Rohelise Kooli
meeskond linde meie õuealal, mille tulemusel valiti välja 13 lindu (vastavalt
rühmade arvule), keda on nähtud enam.

* Loomaprojekti eesmärgiks on õppida tundma enamlevinud kodumaiseid
metsloomi, kes lastele tuttavad juttudest, lugudest ja filmidest.

Õppeaasta alguses sai iga rühm endale loosiga linnu/looma, kelle kohta
hakkasid õpetajad materjali koguma (kirjeldus, eluviis, jutud jms). Kogutud
materjal aitab õpetajatel rikastada õppetegevusi.

Kogutud linnu- ja loomateemaliste materjalidega  saab lähemalt tutvuda 
meie lasteaia blogis:

https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/linnud-ja-loomad/

https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/linnud-ja-loomad/


*Ülelasteaialised linnu- ja loomateemalised NÄITUSED

-Rühma linnu kunstiline projekt

Kunstiõpetaja Rosi juhendamisel toimus töötuba õpetajatele. Töötoas valmis

igal rühmal linnu toorik, mida õpetajad rühmas koos lastega edasi arendasid

vastavalt oma rühma linnule.



Valminud lindudest avati lasteaia fuajees näitus "Linnud meie õuealal" 



Sügisnäitus „Loomad looduslikust materjalist“

Lasteaia loomateemaline sügisnäitus toimus veebikeskkonnas.

Lapsevanemad ning õpetajad meisterdasid koos lastega

sügisandidest ja looduslikust materjalist rühma looma, tegid

kunstiteosest pildi ja laadisid virtuaalsesse keskkonda Padlet.

Kõiki loomingulisi kunstiteoseid saab vaadata siit:

https://padlet.com/evehein7/sw1n64fzv7m0lbx7

https://padlet.com/evehein7/sw1n64fzv7m0lbx7




Kunstinäitus „Rühma loom“

Kunstinäituseks valmistasid kõik rühmad ühistööna taaskasutatavatest 
materjalidest oma rühma looma pildi. 

Töös kasutatavate materjalide valik oli ääretult lai -kangajäägid, kile,
nööbid, vilt, vanad ajalehed jne. Tööd said uhked ning kaunistavad
nüüd meie lasteaeda.

Valminud loomapiltidest avati lasteaia fuajees näitus:

„Rühma loom taaskasutatavatest materjalidest“

https://meelespealasteaiameeskond.files.wordpress.com/2020/11/kunstinaitus-ruhma-loom-1-2.pdf


Loomateemaline piirdeaed

Koostöös loodusfotograafidega valmis õuealal ainulaadne piirdeaed, millel on

kujutatud Eesti metsades elavaid loomi ja linde.

Projekt sai teoks tänu loodusfotograafidele Marko Poolametsale, Remo

Savisaarele, Jüri Jõeperale ja hobifotograafile Aimar Sääritsale.

Piirdeaia visiooniks on toetada laste teadmisi Eestimaa loodusest ja kasvatada

laste empaatiavõimet eesti metsades elavate loomade ja lindude vastu.

Loodame, et visuaalselt kaunis piirdeaed suurendab lasteaia sõimeala

turvalisust ning suurendab laste huvi ja teadmisi Eesti looduse vastu.



Tänutäheks loodusfotograafidele valmistasid lasteaia lapsed kaunid keraamilised 

taldrikud loomade kujukestega kunstiõpetaja  juhendamisel



Et uut piirdeaeda vaadates tõeline metsatunne tekiks, siis istutasid Pererühma,

Pokude ja Naksitrallide lapsed aia äärde kanarbikud.



Piirdeaial kujutatud pildid võimaldavad õpetajatele luua erinevaid

õuesõppemänge, luua ülesandeid loomadest ja lindudest kasutades

nutivahendeid.

https://youtu.be/AoUTG7umE0A


Erinevad linnu- ja loomateemalised  tegevused 
rühmades:

Õiekeste rühm paigaldas lindude söögimaja

oma rühma akna taha pihlakale, et oleks tore

aknast jälgida lindude toimetamisi. Seoses

sellega loeti raamatust „Sipsik“ lugu sellest,

kuidas Sipsik vaatab tihaseid, sest Sipsik teab,

kuidas tuleb tihaseid vaadata.

Linnu söögimajade paigaldamine



Kasepuu söögimajad



Sipsikute söögimajake nende akna taga



Talvised aialinnuvaatlused

Aialindude vaatluseks kasutame vaatlusakent, kuhu on pandud binoklid ja 

lindude pildid, mis aitavad liike määrata.



Naksitrallide ja Pokude koostööpäev

Projektipäev toimus teemal „Linnud sügisel“

Päev sai planeeritud keskustepõhiselt, kus kõik lapsed liikusid gruppidesse jagunenult erinevate
tegvuskeskuste vahel.

Hommikuringis jagunesid lapsed loosi tahtel nelja rühma:

* Musträstad * Varblased * Leevikesed * Rasvatihased

Et laps ei unustaks, kuhu rühma tema kuulub, sai ta rinda uhke vastava linnu märgi. Seejärel saigi
seiklus alata – neid ootasid neli linnukostüümides õpetajat erinevates kohtades nii Pokude kui
Naksitrallide rühmaruumis kui ka suures koridoris.

Lastel oli võimalik osaleda järgmistes tegevustes:

-Teha linnuteemalisi töölehti, kus ülesandeks oli lõikamine, kleepimine, kirjutamine ja lugemine.
Kokku tuli pilt luikedest.

-Otsida projektoriga seinale lastud pildilt linde nende elukeskkonnas (keda otsida puu otsast, kelle
leiad kohviku laudade ümber palakest otsimas).

-Uurida, maitsta ja sorteerida lindude sööki – seemneid (kõrvitsaseemned ja päevalilleseemned).
Koostada kleep-paberile neist mustreid.

-Panna jooksumängu abil proovile oma faktiteadmised lindude kohta. Nt õpetaja väidab „varblane
on rändlind“ siis need, kes arvavad, et see on õige, jooksevad pikas koridoris ühe trepi juurde ja
need, kes arvavad, et see on vale, jooksevad teise trepi juurde.





Koostööpäev “Kui õpetajateks on karu, siil, rebane ja 
musträstas”

Sellel kahe rühma koostööpäeval puudusid traditsioonilised õpetajad ning õppe- ja kasvatustöö eest vastutasid sel

päeval loomad ja linnud. Õpetajad saatsid lastele videotervituse ja soovisid põnevat päeva uute tegelaste seltsis.

Karu, rebane, siil ja musträstas jaotasid lapsed loosiga nelja gruppi: kevad, suvi, sügis talv. Iga laps sai rinda

vastavasisulise pildimärgi, et ta teaks oma kuuluvust ning aastaaja tunnused oleks ka kohe meeles. Tegevuse

teemaks oli „LINNUD JA LOOMAD TALVEL“ ning seda seoti eelmise nädala temaatikaga, mis tegeles just aastaringiga.

Lapsed liikusid läbi tegevuskeskuste, mis katsid nelja õppevaldkonda – keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika

ning kunst. Innustudes asjaolust, et sel õppeaastal on digivahendite kasutamine erilise tähelepanu all, siis oli ka

seekordne koostööpäev rohkemate tehniliste lahendustega.

Selliste ühiste tegevuste eesmärk (lisaks ainevaldkondade eesmärkidele) on arendada laste koostööoskust, tekitada

harjumust reageerida teistmoodi edastatud tööülesannetele ja lahendada ühiselt probleeme/ülesandeid.



Kunstikeskuses meisterdasid lapsed koos musträstaga oma rühma

linde- Naksitrallid koduvarblast ning Pokud musträstast. Tehnikaks

oli seekord papjeemašee - kliistri ja ajalehtede abil vormiti

õhupallide peale ruumiline linnu kuju.



Keele ja kõne keskuses said lapsed siili abil läbi liikumismängu teada

fakte lindude ja loomade talviste elutingimuste kohta. Pikas üldkoridoris

sai joosta kas „õige“ või „vale“ sildi juurde. Küsimusi ja vastuseid

kuulsid lapsed vahvatest helisalvestuskarpidest, mida oli vaja värvi järgi

paaridesse seada.



Mina ja keskkond teemat tutvustas rebane, kes õpetajate video vahendusel 
aitas lastel pildi peal tuvastada nelja erineva aastaaja tunnuseid. 



Matemaatika keskuses aitas karu koos Kahoot! programmiga õppida
lastel geomeetrilisi kujundeid: ruut, ring, kolmnurk ning uue
kujundina tutvuda rombiga. Kahooti küsimused olid loomade
lindude talviste eripärade kohta.



Tere kevad 2020

Iga-aastane vahva projekt, mida saime sel aastal kaugtööl
olles kaasa teha. Iga laps püüdis leida ja teistele teada anda
nähtud kevadekuulutajatest. Oma leidusid sai pildistada ja
joonistada ning kirjutati isegi luuletusi. Oma loomingu saime
avaldada tere kevade kodulehel.

Tere hommikust! 
Õues päike paistab, 
linnukene laulab!

Kristjan (5a)

Rasmuse (6a) kevadine joonistus



Pardiralli loovkonkurss „Terviseprääks“

Nagu eelnevatel aastatel oli ka 2020. aastal heategevusliku kampaania Pardiralli raames
loovkonkurss, mis kandis nime “Terviseprääks”.

Selle aasta konkursi peamine rõhuasetus oli keskkonnal. Meid ümbritsev keskkond on elu
alus, mille tõttu on seda vaja hoida ja väärtustada. Heategevuslik kampaania Pardiralli
kogub raha, et parandada vähihaigete laste elukvaliteeti ja toetada nende ravi.

Algselt oli planeeritud loovtöö teha lastega lasteaias, kuid karantiini tõttu sai see tehtud
teistmoodi. Appi tulid meile lapsevanemad, kes saatsid laste meisterdamisest
videolõike. Õiekeste rühma lapsed kasutasid pardi meisterdamiseks vanu ajalehti ja
ajakirju. Naerulinnud tegid vahva video oma meisterdustest.

https://www.youtube.com/watch?v=SPv68mRdRS4


Matkad loodusesse
NAKSITRALLIDE MATKANÄDAL  25-29.mai 2020

Mai viimase nädala pühendasid loodushuvilised Naksitrallid matka

teemale. Arutlesime omavahel, mis on matkamine, mis varustust

on vaja, mis on selle tegevuse eesmärk ning mida on võimalik

selle käigus õppida.

Kõige põnevam oli, et matkad, nii lasteaia hoovis, kodused

matkad kui ka kaugemale minekud, võivad täis olla ootamatuid

kohtumisi ja vahvaid märkamisi.

Nädal oli täis värsket õhku, loodust, toredaid kohtumisi ja

seiklusi.



Lasteaia õueala loodusbingo



Matk Harku järve äärde. Endomondo äpp aitas meil rannaliiva sisse joonistada
suure M tähe. M nagu MÕNUS MATK.

Koostasime seal igaüks looduslikest materjalidest liiva peale kompositsioonid ning
külastasime üksteise kunstinäituseid ja kuulasime autorite kommentaare oma
taieste kohta. Ning taaskord, vahva „juhuslik“ kohtumine – rannas jalutas ka
kunstiõpetaja Rosi, kes pani meid loodust pildile püüdma. Maalisime kõik koos
Harku järve.

Maalime järve. Kas järvel on ka veelinde?



Muusikaõpetajaga tiigi ääres. Kuulame linnulaulu ja laulame ise.

* Eriti üllatav oli see, et kui just olime Õismäe tiigi äärde oma teki ja matkakoti 
maha pannud, et jalgu puhata, kohtusime „täiesti juhuslikult“ muusikaõpetaja 
Airega, kes sisustas meie puhkehetke laulu ja tantsu ja pillimänguga. 



Erinevaid võimalusi oma rühma loomaga tutvumiseks:

Kui eelnevalt oleme tutvunud oma õueala lindudega, kelle otsimiseks polnud

vaja lasteaiast kaugele minna, siis looma-aastal peale orava me oma aias

ühtegi teist metslooma ei näe.

Metsloomi satub Õismäele väga harva, kuid oleme näinud oravat (kes on meil

sama tavaline nagu linnudki), jänest ja isegi rebast. Lapsed on näinud autoga

lasteaeda sõites kitsekesi ja televisiooni vahendusel saime teada, et meie

lähedal liiguvad vahel isegi karud.



Kuldkalakesed leidsid oma rühma looma loomaaiast, osaledes 

projektis "Kõrvitsad loomaaia asukatele 2020“

Kuldkalakeste rühm külastas loomaaeda, et tähistada projekti "Kõrvitsad

loomaaia asukatele" lõppu ja viia isekasvatatud kõrvitsad loomaaia

kogumiskasti.

Loomaaias uurisid Kuldkalad ka oma rühma loomaks valitud ilvest, tema

välimust ja asukohta.



NAKSITRALLID JA POKUD rühma loomi loodusmuuseumis 

uurimas

Lähtuvalt temaatikast sai broneeritud Loodusmuuseumi 

muuseumitund just loomateemaline ja rõhuga metsseal ja nirgil 

– loomadel, kellel on au olla meie rühmade tunnustegelased. 

Loodusmuuseumis ootas meid juba tuttav muuseumipedagoog

õpetaja Ly, kes meid väga kannatlikult juhendas ja informeeris

loomade elu eripäradest.

Lapsed said vaadata ja katsuda põdra sarvi ning ühe näpuga

nirgi topisele pai teha. Just nimelt ühe näpuga, sest rohkem

füüsilist tähelepanu oleks nii väikesele tegelasele hakanud juba

liiga tegema.



Naksitrallid leidsid oma rühma looma



Nirk suvise ja talvise kasukaga ning rahvusloom hunt



OOTAMATU KOHTUMINE ÕISMÄE TIIGI ÄÄRES ehk kuidas Naksitrallid ja Pokud 
jalutuskäigul metsloomi kohtasid

Esmapilgul tundus kolmapäev nagu iga teinegi tavaline kolmapäev (kui ehk
ootamatu külm välja arvata), aga küll said Pokude ja Naksitrallide lapsed toreda
üllatuse osaliseks kui nad täiesti juhuslikult Õismäe tiigi äärde jalutama läksid.

Nimelt olid just samal ajal sattunud tiigi äärde kaks põnevat saadikut metsast –
„põder“ ja „metssiga“.

Kohtumisel loomadega uurisid lapsed loomadelt metsaelu kohta ja loomad jällegi
linnaelu kohta.

Video sõbralikest loomadest

https://www.youtube.com/watch?v=I7Pb1zA8xSk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0FC8pAR2mmFMi4yrHh3lmdXNZPzRAgPnA2v56Xumf8w8Dx3HN9iMnnSoQ


Vastlapäev jänesega

Vastlapäev toimub meil traditsiooniliselt igal aastal. Seekord oli aga

põnevust enam jänese tõttu, kes tuli meie akna taha, et koos

kelgutama minna. Jänese juhendamisel saime katsetada kelgusõitu

erinevatel mägedel nii oma aias kui ka tiigi ääres. Kasutasime

erinevaid kelke ja liulesid. Vastlasõit oli üks osa ka just alanud

projektist „Kurgisõbrad 2021“ (Räpina Aianduskool). Nimelt oli pikk

vastlasõit eelduseks, et kasvaks pikad kurgid.



Tänan tähelepanu eest!

* Tutvu meie lasteaia blogiga, kuhu oleme kokku koondanud 

palju huvitavat materjali:

https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/

https://meelespealasteaiameeskond.wordpress.com/

