1.Programmi nimetus

Programmi
lühitutvustus:

Eesmärk:

Sihtrühm :
Seos õppeprogrammiga:
Võtmesõnad:
Läbiviimise aeg:
Kestvus:
Läbiviimise koht:
Vajalikud vahendid:
Õppematerjalid:
Maksumus:
Osalejate riietus:

Tegevus ja meetodid:

Programmijuht:
Maksimaalne osalejate
arv grupis:
Õppeprogrammi
kirjeldus:
Märkus:

«Loodus meie hoovis»
"Täiusta elukeskkonda" on programmi mitut valdkonda hõlmav teema, mida
soovitame alustada kohast, kus me veedame palju aega, st lasteaiast, kus seda
programmi viiakse läbi. Pakume lastele värsket pilku lasteaia õuele, uurida loodust
ja taimi, mis seal kasvavad, istutada 2 dekoratiivset või viljapuud (mille valib
õpetaja), rajada viljaaed. Aktiivõppemeetodite abil tutvustatakse programmis
osalejatele ümbritsevaid puid, määravad nende nimesid ning istutavad koos oma
õpetaja (ja vanematega) 2 puud oma aias. Edaspidi programmi osalejad jätkavad
istiku kasvu jälgimisega ning hoolitsevad selle eest koolieelse asutuse territooriumil.
Koolieelne laps teab: puust ja selle osadest - oksad, juured, tüvi, viljad, pungad;
• aastaaegu;
• vajadusest valguse, soojuse, niiskuse järele selle kasvamiseks;
• inimese mõjust loodusele ja linnakeskkonna rohelise ruumi rollist.
Oskab:
• Õigesti istudada puid ning hoolitseda nende eest;
• kasutada töövahendeid (reha, lehter, toepulk),
• hoolikalt täita antud juhendid, hoolitseda materjalide ja esemete eest, pärast tööd
viia nad oma kohale;
Hindab: kodumaa loodust ning tunneb end looduse osana.
Lasteaed (Koolieelsed lapsed — vanus 6-7 a)
"Mina ja keskkond" 3) Looduskeskkond: kodumaa loodus, looduse vaatlemine,
muutused looduses, elukeskkond ja selle mõju tervisele, inimese mõju loodusele.
Puu, põõsad, juured, oksad, lehed, seemned, viljad, lilled
september-oktoober, aprill-maiсентябрь-октябрь, апрель-май
Kuni 45 min.
Koolieelse haridusasutuse hoovis
Plastkarbid, laualina, salvrätikud, muld, lehtrid, rehad, plastpudelid, istikute
istutamiseks vajalikud töövahendid.
Värvilised pildid puudest, oksad ja lehed, seemned ja viljad, „Võlulaegas“,
lamineeritud suunanooled kartongist, lamineeritud medalid kartongist nööril
„Looduse abilised“
180 eurot
Sobiv riietus
Tegevus: vastavalt õppetundi kavale on lapsed kaasatud looduse abistamisse.
Tema palvel peaksid nad oma kohas puid tundma õppima, saama teada, kuidas puu
kasvab suvel, sügisel, talvel ja kevadel, lahendada mõistatusi ja vastata
küsimustele. Siis avab loodus neile oma kuningriigi uksed ja näitab, kus asub
"võlulaegas", kus on juhis väikeste puude istutamiseks. Mängu kujul suhtlevad
lapsed lasteaia hoovis suure puuga, kallistavad seda ja teevad soove. Nad tutvuvad
hoovis teiste puudega, koguvad erinevaid materjale: lehti, vilju ja seemneid,
oksasid; sorteerivad need ja määravad puude nimed; lahendavad mõistatusi nende
kohta; otsivad "võlulaegast", mida on ära peitnud loods ning osalevad istikute
istutamise protsessis: puistavad mulda ning kastavad neid.
Aktiivsed õppemeetodid: vaatlus, grupitöö, aktiivsed mängud.
Natalja Poljakova, e-mail: natalja.peoplesparks@gmail.com, Tel. 53493084
Kuni 24 inimest
Õppeprogrammi kirjeldus: Elena Naumova ja Natalja Poljakova
Enne programmi on tarvis kooskõlastada puude istutamist linna
allmaakommunikatsiooni omanikega.

