
info@lahemaaselts.ee

 ☛ 11 aktiivõppeprogrammi koolidele ja lasteaedadele
 ☛ 15-20 varieeruvat marsruuti programmide läbiviimiseks
 ☛ 4 kohalikku põhiretkejuhti
 ☛ kõik programmid sisaldavad praktilisi tegevusi ja lõkketege-

mise võimalust, kestavad keskmiselt 3-4 tundi
 ☛ õppeprogrammid ja retked kohandame vastavalt hooajale, 

vanuserühmale ja klassi spetsiifikale
 ☛ võimalus kombineerida programme, toimumisaega ning tee-

masid ilma lisatasudeta
 ☛ üle 500 läbiviidud õpperetke, “100% raha tagasi” garantii, 

maksumus sõltuvalt õpilaste ja retkejuhtide arvust 100-300 €

 ❁ JÕGI “Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel”
 ❁ MERI  “Meri on, meri jääb!”
 ❁ JÄRV “Kes siin järvel elab?”
 ❁ T I IK “Puruvana, tondihobu ja muud loomad”
 ❁ RABA “Rännak tuhande lauka maal”
 ❁ METS “Lahemaa metsadega sinasõbraks”
 ❁ KIV I  “Aja jälg kivis”
 ❁ PUIT “Puust ja punaseks!”
 ❁ TALU  “Aastaring TALUpoja elus”
 ❁ TOIT “Sööme südame ja mõistusega”
 ❁ KODA  Tuleme püstkoja või jurtaga ise kohale!



Sign in with facebook

Like Us on Facebook

LikeLike

/LahemaaKeskkonnahariduseSelts/

Kõikide programmide kirjeldused, eeldused õpilastele ja õpetajale, 
tagasiside, fotod jpm leiate meie kodulehelt programmide kirjelduse 
juurest. Lisaks täiendame ja kogume lisainformatsiooni külastatava-
te paikade ning tegevuste kohta, mida saate enne/pärast õppekäi-
ku kasutada. Koordinaator: Rauno Masing +372 56 677 018.

lahemaaselts.ee
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EBAPÄRLIKARP, KOPRA TEGEVUS, JÕGEDE KUJUNEMINE JA ELUSTIK, SEIKLUSRADA

Pärlijõgi – tuiksoon mere ja metsa vahel

Programmi tõstab osalejate 
teadlikkust Lahemaa Rahvus-
pargi haprast bioloogiliselst 
kooslusest Pärlijõe (endine 
Pudisoo jõgi) näitel.

Sihtgrupp: lasteaed, I-IV 
kooliaste
Saame ülevaate siin elutse-
vatest liikidest, võõrliikidest 
ning erinevatest keskkonna- 
alastest ohtudest. Saadakse 
teadmisi piirkonna geoloo-
gilisest arengust. Viime läbi 
uurimuslikke katseid (vee 
temperatuur, sügavus, läbi-
paistvus jms, pinnasevormide võrdlus).
Ebapärlikarp – jõe kõige haruldasem ja uni-
kaalseim elanik – ajalugu ja tänapäev – võimalus 
mõista ja uurida, miks nood väärikad jõeelukad 
hääbumas on, tutuvustame sobivaid elutingimu-
si ja -eeldusi.
Hooajaline kalade ränne Pärlijõe näitel, ülevaa-
de kudemistingimustest - õpilastel on võimalus 
oma käega jõesilmu mõrda nõuda ning kalade 
kudepaikasid otsida. Kobraste tegevusjäljed 
– bioloogiline mitmekesisus Pärlijõe näitel, 
tänased ja võimalikud homsed probleemid. 
Külastame ja uurime vanu jõesoote, mis ei ole enam jõega ühenduses.

Et mõista inimetegevuse tagajärgi 
ja temaatikat ning luua arusaada-
vaid ja põhjendatud seoseid loodu-
se kaitsmise ja inimese tegutsemise 
vahel, võtame ette rännaku ajas läbi 
pärandkultuuriobjektide – metsa-
vennapunkrid, piiritusevedajate tee 
jms ning selgitame ja mõtiskleme 
21. sajandi inimese elustiili üle.

Läbiviimise koht: programm toi-
mub Pärlijõe ürgorus Pudisoo-Kol-
ga piirkonnas.

Läbiviimise aeg: sügis/kevad
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KALAPÜÜK JA MERELINNUD, RANNATÜÜBID, RÄNNAK JÕESUUDMES NING VAATETORN

Meri on, meri jääb!

Õpperännak mööda mereäärt 
annab ülevaate erinevatest 
rannatüüpidest, merega seotud 
taimedest, loomadest, lindudest 
ja kaladest. 
Saame ülevaate Lahemaa lahte-
dest, poolsaartest ja saartest ning 
randlase eluviisidest. Suureneb 
laste teadlikkus Läänemere kesk-
konnaprobleemidest.

Sihtgrupp: lasteaed,  
I-IV kooliaste
Tutvume erinevate rannatüüpide-
ga. Õpime merega seotud taimi, loomi, linde, limuseid ja kalu.
Kust on pärit rändrahnud - võrdleme kive. Õpime kaarti. Mis riigid ümbritsevad Läänemerd? Milli-
sed keskkonnaprobleemid Läänemerd ohustavad? 
Kui ilmaolud vähegi lubavad, oleme eelnevalt ka võrgud merre viinud ning koos lastega saame siis 
kalasaaki avastada. Retk lõpeb lõkkepiknikuga Tsitre telkimisalal.

Läbiviimise koht: Pudisoo-Tsitre (Kolga laht), Hara-Virve, Naskali-Juminda (Hara laht); Käsmu 
laht jm

Rännak viib õpilased kaugetesse aegadesse, mil hakkas moodustustuma tänapäeva Eesti kõige 
võimsam loodusmonument – klint e Põhja-Eesti pankrannik. Tutvume paekiviga, otsime kivistisi 

ja teeme katseid. Külastamae Hundi- 
kangruid jt muistseid kivikalmeid. 
Arutleme mandrite triivimise ja klii-
mamuutuste üle. Pane ennast proovile 
paekaldalt köiega laskudes ning “kaasa-
varateel” turnides.
Õpilastel tekib selge arusaam kivimite 
ringest ning tekkeloost, arutleme muis-
tendite ja klindiserva taimestiku üle.

Sihtgrupp: I-IV kooliaste

Kestus: 3-4 h

Läbiviimise aeg: aastaringselt 
 

Läbiviimise koht: Tsitre pank, Turje kelder , Muuksi ja Kolga paeneemed.

MUUKSI LINNAMÄGI, TURJE KELDER, KLINT, KIVISTISED, KIVIAJA ASUSTUSPAIGAD
Aja jälg kivis
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RABAMAASTIKUD, LAUKAD JA ÄLVED, SÖÖDAVAD TAIMED JA RAHVAPÄRIMUS

Saame ülevaate Lahemaa kui Eesti ühe 
omapärasema maastikupiirkonna kuju-
nemisest ja jääaja mõjudest siinsetele 
pinnatüüpidele, arutleme rahvuspargi 
eesmärgi üle ning vajadusest kaitsta 
(raba)keskkonda kui tervikut.

Programmi sisu:
Mis on madalsoo, siirdesoo, raba? 
Jääaeg pinnamoe kujundajana. Raba 
kujunemine.
Õpime tundma rabataimestikku ja 
-loomastikku. Mis on fotosüntees? Miks 
on turbasammal oluline?
Kuidas tekib turvas ja kuidas seda kasutatakse? Kui kiiresti rabamaastik taastub? Kuidas tekib 
turvas ja kuidas seda kasutatakse? Vastavalt hooajale otsime söödavaid taimi ja marju.

Läbiviimise koht: Virusoo raba, Aabla raba (Pikanõmme), Loobu Laukasoo, Kõnnu Suursoo.

Läbiviimise aeg: aastaringselt, va ekstreemsed perioodid

Rännak tuhande lauka maal

Õpilane õpib läbi arutelude, mängude ja 
praktilise tegevuse:

• tundma toidu teekonda oma lauale
• väärtustama loodussõbralikku toidu 

kasvatamist
• mõistma kliimast tulenevaid piiranguid 

toidu kasvatamisele
• tundma olulisemaid toidutaimi Eestis
• aru saama, kuidas kujuneb toidu hind
Programm annab ülevaate tuntumatest 
toidutaimedest Eestis ning nende kas-
vatamise viisidest vanasti ja tänapäeval. 
Võrreldakse suur- ja väiketootmist. 
Millistes maailma piirkondades on toidu kasvatamine lihtsam/keerulisem ja miks? Mis on õiglane 
kaubandus? Programmi lõpuks peaksid lapsed mõistma kohaliku toidukauba väärtuse erinevaid 
tahke. Anname ülevaate toidu rollist ja tähsusest inimkonna kujundajana läbi aegade.

Sihtgrupp: II-III kooliaste, võimalus kohaldada ka teistele kooliastmetele

Läbiviimise aeg ja koht: Aastaringselt läbiviidav väliprogrammina kaaasavõetud püstkojatelgis või 
jurtas nii kooli hoovis kui meie juures.

Sööme südame ja mõistusega
TOIT JA KULTUUR, KOHALIK TOIDUTOOTMINE, PÜSTKOJALOENG, TOIDUTAIMED
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LINDUDE RÄNNE, JÄRVELUHAD, LINASKIMÕRD JA VENE, PILLIROOG , JÄRVEMUDA

PALUMETS, ÜLEUJUTATUD JÕELUHAD, LAANIK, PÜSTKODA, HÄÄBUNUD HEINAMAAD
Lahemaa on Eesti tähtsamaid metsakaitsepiir-
kondi. Uurime metsa erinevaid kasutusalasid ja 
kasvutüüpe, määrame olulisemaid puid ja põõsaid.
Õppematkal tutvume aastaaja huvitavamate leidu-
dega, saame ülevaate olulisematest matkatarkus-
test, otsime loomade tegevusjälgi ja söögitaimi, 
kuulame vaikust, mängime ja teeme püstkojas 
lõkkesööki.

Sihtgrupp: lasteaed, I-IV kooliaste.

Läbiviimise aeg: aastaringselt

Läbiviimise koht: Juminda poolsaare kant, Suurekõrve, Loobu, Kõrvemaa jm

Lahemaa metsadega sinasõbraks

Kahala järv ja järve ümbrus on suhteliselt 
suletud ökosüsteemina, samas Lahemaa 
suurima järvena, elupaigaks väga paljude-
le liikidele. Programm annab ülevaate järve 
kujunemisest, hindame järve praegust 
olukorda ning vaatleme kalda taimestikku 
ja –loomastikku.  Vastavalt hooajale tutvu-
me järvel ja järve luhtadel elutsevate lin-
dudega – siin on loendatud 16 pesitsevat 
linnuliiki, kevadrändel peatuvate lindude 
arv ulatub üle 30 tuhande, sügisesel üle 
10 tuhande isendi.
Madalaveeline, paksu mudakihiga järv on elupaigaks ka paljudele kaladele – haug, ahven, linask, 
särg, koger jt. Koostöös rannakaluritega tutuvume hooajalise mõrrasaagiga, et saada vahetu ko-
gemus ja arusaam kalapüügist. Kevad- ja sügishooajal käime kõik koos paatidega järvel, veebruaris 
järvele tulles same igaüks ise sikutipüüki proovida ning jääaugust mudaproove võtta ning hijem seal 
talvituvaid mikroorganisme uurida.
Kevad-sügisel pakub järv hulgaliselt avastamisrõõmu nii vee peal, vee all kui soises kaldataimestikus 
lähivaatlust tehes – koos lastega üritame määrata avastatud konnakulleseid, kiile, ujureid,  liblikad, 
sääsevastseid jkt.
Kahala järve ümbrus on olnud aastatuhandeid elukohaks meie esivanematele, siin leidub lisaks mitu 
olulist matmispiirkonda, väga palju kalmeid, ohvrikive ning jälgi muistsest asundusest - kindlasti 
arutleme programmi käigus ka nendel teemadel.
Lapsed mõistavad  järveluhtadel peatuvate lindude rände ning kalapüügi eri aspekte, looduskaitse 
kitsaskohti ning õpivad läbi praktiliste tegevuste järve ökosüsteemi paremini tundma. 

Kes siin järvel elab?
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Programmi käigus tutvume tiigi eripäradega 
elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse 
saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – 
kahvata, putukaid uurida ja määrata, veep-
roove võtta jpm.
Räägime tiigi eripäradest võrreldes teiste 
veekogudega, õpilased saavad ülevaate eri 
liiki veekogudest.
Püüame putukaid ja teisi tiigielanikke, 
vaatleme neid ning katsume luua arusaama ja 
eeldused liikide määramiseks.
Õpilastel võimalus ise määrata, kellega tegu, 
mõõdame veetemperatuuri. Õpilane õpib mõistma, et tema tegevus ei tohi loodust kahjustada – 
seega laseme kõik tiigielanikud uuesti oma koju tagasi.
Kahetunnist programmi viime läbi mais ja juunis Pärlijõe vanajõe soodil või Kahala järvel, sobib ka  
koolilähedane tiik vm seisuveekogu, kuhu kokkuleppel ise kohale tuleme.

Puruvana, tondihobu ja muud loomad

Kas kolm palki on õiglane palk? Tead 
sa, mis vahe on plangul, palgil, pakul, 
prussil ja talal? Mida tähendab laasimine 
ning milleks kasutatakse liimeistrit? Kuidas 
halud riita laduda, millest ja kuidas lõket 
valmistada?
Õpime puitu väärindama ning proovime 
mõista, et mets ei koosne pelgalt puudest, 
mille raadamine meile toidutaimedeks va-
jaliku põllumaa ning sularaha annab. Metsa 
väärtus on hindamatu ja lõputu, kui metsa ta-
luperemehelikult majandada.  Siit saab tare, 
paadi ja kestliku küttelahenduse tooraine.
Õpilased saavad ülevaate meil levinumatest puuliikidest läbi praktilise tegevuse – igat puuliiki 
on võimalik käes hoida, saagida ning mõne tööriistaga töödelda mõistmaks igaühe funktsionaalsust 
ennevanasti ja tänapäeval.
Taluhoovis on iga programmi jooksul võimalik tutuvuda ka mõne käimasoleva puitehitisega, 
programmi käigus saeme igaüks omale “sulle-mulle, kahe-mehe” saega mõne ketta, teeme lõket ja 
nuusutame laastuhunnikuid. Programm on kohandatav kõikidele vanuserühmadele.

Puust ja punaseks!
HÖÖVEL JA LIIMEISTER, KADAKASUITS NING PUKSPUU, HALUPUUD JA TÖÖVÕTTED
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Kõnealune programm annab võimaluse kombineerida 
meie olemasolevate õppeprogrammide hulgast sobivad 
teemad, mida kooli- või lasteaia õuele püstitatud püst-
kojas lõkke ümber lastega koos käsitleme. Kui tellida 
mitu programmi korraga, siis tuleme vajadusel kohale ka 
jurtaga. 
Kindlasti käsitleme teemasid, mis on seotud inimkonna 
arenguloo ning väljakutsetega. Nomaatide elukohad, 
mida kasutame, annavad hea kogemuse ja võimaluse 
ajas nö tagasi rännata või siis aeg maha võtta. Oleme 
ette valmistanud erinevaid prakatilisi tegevusi kõikide 
meelte tarvis, kaasas on mitmeid vanaaja tööriistu ja 
loomanahku.
Pakume teed ja hooajalisi maitseid Lahemaa loodusest. 
Sobib kohandamiseks igal aastaajal, näiteks jõuluaja 
programmina. 

KODA - püstkoja või jurtaprogramm

Programm annab õpilastele võimaluse osa saada 
ja kaasa teha talumajapidamise igapäevarutiinist 
viisil, nagu enamus meie esivanemaid aastasadu 
maapiirkonnas elanud on. Arutleme tähtpäevade 
tähenduste ning seoste ja kombestiku üle.
Tutvume koduloomade ja talutöödega, vastavalt 
hooajale on võimalus ise kätt proovida, loomi toita 
ning oma füüsilised ja käsitöölised võimed proovile 
panna.
Kindlasti oli ja on ka meie programmis olulisel kohal 
toit - lisaks söögi hankimise problemaatikale   

katsetame ka mõne klassikalise nö talutoidu valmistami-
sega.
Programmi jooksul saame ajaloolise ülevaate meie taluma-
japidamise kujunemisest ja raskustest, pika mõisaperioodi 
meenutuseks külastame ka Eesti üht suurimat Kolga  
mõisakompleksi. Programmi jätkuna võimalus külastada 
Kolga kihelkonnamuuseumi. 
Palume õppeprogrammi aeg ja kestus aegsasti läbi arutada. 
Sobilik kõikidele kooliastmetele ja lasteaedadele.

Aastaring TALUpoja elus
KODULOOMAD, VANARAHVA TÄTHPÄEVAD, TALUTÖÖD JA -TEGEMISED PRAKTIKAS


