KIKI TOETUSE SAANUD ÕPPEPROGRAMMID 2018/2019 ÕA
Päikesepõnnid Kuristu miniloomaaias
Lapsed maitsesid Kuristu miniloomaaias isetehtud leiba küüslauguvõiga. Lastele näidati,
kuidas viljast jahu saab ning iga laps vormis väikese leiva, mille pärast küpsetamist ära sai
süüa. Sel ajal, kui leivad küpsesid, käisime koos Kuristu perenaisega loomi vaatamas ja
toitmas. Jänestele ja kitsetalledele pakkusime porgandit ja kapsast. Lambad, linnud ja ponid
said laste käest võilillelehti. Pärast enda voolitud leivakakukese söömist näitas perenaine
lastele erinevate lindude mune – munad erinesid üksteisest suuruse ja värvuse poolest.

Lainekratid ja Tuulekratid Lubjaleenul
külas
12.veebruaril oli meie rühmal väljasõit LubjaLeenu Talvemaale- kus matkasime Valgejärve
matkarajal koos Metsaemaga. Ilm oli
fantastiliselt ilus, tuulevaikne ja
päikesepaisteline. Metsaemal olid kaasas
luubid, millega uurisime lähemalt talvituvat
taime ja lumehelbeid. Lume pealt otsisime
erinevate loomade jälgi, leidsime jänese ja
metskitse omi.
Tipitelgis ootas meid ees Lubja-Leenu. Lubja
Leenu on tüdruk, kes tahtis üle kõige
maailmas ainult ühte asja - mängida
taevatähtedega! Ta on aastaid seigelnud
Valgejärve matkarajal ja selle ümbruses. Ta
on näinud erinevaid ajastuid, aastaaegade

vaheldumisi, looduse muutumist inimese tagajärel ja jälginud eluslooduse toimetusi. Talvel
meeldib talle Tipitelgis külalisi vastuvõtta.Tipitelgis jõime sooja teed ja vestlesime erinevatest
tähtpäevadest, aastaaegade vaheldumisest.

7.01.2019. Pilvepõnnid, 14.01 Vihmajütsid ja 17.01 Tähejütsid ÕPPEKÄIK
LOODUSMUUSEUMI TUTVUMA KOERA KÄITUMISE ABC-GA. Kohtumine Fjodoriga

Saime teada, kuidas tuleb käituda koeraga. Meile tutvustas seda kelgukoer Fjodor.
Kuidas temaga sõbraks saada? Kust meeldib koerale kõige rohkem, kui teda silitatakse? Kuidas tuleb
käituda, kui meile läheneb võõras lahtiselt jooksev koer?
Kõik soovijad said Fjodorit silitada ja ta näitas meile ka mõned trikid.

17. jaanuaril 2019 a. Oli Tähejütside rühma 18 lapsel tore võimalus KIK programmi raames
külastada loodustundi. See toimus Eesti Loodusmuuseumis ja tunni nimi oli „Koera ABC“.
Külla tuli koer Fjodor koos
oma sümpaatse perenaisega.
Lapsed said teada, kuidas
koeraga õigesti suhelda. Mis
koerale meeldib ja mida ta
kardab, samuti võib vale
lähenemine olla ohtlik: koer
arvab, et ta peab end kaitsma.
Teame nüüd, et koerale
lähenedes tuleb olla hästi
rahulik, rääkida vaikse häälega
ja mitte otse, vaid küljelt.
Fjodor aga osutus rahulikuks ja
sõbralikuks koeraks.

KOERA ABC õppisid Vihmajütsid, mida teha kui
võõra koeraga kohtud tänaval ja see koer agressiivseks osutub. Õpiti ka, mis koerale meeldib
ja mis mitte. Väga põnev projekt.

