Loodushariduse õppeprogramm
L34. Loodushoiu õpituba (1.-3. klassile)
Loodushoiu õpitoas räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest
ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Arvestame, et tänavu möödub 110 aastat
looduskaitse algusest Eestis. 1910. aastal moodustati esimene kaitseala. Seetõttu keskendume ka
looduskaitse juubeliaasta motole “Hoia mida armastad” ning räägime loodushoiu olulisusest ja
praktilistest võimalustest.
Programmi sihtrühm: 1.-3. klass (vanus 7-10 aastat), õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
Programm kestab 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib
läbimiseks igal aastaajal.
Vahendid õpperetke juhendaja poolt.
Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).
Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa
korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Õppeprogrammi eesmärgid
Võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus
säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste
mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.
Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja
sarnasusi märgata ning kirjeldada.
Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnahoiu ning
loodushoidlike tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist
looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õppeprogrammi sisu ja metoodika
Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja
majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab
eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame
mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale.

Õppekeskkond
Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa
korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpitoa saame läbi viia nii
kooli poolt pakutud kui meie valitud sobivas keskkonnas ja asukohas.

Juhendajad
Õppeprogrammi läbiviija on pikaajalise praktilise looduskaitselise, loodusretke ja metsanduse
kogemusega ning pikaajalise kursuste, seminaride ja õppepäevade läbiviimise kogemusega. Õpitoa
läbiviija on Keskkonnahariduse Ühingu ja Eesti Looduskaitse Seltsi liige.
Õpperühma saatva õpetaja roll: õpitoa kokkuleppimisel täpsustada võimalikke soove täiendava
fookuse osas ning õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Eeldame, et õpetaja tagab
osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel
õpitoas. Vajadusel saab õpitoa läbi viia ka ilma õpetaja osaluseta.

Hindamine ja tagasiside
Programmis osalenud õpetajalt küsitakse tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta e-kirjaga
kahe nädala jooksul. Õpetajale pakutakse võimalust kohtuda koolis kahe nädala jooksul peale
kirjaliku tagasiside andmist, et vajadusel arutada suuliselt üle tagasiside ja parendusettepanekud.

Koostatud: veebruar 2020.

Programmi koostaja:
Loodushariduskeskus SelgeSiht
SelgeSiht OÜ
Reg. 14602228
Iva 12 Tallinn 12618
e-post loodusharidus@selgesiht.ee
telefon 5918 9000
https://selgesiht.ee/loodusharidus/

