
 

SISU LOEND 
 

RANNANIIDUKOHVRI töölehed, trükitud ja kiletatud:  

 

1. Taimede kasutamine rahvameditsiinis ja tarbetaimedena (Tööleht herbaariumi põhjal)  

2. Sõnnikuelustiku uurimine rannaniidul (Tööleht rannaniidul välitöödeks) 

3. Majandamise viis ja selle mõju  rannaniidul (Tööleht rannaniidul välitöödeks) 

4. Sõnnik loomingus ja keeles. Analüüs kirjanduse ja interneti abil. 

5. Rannaniitude teemaline ristsõna - elustik ja olustik. 

6. Rannaniidu teemaline ristsõna  - inimene ja loodus. 

7. Rannaniidu toiduvõrgustik – väliuurimus rannaniidul, A3. 

8. Ladinakeelsed nimetused – millest nad räägivad? (Tööleht sõnastiku ja interneti abil 

lahendamiseks)        

9. Süsteemaatika, mis see on? (Tööleht herbaariumi põhjal, määraja ja interneti abiga) 

10. Värvi koduloomad. (3 töölehte koduloomadest värvimiseks) 

11. Ühenda numbrid ja värvi! (5 töölehte koduloomadest värvimiseks) 

12. Rannaniidu profiil – väliuurimus rannaniidul A3. 

13. Rannaniidu toiduvõrgustik. Tööleht vakstustendi abil täitmiseks A3. 

 

RANNANIIDUKOHVRI töölehtede vastuste lehed:  

 

Vastuste lehed on töölehtedele: 1,4,5,6,8,9.  

Töölehed 10 ja 11 on värvimise lehed, neil vastuste lehti ei ole. 

Töölehtede  2, 3, 7 12  on välitöödel täitmiseks ning nende tulemused sõltuvad konkreetsest 

rannaniidust. Nende kasutamise kohta on info metoodilises juhendis.  

Töölehte nr 13 saab kontrollida vakstustendi „Rannaniidu toiduvõrgustik“ abil.  

 

RANNANIIDUKOHVRI vakstustendid (2 x 1 m):  

 

1. Rannaniidu toiduvõrgustik 

2. Rannaniidu profiil. 

 

 

RANNANIIDUKOHVRI herbaarium: 

 

Plastkarpi on pakendatud 62-liigiline herbaarium. 

Liikide nimekiri sugukondade kaupa on eraldi kahepoolsel A4 lehel.  

 

 



RANNANIIDUKOHVRI sõnnikunäidised, 6 karpi:  

 

Lehmakook, terve  30x30x10 cm karbis 

Lehmakook, tükid  30x30x10 cm karbis 

Lehmakook, saetud tükid 15x15x5 cm karbis 

Hobusepabulad 15x15x10 cm karbis 

Lambapabulad 10x10x5 cm karbis 

Kitsepabulad 10x10x5 cm karbis 

 

RANNANIIDUKOHVRI  putukakogu:  

 

Igas kohvris on klaaskaanega pappkarbis 10 isendiline putukakogu. Porilasel on lisaks 

valmikule ka probiirides piirituselahuses munad, vastsed ja nukud.   

Liikide nimekiri A5 lehel. 

 

METOODILINE JUHEND paberil, köidetuna. 

 

Seletus kohvri sisu kohta 

Juhend välitundide läbiviimiseks 

Juhend tubaste tundide läbiviimiseks 

Lisamaterjal selgrootute kohta 

Soovitusliku kirjanduse ja lisamaterjalide loend 

 

RANNANIIDUKOHVRI infokandja USB:  

 

LÜHIFILMID:  

 

Lühifilm: Koduloomad rannaniidul 

Lühifilm: Lehmakoogi eluring 

Lühifilm: Rannaniidu kujunemise ja majandamise lugu 

 

FOTOVIKTORIINID:  

 

Lasteviktoriin  PDF formaadis, 15 slaidi 

Taimeviktoriin PDF formaadis, 15 slaidi 

Loomaviktoriin PDF formaadis, 15 slaidi 

 

USB- mälupulgale on salvestatud  töölehtede ja nende vastuste failid PDF formaadis, 

metoodiline juhend, herbaariumi nimekiri, rannaniidukohvri sisu loend. 

 

Rannaniidukohver on pakendatud tugevdatud põhjaga kartongist kasti, millele on eraldi 

teisaldatavad põhjatugevdusega sangad.  

 

 

 

 


