
Õppejaht algajatele – tutvume Käsmu rannaelustikuga. 
https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/oppejaht-algajatele-tutvume-kasmu-

rannaelustikuga 

 

Programmi toimumiskoht: Käsmu õpperada. 

Kestvus: 3 tundi 

Sihtrühm: 2. – 4. klass,  

Grupi suurus kuni 25 õpilast, võimalik on korraga vastu võtta 2 gruppi 2 juhendajaga. 

Keel: program toimub eesti keeles. 

Programmi saab eelneva kohandamise korral läbi viia ka erivajadustega õpilastele.  

Hind: 150 eurot klassi kohta. 

Aeg: sügis – kevad 

 

Toimumiskoht: programm toimub Käsmu poolsaarel. Siin on hästi tähistatud loodusrajad, igal 

pöörangul suunaviidad, õpilastel on hea harjutada kaardi järgi orienteerumist juhendajaga koos. 

Loodus on väga mitmekesine – mets, mererand, rändrahnud, unikaalne kivikülv, lisaks ka 

rikkalik kultuuripärand, mis annab programmile lisaväärtuse. Läbitakse rada pikkusega 2 km. 

Rada läheb mööda pinnasradu ning teeb ringi. Jalanõud võiksid olla sportlikud ning riietus tuule- 

ja vihmakindel. Kogu programm toimub vabas õhus. 

 

Programmi eesmärk: õppija märkab ja eristab mere ääres elavaid taime- ja loomaliike ning 

merelinde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Käsmu poolsaarel ja mis on põhilised 

keskkonnaprobleemid rannikualadel. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida 

küsimustele vastuseid. Õpilased teavad, kuidas liikuda maastikul kaardi ja kompassi abil, 

oskavad leida kaardil tähistatud punkte, vastata lihtsamatele loodust puudutavatele küsimustele. 

 

Õpilane tunneb erinevaid vetikaliike ja karpe. 

 

Programmi kirjeldus: õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks 

töölehe. Kõigepealt õpetatakse lastele kaardi ja kompassi abil orienteerumist. Kuna tegemist on 

väikeste lastega, siis lähevad nad õpperajale koos juhendajaga. Igal grupil on võimalik mingi osa 

teest ülejäänusid juhtida, sest kaarti ja kompassi antakse ühelt grupilt teisele edasi. Rajal 

otsitakse kaardi ja kompassi abil sinna peidetud küsimusi (küsimused koostatakse vastavalt 

kooliastmele erinevad).  Iga grupp vastab iseseisvalt küsimusele ja iga õige vastus annab grupile 

ühe punkti. Vastuseid küsimustele leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Seejärel 

minnakse mereranda, kus grupid otsivad rannast töölehele märgitud karpe, vähikesi, vetikaid ja 

muid rannaelanikke. Iga õigesti määratud leid annab ühe punkti. Seejärel vaadatakse koos 

merelinde ning määratakse neid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, millele vastamine annab 

samuti lisapunkte. Lõpus vaadatakse kogutud punktid üle ja kõige tublimaid tunnustatakse.  

 

Õpitakse tundma taime- ja loomaliike, keda näeme oma retkel või kelle tegevusjälgime leiame. 

 

Programmi käigus saavad õpilased teada, kuidas lugeda kaarti ja mida tähendavad märgid ning 

värvid kaardi peal. Kaardi abil leiavad lapsed kontrollpunktid ja lahendavad vastavad ülesanded. 

 

Kordame üle, mida uut ja põnevat melooduses märkasime ja teada saime. 
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Programmi jooksul läbitavad teemad: meri, rannaalad, mets, pärandkooslused, elustik, 

rändrahnud, samblad ja samblikud ja võimalikud keskkonnariskid. 

 

Programmi ajakava: 

1. 15 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks 

liikumiseks õpperajal, gruppideks jagamine kaardi ja kompassi kasutamise õpetamine. 

2. 30 min õpperajal peidetud küsimuste otsimine ja neile vastamine. 

3. 45 min rannas olevate taimede, loomade otsimine ja määramine, lindude määramine. 

Töölehtede täitmine. 

4. 30 min kaasavõetud toidu söömine 

5. 45 min õpperaja läbimise jätkamine, küsimuste otsimine ja neile vastamine. 

6. 15 min kokkuvõtete tegemine, võitjate väljaselgitamine ja autasustamine. 

 

Ootused õpetajale: Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist 

programmiga seotud olulistest asjadest – et programm toimub täies ulatuses vabas õhus, lapsed 

peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja 

veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad.  

Programmi käigus peaks õpetaja läbima raja koos õpilastega ja aitama juhendajal jälgida, et 

keegi grupist maha ei jääks. 

 

Tagasiside: Prorgammi lõpus annab juhendaja õpilastele programmi jooksul tehtu kohta 

tagasisidet. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis 

edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu suuliselt või 

tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt. 

 

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, õuesõpe, avastusõpe. 

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, 

luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas. 

 

Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga 

(Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), 

läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna 

Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast ja 

konkreetset programmi juba alates 2019. aastast. 

 

Seos riikliku õppekavaga: 

Läbiv teema - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 

keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja 

inimarengu küsimustele. 

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. 

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri 

elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui 

terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. 



 

Ohutus: rada on üldiselt ohutu, kuid täiendava turvameetmena on juhendaja ja saatvad õpetajad 

kogu programmi vältel koos õpilastega. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda, juhendaja 

on läbinud esmaabikoolituse. 

 

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse kaarte kompasse, lindude 

määrajaid, binoklit, töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas. 


