LAENUTATAVAD JA INTERNETIPÕHISED ÕPPEVAHENDID
2015 a. kevadel valmisid Keskkonnaameti koordineeritava Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Keskkonnahariduse arendamine” toel säästva arengu haridust toetavad õppevahendid. Huvilised
saavad õppevahendeid kasutada üle Eesti asuvates keskkonnaharidust pakkuvates keskustes ja ka
tasuta laenutada õppeasutustes kohapeal kasutamiseks.
Igal õppevahendil on oma kindel sihtrühm, kellele ta on loodud. See ei välista aga õppevahendi
laiemat kasutust, võimalusi on lõpmatult palju, kõik oleneb kasutaja loomingulisusest ja huvist.
Jõgevamaal laenutab neid õppevahendeid
elo.raspel@keskkonnaamet.ee, tel 5341 9205.

LOTTE LOODUSMÄNG

Elo

Raspel

Keskkonnametist.

Kontakt:

Eesti loodust tutvustav lauamäng. Küsimusi on piltidena
kuuel teemal: veekogud, märgalad, metsad, niidud,
põllud ja aiad ning inimene ja loodus. Küsimusi ja
vastuseid kuuleb põnevast jutupliiatsist, mis räägib
Lotte ja Klausi häälega.
Sihtgrupp: lasteaed ja I kooliaste.
KeA-l laenutamiseks 2 komplekti.

RANNANIIDUKOHVER
Rannaniidu elustikku tutvustav komplekt, mille kesksel
kohal on koduloomade sõnnik. Elulised lahendused ja
näitevahendid, filmiklipid, töölehed.
Sihtgrupp: I kooliastmest gümnaasiumini.
KeA-l laenutamiseks 1 komplekt.

SAVIMAJA KOMPLEKT

Ökoinnovaatiline õppevahend traditsioonilise savi-liiva
ehitustehnika ja taastuvenergia allikate kasutamisest.
Pakub tõeliselt käed-külge tegevusi ja insener-tehniliste
lahenduste leidmist.
Sihtgrupp: II ja III kooliaste, gümnaasium.
KeA-l laenutamiseks 2 komplekti.

ÕIGLANE KAUBANDUS
Õppemäng nelja õiglase kaubanduse valdkonna näitel:
banaan, puuvill, kohvi ja kakao. Küsimuste-vastuste abil
kogutakse punkte ja saadakse teada huvitavaid fakte nii
nende kasvatamise kui kaubanduse kohta.
Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud.
KeA-l laenutamiseks 2 komplekti.

KUS ON ELU SÄÄSTLIKUM JA
MÕISTLIKUM?

TURBAKOHVER

Õppemäng nelja perekonna erineva eluviisi näitel.
Grupitööna annavad õpilased hinnangu iga pere
keskkonnakasutuse koormusele transpordi, toidu,
soojuse, veekasutuse jm näitel. Arutelus on võrdluseks
nö eksperdi arvamus, tööraamatus on analüüsitud
mitmeid lahendusi. Mängu eesmärgiks on mõista
igapäevaelu tegevuste mõju keskkonnale.
Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud.
KeA-l laenutamiseks 2 komplekti.
Õppekomplekt turbast – selle tekkest, kasutamisest ja
väärtustest. Laiemalt tutvustab soode teemat.
Näitevahendid (nt sootaimede herbaarlehed,
turbatooted), laboratoorse töö materjalid, õppefilmid,
töölehed.
Sihtgrupp: II ja III kooliaste, gümnaasium.
KeA-l 1 komplekt. Võimalus tellida õppeprogrammi
„Turbakohvri abil soodega tuttavaks“

Internetipõhised õppevahendid:

AVASTUSRADA
http://avastusrada.ee/

KESKKONNAKOMPASS
http://www.keskkonnakompass.ee/

NATUREGATE eLOODUS
http://e.loodus.ee/

Mobiilorienteerumise radade keskkond, milles saab
teha teema- ja kohapõhiseid lahendusi või kasutada
õuesõppeks olemasolevaid radu.
Jõgevamaal on KeA-l välja pakkuda 3 rada: Põltsamaal
(„PÕLTSAMAA Liigu ja õpi Avastusrajal“), Jõgeval
(„JÕGEVA Liigu ja õpi Avastusrajal“) ja Toomal
(„ENDLA Liigu ja õpi Avastusrajal“).

Keskkonnakompass on hea õppekeskkond koosluste
ja liikide tundmaõppimiseks. Käsitletavad koosluste
tüübid on metsad, sood ja veekogud ning neile
iseloomulikud liigid.

Õppekeskkond Eestile omaste looma-, taime- ja
seeneriigi esindajatest. Lihtsad ja mõistetavad
liigikirjeldused ja kvaliteetsete loodusfotod, võimalus
kuulata loodushääli ning sisestada (ja uurida)
vaatlusandmeid. Võimalus kasutada ka määrajana.

