
 

 

 

Õppeprogramm „Algus allikast“ 

Eesmärk Osalejad saavad teadmisi looduskaitsest üldiselt, põhjaveest, allikate olemusest, 

jaotusest, uurimisest. Õppeprogrammi tegevuste käigus arendavad käelisi oskusi, 

analüüsivõimet ja grupitööd erinevaid allikaid mõõtes ja võrreldes. 

Sihtgrupp Põhikooli II, III vanuseaste 

Alateemad 

vastavalt vanusele 

II kooliaste- põhjavesi, allikad, loodusvara  

III kooliaste- põhjavesi, allikad, loodusvarad, keskkonnakaitse, vee voolukiirus 

Seos õppekavaga programmi sisu lähtub põhikooli õppekavast ning pakub teadmistele lisaks 

aktiivseid tegevusi. Loodusõpetuse ainekava II kooliastmele: jõgi ja järv ning vesi 

elukeskkonnana, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, elukeskkond 

Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste 

ökoloogia ja keskkonnakaitse, kaardiõpetus, kliima, veestik, loodusvööndid, 

Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ja geoloogia. 

Võtmesõnad Veekogud, põhjavesi, allikas, voolukiirus, pH, kooslused, ilm ja kliima, 

loodusvarad, looduskaitse, keskkond ja säästlik areng 

Läbiviimise aeg aprillist oktoobrini 

Kestus Bussiga liikudes vähemalt 4 x 45 min (3 h), ratastega liikudes vastavalt algus- ja 

lõppkohale. 

Läbiviimise koht Endla LKA Norra-Oostriku allikateala Järvamaal 

Juhendaja poolt 

pakutud vahendid 

kiletatud või kiletamata töölehed vastavalt ilmale, kirjutusalused, -vahendid, 

allikate voldikud, seljakotid, termomeetrid, tassid, 10 L veeämber, fotoaparaadid,  

polaroid päikeseprillid, munakarbi mäng, vajadusel vihmakeebid 

Osalejate endi 

varustus 

veekindlad jalatsid, ilmale vastav riietus, veepudelid, jalgrattad kui programm 

toimub rattamatkana  

Osalejate 

vajalikud 

eelteadmised ja -

oskused 

läbitud varasemate klasside õppekava, oskus grupina matkata, termomeetrit 

kasutada 

 



 

 

Tegevuste 

kirjeldus 

1) bussiga liikumisel alustamine kas Endla looduskeskusest või kooli 

juurest, tutvustus ja tegevuste selgitus, õppevahendite jaotus 2-3 peale. 

Liikudes Koeru kaudu Norra mõisa allikajärve poole selgitab juhendaja 

bussis Endla looduskaitseala väärtusi ning allikate olemust ja jaotust. 

Lühike peatus Norra mõisa allikajärve juures. Pikem peatus Oostriku 

allika ja Valtri kaevu juures, nendega tutvumine, vee mõõdistuste 

tegemine, soovi korral veepudelite täitmine. Vajadusel järgmine peatus 

Oostriku puhkekohas (DC olemas), truubist läbivoolavate ojade 

vaatlemine. Edasi sõites lühike matk Sopa allika juures (Eesti sügavaim 

allikas), mõõdistuste tegemine. Järgmine peatus on pikema matkana 

Võlingi ja Vilbaste allikate juurde, käime osaliselt mööda laudteed. 

Matkal peatused infotahvlite ja loodusobjektide juures, loodusvaatlused 

ja vee mõõdistused. Sobiv puhkepausi (pikniku) koht on lõkkeplats 

Võlingi puisniidul või Purskava allika juures (DC olemas). 

Aktiivtegevustena on erinevate allikavete mõõdistused, maitsmine, 

temaatilised mängud. Buss pöörab ümber ja algab tagasisõit Koeru 

poole. Vajadusel peatus Oostriku oja truubi juures (DC). Töölehti 

täidetakse läbivalt, kontrollimine kas tagasiteel bussis või koolis. 

Kokkuvõte, tagasiside ja kasutatud vahendite tagastamine. 

Õppeprogrammis on osalejatel võimalus tegevusi fotokatega 

jäädvustada, internetti üleslaetud pildid saadetakse pärast kooli.   

2) Jalgratastega liikumisel: liikumine analoogselt bussimarsruudile, ainult 

ajaliselt pikema arvestusega. Rattad peavad osalejatel endil olema, 

samuti vajalik organiseerida alguspunkti ja lõpp-punkti transport. 

Programmi 

läbiviija kontaktid 

Elo Raspel, elo.raspel@keskkonnaamet.ee, tel 53419205 

Grupi suurus kuni 25 in 

Lisad Tööleht „Algus allikast“ ja allikate voldik. 
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