
TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA 
LOODUSSÕPRADE RING 
 
Sihtgrupp:    7.-19.aastased 
Õppetöö maht:  6 õppetundi nädalas,   2 korda, 3 järjestikust õppetundi nädalas 

      või 2 korda, 2 järjestikust õppetundi nädalas  
       ja 1 õppekäik kuus (kokku 8 õppetundi) 
Õppetöö kestvus: 35 nädalat,  

210 õppetundi õppeaastas, sellest 90 õppetundi teoreetiline osa   
       120 õppe tundi praktiline osa 

 
I ÜLDOSA 
 
Bioloogia  on  teadus  elusolendite  ehitusest,  talitlusest  ning  nende  suhetest  
keskkonnaga.   Oluline  on,   et  õpilased  märkaksid   looduse  mitmekesisust  ja  
mõistaksid,  et  igal  liigil  on   looduses  oma kindel  koht  ja  ülesanne. 
Programm  on  seotud  põhikooli  ainekava  nende  osadega,  mis  puudutavad  
keskkonnakaitset,  ökosüsteeme,  elusorganite  omavahelisi  suhteid. 
Ainekava  on  koostatud  nii,  et  seda  saab  kohandada  vastavalt  õpilaste  vanuseastmele  
ja  aastaajale  (sügis, talv, kevad, suvi). 
 
 
II  ÕPPE-EESMÄRGID 
 
Eesmärgiks  on  lähendada  õpilasi  elusloodusele,  aidata  mõista  loodust  kui  tervikut   ja  
inimese  osa  selles. 

- Rahuldada  õpilaste  loodushuvi  ja  võimaldada  suhtlemist  loodusega 
- tutvustada   kodukoha,  linna,  vabariigi,  teiste  maade  loodust 
- tutvustada  seaduspärasusi  ja  seoseid  looduses 
- selgitada  looduskaitse  ja  keskkonnakaitse  põhimõtteid 
- suunata  õpilasi  loodusvaatlustele  ja  tööle  looduse  heaks,  samuti  õpetada  

lihtsamate  töövahendite  (luup,  mikroskoop,  määrajad  jne.) käsitsemist,   arendada  
õpilaste  vaatlus-  ja  tööoskusi. 

- tutvustada  looduskaitsealasid,  rahvusparke,  kaitsealuseid  linde, loomi,  taimi 
- tutvustada  erinevaid  looduserialasid,  aidata  leida  õpilastel  oma  huviala  ja  

arendad  nende  võimeid  ja  andeid. 
 
 
III  ÕPPETEGEVUS 
 
Õppetöö  vormid  -  ringitunnid,  praktikumid,   õppekäigud,  ekskursioonid,  
keskkonnamängud,  viktoriinid. 
 
Suvel  osaletakse  praktikalaagrites.  Laagris  on  võimalik  talvel  õpitut  kinnistada - õppida  
tundma  linde välimuse järgi ja kuulata  linnulaulu, vaadelda  loomi ja nende  tegevusjälgi, 
uurida putukaid, taimi, samblaid, samblikke, seeni. 
 
 
IV  ÕPPESISU 
 

• Sügis 
Sissejuhatus  ringi  tegevusse,  töövihikute  sisseseadmine. 



Sügis  linnu-  ja  loomariigis.  Lindude  ränne. Loomade  ettevalmistumine  talveks.  Õppekäik   
mereranda,   loomaaeda.   Loomaaia  loomade  tundma  õppimine  -  paksunahalised,  
kiskjalised,  sõralised   jne. 
Sügis  taimeriigis,  puude  kolletumine,  lehtede  langemine 
Õppekäik  parki,  metsa.  Puude  ja  põõsaste  tundmaõppimine  lehtede,  viljade  järgi.  
Lehtedest  ja  viljadest  kogude  koostamine.  Mürgiste  marjadega  taimed. 
Puude- põõsate  okstest  näituse  väljapanek.  Seenenäitus. 
 
 
Lemmikloomade  tundmaõppimine,  loomade  päritolu,  eluviis,  toitumine  ja  hooldamine  
elavnurgas,  kodus. 
Toataimed.  Loodusmajas   kasvavate  toataimede  kodumaa,  nende kasvukoht.  
Kasvukohast  tingitud  iseärasused  taimede  bioloogias.  Mida  on  vaja  teada  toataimede  
hooldamisel?   Kuidas  taimi    puhastada,  kasta,  väetada,  ümber  istutada,  paljundada. 
 

• Talv 
Talv  loomariigis.  Meie  metsade  loomade  tundmaõppimine -   putuktoidulised,   närilised,    
kiskjalised,   sõralised.  Loomade  talvised  tegevusjäljed   (jäljed  lumel,  näritud  puuoksad,  
ekskremendid,  magamisasemed  jne.)  Talveuni  ja  taliuinak  loomadel.   Metskitsede  
talvine  lisasöötmine. 
Õppekäik  talvisesse  metsa  „Jäljed  lumel“ 
Talv  linnuriigis.  Meil  talvituvad  linnud  -  tihased,  leevikesed,  ohakalinnud,  urvalinnud,  
siidisabad  jt.  Lindude  söögimajad.  Lindude  toitmine. 
Meil  talvituvad  veelinnud  -  sinikael-pardid,  aulid,  sõtkad,  luiged  jt. 
Osalemine  üleriigilises  talvituvate  veelindude  seires. 
Õppekäigud  loodusmuuseumi,   Tartu  Zooloogiamuuseumi,  mere  äärde. 
Akvaarium.  Akvaariumi  taimed,  kalad,  nendevahelised  seosed.  Levinumad  
dekoratiivkalad.  Õppekäik  zoopoodi  tutvuma  müügil  olevate  akvaariumikaladega. 
 
Looduslikust  materjalist  jõulukaunistused.  Kõrtest  krässide  ja  pilliroost  jõulukroonide   
valmistamine.  Jõulukaunistuste  näitus. 
 

• Kevad 
Kevad  linnuriigis.  Rändlindude  saabumine.  Lindude  tundmaõppimine  välimuse  ja  laulu  
järgi.   Pesakastid     lindudele   (kuldnokk,  tihane). 
Kevad  loomariigis.  Loomade  pojad.   Liblikad,  mardikad.                     
Õppekäik  loomaaeda. 
Kevad  taimeriigis.  Esimesed  kevadlilled,  õitsvad  puud- põõsad.  Kevadlillede  
tundmaõppimine.  Õppekäigud   parki,  metsa.  Kevadtaimede   näitus. 
Ekskursioon   looduskaitsealale. 

 
• Linn kui ökosüsteem 

Nõmme  linnaosa  eripära.  Looduskaitseobjektid   Nõmmel  ja  mujal  Tallinnas.  Linna  
parkide  puud   ja  põõsad.  Õppekäik  parki.  Puude  ja  põõsaste  määramine. 
 

• Keskkonnakaitse põhimõtted 
Inimese  mõju  loodusele.  Looduskaitse  eesmärgid,  ülesanded,  seadused, vormid , 
Taimestiku  kaitse,  looduskaitse  all  olevad   taimed. 
Loomastiku  kaitse.  Looduskaitse  all  olevad  loomad,  linnud,  selgrootud. 
Looduskaitsealad,  rahvuspargid,  maastikukaitsealad,  kohalikud  looduskaitseobjektid.  
Loomaaedade  osa  loomastiku  kaitsel. 
Rahvuspargid   mujal  maailmas.    Punane  Raamat. 
Puisniidud  ja  loopealsed  kui  kaitset  vajavad   kooslused. 
 
 



• Mets kui ökosüsteem 
Metsa  ökosüsteemi  komponendid  -  eluta  loodus,  taimed,  loomad,  linnud,  putukad  jne.   
Metsarinded  ja   metsatüübid. 
 
Praktiline töö metsas – kevadine metsaistutus, sügisene metsaäärte koristamine.  
 

• Osalemine üleriigilistes keskkonnahariduse programmides 
 

         
Bioloogiaolümpiaadideks valmistumine, uurimustööde konkurssidel osalemine, 
rahvusvahelises NATUREWATCH BALTIC seireprogrammis osalemine. 
 
 
V  ÕPITULEMUSED 
 
Loodusesõprade ringi liikmed oskavad näha keskkonda ühtse süsteemina, mõistes iga 
väikese üksikelemendi tähtsust eluslooduse püsimajäämises.  
 
Loodusesõprade ringi liikmed omandavad oskuse kasutada praktilise loodusuurimusliku 
tegevuse käigus välitöövahendeid ja määrajaid, oskavad koostada herbaarlehti ja lihtsamaid 
kogusid. 
 
Ringi õpilased suhtuvad empaatiaga nii looduskeskkonda kui oma kaaslastesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


