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Elurikkuse teema 
käsitlemist toetav projekt
• Osaleda saavad 5-11 aastased 

lapsed lasteaedadest ja koolidest, 
kes on Rohelise kooli programmi 
liikmed

• Idee ja struktuur on välja töötatud 
Inglismaal Kew botaanikaaias.

• Läbiviimist toetavad FEE ja  
Toyota.



Rahvusvaheline info 
projekti kohta

www.ecoschools.global/the-great-
plant-hunt/about

Eesmärgiks on, et lapsed 
mõistavad, et meie ümber on 
palju on erinevaid liike ja neid 
peab hoidma.



Osavõtjaid 14 maalt, kokku 593 haridusasutust



Peamised tegevused
1. Elurikkuse küsitlus õppeaasta 

alguses
2. Elurikkust tutvustavad tegevused
3. Õueala elurikkuse kaardistamine ja 

selle suurendamise kavandamine
4. Õueala elurikkuse suurendamiseks 

vajalike tegevuste läbiviimine
5. Elurikkuse tundmise küsitlus 

õppeaasta lõpus



Elurikkuse küsitlus 
õppeaasta alguses

• Saadan küsitluse elektrooniliselt 
hiljemalt 9. oktoobril

• Palume küsitluse läbi viia ja 
andmed vastavasse keskkonda 
sisestada 25. oktoobriks.



Elurikkust tutvustavad 
tegevused

• Saadan liigid, mida sel aastal 
erinevates vanuseastmetes 
käsitleme, hiljemalt 9. oktoobriks.

Tõenäoliselt jäävad vanuseastmeti
samaks, mis eelmisel aastal.



Liikide tundmine 2017, 5-6 aastased 

• Võilill – 83%
• Pihlakas – 77%
• Koduvarblane – 44%
• Hallrästas – 15%
• Lapsuliblikas – 79%
• Uruhiir – 52%



Liikide tundmine 2017, 6-7  
aastased 

• Arukask – 84%
• Lõosilm – 19%
• Puukoristaja – 13%
• Siisike – 10%
• Kuklane – 91%
• Kiritigu – 95% 



Liikide tundmine 2017, 7 -8 
aastased 

• Kõrvenõges – 76%
• Hobukastan – 51%
• Ohakalind – 2%
• Sinitihane – 31%
• Päeva-paabusilm – 69% 
• Vihmauss – 69%



Liikide tundmine 2017, 8- 9 
aastased 

• Valge iminõges – 45%
• Haab – 19%
• Linavästrik – 21%
• Suur-kirjurähn – 80%
• Kimalane – 57%
• Halljänes - 51%



Liikide tundmine 2017, 9- 10 
aastased 

• Aasristik – 36%
• Hapuoblikas – 13%
• Karmiinleevike – 1%
• Rohevint – 0%
• Orav – 69%
• Kaelushiir – 43%



Liikide tundmine 2017, 
10- 11  aastased 

• Pilliroog – 38%
• Hõbepaju – 88%
• Roolind – 0%
• Kägu – 44%
• Lehetäi – 19%
• Päevakoer – 0%



Õueala elurikkus

Ootan skeemide/makettide fotosid 
hiljemalt detsembri lõpuks.

Palun kindlasti teha 
skeemi/maketi juurde 
nimekiri õueala
liikidest.

Lastega tuleb arutada, 
mida saaks teha, et 
õueala oleks liigirikas.







Õueala elurikkuse 
suurendamine



Õueala elurikkuse 
suurendamine

• Putukahotellid
• Siili talvepesa
• Liblikate toidupeenrad



Uurimuslikud tegevused

• Kõik katsed, mõõtmised, vaatlused 
jms



Tegevused liigirikkuse 
tundmaõppimiseks ja 

väärtustamiseks

• Vaatlused
• Katsed, 
praktilised 
tegevused

• Mängud



Exposure
https://greatplanthuntestonia.exposure.co/

Iga osalev  haridusasutus peab 
õppeaasta jooksul koostama 
Exposure’s avaldamiseks vähemalt 
ühe loo projekti tegevustest –
fotod+lühike tekst.



Võrgustik

• Fotod ja ülevaated tegevustest 
palume saata sirje@hared.ee, 
teavitada FB lehel Roheline kool.

https://www.facebook.com/groups/
1667755883520357/
• Kõigile osavõtjatele mõeldud info: 

rk_taimejaht@hared.ee



Materjalid



„Suur taimejaht“ kaardid beebotile
5-6 ja 6-7 aastastega  kasutamiseks

• 24 kaarti vanuseastme taimede ja 
loomadega, ning numbrid ja 
nimetuste algustähed (5-6 
aastastele), silbid 6-7 aastastele.

• Komplekti kuuluvad beeboti
juhtimiseks ülesanded





Ülesanded

1. Mine võilille (või pihlaka, uruhiire, 
hallrästa, lapsuliblika) pildile.

2. Mine pildile, kus on võilill ja 
lapsuliblikas

3. Mine tähe juurde, millega algab 
võilille (või pihlaka, uruhiire, 
hallrästa, lapsuliblika) nimetus.



Ülesanded

4. Mitu elusolendite liiki on matil?
5. Mitu loomaliiki on matil?
6. Mine pildile, mis näitab, kuidas 
võilille seemned levivad.
7. Mine selle looma pildile, kes võib 
süüa võilille seemneid.



Ülesanded
8. Mine selle taimeliigi pildile, mille 
õiega mängitakse „Kas oled võid 
söönud“ mängu.
9. Mine selle taimeliigi lehe pildile, mille 
lehed kasvavad maapinnal kodarikuna, 
et teised taimed ei saaks liiga lähedal 
kasvama hakata.
10. Mine selle taimeliigi lehe pildile, 
mille noori lehti pannakse vahel kevadel 
salatisse.



Ülesanded

11. Mine lehe pildile, kus rootsu küljes 
on mitu väikest lehekest. Mis liik see 
on?
12. Mine selle liigi pildile, mille 
marjadest saab teha salatit ja moosi.
13. Mine pildile, kus on näha üks 
hallrästa toitudest.



Ülesanded
14. Mine selle liigi pildile, mis pakub 
talvel lindudele ja hiirtele palju toitu.
15. Mine uruhiirte poolt talvel tehtud 
käigutunneli pildile.
16. Mine pildile, kus on uruhiire toit.
17. Mine selle looma pildile, mille 
munast väljub röövik, kes nukkub ja 
muutub valmikuks.



Ülesanded

18. Mine alguses lapsuliblika 
rööviku, siis valmiku pildile.
19. Mine alguses hallrästa pildile, 
siis liblikarööviku pildile ja siis 
hallrästa pesa pildile.
20. Mine piltidele, kus on loomad, 
kes söövad seemneid.



Ülesanded

21. Mine alguses uruhiire pildile, siis 
tema tunneli pildile, siis tema toidu 
pildile ja siis tema pesa pildile. 
22. Mine järjest kõikidele võilillega 
(või pihlaka, uruhiire, hallrästa, 
lapsuliblikaga) seotud piltidele ja 
räägi, miks tegid sellise valiku.


