
Tallinna lasteaed Sipsik esitas kevadel 2016 Keskkonnainvesteeringute Keskusele laste 

keskkonnahariduse valdkonnas projekti "Oma silm on kuningas" finantseerimise taotluse.  

Projekti üldeesmärgiks on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste 

kujundamist ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Projektis osalesid  3-7 aastased 

lapsed ja projekti tegevused viidi läbi 2016/17 õppeaastal. Projekti maksumus on 1 706 eurot 

(kümme looduskeskuse õppeprogrammi ja transport) Projekt võimaldas aiarühmadel koos 

oma õpetajatega osaleda tasuta loodusharidusprogrammides looduskeskuse pedagoogi 

juhendamisel. Lapsed õppisid aktiivselt looduskeskkonnas uurides ja avastades ning hiljem 

õpitut koos õpetajatega kinnistades. Kogetu leiab kajastamist lasteaia ajalehes „Sipsiku 

Kuukiri“.  

Projekt „Oma silm on kuningas“ lähtub õppeaasta 2015-16 motost: „Räägi mulle ja manustan, 

näita mulle ja ma jätan meelde, kaasa mind ja ma mõistan“. Projekt toetab ka lasteaia 2015-

2020 aasta arengukava eesmärke: Õppetegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja analüüsimisel 

on aluseks lapsest lähtuv õpikäsitus ning suurendatud on mängulise ja lõimitud õppe osakaalu. 

Kõik õppeprogrammide teemad on seotud lasteaia õppekava teemadega ja programmide 

läbiviimiseks on välja valitud kolm loodusharidusega tegelevat organisatsiooni: Nõva 

looduskeskus, Viimsi looduskeskus ja Aegna Loodusmaja.  

Loodus- ja keskkonnahariduslikud õppekava toetavad õppeprogrammid, milles osalesime: 

8. septembril 2016 osales Muumide rühm Aegna Loodusmaja programmis „Elurikkus Aegna 

saarel“ loodusmaja metoodiku Eliko juhendamisel. Saarele minek kiirmootorpaatidega oli  

emotsionaalne ja meeldejääv. Teekond läbi saare oli avastuslik-uurimuslik, kus piraadiaarde 

avastamise võtmes õppisid lapsed tundma saare loodust. Lapsed läbisid õpetliku ja loodust 

kaitsva 3-km matkaraja ning nägid kõige enam suuri rahne koondavat kivikülvi Eestis – 

hiidrändrahne. 

   

12. oktoobril osales Muumide ja Südamesipsikute rühm retkejuhtide Silja ja Meigo 

juhendamisel Nõva looduskeskuse programmis „Loodusega koos“. Lapsed tutvusid Nõva 

looduskeskuse majaga ja arutlesid nelja-kilomeetrisel loodusretkel retkejuhtide oskuslikul 

suunamisel erinevate alade ja liikide kaitsest. Traditsiooniliselt lõpetati loodusretk piknikuga 

mererannal lasteaiast kaasavõetud hernesupiga.  

  

24. oktoobril osales Rõõmusipsikute ja Päikesesipsikute rühm Viimsi looduskeskuse 

programmis „Metsa sees on puud“. Retkejuhi Maarja Mirjami juhendamisel mindi Tädu 



loodusrajale ja uuriti, mis puud metsa sees on. Kahe-kilomeetrisel retkel said  lapsed teada, et 

Eestimaal kasvavaid puuliike on palju, umbes sama palju kui ühes rühmas lapsi. Nii nagu igal 

lapsel on nimi, iseloom ja lugu, nii on see ka igal puuliigil. Retkejuhi eestvedamisel kuulati 

lugusid, avastati puude elu ja imetleti ilu, saadi puudega sõbraks. Uusi teadmisi ja põnevaid 

tegevusi jagus terveks hommikupoolikuks.  

  

25. oktoobril osales Rõõmusipsikute ja Päikesesipsikute rühm Viimsi looduskeskuse 

programmis „Metsa sees on puud“. Toimumiskohaks oli Tädu loodusõpperada, kus metsaraja 

alguses saadi kõigepealt retkejuhtidega tuttavaks ja tehti sissejuhatus teemasse. Metsarajal 

õppisid lapsed koos retkejuhiga lugude, tegevuste ja mängude abil tundma kodumaiseid 

puuliike. Lisaks uuriti suuri sammaldunud kivisid, väikseid käbikesi, lumiseid põõsaid ja 

puhmaid. Rõõmu avastamisele lisas  hommikul äsja mahasadanud esimene lumi. 

 

12. mail osales Päikesesipsikute rühm Nõva looduskeskuse programmis „Loodusega koos“, 

mille eesmärk on lähendada inimest loodusega, mõtestada looduse rolli inimese jaoks ja 

teadvustada nii looduskaitset kui ka loodust hoidvat käitumisjuhiseid. Looduskeskuse juures 

saime tuttavaks oma retkejuhi Siljaga, kes tutvustas meile loodusmaja ja püsinäitust ning tegi 

sissejuhatuse algavasse loodusretke. Lapsed uurisid erinevate puude suuri juuri, hüppasid 

rababatuudil, edastasid oma salasoovid metsaemandale, nägid rabajärve ja kauneid luiki 

merel. Mitme-tunnine metsaretk lõppes ühise piknikuga, mille tarbeks oli iga laps seljakotti 

pakkinud maitsvad ja tervislikud vahepalad ning joogivee. 



 

24. mail osales Südamesipsikute rühma Aegna loodusmaja õppeprogrammis „Elurikkus 

Aegna saarel“. Reis algas Rohuneeme sadamast, kust kiirmootorpaatidega lapsed saarele 

sõidutati. Saarel tervitas meid loodusmaja giid Eliko, kes läbi piraadi- ja avastusmängu lastele 

saare loodust tutvustas.  

 

2. juunil osalesid Nõva looduskeskuse õppeprogrammis „Loodusega koos“ 3-4 aastaste laste 

rühmad. Kui lähedane on inimene loodusega, milline on looduse roll inimese jaoks, mis on 

looduskaitse ja kuidas käituda looduses? Nendele küsimustele otsiti vastust koos toredate 

retkejuhtide Silja ja Kerstiga. Kõigepealt  tutvusid lapsed  loodusmajaga  ja  seejärel  läbisid 

lapsed  mereäärse  põneva matkaraja arutledes retkejuhi oskuslikul suunamisel looduse üle. 

Suurt  elevust  pakkusid  lastele  kodust  kaasavõetud  seljakotid  terviseampsu  ning  

janujoogiga. 

Projekti tulemusena oskavad lapsed looduses käituda, tunnevad metsapuid ja taimi metsas, on 

õppinud loodust vaatlema ja hoidma. Tänu õppeprogrammides osalemisele on avardunud laste 

silmaring ja huvi ümbritseva vastu. Projektil „Oma silm on kuningas“ on keskkonnasõbralik 

mõju, sest aitab kaasa loodusharidusele ja keskkonnasõbralikule käitumisele. 
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