Tallinna Lasteaed „Kaseke“ Sipsikute rühm käis 19. oktoobril Nõmme
Loodusmajas KIK programmi raames kuulamas ja uurimas „Loomariigi
mitmekesisus“.
Nõmmele sõitsime rongiga ja Loodusmajja läksime jala. Koha peal võttis meid
vastu tore giid - Lada Mehikas. Meile räägiti seal metsloomadest. Põdrast,
metskitsest, metsseast, näidati pilte loomadest. Lapsed said veel katsuda
erinevate loomade sarvi, luid ja ka mõne looma nahka. Näidati ka põdra ja kitse
väljaheidet. Peale selle said veel lapsed vaadata elus loomi ja linde, kes Nõmme
Loodusmajas elavad ning lapsed said neile ka süüa anda.
Õppekäik oli põnev ja hariv.

Tallina Lasteaed Kasekese 4-5-aastaste laste Lepatriinude rühmal oli tore võimalus 21.
oktoobril KIK-i programmi raames külastada Loodusmuuseumi programmi „Loomade
aasta“ .
Olime eelnevalt mitme nädala vältel uurinud ja vaadelnud oma lasteaia lähedal metsas ning
hoovis kohalike loomade ja lindude elu ja tegemisi. Saime lähemalt sõbraks oravatega, kelle
toimetamisi õnnestus jälgida järjepidevalt erinevatel aastaaegadel tänu lasteaia
looduskaunile asukohale ka rühma aknast välja vaadates. Meile juba tuttavate linnukeste
söögilaua vaatlus põimus metsaserval kohatud lindude vaatlusega. Uurisime ka olemasolevat
pildimaterjali ja teavet loodusest ning loomadest-lindudest. Seega oli lastes huvi ja
baasteadmised olemas.
Nüüd võis alata kauaoodatud retk Vanalinnas asuvasse muuseumisse....
Meid võttis vastu lahke ja entusiastlik muuseumitöötaja, kes viis laste vanust ja taset
arvestades läbi muuseumis ühe põneva ja huvi tekitava retke. Lapsed said avaldada oma
mõtteid ja teadmisi, küsida küsimusi neid huvitavate faktide kohta ning oma kõigi meeltega
uurida ning vaadelda loomade topiseid. Kuna muuseumitöötaja omas head oskust lastega
arutlusse astuda, siis vestluses talveunes olevatest loomadest andis ta ülesandeks neid
nimetada. Aktiivselt võrreldi siili, karu, rästikut, konna, nahkhiirt, sisalikku, kährikkoera.
Muuseumitöötaja vihjete abil sooviti jõuda mägrani. Kui vihjeks kostusid sõnad valge ja
must, siis tuli ühelt aktiivselt tüdrukult kiire vastus „See on lehm!!!“. Selle peale lausus
muuseumitöötaja, et see ole aegade siiraim ja parim vastus olnud.
Meil oli tore, emotsioonide- ja teadmisterohke retk muuseumisse, mis tekitas ka edaspidist
sügavat huvi looduse ja loomade vastu.
Lasteaias meisterdasime pärast muuseumitundi linde ja loomi:

Tiigrikutsude tutvumine Eesti lindudega.
16. novembril 2016.a. külastasime Tiigrikutsude rühmaga Eesti Loodusmuuseumi.
Hommikul sõitsime rongiga linna ja
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Loodusmuuseumi. Seal ootas meid ees tore giid.
Ronisime koos trepist üles kolmandale korrusele,
kus meid ootas väljapanek lindudest. Saime teada,
et linde eristab loomadest see, et neil on suled.
Vaatasime erinevaid linde, mõned meie jaoks
tuttavad, mõned võõrad. Tuttavad olid loomulikult
suitsupääsuke, rasvatihane, varblane ja rähn.
Samuti tundsid lapsed ära toonekure. Huvitav avastus meie jaoks oli erksinise sulekuuega
jäälind, kes tundus pigem olevat mõne lõunamaa lind, kui keegi, kes siin meie oma koduses
Eestis elada võiks.
Giid näitas lastele erinevaid linnumune ja
pesasid. Kõige toredam oli laste jaoks tuvi
topis, mida ka katsuda lubati. Kui tuvi
silitatud, saime veel omal käel ringi vaadata
ja uurida, millised linnud meie jaoks
huvipakkuvad tunduvad. Koos leidsime üles
puukoristaja ja rohevindi ning tihaseid oli
seal kohe mitut sorti.
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milliseid linde me muuseumis nägime ning suur
maalritöö võis alata. Iga laps valis ise, millise Eesti linnu
tema
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