
     Väikeste Teadlaste Klubi 
Loodusmuuseumi loodusring 

 
Toimub teisipäeviti  
I grupp kell 14.30-16.00  
II grupp kell 16.00-17.30 
1x kuus (alates oktoobrist) toimub 1,5 tunnine matk looduses (ühel laupäeval kell 11.00-
12.30). 
(perioodil september 2021 - mai 2022), Lai tn 29A, Tallinna vanalinnas, 
koostööpartnerite juures või looduses. 
Sihtgrupp: loodushuvilised 7-10 aastased lapsed (1.-4. klass) 
Juhendajad: Katrin Klesment ja Margret Põllu 
Maksumus: 35 eurot kuus 
 
Igal kuul toimub klubi raames loodusteemaline väljasõit või loodusmatk – palun arvestada 
asjaoluga, et ühel korral kuus ei toimu ringitund traditsioonilisel ajal või muutub kestvuse 
aeg. Loodusmuuseumil on õigus teha programmis muudatusi, millest teatatakse vähemalt 
nädal aega ette. 
 
Kuu Teema Alateema ja aktiivtegevused Väljasõit/matk 
September Sügise 

rõõmud -
seened 

Saame tuttavaks omavahel ja muuseumi 
ruumidega. Harjutame head koostööd. 
Seenenäitusel uurime söödavaid ja mürgiseid 
seeni. Mikroskoobiga saame piiluda 
seenemaailma veel sügavamale. Räägime veel 
hallitusseentest ja teeme katse purgis. 

Seened pargis ja 
linnalooduses 

Oktoober Muld Uurime ja vaatame, mis ja kes elavad mullas. 
Mis juhtub lehtedega peale maha langemist? 
Saame teada erineva koostisega muldadest 
(aias, põllul, rabas) ning kuidas võtta mullast 
proovi. Teeme mullaga katseid ning ägeda 
mullapildi ehk porimaalime. 

Matk Õismäe 
rabas 

November Aastaaegade 
vaheldumine 
 
 

Harjutame märkamist. Teeme läbi erinevaid 
harjutusi oma pilgu teravdamiseks ehk 
treenime oma märkamisoskust. 
Uurime lähemalt, millised muutused loodus 
läbi teeb enne talveperioodi. 

Linnaloodus 

Detsember Mina ja 
loodus 

Mis toimub looduses talvisel, pimedal ajal ning 
kui pikk on valge aeg? Uurime pimedust ja 
valgust ning teeme temaatilisi katseid. 
Paneme erinevate harjutustega oma 
nägemismeele proovile. 

Jõuluootusmatk
metsas 

Jaanuar Loomariik Rändame loomariiki, et saada endale ülevaade, 
mida teevad erinevad tegelased talvel, kevadel, 
suvel, sügisel. 
Kehastume loomade vaatlejateks ning leiame 
lahendusi põnevatele küsimustele 

Loomaaed 

Veebruar Sõber loodus Kuidas mõjutab loodus meie igapäevaelu ja 
kuidas mahub sinna inimene. Teeme mitmeid 
vaatlusi ning koostööharjutusi. 

Tervishoiu- 
muuseumi 
külastus 



Märts Matkamise 
ABC 

Vaatame üle matkaja abimehed ning räägime, 
mida kaasa võtta loodusesse. Arutame, kuidas 
looduses turvaliselt ja loodussõbralikult 
liikuda, käituda. Saame teada, millised 
ohuolukorrad võivad looduses ette tulla ning 
kuidas metsas ellu jääda.   

Metsamatk 

Aprill Kevad õues Läheme õue ja märkame loodust – päikest, 
kevadlilli, pungasid, putukaid. Toome välja 
muutused looduses, teeme vaatlusi. Uurime 
erinevaid keskkondi, kuhu kevad on pugenud - 
mere-, jõe ääres ja pargis. 

Õppekäik jõe 
või mere äärde 

Mai Putukad ja 
mutukad 
looduses 

Õpime üheskoos välja pugenud putukaid 
tundma ning määrama. Sukeldume rohkem 
putuka-mutuka maailma ning teeme ka laheda 
matka koos piknikuga. 

Matk ja 
lõpupiknik 

 
Lisaks plaanime suvelaagreid, mille täpsem info selgub hiljemalt maikuuks 2022. 
 
 


