Väikeste Teadlaste Klubi
Loodusmuuseumi loodusring
Toimub teisipäeviti kell 15.00-16.30 (perioodil september 2019 - mai 2020), Lai tn 29A,
Tallinna vanalinnas, koostööpartnerite juures või looduses.
Sihtgrupp: loodushuvilised 7-9 aastased lapsed (1.-3. klass)
Juhendaja: Laura Kirsimaa
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
September

Teema
Seened laboris

Alateema ja aktiivtegevused
Sissejuhatus ja tutvumine. Uurime seeni
laboris ja seenenäitusel. Valmistame ise
seenepaberit ja kirjutame seenetindiga.
Oktoober
Ämblikud ja
Uurime putukaid mikroskoobiga, kaevume
putukad
mulla sisse, tutvume lähemalt mesilaste
eluga, süveneme ämblike, puukide, ka
skorpionide jm maailma.
November Taimede
Tutvume taimede väega. Testime
salamaailm
ravimtaimi, teeme tervislikku šokolaad ning
katseid suhkru ja tärklisega.
Detsember Jäljedetektiivid Õpime ära tundma loomade jälgi,
detektiividena õpime märkama ja
lahendama jälgede järgi
loodusmüsteeriume. Meisterdame ise jälje
ja teeme kriminalistikalabori katset.
Jaanuar
Inimene
Saame tuttavaks iseendaga, vaatame,
millistena iseend näeme. Uurime, mis on
meie sees ja kuidas see kõik töötab. Teeme
inimkatseid oma meeltega.
Veebruar
Loomad
Külla tulevad elusad loomad, keda saame
lähemalt uurida ja tundma õppida.
Joonistame ja vaatame filme ka.
Märts
Nahkhiired
Õpime tundma nahkhiirte elu, uurime
topiseid ja kõike nendega seonduvat laboris,
külastame nahkhiire näitust.
Aprill
Munakuu
Uurime mune ja munejaid – sauruseid,
roomajaid, linde. Teeme katseid munaga ja
õpime tundma erinevate lindude munasid.
Teeme ise linnupesa.
Mai
Limakuu
Uurime, mis on lima, kes on looduses
limased ja miks. Katsume, määrame ja
lahkame kala, piilume konnade niiskesse
maailma, õpime eristama tigusid, karpe,
nälkjaid ja muid limuseid. Teeme ise lima.
Lisaks plaanime suvelaagrit, mille täpsem info selgub hiljemalt maikuuks 2020.
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