Väikeste Teadlaste Klubi
Loodusmuuseumi loodusring
Toimub teisipäeviti kell 15.00-16.30 (perioodil september 2020 - mai 2021), Lai tn 29A,
Tallinna vanalinnas, koostööpartnerite juures või looduses.
Sihtgrupp: loodushuvilised 7-10 aastased lapsed (1.-4. 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
Teema
September Sügise
rõõmud

Oktoober

Tiivulised

November

Teadlaste
kuu

Detsember Pimedus

Jaanuar

Läänemeri

Veebruar

Matkatarkused

Alateema ja aktiivtegevused
Saame tuttavaks omavahel ja muuseumi
ruumidega. Harjutame head koostööd.
Ehitame miniökosüsteemi, lahendame
teaduslikke ülesandeid, hakkame
puutarkadeks. Seenenäitusel uurime
söödavaid ja mürgiseid seeni. Laboris
saame teada, milleks inimesed lisaks
söömisele veel seeni kasutavad.
Kehastume erinevateks tiivulisteks.
Vaatame maailma läbi sääse, nahkhiire ja
linnu silmade. Laboris korraldame
lennukatseid. Binoklitega vaatleme linde ja
virtuaalreaalsuse prillidega piilume
nahkhiire koopasse ka.
Kes on entomoloogid ja millega tegelevad
geoloogid? Piilume erinevate teadlaste
maailmadesse. Saame teada, millega nad
tegelevad ja proovime ise ka samu asju teha.
Teeme muuseumis uurimistöid ja mitmeid
teaduskatseid.
Saame teada, miks on öösel pime ja miks on
talvel rohkem pimedust kui suvel. Mis
toimub looduses pimedal ajal, kuidas leiab
mutt mullas vihmaussi või millised
imeolendid elavad ookeanisügavustes.
Paneme erinevate katsetega oma
nägemismeele proovile.
Sukeldume Läänemere tekkimise aega,
ujume koos väljasurnud mereloomadega.
Saame teada, kes meie meres tänapäeval
elavad ja teeme katseid mikroplastiga.
Külastame muuseumi uut Läänemere
näitust.
Arutame, kuidas looduses turvaliselt ja
loodussõbralikult liikuda, käituda. Saame

Väljasõit/matk
Loodusvaatlused
pargis

Matk Paljassaare
linnualal

Energia
avastuskeskusesse

Matk Harku metsas

Matk mereranda või
meremuuseumisse

Väljasõit Aegviitu,
matk Sõõriksoo

Märts

Kiskjad

Aprill

Kevad
õues

Mai

Limakuu

teada, millised ohuolukorrad võivad
looduses ette tulla ning kuidas metsas ellu
jääda. Õpime lihtsamat esmaabi andma.
Mängime rollimänge.
Tutvume Eesti looduses elavate suurte ja
väikeste kiskjatega, heidame pilgu ka laia
maailma. Teeme tutvust loomade
anatoomiaga, uurime kiskjate luid. Räägime
toiduvõrgustikust. Piilume koerte ja kasside
maailma.
Läheme õue ja märkame loodust – päikest,
kevadlilli, pungasid, putukaid. Õpime neid
tundma, määrama. Kasvatame oma taime,
teeme fotojahti ja mängime maastikumänge.
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.

loodusrajal

Tallinna Loomaaia
külastus

Matk Õismäe rabas

Pirita jõe veeelustiku uurimine

Lisaks plaanime suvelaagreid, mille täpsem info selgub hiljemalt maikuuks 2021.

