
Suur taimejaht (2018/19.õa) 
Tegevus Toimumisaeg Vastutav Tulemus 

September 
“Lasnamäe puud ja põõsad” 
(klassijuhatajatund + tund õues) 

2018.a september 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed teavad, mis puud ja 
põõsad kasvavad Lasnamäel, 
oskavad neid nimetada ja eristada 
teistest. 

Tallinna Mahtra Põhikool 
Loodusõpetuse tunnid teemal 
“Taimed” 

2018.a september 2B klassijuhataja O. Jermolajeva Projektitöö klassis teemal 
“Taim”. Lapsed uurivad,  kus ja 
kuidas kasvab nende taim, 
joonistavad ja kirjeldavad taimi. 

Tallinna Mahtra Põhikool 
Loodusõpetuse tunnid teemal 
“Lehtpuud ja okaspuud” 

2018.a september 2C klassijuhataja J. Tšurilina Lapsed jälgivad, võrdlevad, 
kirjeldavad, joonistavad lehtpuid 
ja okaspuid. 

Oktoober 
Sügis pargis. Ekskursioon. 

2018.a oktoober 2C klassijuhataja J. Tšurilina Lapsed jälgivad, kuidas 
muutuvad sügisel lehtpuud. 

Kunstitund  
Kuldne sügis 
 

10.10.2018 2B klassijuhataja O. Jermolajeva Õpilased  õpivad  arutlema, 
analüüsima,  joonistama pilte 
oma fantaasia järgi,  segama 
värve. 

Herbaariumi kogumine 15.10.2018 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed koguvad lehti ja 
vormistavad herbaariumi. 
Tulemuseks teavad, mis puud 
kasvavad kooli lähedal. 



Huvitava Bioloogia Kool 
Õppeekskursioon teemal 
“Sügisesed metsaannid” 

2018. a oktoober  3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Õppepäeva käigus tutvuvad 
lapsed Eestis kasvavate metsa 
andidega. Nad saavad teada, 
millised marjad meie metsas 
kasvavad ja kuidas need 
maitsevad. Lisaks õpivad nad 
neid eristama ka lehtede järgi. 
Tutvustavad  ka marju, mida 
kutsuvast välimusest hoolimata 
süüa ei tohi. See õppepäev 
suurendab laste 
loodusteadlikkust.  

Tööõpetuse tund. 
Loodusmaterjalidest 
meisterdamine. 

2018.a oktoober 2C klassijuhataja J. Tšurilina Esemete valmistamine 
loodusmaterjalidest. 

Integreeritud tunnid teemal 
“Puud sügisel” 

2018.a oktoober 2C klassijuhataja J. Tšurilina Loodusõpetuse  tunnis  õpilased 
jälgivad  ja  saavad  teada, 
kuidas  sügisel  puulehed 
värvuvad.  Kunstiõpetuse  tunnis 
korjatud  puulehtede  abil  lapsed 
joonistavad  ilusa  sügismetsa. 
(Trükkimistehnika). Õpilased 
maalivad puulehti ja joonistavad 
sügispuid. 

Taimed klassiruumis 2018.a oktoober 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko 3.c klassi õpilased  otsustasid 
sellel sügisel  kasvatada  rohelist 
sibulat  oma  klassiruumis. 
Roheline  sibul  kasvab 



lillepottides aknalaudadel. 
Õpilased  tõid  lillepotid  oma 
kodudest.  Sibulaid  saab 
kasvatada  nii  mullas  kui  ka 
vees.  Lastele meeldis  rohkem 
neid  kasvatada  mullas.  Veel 
nad  kasvatavad  mõni  toataimi.  

Meisterdamistund  31.10.2018 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
 

31.oktoobril meie koolis tähistati 
Halloweeni. 2.b klassis toimus 
kõrvitsast laternate 
meisterdamistund. Kõrvitsad olid 
väga omanäolised, leidus nii 
suuri kui väikesi, kollaseid ja 
rohelisi, kurje ja naeratavaid. 
Lapsed teavad, et kõrvits on 
tervislik! 

November   
Klassitunnid teemal “Puude 
salajane elu” 

 2018.a november 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed teavad puude osasid, 
kuidas puud muutuvad aastate 
jooksul.  

Klassitund teemal “Taimed 
inimese elus” 

2018.a. november 2C klassijuhataja J. Tsurilina Lapsed teavad, kuidas inimesed 
kasutavad taimi oma elus. 

Tund teemal “Tundma puid ja 
põõsaid” 

2018.a. november 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
2C klassijuhataja J. Tšurilina 
3C klassijuhataja A.Jakovtšenko 

“Suure taimejahi” makett kooli 
õueala  kasvavatest puudest ja 
põõsastest. 

Elurikkuse küsitlus õppeaasta 
alguses 

2018.a november 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
2C klassijuhataja J. Tšurilina 

Kokkuvõte küsitlusest 



3C klassijuhataja A.Jakovtšenko 

Detsember    
Näitus klassis “Talvine loodus” 

2018.a detsember 2B klassijuhataja O. Jermolajeva Joonistuste näitus klassis. 

Tund teemal “Hoolime loodusest 
talvel” 

2018.a detsember 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Lapsed teavad, kuidas hoolitseda 
taimede, loomade ja lindude eest 
talvel. 

Integreeritud tund teemal 
“Jõulupuu ajalugu” 

2018.a detsember 2C klassijuhataja J. Tšurilina Huvitavad faktid jõulupuust; 
joonistamine, meisterdamine. 

Jaanuar   
Muuseumitund Tallinna 
Botaanikaaias 

2019.a jaanuar 2B klassijuhataja O. Jermolajeva Tutvumine taimede, puude ja 
põõsastega, mis seal kasvavad. 

Klassitund teemal “Kuidas 
talvituvad taimed?” 

2019.a jaanuar 2C klassijuhataja J. Tšurilina Lapsed saavad teada, kuidas 
lehtpuud ja okaspuud talvituvad. 

Klassiüritus teemal “Jõulupuud 
erinevates riikides” 

2019.jaanuar 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Õpilased teavad, miks erinevates 
riikides on erinevad jõulupuud. 

Veebruar  
Klassitund teemal “Rukkilill” 

2019.a veebruar 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Õpilased teavad, et rukkilill on 
Eesti rahvuslill, teavad, kus ta 
kasvab ja kuidas seda saab 
kasutada elus. 

Projektid taimedest. 2019.a veebruar 2C klassijuhataja J. Tšurilina Referaadid, presentatsioonid eesti 
taimedest. 

Märts  
Õuesõppetund teemal “Mis 

2019.a märts 2B klassijuhataja O. Jermolajeva “Suure taimejahi” makett kooli 
õueala kasvavatest puudest ja 



kasvab kooli juures” põõsastest. 

Aprill   
Taimede istutamine  

2019.a aprill 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
2C klassijuhataja J. Tšurilina 

Taimede istutamine  klassis. 

Till, rosmariin, salat ja teised 
taimed aknalaual 

2019.a  aprill-mai 3C klassijuhataja A.Jakovtšenko Õpilased ise istutavad taimi, 
hoolitsevad nende eest. 

Elurikkuse küsitlus õppeaasta 
lõpus 

2019.a aprill 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
2C klassijuhataja J. Tšurilina 
3C klassijuhataja A.Jakovtšenko 

Kokkuvõte küsitlusest 

MTÜ Loodusmaa 
Õppeekskursioon teemal 
“Salasilmad võlumetsas” 
 

2019.a aprill 2B klassijuhataja O. Jermolajeva 
2C klassijuhataja J. Tšurilina 
 

Programmi eesmärk on, et iga 
laps saaks metsaga sõbraks. 
Retk on täis salapära, 
avastamisrõõmu ning 
muinasjuttu. Tutvutakse pühade 
looduskaitsealuste Saula 
siniallikatega. Loodusteadmiste 
omandamiseks ja kinnitamiseks 
kasutatakse mitmekesiseid 
õppemänge, mis aitavad 
kujundada väikeses inimeses 
loodushoidlikku mõtteviisi.  

Mai   
Osalemine Muraste Looduskooli 
programmis “Avastusretk 
looduse igapäevaellu”  

2019.a mai 2B klassijuhataja O. Jermolajeva Giidi  juhendamisel läbitakse 
metsarada. 

 


