
Tiigrikutsude rühma Aegviidu matk "Talve linnud" 

Käisime lastega 26.01.17 Aegviidus õppepäeval. Meile tutvustati seal erinevaid meil 

elutsevaid linde (nii talvituvaid linde kui ka rändlinde), näidati erinevaid linnupuure/pesasid 

ning lähemalt räägiti ka lindude toitumisest/toitmisest. Väga oluline on pesta ja hooldada 

lindude toidumajasid, et haigused ei leviks. 

Näidati erinevate lindude koljusid ja ekskremente. Kuulasime plaadilt lindude häälitsusi ja 

laule ning püüdsime ära arvata, mis linnuga on tegu. Huvitav info laste jaoks oli ka see, et 

ainuke lind, kes tunneb lõhna on vares. Peale tubast infotundi läksime kõigepealt õue pikniku 

pidama. Lastel olid kodust kaasa võetud väikesed võileivad ning puu- ja juurviljad. Kohapeal 

pakuti joogiks taimeteed. Peale seda läbisime väikese matkaraja. Kahjuks ühtegi lindu ei 

näinud, küll aga kuulsime tihase laulu. Oli tore ja huvitav päev nii laste kui ka täiskasvanute 

jaoks. 

 

 

 

 



Sipsikute rühma „Hundiretk“  27.02.2017 RMK Aegviidu 

 

Aegviidus räägiti lastele huntidest. Lastele jagati kaela sildid, millel oli hundipilt  ja sinna oli 

kirjutatud, kas noor hunt, kutsikas või vallatu noor hunt. Vana hunt oli grupigiid. Metsas 

nägime rebase jälgi, rähni tehtud auke kuivanud puus, põtrade poolt kooritud puud. Räägiti, 

kuidas ja kus hundid elavad, kuidas märgistavad oma territooriumi, keda söövad. Õpetati 

ulguma. Kõik koos ulgusime ja saime kiita ilusa ja ühtlase ulgumise eest. Meile vastasid 

varesed ja küla koerad. Toas räägiti veel huntide elust ja näidati loomade pealuid, nahku, 

pabulaid jne. Õues sõime võileibu ja jõime vaarikavarre teed. Oli tore väljasõit ja lapsed olid 

tublid. 

 

 

 



Lepatriinude rühma sõitis 12.04.2017 KIK-i programmi raames Siniallikatele. 

Programmiga „Salasilmad võlumetsas“ tutvuma. 

 

Meie retk Saula Siniallikatele toimus 12.04. 2017. Sõitsime sinna tellitud bussiga 30 minutit 

ja kõik kulges planeeritult. Ees ootas meid õuesõppeprogramm “Salasilmad võlumetsas.”  

Programmi eesmärk oli, et iga laps saaks metsaga sõbraks. Matkateekonnal oli kesksel kohal 

erinevate meelte kasutamine ja muinasjutuline salapära koos avastamisrõõmuga. 

Teadmiste omastamiseks kasutasime mitmeid õppemänge, mis aitavad kujundada 

loodushoidlikku mõtteviisi. 

Lapsed olid kogu tegevuse vältel väga huvitatud kõigest, mida neile pakuti, sest neil oli 

võimalus ise tegutseda , kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. 

Muidugi väga meeldejääv sündmus oli retke lõpus metsas einestamine, kus istet pakkus vana 

mahalangenud puu.  

Oli tore päev, kus lapsed said uurida, ronida, avastada ja tunda rõõmu värskes õhus 

liikumisest. 

 

 

 



 

 


