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Keskkonnahariduse suunad

• Põhifookuses jäätmete 
ringmajandus, metsloomade 
ja inimeste vahelised suhted
ja elurikkus/ökosüsteemi 
teenused. 

• Ühise nimetajaga 
õppeprogrammid igas 
maakonnas: „Jäätmed 
ringlusesse“ ja „Kohtumine 
metsloomaga“ 

• Rohkem teavitustegevust 
täiskasvanutele –
koolituspäevad, infopäevad, 
osalemine messidel. 



Silmapaistvam keskkonnahariduse buss



Metsloomade aastaring ja
inimese ja ulukite suhted

Sihtrühm: lasteaia vanem vanuserühm kuni 
II kooliaste, 

teemalehed sobivad ka vanematele, sh täiskasvanud.

Väljaprinditavad A3 formaadis ja näidatavad suurel 
ekraanil. 

Väljaandja: Eesti Jahimeeste Selts + 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Õppematerjali leiab:

https://www.keskkonnaharidus.ee/material/
metsloomade-aastaring/

http://www.ejs.ee/oppematerjalid

Head kasutamist ja soovitage algklasside õpetajatele!

https://www.keskkonnaharidus.ee/material/metsloomade-aastaring/
http://www.ejs.ee/oppematerjalid


Metsloomade aastaring ja
inimese ja ulukite suhted

• Õppematerjali eesmärk: 

- tõsta teadlikkust metsloomade

eluviisist ja nende loomulikest

vajadustest.

• Oodatav tulemus: 

- teame metsloomade elukorraldust ja 
vajadusi; 

- oskame metsloomadega rohkem 
arvestada, sest jagame nendega ühist 
eluruumi; 

- mõistame paremini looduse toimimist. 



Metsloomade aastaring ja
inimese ja ulukite suhted

Õppematerjal koosneb:
1) Kuus teemalehte: 

- metsloomade loomulik elukorraldus
läbi nelja aastaaja
- toiduvõrgustik
- inimese ja ulukite probleemolukorrad

koos selgitustega nii inimese kui ka 
ulukite vaatenurgast. 

2) Juhend- ja abimaterjal kasutajale

3) 17 töölehte



Metsloomade aastaring ja
inimese ja ulukite suhted

Kesksel kohal on maastik
- erinevad elupaigad 
metsloomadele. 
Saab õppida erinevaid 
elukooslusi, 
näha-eristada neid 
maastikul ja võrrelda 
elutingimusi. 

NÄIDISLIIGID
Lindudest:

- taimtoiduline paigalind metsis;
- segatoiduline rändlind sinikael-
part. 
Imetajatest :
- taimtoiduline sõraline metskits;
- taimtoiduline näriline Euroopa 
kobras;
- segatoiduline kiskja, talvel 
magav pruunkaru
- loomtoiduline kiskja, talvel 
aktiivse eluviisiga nirk. 

Läbiv info kõikidel aastaaegadel:
- KUS ELAVAD sel aastaajal
- KES KOOS ELAVAD sel aastaajal
- AKTIIVNE AEG ööpäevast
- TOIT sel aastaajal
- MUU TÄHTIS - mis on liigi elus 
sel aastaajal oluline



Uueneb Keskkonnaharidus.ee portaal

Uus portaalivaade ja -võimalused avanevad kasutajatele 
märtsi II pooles!



Keskkonnaharidus.ee portaal
• Õppeprogrammi kirjeldus muutub 

põhjalikumaks. Lisandunud on uued 
väljad, mis annavad parema ülevaate 
programmi sisu kohta (õpitulemus, 
seos õppekavaga, meetodid).

• Õppeprogrammide otsingu tulemuses 
kuvatakse ka programmid 
loodusegakoos.ee (RMK) lehelt

• Õppeprogrammi kirjelduse lehel on 
võimalik saata sooviavaldus 
õppeprogrammi tellimiseks. 
Õpetaja täidab lehel oleva vormi oma 
andmetega ning see saadetakse otse 
keskuse kontaktandmetes märgitud 
meiliaadressile.

• Õppeprogrammi kirjelduse lehel on 
võimalik anda ka programmi kohta 
tagasisidet.

• mugavamaks muutub lehe sirvimine 
nutitelefonides ja tahvelarvutites. 



Rahvusparkide uued filmiklipid

• Igale Eestimaa 
rahvuspargile 10 min 
pikkune tutvustav filmiklipp 
(looduskeskused)

• Lisaks tutvustavad 2 
minutilised treilerid (FB, 
youtube)

• Filmid valmivad 31.03.2020

• Autor Ants Tammik 
(Tammik Film OÜ)



Looduskaitse 110  
„Hoia, mida armastad!“

• Kampaania „110 paid Eesti 
loodusele“ (algab märtsis)

• LK kuu matkapäevad 
22.- 24. mai 2020

• 110 sünnipäeva suurüritus 
Saaremaal augustis. 

• Sügisel LK110 veebiviktoriin 
kooliõpilastele

• Üle-eestiliste sündmuste 
kalender: 
https://www.keskkonnaamet.ee/
et/eesmargid-
tegevused/keskkonnaharidus/loo
duskaitse-110/tule-osalema

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/looduskaitse-110/tule-osalema


Veeviktoriin 

• Ülemaailmset veepäeva 
tähistatakse 22. märtsil ja 
fookusteema on 
„Vesi ja kliimamuutused“ 

• Viktoriinikeskkond avatakse 
vahemikus 23.-27. märts.
Koole teavitatakse! 

• Avatud viktoriin ehk et on 
suunatud nii õpilastele (alates 
6. klassist) kui täiskasvanutele! 

https://www.worldwaterday.org/

https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/


Avastusrada

• Õuesõppepäeval,
14. aprillil, oodatakse kõiki 
liikuma Avastusradadele!

• Igas maakonnas avatakse 
Keskkonnaameti poolt 
vähemalt 1 rada, millel 
vähemalt 15 kontrollpunkti.

• Sellel aastal on teemaks 
„Looduskaitse 110“

-----------------------------------------------
* Suurepärane keskkond koolil ise 
interaktiivse raja loomiseks!

https://avastusrada.ee/et

https://avastusrada.ee/et


Kalade joonistamise võistlus
 osaleja 5- 18 aastane
 horisontaalne A4 suuruses paber
 siirdekalad- angerjas, atlandi tuur, 

meriforell, lõhe, ogalik, merisutt või mõni 
teine ametliku nimekirja liik

 joonistused skaneerida ja saata e-mailile 
info@wildlifeforever.org
ja koopia elo.raspel@keskkonnaamet.ee

 tähtaeg 31. märts 2020.

Kirja sisuks (=osaleja ankeet)
 Subject: State Fish Art – ees- ja perekonnanimi- Estonia
 Art Title/töö pealkiri
 Fish species/kalaliik
 Students name/autori ees- ja perekonnanimi
 Age/vanus
 E-mail
 Country: Estonia
 Educators name/õpetaja või juhendaja nimi
 Educators email/ õpetaja või juhendaja e-mail
 School name/kooli või organisatsiooni nimi

mailto:info@wildlifeforever.org
mailto:elo.raspel@keskkonnaamet.ee


Noore looduskaitsja programm 
Junior Ranger

• Programm käivitunud 
2002 aastal Europarc
föderatsiooni 
eestvedamisel.

• Eestis alustati 
programmiga 
2004. aastal Lahemaa 
rahvuspargis, tänaseks 
toimub kõikides meie 
rahvusparkides.

https://www.europarc.org/nature/young-
people/junior-ranger-programme/

https://www.europarc.org/nature/young-people/junior-ranger-programme/


Noore looduskaitsja programm 
Junior Ranger
• Ootame osalema 6.-12. klasside 

loodushuvilisi õpilasi.
• Toimuvad tegevused läbi aasta – vähemalt 

2 seminari (2-päevased) ja suvine kursus 
(4-päevane). 

• Osalustasu madal 
(seminaridel 7 €, suvekursus 40 €)

• Võimalus osaleda kahel Eestimaa noorel 
rahvusvahelises laagris kusagil Euroopa 
riigis. 

• Käivitunud on Youth+ tegevused, kuhu 
kuuluvad programmis varem osalenud 
vähemalt 16-aastased noored. 

Loe rohkem:
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-
tegevused/keskkonnaharidus/junior-ranger

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/junior-ranger


Keskkonnahariduse konverents 
21.-22.10.2020
• Juba traditsiooniks 

saanud üritus 
oktoobrikuu 
koolivaheajal 21.-22.10.

• Teemaks elurikkus.

• Varasemaid konverentsi 
ettekandeid vaata 
https://www.keskkonnaharidus.ee
/vorgustik/keskkonnahariduse-
konverentsid/

https://www.keskkonnaharidus.ee/vorgustik/keskkonnahariduse-konverentsid/


Tänan kuulamast!


