Sellel õppeaastal oli Merivälja Kooli kolmandatel klassidel võimalus osaleda kolmel suurepärasel
loodusretkel. Sügisel käisime Nõval, kevadel Oandus ja Aegviidus. Õppekäigud olid põnevad ja
õpilased said uusi teadmisi ja kinnistus koolitundides õpitu. Meid juhendasid väga tublid
spetsialistid, kes rikastasid meie teadmisi loodusest.
Need väljasõidud toimusid projekti „Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude
elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks“ raames ja seda finantseeris Sihtasutus
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
15. oktoobril Nõva RMK Loodusmaja.
Meie programm kandis nime: Mis on kõige parem tee.
Kõigepealt pakuti meile teed ja räägiti veidi looduskeskusest. Seejärel suundusime metsaretkele.
Me saime teada millised ravimtaimed kasvavad nõmmemännikus ja milliseid haigusi nendega
ravida. Õppisime tundma ka mürgiseid taimi. Õppepäev oli väga emotsionaalne ja seotud teiste
õppeainetega. Soovitan kindlasti seda programmi ka teistele.

24. aprillil käisid kolmandad klassid Oandu Looduskeskuses ja osalesid programmis „Mets apteek ja toidusahver.
Programmi juhtisid oma ala hästi valdavad juhendajad. Me vaatasime väga toredat filmi, kus lapsed
said teada kuidas valmistatakse kasevihta, võetakse kasemahla, meisterdatakse karjapasunat ja
tehakse kasevitstest luuda. Loodusmaja õppeklassis saime uusi teadmisi erinevatest mändidest,
nende vanustest ja käbidest. Võrdlesime kodumaiseid männikäbisid Ameerikas kasvavatega.
Tegime väikese ringi Looduskeskuse territooriumil ja uurisime kevade märke. Vanas keldris
tutvustati lastele kasulikke ja mürgiseid taimi. Kõik said taimi katsuda ja nuusutada. Õpitu
kinnistamiseks viidi läbi mänguline võistlus. Seejärel uurisime Lahemaa kaarti. Leidsime sealt oma
asukoha, vaatasime leppemärke ja leidsime nende tähendused. Kaardi pealt vaadati ka matkaraja
kulgemine. Matk kulges väga looduskaunis ümbruses. Teel tehti peatusi, uudistati rähni tegevuse

jälgi, hiirte, oravate ja rähnide poolt „töödeldud“ käbisid, räägiti jääajast ja selle mõjust, määrati
noore kuuse vanus, juhiti tähelepanu taimedele, mida võiks suhu pista ja millest peaks hoiduma.
Lõimumine loodusõpetus, matemaatika, eesti keel.

6.mail käisid kolmandad klassid RMK Aegviidu Loodusmajas.
Seekord suundusime kohe Kõrvamaa Uusjärve matkarajale. Mets võttis meid vastu käo kukkumise
ja musträhni hoiatushõikega.
Teemaks oli „Söödavad ja mürgised taimed“. Selles tunnis kinnistati põhjalikult varemõpitut ja
saadi ka uusi teadmisi.
Lastele jagati abimaterjalid metsataimede paremaks tundmaõppimiseks. Lapsed õppisid vahet
tegema leesikal ja pohlal, said proovida kui hästi maitseb noor naaditaim ja kuidas maitseb
kuusevaik, mida vanasti nätsu asemel näriti.
Kaunilt õitsev mürgine näsimiim kinnistus kindlasti kõigile mällu, sest seda kasvas mitmes erinevas
kohas. Meie metsateel vaheldus taimestik mitmel korral ja lapsed said näidata oma teadmisi puude
tundmisel. Vahetult enne suurele teele jõudmist märkasime vaskussi, keda lapsed nägid looduses
esimest korda.
Tunni lõpus täideti töölehed „Metsapäev Põhja-Kõrvemaal“. Tund oli huvitav ja vajalik, et
linnalapsed paremini loodust mõistaksid.

