
    

 

 

Projekt „Loodusõpe lasteaia õuealal“  

Kokkuvõte projektile antud tagasisidest:  

     

1. Mulle meeldis ……………………… 

� Et kaasatud olid lasteaiad erinevatest Eesti paikadest 

� Et sai näha, kuidas teistes lasteaedades toimetatakse 

� Millised on õuala kasutamise võimalused mujal 

� Külastada erinevaid lasteaedu 

� Et sai oma lasteaiast välja 

� Väga Tallinna ja Saaremaa õpperada 

� Suhelda õpetajatega teistest lasteaedadest 

� Projekti ülesehitus 

� Erinev lähenemine loodusele projektiseminaride käigus 

� Et mängud olid alati põnevad 

� Linnupesa õuel tehtud tegevused 

� Kõik mängud ja tegevused, mis toimusid õues 

� Pungade uurimine 

� Piltidelt taimede, putukate ja loomade mõistatamine 

� Et sai palju uusi teadmisi 

� Et koolitus oli hästi vaheldusrikas 

� Et koolitused toimusid õues, looduses 

� Eriti lahedad olid lasteaia õuedes läbi viidud mängud avastamised, uurimised ja vaatlused 

� Pädevad koolitajad, ladus korraldus 

� Käigud loodusesse koos huvitavate seletustega 

� Kogemuste vahetamine teiste lasteaedade õpetajatega 

� Kõige toredam oli Loode tammikus 

� Et sain nii palju uusi teadmisi, mida saan oma töös rakendada 

� Super koolitajad, asjatundlik korraldus, mõnus meeleolu, vahvad inimesed 



� Temaatilised loengud 

� Et kogu projekt oli väga hariv 

� Et koolituse materjalid on kõigile projektis osalejatele internetis kättesaadavad  

� Et Eestimaa loodus on nii ilus! 

� Ristiku lasteaia õuealal toimunud õuesõppe tegevused 

� Kõik projektiga seotud tegevused 

� Et õpe toimus erinevatel aastaaegadel 

� Meeskondade ühtne koostöö 

� Et praktiline osa oli teoreetilisega väga ühendatud 

� Virgastavad õppemängud, mille käigus sain omandada teadmisi ümbritsevast loodusest 

� Puude määramine pungade abil ja ekskursioon Viidumäel 

� Matkata mööda metsi ja kuulata ning tundma õppida rohkem taimi ja putukaid 

� Liikuda looduses. 

 

2. Sain teada ……………………………….. 

� Mitmeid huvitavaid fakte Sütiste parkmetsa kohta 

� Palju Saaremaa taimestiku kohta 

� Õpetajate töötingimuste kohta teistes lasteaedades 

� Väga palju puude-põõsaste, putukate, taimede välimuse, elu-olu, toitumise, 

elutingimuste ja leviku kohta 

� Kuidas kärbsed söövad, et liblikal on lont, õppisin tundma palju uusi taimi ja sai meelde 

tuletada palju unustatut 

� Erinevaid mänge ja õuealal põnevamaks muutmise võimalusi 

� Uusi teadmisi loodusest 

� Huvitavaid fakte putukatest ja taimeriigist 

� Kuidas pungade järgi puid määrata, mida valmistada prügist, kuidas õpperada 

huvitavamaks muuta ja palju, palju veel… 

� Tegemistest teistes lasteaedades – sai uusi mõtteid, mida oma töösse rakendada 

� Et on olemas pruun kärbseseen 

� Palju uut, mille peale ise poleks tulnud 

� Et Tallinnas on väga ilus lasteaed, loodus ümberringi, linnud laulavad – väga ilus õueala 

� Nii mõndagi head loodusest 

� Sain teada, et väga palju on veel teada saada 

� Kuidas kasutada lasteaia õueala õuesõppeks 

� Kuidas kasutada LeMill keskkonda 

� Mida teha õpperajal, kuidas ette valmistada õppekäiku 

� Kuidas lihtsaid asju kasutada tegevuses lastega 

� Kogesin seda, kui vähe ma tean 

� Kuidas elavad õpetajad Saaremaa ja Tallinna lasteaedades 

� Väga palju, loodetavasti ei vea mälu mind alt saadud teadmiste talletamisel ja 

kasutamisel 



� Kuidas huvitavamalt korraldada laste elu lasteaias 

� Palju huvitavaid ideid oma töö rikastamiseks 

� Et olen oma töös liikunud õigel suunal 

� Et õues saab õppida mitte ainult loodust tundma, vaid saab ka teisi tunde läbi viia 

� Palju uusi mänge ja vaatlusnippe 

� Teen nüüd rästikul ja nastikul vahet 

 

3. Ma oskan nüüd  …………………………….. 

� Veidi tähelepanelikumalt looduses ringi käia 

� Lastega rohkem, paremini ning efektiivsemalt õuesõpet teha 

� Looduses rohkem lahtiste silmadega ringi käia ja lastele mõningaid tarkusi jagada nii linnas 

kui metsas 

� Looduses ka väiksemaid detaile märgata 

� Lastele paremini edasi anda, kui põnev on ümbritsev maailm 

� Kasutada üleslaetud materjale, leian neid arvutist paremini 

� Rohkem ja sisutihedamalt sisse tuua oma tegemistesse just õuesõppe materjale 

� Orienteeruda LeMill keskkonnas 

� Määrata mõningaid liike floorast ja faunast 

� Mängida põnevaid mänge 

� Määrata puid pungade järgi 

� Tunda ära metsas mürgist ja söödavat marja 

� Muuta laste õuesoleku aega põnevamaks ja õpetlikumaks 

� Viia läbi tegevusi õues, et rikastada laste teadmisi 

� Omagi lasteaia õuealal rohkem kasutada õpikeskkonnana 

� Minu „pagasis“ on nüüd enam mänge, mõtteid, võimalusi mängude läbiviimiseks 

� Looduses loodusliku materjali abil läbi viia tegevusi 

 

4. Ma arvan ………………………………………….. 

� Et selliseid projekte peaks tegema ka edaspidi 

� Et olen õnnelik, et osalesin selles projektis 

� Et sellised koolitused on vajalikud, saab omavahel muljeid ja kogemusi vahetada ja 

rutiinist välja 

� Et sellisel tasemel projektides tasub küll osaleda 

� Et sain tänu sellel projektile jälle tarkust juurde ja ka enesekindlust, et olen liikunud õiget 

suunda 

� Et selline õppemeetod on väga virgastav. Peaks olema pikemaajalised koolitused (n. 3 

päeva), et infot saaks korraga rohkem 

� Et asjalik ja vajalik kursus. Suured tänud! 

� Et osaleksin sama hästi korraldatud projektis uuesti! 

� Et projekt võiks jätkuda 



� Väga hästi korraldatud kokkusaamised, palju teadmisi ja positiivseid elamusi.  

� Et selline süsteem koolituse pidamiseks, kus osalevad mitu lasteaeda (saab jagada oma 

kogemusi, näidata oma maja jne) on väga efektiivne, huvitav ja vaheldusrikas.  

� Et oli vahva koos tegutseda, lasteaiarahvas on üks tore kamp! 

� Et meil oli üks tore projekt. Väga huvitav ja hariv. Aitäh! 

� Et taolisi koolitusi on väga vaja! 

� Et selline projekt peaks jätkuma, imeline! Aitäh! 

� Et loodust tutvustavad koolitused on väga vajalikud, sest me kipume neid asju unustama. 

Ja paljut ei teagi. Väga-väga hea on käia erinevates paikades! 

� Et sellised projektid on igati tänuväärsed. Tehes ise praktiliselt asjad läbi, jääb paremini 

meelde ja õpetaja saab saadud teadmisi paremini edasi anda. Aitäh! 

� Et meil on looduse avarustes veel palju avastada… 

 

 

 


