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Loodusmaja

Seikluslik matkaring 20] 8. aastal sugismatkal Kiidjärve -Taevaskoja matkarajal

matka, leida infot, valida varustust,
jääda laagrisse, koguda tulematerja-
li ja sritidata l ket, ehitada peavarju,
leida vett ja seda puhastada, toituda,
hinnata ohte, oppida tundma loo-
made tegevusjälgi, kasutada GPS-i ja
kaarti, m ta kompassiga joe laiust,
lugeda päikesekella, tegelda koriluse-
ga, teha abistavaid s lmi, anda esma-
abi jpm.

Öpime nii matkatarkusi kui ka
suhtlemist. I(una matkamine loodu-
ses allub loodusseadustele, on vald-
kondi, mida saab huviringis petada
ja ppida, väga palju. Matkaringi ees-
märk on laiendada p hikooli loodus-
petuse ja geograafiatundides oman-

datud teadmisi ja oskusi, aidata opi-
lastel m ista loodusprotsesse ja lii-
kidevahelisi seoseid, ära hoida inim_
tegevuse negatiivseid tagajärgi loodu_
ses liikudes ning juurutada keskkon-
nasäästlikku eluviisi.

Looduss braliku matkamise huvi-
ringi aastaplaani mahub pikem Eesti
looduse avastusmatk jalgsi (kuni
10 km), räätsadega (kuni 6 km), ratta-
ga (kuni 20 km), aga ka linnaorientee-
rumine (kuni 10 km) ja mitu väiksemat
retke linnaparkidesse; lastekaitsepäeval
osaleme seiklustegevustes. Rännakutel
saavad opilased valida endale rollid (nt
loodusgiid, meisterkokk, meedik, pilt-
nik jne) ning tegutseda eri toimkonda-
des, et tihine matk nnestuks.

Peale kambavaimu ja keskkonna-
teadlikkuse kasvatamise on meie soov
arendada pilaste huvisid ning anda
neile kogemus, mismoodi v tta vastu-
tus ja ise katsetada. Eriti ettevotlikud
ja sportlikud huvilised saame suunata
laste ja noorte Eesti meistriv istluste-
le jalgsimatkatehnikas; Eesti matkaliit
hakkas neid korraldama eelmisest aas-
tast. Ja kui tulevikus hakatakse matka-
ma virtuaalreaalsuses, siis saame rän-
nata ka kuumaastikul v i teistel pla-
neetidel, hoopis teistsugustes oludes.

P hikooli viimasele klassile ja
grimnaasiumi pilastele on m eldud
Tartu loodusmaja seikluslik mat-
karing. Siin on r huasetus aktiiv-
ppemeetoditel, mis aitavad noortel

lahendada konflikte, j uda riksmeele-
le v i teha kompromisse, läbi rääkida,
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otsustada, iuhtida, ennast kehtestada
ja väljendada, anda tagasisidet, tihes-
koos planeerida ja osaleda seiklusli-
kes tegevustes looduses, korraldada
matkatarkuste tricituba v i plaanida
matka välismaale.

Loomulikult pime ka matkatar-
kusi, kordame tile looduskaitsepii-
rangud, pime uusi liike, kalastame,
pime kciietocid, harjutame s lmi,

istutame metsa, teeme koos stiüa,
proovime matkavarustust ja tunne-
tame oma v imete piire. Matkaringil
on palju koostocipartnereid, nii saame
laiendada huviliste silmaringi, mit-
mekesistada tegevusi ning proovida
koikv imalikke matkaviise.

Matkaring on elukool. I(ui plaanida
tegevusi koos noortega, kulub roh-
kem aega kui ainekava alusel peta-
ja loodud tegevuskava järgides, kuid
see annab rohkem v imalusi luua
ppimiseks soodsaid elulisi olukordi.

Näiteks kui opilased koostavad matka
meniiri, mille järgi on tihe toidukorra
tarbeks arvestatud kilo tatart, siis just
sellise koguse poest ostangi. Aga kui
htusociki valmistav toimkond otsus-

tabki selle serveerida ktimnele inime-
sele, siis peab igel ajal n u andma,
muidu tekitame iilemäära palju toi-
dujäätmeid. Vahel jääb ohtusocigist
siiski toitu i.ile, aga siis saabki toidu-
koguste arvutused üle vaadata ja sel-
lest ppida.

Et hinnata matkaringi pilaste

teadmisi ja oskusi, olen neile koos_
tanud taskumärkmiku,,Matkaselli
piraamat", lähtudes oma noorusea

kogemustest Eesti skautide ühingus.
Teadmised ja oskused olen jaganud
kolmeks tasemeks, eeldades, et pi-
lased tegelevad huvialaga vähemalt
kolm aastat. See märkmik on pilase
enesehindamise vahend; kui ta kaht-
leb m nes oma oskuses, v ib alati
paluda juhendajal seda teemat v i
tegevust korrata.

Matkaringi tunnid toetavad rüh-
maliikmete arengut. I(ui me ei ole
väljas, siis istume tihti lihtsalt klassi-
p randal ringis ja k ik osalejad tegut-
sevad endale sobivas tempos. Tähtis
on see, et tegevust hiljem m testa_
taks. Selle jaoks on meil matkapäevik;
iga tunni järel viib m ni pilane selle
koju, et tunni sisu ja vahvad olukor-
rad päevikusse talletada.

Meil on ruihmas ka oma piltnik,
kes ringitunni jooksul teeb ühe pola-
roidfoto, mille saame matkapäevikus-
se lisada. Aasta l pus skannin mat-
kapäeviku sisu ja saadan digitaalselt
koigile osalejatele mälestuseks, sest
huviringides on ikka nii, et pärast
12. klassi l petamist minnakse maa-
ilma avastama. Siis on hea v tta mat-
kapäevik vahel lahti ja uuesti läbi
m elda, mida tähendab matkamine
meist igaühele. r

Gedy Siimenson (1988) on Tartu loodus-
maja matkaringide juhendaja.

Õpitakse loodUshoidlikult ja Seikluslikul t mat ka ma

tis Tartu loodusmaja matkaringi pi-

lane minult teada, mis on matkamise

definitsioon. I(uigi ppeaasta alguses

olime matkaringi tegevust alustanud

matkamise olemuse üle juureldes,

tekib aja moodudes vaiadus uute fak-

tide ja kogemuste valguses oma tead-

miste kompassi uuesti kalibreerida.
Vastasin, et lihtsustatult on matkami-
ne sihipä.1ane ftii.isilist pingutust n u-

dev liikumine looduses. Matkamisel
v ib olla hulk eesmärke ja m ni neist

saab hästi selgeks, kui vaadelda, mida

v etakse ette Tartu loodusmaja mat-

karingides.
Tartu loodusmajas tegutseb loo-

duss braliku matkamise huviring'
mida pakume Tartu Forseliuse kooli
6.-8. klassi pilastele valikainetun-
nina. Loodus Petuse Petaja I(aari
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Rodimaga anname kordamooda tunde

nii looduses kui ka klassiruumis.

Õppeaasta esimene tund pee-

takse alati kahe oPetaja juhendu-

sel Forseliuse koolis vÕi koolipargis.
Esmalt osaletakse tutvumisringis ja

arutletakse matkamise olemuse üle,

seejärel saavad opilased jagada loo-

duses hakkamasaamiseks vajalikke

teadmisi. Selleks korraldame prob-

leemolukordadel p hinevaid mees-

konnamänge. Valime olukorrad, mis

aitavad selgitada looduses matkamise

ohte ja nende v imalikke lahendusi.

Mänguline pe annab petajatele

v imaluse jälgida, kuidas sujub mat-

karühma tegevus, et saaksime teadli-

kult meeskonnatoo vaimu kasvatada.

Meie eesmärk on esmalt luua hkkond,

mida iseloomustab abivalmidus, üks-

teise toetamine ja uudishimu, et pi-

lased oleksid v imelised üha paremini

mitmesuguseid proovikive ületama.

Seejärel jagame igal nädalal rin-
gitundides opilastele teoreetilisi ja

praktilisi teadmisi okostisteemi osa-

dest (nt retked eri okotoopides, loo-

dusvarade kasutus); tutvustame aine-

ringet ja okoloogilist püramiidi (nt

määrame ekskremente, pime tund-

ma jälgi ja korraldame toiduv rgusti-

kuteemalisi uemänge); anname iile-

vaate looduskeskkonda mÕjutavatest

teguritest (sh uurime vee kvalitee-

ti, opime arvestama ilmastikuolusid,
säästlikult tarbima ja jäätmeid käitle-

ma); v tame vaatluse alla elurikkuse
(nt so<idavad ja mürgised taimed) ia

looduskaitsepiirangud (ülevaade iga-

tihe igusest, matkal tutvume piirkon-

na kaitse-eeskir.iadega jms).

Saame matkaringis tegutsedes

kogeda ka liikumise, j u, mehaanilise

too ja energia seaduspärasusi' Näiteks

selgub, millist matkavarustust sobib

kasutada eri pinnavormidel, arvuta-

me toidukoguseid, soojendame gaasi-

priimusega vett.
Matkaringi oPilased omandavad

hulganisti oskusi, kuidas planeerida

Gedy Siimenson
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