
1. (1–9) Loe kokku, mitu erinevat liiki kõikidelt fotodelt rajal leiad

Kirjuta number …………………
Kirjuta siia nendest 8 lemmiku nimetused: ………………..

2. (1) Tee käepärastest materjalidest soo arengut tutvustavad mudelid

Vaadake rühmaliikmetega 1. infotahvli jooniseid. Seal on kujutatud soode arengut. Tehke enda
ümber leiduvaist käepärastest vahenditest (kruus, liiv, oksad, lehed vms) maapinnale soode
arengut kujutavad joonised. Lõpptulemusest tehke rühma peale üks foto ja saatke see aadressil
tudusoo@elfond.ee. E-kirja teemaks märkige kuupäev, kool ning rühm.

3. (2) Kui lai on pais?

Raja kõrvale on 2. infopunkti juurde ehitatud pais. Pais on ehitatud turbast. Mõõda ära, mitu
sammu on selle paisu laius. Kirjuta punktiirile vastus: …………………..

4. (2) Koosta paisu ametikirjeldus!

Kujuta ette, et oled suure firma juht ning see pais “töötab” mängult Sinu firmas. Millise
ühelauselise ametikirjelduse Sa talle koostad ehk et mida ta tegema peab?

5. (3) Kuidas taastatakse soid?

Võtke pinkidel istet ja arutage omavahel lausete sisu üle. Seejärel seadke laused mõistlikku
tegevusjärjekorda!
Kujutle, et soovid hakata sood taastama. Näiteks üks osa lageraba taastamistöödest leidub
järgnevates lausetes. Selle ülesande eesmärk on seada laused mõistlikku tegevusjärjekorda.
Kirjuta järjekorranumber lause ette!

…. Arvuti näitab, kuidas vesi peaks soos liikuma, et soo saaks taastuda.
…. Selgita välja, kui suurt ala ja kus sa soovid taastada.
…. Otsusta, kuhu rajada paisud nii, et sood ja kohalikke elanikke võimalikult vähe häirida.
…. Uuri järele, milline see soo vanasti välja nägi (nt kus kasvasid puud, kus oli lage jne).

6. (2-9) Lahenda anagramm ehk tõsta tähti ümber nii, et moodustuks sooga seotud
sõna(paar)



oos …….. (1 sõna)
vise ……….(1 sõna)
oma saldo ……………….. (1 liitsõna)
baar …………………. (1 sõna)

7. Hüppa paremal või vasakul jalal järgmise infopunktini!

Väga tubli! ?

8. (9) Mõistata, kes või mis on pildil

Fotodel on väikesed osad suuremast fotost, mis on infotahvlitel. Otsi neid kas kogu rajalt või
postikaupa. Märgi õige vastus foto alla.

9. (6) Uuri 6. infoposti juures samblaruutu

Uuri 6. infotahvli juures samblaruutu ja märgi vastusena, mitu % kogu ruudustikust on kaetud
turbasamblaga?
Vastus:
Millise samblaperekonnaga võiks olla tegemist? ………………………..

10. (6) Moodusta sõnadest loogilise lause

Sõnad: sood, rabad, on, ei ole, sood, rabad, kõik, kõik, aga

Vastus: ………………………………………………..

11. (6) Tee foto

Otsi 6. infopunkti juures käsipuult kollast silti ning tee sealsete juhiste põhjal foto.
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