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MIS PROJEKT SEE ON?

� Rohelise kooli (Eco-schools) programmi kuuluvate lasteaedade- ja koolide õpetajad Lätist, 
Islandilt, Sloveeniast ja Eestist koostasid 5-9 aastaste laste õpetajatele käsiraamatu, milles 
on tegevusi ja projekte toataimedest, toidu- jt taimede kasvatamisest, lähiümbruse looduse 
uurimisest. 

� Kõik tegevused ja projektid on teiste maade õpetajate poolt testitud ning vajadusel 
täiendatud.

� Eestikeelne käsiraamat on lingil https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-
content/uploads/2020/08/RK_HOBhandbook_EST.pdf või 
http://hared.ee/oppematerjalid

� Ingliskeelse käsiraamatu leiate 
https://zonecloud.ee/index.php/s/8kWJc5PNUD7rUPe



HOB SEIKLUS ELURIKKUSES DIGIAJASTUL

Projekti „HOBs adventure, hands on biodiversity“ (2018-1-EE01-KA201-047083), ehk 
eestikeelse nimega „HOB seiklused elurikkuses digiajastul“ rahastas Euroopa Liidu 
programm Erasmus+.  

Eesti on projekti juhtpartner. 

Projektis osalevaid Eesti haridusasutusi juhivad

- MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED 

- Lehola Keskkonnahariduskeskus.

Igalt maalt oli partneriks organisatsioon, mis juhib Rohelise kooli (Eco-schools) 
programmi oma maal.



EESTIST OSALEVAD HARIDUSASUTUSED

� Kadrioru Saksa Gümnaasium, 

� Jüri Gümnaasium, 

� Pärnu Kuninga tänava Põhikool, 

� Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 

� Tallinna Läänemere Gümnaasium, 

� Muraste Kool, 

� Tallinna Liivalossi Lasteaed, 

� Tartu Anni Lasteaed, 

� Rakvere Rohuaia Lasteaed, 

� Tallinna Lehola Lasteaed, 

� Pärnu Kesklinna Lasteaed.

Eesti haridusasutustel oli teiste juhendamisel sagedasti 
juhtroll, sest meil on liikudes õppimine, digiõpe ja õuesõpe 
igapäevasteks meetoditeks.





MIKS SELLINE PROJEKT?

� Lapsed ja nende vanemad tunnevad vähe loodust

� Lapsed liiguvad vähe

� Lapsed armastavad digivahendeid, kuid ei oska neid õppes kasutada

� Toidu- jt taimede kasvatamise oskus hakkab taanduma

� Toataimed on väärtuslik õppematerjal, mida kasutatakse õppes vähe



MIS ON KÄSIRAAMATU HEAD KÜLJED?

� Käsiraamatus on rohkesti praktilisi nõuandeid, mis pärinevad õpetajate kogemustest. 
Need on läbi proovitud ja toimivad.

� Juhised on mitme maa õpetajate poolt läbi loetud ning lihvitud kergesti mõistetavaks.

� Teemad on seotavad iga maa õppekavaga.

� Meetodid vastavad probleemidele, mida soovime lahendada või leevendada: lapsed 
liiguvad ja arutlevad, teevad koostööd, kasutavad digivahendeid, õpivad õues, saavad 
praktilisi oskusi, mida hilisemas elus kasutada.

� Paljud tegevused sobivad distantsõppes kasutamiseks.



NÄIDE ISLANDI LASTEAIA PROJEKTIST



NÄIDE LÄTI LASTEAIA PROJEKTIST





NÄIDE 8 AASTASTE LASTE ÕUESÕPPEST 
SLOVEENIAS

� Tegevus toimub kohaliku 
vaatamisväärsuse: Cerknica järve 
ääres orienteerumismänguna. 
Tegevuspunktid on erinevate 
puuliikide juures, lapsed peavad 
liigi ära tundma. Ülesanded on 
seotud matemaatika jt 
õppeainetega. 









KOKKUVÕTTEKS

� Käsiraamatus on lasteaiaealistele 12 tegevust ja 8  projekti. 

� 7-9 aastastele lastele on kirjeldatud 10 tegevust ja 4 projekti

� Lisaks saab tutvuda 6 projektiga sellistena, nagu need mingil maal läbi 

viidi.

� Kokku 40  ideed, mida katsetada ja endale sobivaks muuta.


