K o s ja kui s tuu t sirk el ä s
(Kus ja kuidas lind elab)
E e s m ä r k : Lähendada lapsi loodusele ja õpetada neile, kuidas valmistada käepärastest
materjalidest
lindudele pesakaste.
Sihtgrupp: 5.-9 klass
Grupi s uuru s : kuni 20 inimest
S e o s õppe kav aga : tööõpetus, joonestamine, matemaatika ja loodusõpetus.
S obiv a eg: veebruari algus kuni aprilli keskpaik.
K e s tvu s : loeng lindudest koos pesakasti ehitamisega kestab kokku 4,5 tundi. Sisse on arvatud
söögipaus 30 minutit, mis jääb loengu ja pesakasti ehitamise vahepeale.
Toitlu stu s: Söök ise kaasa
Toimumi s e koht: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Väimela, Võrumaa
Märk sõn ad: lindude ränne, pesakastid ja käsitöö.
Tulemu s: programmi käigus saab iga osaleja kuulata loengut lindude iga-aastasest rändest ja
võimaluse ehitada linnule pesakast. Pesakast antakse õpilasele kaasa, mille ta saab riputada kooli
juurde puu otsa.
Õppem e etodite kirjeldu s : Esmalt toimub linnuteooria, kus räägime lastele miks linnud
rändavad ja
vaatame üle lindude rände suunad ja sihtkohad. Selgitame, miks on vaja lindudele ehitada
pesakaste. Lapsed saavad koos juhendajatega ehitada etteantud suurusega pesakastid.
Programm on mõeldud lastele vanuses 5.-9 klass, ning annab ülevaate lindude iga aastsest rändest
ja paikadest, kus rännet saab jälgida. Vaatame läbi ajaloo prisma, milliseid pesakaste ehitasid meie
esiisad vanadel aegadel. Pildi- ja helimaterjali abil õpime koos selgeks need linnud, kes võiksid
tulla elama värskelt valminud pesakastidesse. Õppeprotsessi käigus vaatleme ja arutleme erinevate
pesakastide ava suuruste ja pesakasti mõõtude üle, võrdleme. Klassis on vaatamiseks väljas erineva
suuruse ja otstarbega pesakastid (kaku pesakast, nahkhiire magala ja ajalooline pakust ehitatud
kast). Lisaks kastidesse saabuvatele lindudele, võtame luubi alla ka Eesti ühe ilusama ja
silmatorkavama sulestikuga linnu (jäälinnu) toimetamised.
Peale teoreetilist õpet suundume töökotta, kus kahe juhendaja abil valmistavad lapsed (paari
peale) pesakasti. Noorematele lastele on töö lihtsustamiseks, eelnevalt juhendaja valmistanud papist
šabloonid, mille abil saab laps puidule joonestada vajaliku detaili. Vanematele lastele antakse
vajalikud joonised paberile prinditult. Programmi lõppedes, võtavad lapsed pesakastid kaasa ja
riputavad oma kooli juurde puu otsa.

