1.Programmi nimetus „Pokumaa metsaelu“
2.Eesmärk: Looduse tundmaõppimine, uute oskuste omandamine, looduskeskkonnast inspireeritud
loovuse arendamine
3.Sihtgrupp (kooliastmed) I vanuseaste (1.-3. klass)
4.Seos õppekavaga
Inimese meeled ja avastamine: Elus ja eluta. Asjad ja materjalid. Aastaajad: Aastaaegade vaheldumine
looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened erinevatel aastaaegadel.
Minu kodukoht Eestis: Kodukoha loodus, taimed ja loomad. Organismid ja elupaigad: Maismaataimed
ja -loomad. Inimene: Inimese seosed loodusega erinevates elupaikades (linnas, maal).
Ilmastikunähtused: Soe ja külm ilm. Organismide rühmad ja kooselu: Taimed. Loomad. Kooslus. Liik.
Tehnikad ja materjalid: Rütmika ja liikumine: Tantsu- ja laulumängud. Meisterdamine: Meisterdamine
looduslikust materjalist.
5.Läbiviimiseks sobiv aeg kevad, sügis, talv
6.Programmi kestvus a)2,5 tundi (koos Pokukoja külastusega), b) 2 tundi (ilma Pokukoja külastuseta)
7.Päevakava
1) Tutvumine Pokukoja ja Edgar Valteri loodusest inspireeritud loominguga.
2) Looduse tundmaõppimine: Retk taluõuel ja metsas
3) Loovtegevused
8.Programmi toimumise koht Pokumaa: Padasoomäe talukoht ja Pokukoda
9.Märksõnad. Metsa elurikkus. Puud. Linnud. Õuemängud. Edgar Valter. Looduslikud materjalid
10.Tegevuste ja õppemeetodite kirjeldus
Osalusõpe, grupitööd, loovteevused
1) Tutvumine Pokukojaga. Millest on koda ehitatud, vanade kivide kasutamine. Kuidas on Edgar Valter
loodust maalinud, kuidas ta pokud leidis ja mismoodi puuroikad ja kivid tema raamatus ellu ärkavad.
Pokuraamatute ja teose „Kuidas õppida vaatama“ ainetel.
2) Retk taluõuel ja metsas. Kevadel ja sügisel uudistame linnupesi, putukaid, talvel loomade jälgi. Õpime
käituma metsaelanikke segamata. Vaatame, kuidas kuuseoks ilma ennustab, mida või keda mõni kivi või
puu meile meenutab ja räägime, milleks erinevaid puuliike kasutatud on. Korjame materjali tee
keetmiseks, viha või luua jaoks. Samuti käbi- või oksanuku jaoks. Retkejuht: Raido Mets (Vana-Antsla
Kutsekool, ehitaja).

3) Süütame lõkke ja paneme teepoti tulele. Teeme valmis nukud ja vihad (halva või külma ilma korral
Puuko tares). Seejärel laulumängud, teejoomise ajal töölehe täitmine, Pokumaa metsaallika muinasjutt
ja/või Edgar Valteri jutustus „Kullast vilepill“. Läbiviija: Merle Tombak (lõpetanud TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia, huvijuht)
11.Tulemus: Osalejad tunnevad põhilisi puuliike, söödavaid taimi, teavad, millest saab teha vihta või
luuda, oskavad looduses käituda, looduslikke materjale loovalt kasutada.
12.Grupi suurus: Kuni 25 last (soovituslik kuni 20), suurema grupi puhul 2 programmi (kui üks grupp on
Pokukojas, siis teine metsas)

