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Sissejuhatus

 Idee töö tegemiseks sain eelmisel kevadel toimunud 
maastikumängust. 

 Ma valisin selle teema, sest mulle meeldib loodus, eriti 
mets ning otsida metsas objekte, mille kohta saaks 
midagi teada.

 Minu tööd saab kasutada 6. klassi lõpus õuesõppes, et 
korrata metsateemat. Võib anda ülesanded ühekaupa või 
töölehena.

 Samuti võib minu tööd kasutada maastikumänguks, kus 
orienteerumiskaardi järgi otsitakse punkte ja vastatakse 
seal olevale küsimusele.



Kirjelda tänast ilma 3 ilmaelemendi abil

Ilmaelemendid on: õhutemperatuur, õhurõhk, pilvisus, sademed, 
tuule suund ja kiirus

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................



Milliseid samblikke näed puudel 
kasvamas? 

1. Kooriksamblikud (Joonis 1)

2. Põõsassamblikud (Joonis 2)

3. Habesamblikud (Joonis 3)
Joonis 2. Põõsassamblikud
Allikas: 
http://kairekas.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

Joonis 1. Kooriksamblik
Allikas: https://ebu.ee

Joonis 3. 
Allikas: http://blog.maaleht.ee/leilimetsalood/?cat=1&paged=72

http://kairekas.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
http://kairekas.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
http://kairekas.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
https://ebu.ee/
https://ebu.ee/
http://blog.maaleht.ee/leilimetsalood/?cat=1&paged=72
http://blog.maaleht.ee/leilimetsalood/?cat=1&paged=72


Määra samblaliik

1. Turbasammal

2. Laanik

3. Kaksikhammas

http://pilt.delfi.ee/picture/564914/

http://www.looduskalender.ee/node/11908

http://www.looduskalender.ee/node/11908

http://pilt.delfi.ee/picture/564914/
http://www.looduskalender.ee/node/11908
http://www.looduskalender.ee/node/11908


Määra objektide ilmakaared ja märgi 
need joonisel õigesse kohta 



Tõmba joon alla õitsvatele taimedele, 
mida sa tänasel õppekäigul nägid?

Laanelill, nurmenukk, meelespea, tulikas, võsaülane, 

leesikas, pääsusilm, lepiklill, leseleht, palu- härghein, 

kollane ülane, sinilill, jänesekapsas, varsakabi, kullerkupp, 

kanarbik, käopäkk, paiseleht,mustikas, pohl.



Kas tegemist on okas- või lehtpuuga? 
Mis puud need on?

....................

....................
...................
...................

...................

...................

Foto erakogust Foto erakogust Foto erakogust



Mis põõsas see on? .........

Kui vana see põõsas on?
............
Kuidas määrasid? 
..................................
..................................

Foto erakogust



Pane kirja kõik elusolendid, keda 
selle punkti juures näed.

1. ................

2. ................

3. ................

4. ................

5. ................

6. jne



Kes on puu otsas tegutsenud?

...................

http://tervis.tostamaa.ee/?id=225

http://tervis.tostamaa.ee/?id=225


Kokkuvõte

 Töö tegemise käigus tuli endale ka meelde, mida 6. 
klassis õppisin. Arvan, et õpilastel on niimoodi 
metsateemat kevadel huvitavam korrata.

 Mulle endale meeldib rohkem matkamäng, kus kaardi 
järgi orienteerudes leian punktid ja vastan küsimustele.

 Tänan oma juhendajat õpetaja Evi Lestbergi.
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Tänan kuulamast!

4. november 2014


