VÄIKESED TALUPIDAJAD

kevadel

Teema: Põllumajanduses kasvatatavad taimed ja nende kasvatamise põhimõtted
Võtmesõnad: taim, seeme, idanemine, taimekasv, taimsed
saadused
Mida on vaja: kauss puu- ja köögiviljadega, seemikud/
seemned (herned, oad), aiatööriistad (kõblas, reha, labidas),
puidust pulgad, pildid istutatavast taimest, vahendid
joonistamiseks ja värvimiseks (värvid, alused, pintslid),
kilekaaned
Umbkaudne aeg: 45 – 60 minutit
Meetodid: tõlgendus, arutelu,
vaatlus, jäljendamine, grupitöö

Tegevuse kirjeldus:
Võimalikud eesmärgid: Luua ja tugevdada lapse suhet loodusega ning julgustada neid ise
taimi kasvatama; näidata põllumajanduskultuuride tähtsust inimesele
Taimede elutsükli mõistmine – idanemine ja kasvamine
Mõnede põllumajandustaimede äratundmine
Tegevus:
Tegevuse eesmärk:
Istutada valitud põllumajanduslikke taimi ja saada teada, mida nad kasvamiseks vajavad.

Taustainfo:
Selle tegevuse põhjal peaksid lapsed aru saama, et puu- ja köögiviljad ei kasva poodides, vaid
põldudel või istandustes, mis vajavad inimese hoolt. Arutelu käigus saame välja tuua ka teisi
põllumajanduskultuure ja rääkida nende kasulikkusest inimestele.

Enne tegevuse alustamist:
Valmistage kauss puu- ja köögiviljadega juba ette, otsige välja mõni luuletus puu- ja köögiviljadest.
Peale igat luuletust küsige lastelt, kas see rääkis mingist puuviljast või köögiviljast. Kui juttu oli
puuviljast, kas ta kasvab puu otsas või põõsa peal?
Tegevuse käigus:
Suunake laste tähelepanu taimede istutamisele, mille kasvamist nad saavad jälgida lasteaias oldud aja
jooksul. Lastele antakse pilt taimest, mida nad hakkavad istutama. Siis värvivad ja kaunistavad lapsed
pildi ära. Pane valminud pildid kilekaantesse ja kinnita need puidust pulkade külge. Pulgad mullas
näitavad, kuhu taim on istutatud.
Nüüd me oleme valmis istutamiseks. Kaevake auk või kasutage kasvulava (see sõltub taimest), kastke
pinnast ja pange seemned või seemikud mulda. Katke seemned mullaga ja kastke uuesti. Kõige
viimasena torgake eelnevalt valmis tehtud puidust pulgad mulda. Lisaks istutamisele saame lastelt
küsida, mida taimed kasvamiseks vajavad (päikest, vett, toitaineid mullast).

Võimalikud hindamisküsimused lastele:
Kas sulle meeldis mullaga töötada? Mis oli sinu jaoks raske? Mida sa sellest õppisid?

Seosed õppekavaga:
Inimene ja loodus
Taimed ja põllumajandus
Allikad: Vii mind õue
Märgib:
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