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"RÜHMA LOOM"



ÕIEKESED

ÕIEKESED

"Mõista- mõista, mida
metskits sööb?"

VA
ATA

 SI
IT!

METSKITS
 "

Õikeste rühma poolt koostatud õppefilmis esitavad rühma
 lapsed Miina, Lennart ja Kirja vihjed selle kohta, mida

metskits armastab süüa- arva ära!

https://www.youtube.com/watch?v=kjcYmDYVBEk


ÕIEKESED

PÄIKESELAPSED

"Milline on kobras?"

VA
ATA

 SI
IT!

KOBRAS
 "

Päikeselaste rühma poolt loodud õppefilmis saate teada,
mis on kopra teine nimi, kus ta elab ja 

milline ta välja näeb .

https://youtu.be/lDfmxr7r2J4


ÕIEKESED

MÕMMIKUD

"Milline on karu?"

VA
ATA

 SI
IT!

PRUUNKARU

Mõmmikute rühma õpetaja kirjeldab karu välimust, saame
teada mida karu sööb ning näeme millised on karujäljed.

https://www.youtube.com/watch?v=thYsI9N0q9U


ÕIEKESED

JÄNKUKESED

"Haavikuemad, pikkkõrv-
jänes".

VA
ATA

 SI
IT!

JÄNES

Jänkukeste rühma poolt loodud õppefilmis räägivad
lapsed sellest, milline näeb välja jänes.  Saame teada

mitut liiki jäneseid Eestis elab ning mis on looma
rahvapärased nimetused. Samuti saate teada mitu korda

nad aastas poegivad ja palju teisi põnevaid fakte.

https://www.youtube.com/watch?v=E1rZDYfrW6Q


ÕIEKESED

PESAMUNAD

"Orav ehk läbikuningas".

VA
ATA

 SI
IT!

ORAV

Pesamunade rühma õpetaja räägib sellest, kuidas orav
ehitab omale pesa ning kui ta ise ei ehita pesa, siis kuhu ta

läheb? Saame teada milline on orava suve- ja
talvekasukas. Samuti miks on oravad nii osavad puude

otsas ja palju muud põnevat.

https://www.youtube.com/watch?v=jwsqWvWjHBo


ÕIEKESED

SIPSIKUD

"Võsavillem-hunt".

VA
ATA

 SI
IT!

HUNT

Sipsikute rühma lapsed kutsuvad meid tutvuma
hundiga. Neil on rühmas palju hundi teemalisi

raamatuid. Saame teada, millised on looma
rahvapärased nimetused, milline ta välja näeb, kus ta

elab ja palju muud põnevat.

https://www.youtube.com/watch?v=FH-v9SQEENk


ÕIEKESED

LEPATRIINUD

"Kelle lemmitoit on ussid
ja munad?"

VA
ATA

 SI
IT!

MÄGER

Lepatriinude rühma lapsed laulavad laulu mägarast. Saad
kuulda millist häält teeb mäger, milline on tema eluviis ja

lemmiktoit.

https://www.youtube.com/watch?v=e7oq-hUTrHw


ÕIEKESED

POKUD

"Maailma kõige väiksem
kiskja-nirk!"

VA
ATA

 SI
IT!

NIRK

Pokude rühma poolt loodud animatsioonis saate teada,
et nirk on maailma kõige väiksem kiskja.  Lapsed

tutvustavad nirgi välimust, mida ta sööb ja kus ta elab.
Kas teadsite nirk muudab oma kasuka värvi vastavalt

aastaajale?

https://www.youtube.com/watch?v=e3LVYjreD7I


ÕIEKESED

KULDKALAKESED

"Ilves on kodukassile
sarnane".

VA
ATA

 SI
IT!

ILVES

Kuldkalade rühma lapsed näitavad oma rühma looma pilti
lasteaia fotoaial ja tutvustavad looma välimust ja eluviisi.

https://www.youtube.com/watch?v=PoRX80Dz0d4


ÕIEKESED

MESIMUMMID

"Teda ei hirmuta lumi
ega vihm".

VA
ATA

 SI
IT!

REBANE

Mesimummide rühma poolt loodud õppefilmis saate
teada, milline rebane välja näeb, kus ta elab, mida ta

sööb, kes on tema vaenlased ja palju teisi põnevaid fakte.

https://www.youtube.com/watch?v=qzHI0TnQmmU


ÕIEKESED

NAERULINNUD

Animatsioon "Siil".

VA
ATA

 SI
IT!

SIIL

Naerulindude rühma poolt loodud animatsioonis saate
teada, milline on siili välimus ja kus ta elab ning miks ei ole

näha siili saba? Siil võib kolida ka inimese aeda elama,
mida talle siis süüa anda?

https://www.youtube.com/watch?v=U4n-QTHKJKo


ÕIEKESED

PERERÜHM

"Põder".

VA
ATA

 SI
IT!

PÕDER

Pererühma lapsed esitavad mõistatusi põdrast ning
näitavad enda joonistatud pilte põtradest. Õpetaja esitab

lastele põnevaid küsimusi looma kohta, millele lapsed
vastavad. Õppefilmi lõpus kuulete vahvat laulu põdrast,

vaata kas sa leiad üles sealt ka PÄRIS põdra sarved?

https://www.youtube.com/watch?v=JcMl25jylh8


ÕIEKESED

NAKSITRALLID

"Noorelt vöödiline, vanalt karvane,
künnab maad nagu pöörane?"

VA
ATA

 SI
IT!

METSSIGA

Naksitrallide rühma poolt loodud õppefilmis tutvustab
õpetaja metssea välimust, elukohta, söögilauda  ja eluviisi.

Kas teadsite, et metssiga on kõige suurem imetaja, kes
teeb oma poegadele pesa.

https://www.youtube.com/watch?v=GOmYdpJBKNQ

