Soovitused õpetajale zookooli tunni läbiviimisel
III kooliaste
 Tehke endale selgeks tunni käik ja eesmärgid, sest loomaaias olete Teie tegevuse
juhendaja
 Õppekäiku planeerides oleks vajalik juba klassis õpilastele selgitada õppekäigu
eesmärke ja loomaaia külastamise eeskirju. Käituda tuleb distsiplineeritult, mitte
hirmutada karjumise ja jooksmisega loomi. Õpilane peaks tajuma, et tegu on
õppetunniga, mitte ekskursiooni või jalutuskäiguga loomaaias.
 Loomade pildistamine on lubatud ainult külastajatele ettenähtud piirdeaedade tagant ja
teatud juhtudel ka väljalülitatud välklambiga
 Töölehti on soovitav täita individuaalselt, kuid liikuda loomaaias paariti või väiksema
rühmaga. Palun rõhutage õpilastele, et töö ei käi kiiruse peale. Võtke rahulikult aega
loomade vaatlemiseks ja loetu mõistmiseks!
 Töölehtede täitmiseks on planeeritud aega kuni 120 minutit.
 Töölehtede valikul tasuks arvestada:
Teema LINNUD sobib läbiviimiseks sügisel või kevadel, mil veekogud ei ole jääs
(talvel paljusid veelinde ei eksponeerita). Kevaditi on ka kulliliste osakond suletud
vältimaks lindude pesitsusaegset häirimist. Suhteliselt hästi on loomaaia
ekspositsioonis esindatud Eesti linnuliigid. Samuti võib kohata ka vabalt elavaid linde.
Teema IMETAJAD sobib läbiviimiseks peaaegu aastaringselt. Enamus töölehel
käsitletud loomadest ei karda külma ja on seetõttu jälgitavad ka talvel aedikutes või
siseruumides.
Teema LOODUSVÖÖNDID I küsimused nõuavad õpilastelt keskendumisvõimet ja
tähelepanu. Paralleelselt tuleb täita tabelit loomade elupaiga kohta ning leida
küsimustele vastused. Kuna loomad on väliekspositsioonides aastaringselt, saab
töölehti täita kogu õppeaasta jooksul.
 Enne loomaaeda tulekut printige välja õpilaste töölehed ja loomaaia plaanid
liikumismarsruudiga
 Võtke prinditud materjalid loomaaeda kaasa. Õpilastel olgu kaasas kirjutusvahend ja
tugevam kirjutusalus. Seintele ja aedikutele toetades pole töölehtede täitmine
lubatud.
 Loomaaeda tulles pöörduge kõigepealt kassasse. Esitage õpilaste nimekirja sisaldav
garantiikiri ja ostke kõikidele õpilastele zookooli piletid.
 Loomaaias tutvustage õpilastele loomaaia kaarti ja tegevuskava. Leppige kokku tunni
lõpetamise aeg ja koht. Jagage õpilastele kätte prinditud/paljundatud töölehed ja
loomaaia plaanid. Tööülesannete läbimõeldus ja korralduse selgus aitab kujundada
sobivat õhkkonda ja meeleolu.

 Alguspunktis tuleks õpilastel täita ka töölehele oma nimi ja andmed kooli kohta ning
lasta läbi lugeda töölehe täitmise juhend.
Vaatluspunkti jõudes on soovitav eelnevalt läbi lugeda kõik ülesanded, mida selles
vaatluspunktis täita tuleb. Oluline on, et õpilased enne looma iseloomustamist teda
rahulikult mõne minuti jooksul jälgiksid. Kõik loomad ei pruugi kohe nähtaval olla.
 Täidetud töölehed on soovitav õpetajal õppekäigu lõpus kokku koguda. Töölehed
jäävad teile. Töölehtedel oleva infoga võite edasi töötada järgmistes koolitundides,
teha kokkuvõtet ja arutleda, mida uut said õpilased teada ja mis oli üllatavat.
 Õpetajatel palume täita tagasisidelehe. Tagasisidelehe palume jätta kontrolörile
loomaaia väravasse, saata postiga Tallinna loomaaia aadressile (Zookool, Paldiski
mnt 145, Tallinn 13522) või saata elektrooniliselt doc failina aadressil
zookool@tallinnzoo.ee hiljemalt 2 nädala jooksul pärast zookooli tundi.
NB! Loomaaiatundi tulles riietuge nagu matkale minnes – ilmastikule sobivalt,
vihmakindlalt ja pistke mõni soe riietusese igaks juhuks kotti lisaks. Siis on teil mõnus
jalutada ja ühe koha peal olles vaatlusi teha.
Soovitame zookooli tundi vältida 1. juunil, sest siis on loomaaeda külastamas väga palju
rahvast ja rohkelt tegevusi, mis juhivad tähelepanu kõrvale töölehtede täitmiselt.

TOREDAT ÕPPETUNDI LOOMAAIAS!

