
Juhend õpetajale tunni läbiviimiseks loomaaias 
 

I - kooliaste 
 

/vajalik sorav lugemis-ja kirjutamisoskus/ 
 
 
Loomaaiatunni jooksul: 

- lapsed õpivad orienteeruma loomaaia territooriumil; 
- vaatlevad loomi, märkavad liigile iseloomulikke tunnuseid ning püüavad neid selle järgi 

ära tunda; 
- õpivad lugema siltidel olevat informatsiooni ning seda loomaga seostama; 
- eelneva tulemusena saavad lapsed tuttavaks loomaaia ja selle elanikega.  
- on väga oluline, et õpilased tajuvad loomaaiatunni erinevust lihtsalt nädalavahetuse 

veetmise jalutuskäigust. Sobivat õhkkonda ja meeleolu aitab kujundada tööülesannete ja 
korralduse selgus ja läbimõeldus. Laps peab mõistma, mis on tegevuse mõte ja tema 
ülesanne ning seejärel saama vabaduse tegutsemiseks. Siis motiveerib teda huvi ja enda 
sisemine vastutustunne. 

 

 
Tegevuse etapid: 

1) Töölehtede valikul arvestage sellega, et: 
töölehe „Röövlinnud“ vastuste äraarvamine vajab päris palju nuputamist 
töölehe „Vee- ja maismaaloomad“ territoorium on üsna suur ja käimist palju.  
 

2) Tehke endale selgeks tunni käik ja eesmärgid, sest loomaaias olete teie tegevuse 
juhendaja.  

3) Printige loomaaia koduleheküljelt välja juhend õpetajale, garantiikiri, 

õpilaste töölehed ja marsruudiplaanid.  
 

4) Tutvustage loomaaiaplaani ja tegevuskava eelnevalt õpilastele. Selgitage välja, kui 
paljud õpilased on loomaaias käinud või mida nad külastusest mäletavad. See 
vähendab võõristust loomaaiatunni käivitamisel. 
 

5) Võtke prinditud materjal loomaaeda tulles kaasa.  
 

6) Loomaaeda tulles pöörduge kõigepealt kassiiri poole. Esitage õpilaste nimekirja 
sisaldav garantiikiri ja ostke kõikidele õpilastele zookooli piletid. Õpilastel olgu 
kaasas kirjutusvahend ja tugevam kirjutusalus. 
  

7) Loomaaia plaani juures on hea teha sissejuhatus. Selgitage loomade paiknemise 
põhimõtet ja kõnelge turvalisusest. Tuletage õpilastele meelde loomaaia 
külastuseeskirjad. (http://www.loomaaed.ee� KÜLASTAJAD�Külastusinfo� 
Külastamise eeskirjad) reeglid on kirjas ka kassa vastas asuval stendil. 
 

8) Jagage klass kaheks rühmaks (I ja II). Soovitame rühmad eelnevalt (eelmistel 
päevadel) moodustada. Mõlemad rühmad läbivad sama marsruudi ja vaatlevad 



samu loomi, kuid alustavad õppetundi erinevatest alguspunktidest. Iga rühmaga 
peab kaasas olema vähemalt üks täiskasvanu. Soovitame kaasata tunni 
läbiviimisse lapsevanemaid, kellel on samas hea võimalus näha oma lapsi 
klassikollektiivis. 
 

9) Õpilased töötavad rühmas 2-4-liikmeliste meeskondadena. 
Hea, kui meeskonnad oleksid tasakaalus. See tähendab, et igas meeskonnas oleks 
vähemalt üks kiire ja täpne lugeja. Kui lugemine ja tekstist arusaamine ei ole veel 
ladus, võite kasutada rühma saatva täiskasvanu abi. 
Õpilased, kes omavahel pidevalt konkureerivad, võiksid olla eraldi, et kogu 
energia ei läheks omavaheliste suhete selgitamisele jms.  
  

10) Mõlemad rühmad (I ja II) jalutavad oma alguspunkti, mis on märgitud loomaaia 
plaanile. Soovitatav on lasta lastel plaani järgi ise õige paik üles otsida ja näidata 
liikumisteekonda. Vajadusel suunata abistavate vihjetega.  
 

11) Rühma juhendavad täiskasvanud võtavad töölehed alguses oma kätte. Suunake 
laste tähelepanu ülesande lahendamiseks vajaminevatele tunnustele. Tutvuge 
loomadega, lugege silte, vaadake pilte. Teadmiseks! Mõned loomad varjavad end 
puuri nurgas ja mõned võivad olla üldse peitunud 
 

12) Pärast tegevuskohaga tutvumist, jagage õpilastele töölehed.  
      Iga õpilane (või meeskond) täidab töölehe. Soovitame töölehe täita ka õpetajatel  
      ja lapsevanematel, sest siis saate  paremini aru laste küsimustest ja võimalikest 
      takistustest ning oskate neid  abistada. 

 Palun rõhutage lastele, et töö ei käi kiiruse peale. Võtke rahulikult aega  loomade    
            vaatlemiseks ja loetu mõistmiseks! 
 

13) Kui õpilased on töölehed täitnud, võiks õpetaja tegeleda töölehtedel oleva infoga 
edasi kas kohapeal või edaspidistes koolitundides. Töölehed jäävad teile. 
 

14) Tunni lõpus palume õpetajatel täita tagasisidelehe. Tagasisidelehe palume jätta 
kontrolörile loomaaia väravas , 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 zookoolitundi vältida 1. juunil, sest siis on loomaaeda külastamas väga palju 

rahvast ja rohkelt tegevusi, mis juhivad tähelepanu kõrvale töölehtede täitmiselt.    

 
TOREDAT ÕPPETUNDI LOOMAAIAS! 

 


