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Varbola lapsed käisid “päkapiku batuudil”
2016. aasta kevadel Varbola lasteaia-algkooli kirjutatud projekt
Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) „Loodusega koos”
sai rahastuse. Projekti eesmärk
on lähendada inimest loodusega, mõtestada looduse rolli inimese jaoks ja teadvustada loodust hoidvaid käitumisjuhiseid
(www.loodusekoos.ee).
29. septembril sõitsidki I–
IV klassi lapsed koos lasteaia
Muumitrollide rühmaga Nõva
looduskeskusesse, kus tegutseti
vastavalt vanusele kahes grupis.
Oma ringkäiku alustasime
metsast. Kõik meist on ju metsas
matkal käinud. Siiski tekitas uus
koht lastes põnevust ja elevust.
Giid pööras tähelepanu metsas
kasvavatele taimedele. Lastega
arutleti, miks on loodus meile
nii oluline ning kuidas kaitsta ja
kasutada loodust. Lastel paluti
ümberringi vaadata ja nimetada erinevaid puid ja taimi, mida
nad näevad ja tunnevad. Vastuste põhjal saime järeldada, et lapsed tunnevad puid ja taimi päris
hästi. Metsas kasvas ka üks huvitav võlukuusepuu, mille oksad

moodustasid kasvades nagu perekonna, kes pikkuse järjekorda
oli rivistatud. Nendel okstel oli
ka üks tähtis ülesanne – kuuseke valvas koti sisse peidetud
„kasekese maiustust“.
Lapsed uurisid samblikke
ja seeni, maitsesid mustikaid ja
pohli, mida siin-seal veel leidus
ning tegid tutvust kahe suure
konnaga. Metsarajal oli huvitav
jälgida, kuidas mustikamets
vaheldub soisema alaga ja lõpeb järvega, mille võnkuv kallas tekitas lastes üllatust, kuna
maapind vetrus päris tugevasti.
Seda vetruvat pinnast kutsutakse rahvasuus „päkapiku batuudiks“. Üle sildade käimine
lisas põnevust juurde. Retke
kulminatsiooniks oli sõit Peraküla randa, kus lained loksusid
kaldal nii tugevasti, et üksteise

Varbola kooli õpilased tutvuvad mikroskoopide maailmaga.
Foto kooli kogust
vestlust oli vaevu kuulda. Üks
tüdruk vaatas ja vaatas seda
mäslevat merd ja küsis üllatunult: „Kas need ongi siis lained?“
RMK rajatud piknikukohal
soe tee joodud, viis tee Nõva
loodusmajja, kus lapsed majaga
põgusalt tutvusid. Näha sai läbi
luubi imeilusaid liivaterasid,
putukaid. Uuriti erinevaid metsades elavaid loomatopiseid ja
vaadati näitust.
Õppekäik oli laste jaoks põnev: mõni sai teada palju uut,
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus ja BDA Consulting OÜ koostöös Raplamaa
Arendus- ja Ettevõtluskeskusega korraldavad

ALUSTAVA
ETTEVÕTJA
BAASKOOLITUSE
Koolitus annab vajalikud
baasteadmised oma ettevõtte
alustamiseks ja oskused ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse teemad:
tTUSBUFFHJMJOFQMBOFFSJNJne väikeettevõttes: mina-ettevõtja, äriidee ja -mudel
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turundusuuringud ja –
strateegia ning turundus- ja
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mõnel kinnistus juba tundides
või tegevustes õpitu. Matkarajalt kaasa toodud erinevad taimed asetati klassidesse ja rühmaruumi. Lõpuks aga kogesid
kõik matkal olijad üht tarkusetera, mida ütleb ka meie lasteaia-algkooli aasta teema. IGAL
POOL ON HEA, KODUS KÕIGE
PAREM.
Varbola lasteaia-algkooli
lasteaiaõpetaja Külli Post
Koolitajad on Andro Kullerkupp ja Siiri Einaste.
Koolituse käigus koostab
osaleja praktilise suunitlusega
äriplaani ja tegevuskava.
Koolitus toimub:
9.-10.11, 22.-23.11,
6.-7.12 ja 20.12 kella
10.00-17.00
Rapla Keskraamatukogu
saalis (Lasteaia 5)
Osalemistasu: 40 eurot,
milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid. Koolituselt on võimalik tulumaks
UBHBTJLàTJEB
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus, mille leiate www.raek.
ee. Täidetud ankeedi palume
saata hiljemalt 25. oktoobriks aadressile aili@raek.ee.
Lisainfo Aili Gutmann
tel 489 4750.

