
Õppekäik Sinimägedes 

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastiku - Sinimägede tekkest,  

iseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Lisaks uuritakse maastiku muutumist viimase 100. 

aasta jooksul. 

 

Sihtrühmad: põhikooli III aste ja gümnaasium  

 

Eesmärgid. Programmis osaleja: 

 mõistab, et maastik mõjutab inimeste otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi 

maastikul 

 oskab ennast positsioneerida maastikul 

 oskab eri aegade kaartide järgi lugeda muutusi maastikul 

 mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära 

 

Õpipädevused: loodusteaduste ja tehnoloogiate pädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, 

sotsiaalne ja kodanikupädevus 

 

Seos õppekavaga: 

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik 

tasakaal. 

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood. 

PK Ajalugu: II maailmasõda. 

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus. 

 

Meetodid: paikvaatlused, kaardi lugemine, positsioneerimine, võrdlused, analüüs. 

 

Juhis õpetajale: 

Õpikeskkonna eripära: künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase 

ilma puhul on märg. 

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. 

Kaasa vihmakeep.  

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele. 

Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi. 

 

Märksõnad: maastik, orienteerumine, II maailmasõda 

 

Aeg: aastaringselt 

Kestus: 2 h 

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 1 õpetaja 

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm 

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.  

 

Läbiviimise koht: Vaivara Sinimäed 

Keel: eesti, vene 

 

Tegevuste käik 

Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast. 



 Retk Sinimägedel – annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest 

ja geoloogilistest iseärasustest, taimestikust ning tutvustab II maailmasõja lahingutega 

seotud paiku. 

 Praktiline ülesanne – eri aegade kaartide lugemine, positsioneerimine ja 

maastikuliste muutuste analüüs. 

 

Õppematerjalid ja vahendid: 

 näitlikud materjalid: skeemid, pildid 

 nelja erineva aja kaardid 

 

Juhendajad: 

 

Ingrid Kuligina on keskkonnahariduse ja õuesõppeprogramme loonud ja läbi viinud juba 

2006. aastast, vahepeal Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistina. Ida-Virumaa 

Keskkonnahariduse Ümarlaua juhtrühma liikmena on ta alati kursis uusimate suundadega. 

2011 nimetati ta maakonna aasta koolitajaks, aasta matkategelase tiitli on teeninud kolm 

korda. Ingrid koolitab ja koolitub pidevalt. Veel on ta nii kultuuri- kui loodusgiid, retkejuht, 

piirkonna turismiarendaja, Alutaguse Matkaklubi eestvedaja ning Eesti matkaspordi 

edendaja. 

 

Gradislava Juśmanova on hariduselt geograaf, kuid on keskkonnahariduse ja 

õuesõppeprogramme läbi viinud juba üle tosina aasta. Ta ei puudu üheltki keskkonnahariduse 

konverentsilt. Gradislaval on suur kogemus matkaalaste laagrite, kokkutulekute ja võistluste 

korraldamisel ning aastaid koolitas ta matkaringides välja noori auhinnatud 

matkasportlasteks. Praegu veab ta Kohtla-Järvel mälumänguringi. Lisaks on Gradislava Ida-

Virumaa looduse-, ajaloo-, kultuuri-, tööstuspärandi giid. 
 


