
Kuidas on kohanenud loomad eluks talvel ja 

suvel? 

Katse eesmärgiks on avastada ja märgata, kuidas loomad on kohandunud eluks erinevate 

aastaaegadega.  

 

Kattuvus õppekavaga: taimed ja loomad eri aastaaegadel; loomade mitmekesisus 

Katse kirjeldus 

“Taimede ja loomade välimus suvel ja talvel” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Kuna lõikamist on palju, siis tuleks tööd jagada. Soovituslik grupi suurus 2–4 inimest. 

 

Kas läbiviidav toas või õues? 

Toas, võimalik siduda ka loomaaia külastusega (vaadata, milliseid loomi on raskem ja milliseid 

lihtsam märgata). 

 

Vahendite nimekiri 

(meeskonna kohta) 

 

Nimi Kogus 

roheline A3 paber või suvine taust 1 tk 

valge A3 paber või talvine taust 1 tk 

metsataimede pildid eri aastaaegadel nii palju, et kõigil oleks tegevust ja, et saaks 

korraliku metsa kokku 

loomade pildid eri aastaaegadel nii palju, et kõigil oleks tegevust ja, et saaks 

loomi nii talvisesse kui ka suvisesse metsa 

paigutada 

käärid  1 tk 

liim  1 tk 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Prindi suvise ja talvise metsa taustad, loomad ning taimed. Loomad võib printida nii valgele 

paberile kui ka värvilisele paberile (siis ei pea neid eraldi värvima). Alternatiivina võib metsa, 

loomad ja taimed näiteks kunstitunnis joonistada.  



1. Lõika suve- ja talvekasukaga loomad välja ja paiguta need kordamööda suvise ja talvise 

metsa taustale ning määra, kumba keskkonda milline loom kuulub. 

2. Et muuta ülesanne lõbusamaks, võib lasta pinginaabril loomad pildile paigutada ning 

vaadata, mitu looma suudad metsast 10 sekundi jooksul üles leida (võib segada suvise 

ja talvise kasukaga loomasid, et oleks selge, et suvise kasukaga loomi on palju lihtsam 

talvisest metsast üles leida, kui talvise kasukaga loomi). 

 

Tähelepanu! Ole loomade väljalõikamisel ettevaatlik.  

 

Katse tausta selgitus 

Katse eesmärgiks on näidata, kuidas ja miks muutub loomade välimus erinevatel aastaaegadel. 

Peamiselt keskendutakse suvisele ja talvisele loodusele ja sellele, kuidas loomade kasukad 

aitavad neil loodusega ühte sulanduda. Suvisel ajal on taimed rohelised, pruunid ja värvilised. 

Sellele vastavalt on soojades toonides ka loomade kasukad. Talvisel ajal katab maad lumi ning 

puud on raagus. Et loomad paremini metsaga kokku sulanduksid, muutub nende karvkate 

samuti heledamaks ning on enamasti hallides või must-valgetes toonides. 

Loomad vahetavad karva, et jääda oma elukeskkonnas (metsas) varjatuks. Röövloomadel on 

varjatult parem jahti pidada ning saakloomadel on varjatult lihtsam end röövloomade eest peita. 

 

  


