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PEAGI ASETLEIDVAD SÜNDMUSED JA UUDISED
28. märtsil kell 18.30 loodusõhtu Vapramäe Loodusmajas „Aasta Loom- kobras“
Kopra elu ja tegemisi tutvustab Remek Meel.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida meilile sihtasutus@vvvs.ee või sõnumiga telefonil 50 88 359 (Gea)
Loodusõhtu on osalejatele tasuta.
Registreerime, kuni kohti jätkub.
Loodusõhtute läbiviimist toetavad SA KIK ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
______________________________________________________________________________________________
VVV TEGEVUSED
2. märtsil toimus VVV õppepäev „Loomade jäljed“
Õppepäev
toimus sel korral
Lilli
Looduskeskuse
s.
Kuigi
meiekandis
hakkas
lumi
juba
sulama,
siis Lilli kandis
Viljandimaal oli
lumi
poolde
säärde.
Õppepäeva
hommik oli üsna
jahe ja lumel
kõva
koorik,
seega liikumine
metsarajal väga
keeruline
polnud.
Kõige
rohkem
oli
sealkandis
põdra
tegevusjälgi, nii toitumis kui sõrajälgi ja isegi põdra karvu. Nägime ka meiekandis mitte ette tulevaid hirvede jälgi. Lisaks

ilvese, jänese ja rebaste, metskitsede jälgi. Peale metsakäiku sai uudistada toas olevaid õppematerjale. Õppekäik sai
teoks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sa toetusele.
07. märtsil toimus loodusõhtu „Tuulte tahutud maa“
7. märtsil toimus Vapramäe Loodusmajas loodusõhtu, dokumentaalloodusfilmi „Tuulte tahutud maa“ teemal. Sellest oli
tulnud rääkima filmi üks autoritest Joosep Matjus. Alustuseks kuulsime tema loodusfilmideni jõudmise teekonnast,
suureks mõjutuseks oli lapsena looduses käimine ja vanaisa jutustused looduse kohta. Saime teada, et filmi valmimise
koguprotsess võttis aega 3,5 aastat. Võtted kulgesid kahe aasta jooksul Eestimaa eri paigus. Lõpetuseks vaatasime
üheskoos ka filmi, misjärel said soovijad küsida küsimusi. Loodusõhtu toimumist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA.

Foto: T. Pertels
11. märtsil toimus VVV seenioride loodusakadeemia
Loodusakadeemia toimus teemal „Permakultuur, tervislik toit“. Rääkimas käis Liina Järviste Väikese Jalajälje
kogukonnast. Räägiti kuidas looduspäraselt aeda pidada, mis annaks head saaki ja samas toetaks ka meid ümbritsevat
ökosüsteemi. Akadeemia läbiviimist toetasid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Elva Vallavalitsus.

22. ja 23. märtsil toimus VVV laste loodusakadeemia
Loodusakadeemia toimus kahel päeval. Osales 22 last Nõo ja Elva vallast. Esimese tegevusena toimus grupitöö, kus
tuli mõelda ja kirja panna kuidas mets on seotud igapäevaeluga ning pärast tutvustas iga kool enda esitlust.
Metsateemadega sel päeval ka jätkasime, elevust tekitas metsateemaline kahoot-mäng, kus kordasime üle
metsarinnete, metsatüüpide teema, loomade ja elurikkuse teemad. Sellesse päeva jäi veel orienteerumisõpe, mis
tagasisidest kõige rohkem õpilastele meeldis. Võib-olla oli oma osa selles, et nähti esimesi sinililli, liblikat, luiki, parte,
sarapuu-õisi ja kõike muud kevadet meenutavat.
23. märtsil alustasime hommikuse jalutuskäiguga, kus õppisime tundma puid pungade järgi. Lõpetuseks tegime
kokkuvõtte puude-põõsaste kohta, korrates üle metsarinded.
Päeva lõpetasime fotosünteesi uurimusprogrammiga. Kasutasime taimevalguslampi ja kolme erinevat taime: salatit,
kuuseoksi ja sammalt. Õpilastel olid erinevad ülesanded, kus jälgida tuli fotosünteesi toimumist/mittetoimumist
erinevatel kaugustel valgusallikast, vee puudusel ja vee olemasolul. Oluliseks osaks oli graafiku koostamise õpetamine.
Hiljem gruppide tulemusi võrreldes selgus, et katsed toimusid üsna ootuspäraselt ja selgeks sai millest oleneb
fotosünteesi aktiivsus. Õpilaste loodusakadeemia toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
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28. märtsil toimus loodusõhtu „aasta loom“ KOBRAS
Loodusõhtut „Kobras“ viis käbi Remek Meel, kes on kobraste uurimisega tegelenud juba pikka aega. Kuulsime nii
mõndagi põnevat „aasta looma“ kohta, nägime erilisi fotosid. Kohalolnutel oli võimalik esitada ka küsimusi. Loodusõhtu
toimumist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA.
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VVV LOODUSÕPE
VVV pakub programmi aasta loom– KOBRAS
Kopraprogrammi ajal liigume kopraradadel, vaatame üle pesakuhilad ja tegutsemisjäljed, katsume nahka, uurime koljut
ja hambaid. Teada saab, millest toitub kobras ning kes on tema vaenlased. Arutleme kopra rolli üle looduses ja
toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud.
Sobilik 2.-3. või 5.-6. Klassi õpilastele
Toimumiskoht: VVV matkarajal
Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, märts-oktoober
Rühma suurus: 20-25 last
Hind: 150. –eurot
Broneeri matk: triinu@vvvs.ee, 5254172
VVV märtsikuu programmid
Märtsikuus korraldasime 8 loodusõppeprogrammi teemadel „taastuvenergia“ ja „kus on elu
säästlikum ja mõistlikum“.
ALANUD ON VVV fotokonkurss „Märka mind“
Tähtaeg 01. oktoober 2019
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada looduses ka väiksemaid elus või eluta looduse elemente. Oluline on,
et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või millel on eriline saamislugu.
OSALEDA võivad kõik lastest täiskasvanuteni!
FOTOD saad saata internetis.
Žürii töös osalevad loodusfotograafid Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel http://www.vvvs.ee/?484

Info telefonil 52 54 172 või triinu@vvvs.ee
Fotokonkursi läbiviimist toetavad Leader Programm, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.
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VVV rahastatud projektid ja lõppenud projektid
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Uusi projekte ei lisandunud.
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VVV temaatilised ja seiklusmatkad, ekskursioonid Elva Puhkepiirkonnas
_______________________________________________________________________________
VVV SA pakub välja mitmeid temaatilisi matku ja seiklusmatkade pakette ning erinevaid huvitavaid võimalusi
looduses nii suurtele kui väikestele tähtpäevade pidamiseks.
Mida kujutavad endast matkapaketid: Loe kilokaloreid, Muistsete eestlaste jaanipäeva jälil või Saatus on nagu
lillkapsapea, mis kasvab võrselt igas suunas, saad teada, kui külastad meie kodulehekülge.
Kui soovid pidada laste sünnipäevapidu looduse keskel, võid tutvuda meie sünnipäevapeode Mereröövlid aarete jahil
või Väikese nõia sünnipäevapidu kirjeldustega.
Uudsena pakume ka mitmeid seiklusi täiskasvanutele, kus teiste seas võib pidada nii aarete kui fotojahti. Romantikat
ihkajatele pakume paketti Laternaga öises metsas.
Kui soovid täpsemalt tutvuda meie matkapakettidega, siis leiad need meie kodulehelt: http://www.vvvs.ee/?219.
Küsi julgesti infot ka telefonilt 5088359.
Kui soovid meie juures sisustada terve päeva, siis marsruudid ja pakkumised leiad meie kodulehelt
http://www.vvvs.ee/?445.
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Liitu meie fännileheküljega: http://www.facebook.com/VVVSA
Kui soovid liituda meie listiga, kuhu saadame uudiseid ja teateid, siis saad seda teha meie kodulehel www.vvvs.ee
Värsket infot meie tegemistest leiad VVV SA kodulehelt www.vvvs.ee
VVV õppeprogrammid leiad meie kodulehelt http://www.vvvs.ee/?214.
VVV matkapaketid leiad meie kodulehelt http://www.vvvs.ee/?219
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on mittetulundusühing,
mis moodustati 1999. aastal. Asutajaliikmed on Nõo, Konguta ja
Palupera vallad, Elva linn, Tartu Maaspordi Liit ja kolm eraisikut.
Hiljem liitus Rõngu vald. Sihtasutuse eesmärk on Vapramäe,
Vellavere ja Elva-Vitipalu maastikukaitsealade baasil kompleksse ja
säästliku majandamisviisi kaudu puhkamisvõimaluste loomine,
arvestades iga kaitseala omapära ja võimalusi.
Sihtasutus
propageerib rohelist mõttelaadi ja loodusvaimsust. Olulisel kohal SA
tegevuses on loodushariduse edendamine piirkonnas.

