LOODUSE, LOOMADE JA LEIVAKOJA

ÕPPEPÄEVAD
KEVADISES OLUSTVERE MÕISAS
Teile sobival ajal aprill - juuni 2019

Programmi kestvus ~ 3 tundi (10. 00 - 13.00)
Päeva eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust saada
õppepäevade raames ehe elamus ja praktiline kogemus maaelust.
Lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse, loomade,
taimede elu. Eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike.
Õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel igapäevaelus.
Lisaks tutvumisele Olustvere mõisa ja pargiga on võimalik osa saada:
 talli külastusest – loomadega tutvumine, näitused
 hobusõidust
 leivakojas tegutsemisest – leivakaku küpsetamine
 rahvusköök - (korralik lõuna)
Paketi maksumus lapse kohta 12.- €
Saatjale 6.- €

Info ja etteteatamine:
E-post: loss@olustveremois.ee
Telefon: +372 437 4280 / Mõis

LOODUSE, LOOMADE JA LEIVAKOJA

ÕPPEPÄEVAD
KEVADISES OLUSTVERE MÕISAS
Teile sobival ajal 4. mai – 18. juuni 2020

Programmi kestvus ~ 3 tundi (10. 00 - 13.00)
Päeva eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalust saada
õppepäevade raames ehe elamus ja praktiline kogemus maaelust.
Lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse, loomade,
taimede elu. Eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike.
Õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel igapäevaelus.
Lisaks tutvumisele Olustvere mõisa ja pargiga on võimalik osa saada:
 talli külastusest – loomadega tutvumine, näitused
 hobusõidust
 leivakojas tegutsemisest - leivakaku küpsetamine
 rahvusköök - (korralik lõuna)
Paketi maksumus lapse kohta 12.- €
Saatjale 6.- €

Info ja etteteatamine:
E-post: loss@olustveremois.ee
Telefon: +372 437 4280 / Mõis

Looduse, loomade, käsitöö ja eesti toidu

ÕPPEPÄEVAD
kevadises Olustvere mõisas
Aeg aprill - juuni 2018
Programmi kestus ~ 3 tundi (10. 00 - 13.00)
Päeva eesmärgiks on pakkuda kooli- ja lasteaia lastele võimalust
saada õppepäevade raames ehe elamus ja praktiline kogemus
maaelust. Lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse,
loomade, taimede elu. Eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja
loomaliike. Õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel
igapäevaelus.
Lisaks tutvumisele Olustvere mõisa ja pargiga on võimalik osa saada:
 hobusõidust, tutvumisest miniloomadega
 meisterdamine leiva- või keraamikakojas
 näituste külastamine mõisakompleksis
 kohaliku eesti toidu pakkumine (korralik lõunasöök)
Paketi maksumus lapse kohta 10 eurot

Info ja etteteatamine:
E-post: loss@olustveremois.ee
Telefon: 437 4280 / Mõis
509 1318 / Tiina Randaru

Looduse, loomade, käsitöö ja eesti toidu

ÕPPEPÄEVAD
kevadises Olustvere mõisas
Aeg 2. mai – 15. juuni 2017
Programmi kestus ~ 3 tundi (10. 00 - 13.00)
Päeva eesmärgiks on pakkuda kooli- ja lasteaialastele võimalust
saada õppepäevade raames ehe elamus ja praktiline kogemus
maaelust. Lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse,
loomade, taimede elu. Eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja
loomaliike. Õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel
igapäevaelus.
Lisaks tutvumisele Olustvere mõisa ja pargiga on võimalik osa saada:
 hobusõidust, tutvumisest miniloomadega
 meisterdamine leiva- või keraamikakojas
 näituste külastamine mõisakompleksis
 kohaliku eesti toidu pakkumine (pidulik lõunasöök lossis või
leivakojas)
Paketi maksumus lapse kohta 10 eurot,
grupi kohta 2 saatjat tasuta
korraldajal õigus teha kavas muudatusi,
kohandame programmi vastavalt laste vanustele!

Info ja etteteatamine:
E-post: loss@olustveremois.ee
Telefon: 437 4280

Looduse, loomade, käsitöö ja eesti toidu

ÕPPEPÄEVAD
kevadises Olustvere mõisas
Aeg 3. mai – 3. juuni 2016
Programmi kestus ~ 3 tundi (10. 00 - 13.00)
Päeva eesmärgiks on pakkuda kooli- ja lasteaialastele võimalust saada
õppepäevade raames ehe elamus ja praktiline kogemus maaelust.
Lähendada lapsi loodusele ja õpetada nägema looduse, loomade,
taimede elu. Eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike.
Õpetada, milline seos on loodusel ja inimesel igapäevaelus.
Lisaks tutvumisele Olustvere mõisa ja pargiga on võimalik osa saada:
 hobusõidust, tutvumisest miniloomadega
 kaasaegsete traktoritega tutvumine - traktorisõit
 meisterdamine leiva- või keraamikakojas
 näituste külastamine mõisakompleksis
Kohaliku eesti toidu pakkumine (pidulik lõunasöök lossis või
leivakojas)
Paketi maksumus lapse kohta 10 eurot, grupi kohta 2 saatjat tasuta
Korraldajal õigus teha kavas muudatusi,

kohandame programmi vastavalt laste vanustele!

Info ja etteteatamine:
E-post: loss@olustveremois.ee
Telefon: 437 4280

