5. detsembril 2015 kell 11.00-14.00
Vanemuise 46, Tartu
Tasuta
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub peresid talvisele huvipäevale uurima looduse
mikromaailma ning valmistama maitsvaid kingitusi talvistele aialindudele.
11.00-13.00 Õpituba "Looduse mikromaailm". Valmista ise taimest või muust looduslikust
objektist preparaat ja uuri seda mikroskoobi all.
11.00-11.30 Esitlus "Linnuvaatluste äpid". Tutvustame nutirakendusi, mille abil määrata linde
ja teha vaatlusi.
11.30-13.00 Õpituba "Kingitus aialindudele". Meisterda talvistele aialindudele maitsev
toidupall ning kinkekott.
12.30 ja 13.30 Näituse "Meie meri" külastamine giidiga
13.00-14.00 Õpituba "Sõbraks lemmikloomaga". Tutvu elavnurga asukatega: madude,
ämblike, kilpkonnade ja Madagaskari tarakanidega.
Huvipäeva toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum
tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee
www.facebook.com/natmuseum

Huvipäeval saab uurida Võrtsjärve elustikku
Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldab 25. oktoobril huvipäeva Võrtsjärve ja
Mustjärve ääres. Tutvume järvede elustikuga ning matkame rabajärve ääres.
Bioloog Anu Metsar tutvustab Võrtsjärve elustikku ning kalasid Järvemuuseumis Rannus.
Seejärel matkame ja uurime loodust Mustjärve ääres, mis on looduslik rabajärv.
Väljasõit on 25. oktoobril 2015 kell 9.00 Tartust Vanemuise 46 eest.
Soovitame riietuda vastavalt ilmale ning kaasa võtta süüa ja juua.
Osalemine on tasuta.
loodusmuuseum@ut.ee.

Vajalik

on

eelregistreerimine

telefonil

Huvipäeva korraldamist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Kelli Hanschmidt, tel 737 6076, loodusmuuseum@ut.ee.

737

6076

või

TÜ loodusmuuseum kutsub lapsi sügisesele looduspäevale
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub lapsi sügisvaheajal uurima kalasid ja eksootilisi
lemmikloomi. Looduspäev toimub 20. oktoobril kell 12 Vanemuise 46 õppeklassides.
Looduspäeval saavad lapsed osaleda kahes õpitoas. Kalade õpitoas uuritakse kalade välis- ja
siseehitust ning tutvutakse Eesti kaladega. Zooloogia õpitoas uuritakse loomariigi
mitmekesisust ning tutvutakse muuseumis elavate eksootiliste lemmikloomadega.
Looduspäevale ootame 7-14aastaseid lapsi. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 737 6076
või loodusmuuseum@ut.ee. Osalemine on tasuta tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusele.
Lisainfo: Kelli Hanschmidt, tel 737 6076, loodusmuuseum@ut.ee, www.natmuseum.ut.ee.

Loodusretkel Endla looduskaitsealal õpitakse tundma kooslusi ja allikaid
Tartu Ülikooli loodusmuuseum korraldab 11. oktoobril loodusretke Endla
looduskaitsealale. Matkame Männikjärve õpperajal ja mujal, õpime tundma sealseid
kooslusi ja allikaid.
Väljasõit on 11. oktoobril 2015 kell 9.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Tagasi Tartusse jõuame
kell 18.
Palume riietuda vastavalt ilmale. Soovitame kaasa võtta süüa ja juua.
Osalemine on tasuta. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 737 6076 (tööpäeviti kella 9-17)
või aadressil loodusmuuseum@ut.ee.
Loodusretke toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
TÜ loodusmuuseum, Tel 737 6076
loodusmuuseum@ut.ee

Seeneretk 6. septembril 2015
Pühapäeval, 6. septembril korraldab Tartu Ülikooli loodusmuuseum seeneretke, kus
õpetatakse tundma nii söögi- kui mürgiseeni. Retkel korjatud seente hulgast valitakse
välja ka seenenäituse eksemplarid.
Seeneretke väljasõit on 6. septembril 2015 kell 10.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Seeni
õpetavad tundma mükoloogid Teele Jairus ja Külli Kalamees-Pani. Osalemine on tasuta,

vajalik on eelregistreerimine aadressil loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076. Palume
riietuda vastavalt ilmale. Soovi korral võtke kaasa korv ja seenenuga.
Seeneretkel kogutud seentest koostatakse seenenäitus, mida saavad kõik huvilised külastada
7. ja 8. septembril 2015 kell 10-18 Vanemuise 46 fuajees. Mõlemal päeval kell 11, 14 ja 16 on
kohal mükoloogid Kuulo Kalamees ja Külli Kalamees-Pani, kellele saab esitada küsimusi ja
paluda abi seente määramisel. Näituse külastamine on tasuta.
Retke ja näituse korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Kelli Hanschmidt, sekretär-teabespetsialist, tel 737 6076, loodusmuuseum@ut.ee.

Huvipäev Saare järve õpperajal 29. augustil 2015
29. augustil 2015 korraldab Tartu Ülikooli loodusmuuseum loodusretke Jõgevamaal.
Matkame Saare järve õpperajal. Botaaniku Silvia Pihu ja bioloogi Külli Kalamees-Pani
juhendamisel uurime sealset loodust ja kooslusi.
Väljasõit on 29. augustil kell 9.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Soovitame riietuda vastavalt
ilmale, kaasa võtta süüa ja juua.
Huvipäeval osalemine
loodusmuuseum@ut.ee.
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Huvipäeva korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo:
TÜ
loodusmuuseum,
www.natmuseum.ut.ee.

loodusmuuseum@ut.ee,

tel:

737

6076,

46

2015
eest

Õpperetk "Putukate elurikkus" 18. juulil 2015
Laupäeval,
18.
Väljasõit
kell
11.00
Tasuta, eelregistreerimisega

Tartust

juulil
Vanemuise

Õpperetk "Putukate elurikkus" toimub 18. juulil 2015. Tutvume putukate mitmekesisuse ja
eluga retkel Kärevere ja Ilmatsalu ümbruses. Õpperetke juhendavad entomoloog Mati Martin
ja muuseumipedagoog Aivo Tamm.
Väljasõit on kell 11.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Tagasi Tartusse jõuame kella 17 ajal.
Retkel palume riietuda vastavalt ilmale. Soovitame kaasa võtta süüa ja juua.
Õpperetkel
osalemine
on
tasuta.
Vajalik
on
eelregistreerimine
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076 (E-R kell 9-17).

aadressil

Õpperetke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Geoloogia õpperetk "Läbi Vooremaa Peipsi äärde" 4. juulil 2015
Laupäeval,
4.
Väljasõit
kell
9.00
Tasuta, eelregistreerimisega

Tartust

juulil
Vanemuise

46

2015
eest

Matkame Vooremaal ja Peipsimaal, külastame geoloogilisi huviväärsusi marsruudil Tartu –
Vedu – Saadjärve – Laiuse – Avinurme – Kallaste – Sookalduse - Tartu. Õpperetke juhendab
geoloog Tõnu Pani. Väljasõit on kell 9.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Tagasi Tartusse jõuame
kella 18 ajal.
Retkel palume riietuda vastavalt ilmale. Soovitame kaasa võtta süüa ja juua.
Õpperetkel
osalemine
on
tasuta.
Vajalik
on
eelregistreerimine
loodusmuuseum@ut.ee või telefonil 737 6076 (E-R kell 9-17).

aadressil

Õpperetke korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Laupäev, 4. Juuli 2015 - 9:00 kuni 18:00

Huvipäev taimedest Võrumaa loodusradadel 12. juunil 2015
12. juunil korraldab Tartu Ülikooli loodusmuuseum taimede huvipäeva Võrumaal.
Botaaniku Silvia Pihu ja bioloogi Külli Kalamees-Pani juhendamisel uurime Vällamäe
ja Vastseliina loodusradadel kasvavaid taimi.
Väljasõit on 12. juunil kell 10.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Soovitame riietuda vastavalt
ilmale, kaasa võtta süüa ja juua.
Huvipäeval osalemine on tasuta, vajalik on eelnev registreerimine telefonil 737 6076 (E-R
kell 9-17) või loodusmuuseum@ut.ee.
Ürituse korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Külli Kalamees-Pani, TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodushariduse
koordinaator; tel: 534 25101; e-post: kulli.kalamees-pani@ut.ee.

Õhtune linnuretk Aardla poldril 5. mail 2015
Tartu ülikooli loodusmuuseum korraldab 5. mail 2015 õhtuse linnuretke Aardla
poldrile, mis on Kagu-Eesti parim linnuala. Tutvume rändel peatuvate ja pesitsevate
veelindudega. Retke juhendab ornitoloog Margus Ots.

Väljasõit toimub 5. mail 2015 kell 18.00 Tartust Vanemuise 46 eest. Tagasi jõutakse
hiljemalt kell 22.30. Palume riietuda vastavalt ilmale, jalga soovitame panna kummikud.
Soovi korral võtke kaasa söök ja jook, võimaluse korral ka binokkel.
Linnuretkel osalemiseks on vajalik eelregistreerumine telefonil 737 6076 või aadressil
loodusmuuseum@ut.ee. Kohtade arv on piiratud. Osavõtt on tasuta. Retke korraldamist toetab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: TÜ loodusmuuseum, tel: 737 6076, e-post: loodusmuuseum@ut.ee.

17. märts 2015
Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub lapsi kevadvaheajal lindude ja loomadega
tutvust tegema. Looduspäev toimub 17. märtsil algusega kell 12 Vanemuise 46
õppeklassides (247 ja 248).
Looduspäeval toimub kaks õpituba. Lapsed saavad tutvust teha kevadlindudega nende
välimuse ja laulu järgi. Zooloogia õpitoas uuritakse erinevaid loomi ning vaadatakse
eksootilisi lemmikloomi muuseumi elavnurgas.
Looduspäeval saavad osaleda 7-14aastased lapsed. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 737
6076 või loodusmuuseum@ut.ee. Osalemine on tasuta tänu SA KIK toetusele.
Lisainfo: Kelli Hanschmidt, tel 737 6076, loodusmuuseum@ut.ee.

