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Bingo 

 

Rappa minnes tee rist liikide juurde, keda  tee peal näed. Kui saad rea vasakult 

paremale; ülalt alla või diagonaalis täis, siis hõika „bingo!“ 

 

mänd 

 

 

kuusk 

 

piiphein 

 

härghein 

 

 

kask 

 

palusammal 

 

turbasammal 

 

 

kadakas 

 

paju 

 

Rabaretk 

 

Kujutle, et oled rabas elav arusisalik – umbes 10-15 cm pikk ning kaetud 

soomustega.  Sul on jalad, mis ei tõsta kõhtu ega saba kuigivõrd pinnasest 

kõrgemale. Küünised on teravad, need aitavad ükskõik millisel pinnal  kiiresti 

liikuda. Sind kardavad putukad ja ämblikud, Sina kardad rästikuid, sookurgi ja 

teisi väikeste loomade  sööjaid.  
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http://www.flickr.com/photos/cheloran/4008481021/sizes/m/in/photostream/ autor: Cheloran© 

Rabas elab palju sisalikke. Minu nimi on Sissi.  

Sissi räägib lastele: Tere tulemast rappa, minu koju! Siin on väga märg ja 

pehme pinnas, mida on kerge kahjustada. Seepärast liigu ainult mööda 

laudrada. Kõnni aeglaselt, siis saad rahulikult ümbrust vaadelda. Raba on 

vaikne. Palun ära sina ka lärma. Ole lauka ääres ettevaatlik, laugas on sügav ja 

pehme kaldaga. Kuula õpetajat tähelepanelikult.  

 

Vaata raba sisalik Sissi silmadega: 

Mida näeb sisalik oma kõrguselt inimesest paremini, mida halvemini? 

Milliseid lõhnu tunned? 

Mida kuuled? 

Kas näed midagi, mida sisalik võiks süüa? 

Mille alla võiksid sisalikuna peitu minna? 

Keda või mida peaks sisalik selles kohas kartma? 
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Sisalike kehatemperatuur oleneb õhutemperatuurist. Külma ilmaga liiguvad 

nad kas vähe või üldse mitte. Talve veedavad nad tardunult urgudes või 

sambla sees. 

Erinevalt madudest saab sisalik silmad kinni panna. 

 

Puuduta raba pinda. Mida tunneksid sisaliku jalad?  

Kui oleksid sisalik , siis kas eelistaksid tänase ilmaga urus paigal olla või vilkalt 

saaki jahtida?  

Otsi ümbrusest taimi, mis võiksid sisalikule meeldida. Miks nad meeldiksid?  

Kas tead nende nime? 

Sisalik saab rabas hästi hakkama, sest 

- Madalad jalad ei takista väikestesse peidupaikadesse sisenemist 

- Teravate küüniste  abil saab putukate järele puutüvele ronida 

- Saba saab viimases hädas ründajale saagiks jätta 

- Soomused kaitsevad kuivamise ja liigse niiskuse eest 

 

Vaata ringi ja leia elusorganisme, kes veel selles kohas elavad 
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Tee rist nende loomade ja taimede nimede juurde, keda rabas nägid.  

Nimetus Nägin seda liiki rabas Luubi all meeldis kõige 

rohkem 

jõhvikas   

sookurg   

huulhein   

kanarbik   

sipelgas   

ämblik   

sookurg   

rästik   

konn   

turbasammal   

karusammal   

tupp-villpea   

sookail   

mänd   

   

   

   

 


