
7.6. EESTI JA EUROOPA  
PEAMISED 

VAATAMISVÄÄRSUSED 

 
MÕTLE JA ARUTLE!

Vaata pilte. Vali oma lemmik.  
Põhjenda oma valikut kaaslastele.

 
Maailmas on väga palju ilusaid ja huvitavaid kohti, mida külastada. 
Selliseid kohti nimetatakse vaatamisväärsusteks.
Vaatamisväärsuseks võib olla omapärane looduse osa, vana ja 
suur põlispuu, suur kivi – rändrahn, mõni huvitav ja ilus loss või 
muu hoone, muuseumid jm.

Pakri pank

Keila juga

Alatskivi loss
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Eesti vaatamisväärsused

Eestis leidub igas maakonnas palju vaatamisväärsusi. 

 
ÜLESANNE 1

Missuguses Eesti osas asuvad need vaatamisväärsused? 
Tee märge tabeli õigesse veergu.  
Leia igasse piirkonda veel üks vaatamisväärsus. 
Vajadusel kasuta interneti abi.

Vaatamis- 
väärsus

Loode-  
Eesti

Kirde- 
Eesti

Kagu-
Eesti

Edela- 
Eesti

Pakri pank

Taevaskoja

Valaste juga

Pokumaa

Tori põrgu

Nõva liivikud

Lottemaa

Ontika

x

x

x

x
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ÜLESANNE 2

Leia Eesti looduskaardilt ja kanna kontuurkaardile 
ülesandes 1 nimetatud vaatamisväärsuste asukohad.
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ÜLESANNE 3

Koosta alljärgneva kava abil kahepäevase reisi kava  
oma kodumaakonna tutvustamiseks külalistele. 

Kasuta internetiaadressi: 
puhkaeestis.ee/et/reisi-eestis.

Esitle tööd klassikaaslastele.

Kahepäevase reisi kava  maakonna kohta

1. Reisi marsruut (teekond)  
Kanna see ülesande 2 kontuurkaardile. 

2. Reisi pikkus kilomeetrites

3. Reisi 1. päev:

1) 1. päeva marsruut

2) väljasõidu kellaaeg

3) vaatamisväärsused, peatused, peatumise aeg

4) lõunasöök (kus?, mis kell?)

5) öömaja

6) õhtused tegevused

4. Reisi 2. päev:

1) 2. päeva marsruut

2) väljasõidu kellaaeg

3) vaatamisväärsused, peatused, peatumise aeg

4) lõunasöök (kus?, mis kell?)

5) öömaja

6) koju saabumise kellaaeg

Pärast kõikide töödega tutvumist leidke ühiselt  
meeldivaim ekskursioonimarsruut. 
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ÜLESANNE 4

Ühenda vaatamisväärsuse pilt selle nimetusega.  
Kirjuta nimetus pildi alla.

Suur Munamägi, Viru raba Lahemaa rahvuspargis,  
Rocca al Mare vabaõhumuuseum, Ontika pankrannik,  
Tartu Toomemägi, Taevaskoda
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ÜLESANNE 5

Miks võiks külastada ja näidata meie maa külalistele 
alljärgnevaid kohti?  
Arutlege klassikaaslaste ja õpetajaga.

• Rocca al Mare vabaõhumuuseum

• Tallinna teletorn

• Tartu Toomemägi

• Ontika paekallas

• Lahemaa rahvuspark

• Saaremaa

• Suur Munamägi

• Taevaskoda

Euroopa vaatamisväärsused

Palju põnevat ja avastamisväärset 
leidub ka Euroopa teistes riikides. 

Põhjamaa inimestena ihkame 
sooja päikest. Seda leiame 
Vahemere maadest.  
Peale ilusate liivarandade 
pakuvad kindlasti nii silmailu kui 
ka põnevust mäed, koopad, joad, 
Vana-Kreeka- ja Vana-Rooma-
aegsed ehitised.

Madala ja tasase maa elanikena vaimustume mägedest 
Austrias, Šveitsis ja Norras.

Palju põnevat on Islandil, Šotimaal, Iirimaal, Rumeenias jm.
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ÜLESANNE 6 

1. Leia interneti abil 2–3 kuulsamat vaatamisväärsust 
alljärgnevates riikides:

• Soome 

• Rootsi 

• Ungari

• Saksamaa

• Prantsusmaa

• Suurbritannia

•   

2. Arutlege leitu üle koos kaaslaste ja õpetajaga.

3. Täienda oma loetelu kaaslaste märgitu põhjal. 
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4. Vali igale riigile iseloomulikum vaatamisväärsus.  
Märgi need Euroopa kaardile.

 



III OSA  7. PEATÜKK 307

ÜLESANNE 7

Vali ülesandest 6 üks vaatamisväärsus.  
Uuri selle kohta teavet internetist.  
Koosta alljärgneva kava abil esitlus ja  
esitle seda klassikaaslastele.

1. (vaatamisväärsus)   

asub (kus?) 

2. Mis liiki vaatamisväärsus see on?  
(Ilus maastik, mägi, juga, suur kivi, põlispuu,  
ajalooline hoone, kuulsa inimese kodu, muuseum vm.)

3. Mille poolest see on huvitav?

4. Mõni huvitav fakt selle kohta.

5. Millega on seda kõige parem külastada?

6. Millega peaks seda külastades kindlasti arvestama? 
(Külastusaeg, riietus, raha vm.)

ÜLESANNE 8

Suurbritannia üks vaatamisväärsusi on  
salapärane Stonehenge.  
Uuri Stonehenge'i kohta internetist: rome2rio.com.  
Täida lüngad.

1. Leia lehelt valik „London to Stonehenge (Mountain)“.

1) Londonist Stonehenge'i on  kilomeetrit.

2) Autosõit Londonist Stonehenge'i kestab  tundi. 

3) Londonist saab Stonehenge'i sõita veel (millega?) 
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4) Kõige kiiremini jõuab kohale (millega?) ,  

kõige odavam on sõita  

2. Keri lehte edasi kuni kaardini. 
Ava viimase küsimuse juures kaart  
(kaarti saad ka vajadusel suurendada) ja leia: 

1) millises bussijaamas ja peatuses tuleb Londonis bussile 

minna? 

2) mis peatuseni tuleb sõita? 

3. Millal ehitati Stonehenge?

4. Miks ehitati Stonehenge? 

Arutlege koos õpetajaga.

Stonehenge


