
GreenRockLab 
HARIDUSPROGRAMM

Hea õpetaja,

ootame sind ja sinu õpilasi GreenRockLab’i ja Mektorysse erinevatesse töötubadesse, 

kui olukord seoses Covid-19 viiruselevikuga seda lubab. 

Võimalusel avame külastajatele uksed alates 01.03.2021.

Oma küsimustest kirjuta või anna osalemissoovist teada aadressil 

carina.potagin@taltech.ee 

Igale töötoale eelneb GreenRockLabi tutvustus.

Info töötubade ja teiste tegevuste kohta leiad geoloogia instituudi kodulehehelt:

taltech.ee/geoloogia-instituut/uldhariduskoolidele

GreenRockLabi online-ülesanded
GreenRockLab sisaldab palju huvitavat, mille kohta on loodud hulk online-ülesandeid nii üksi kui 

ka koos sõbraga lahendamiseks. Ülesanded on Eesti maavarade ja nende kasutamine kohta ning 

eeldavad ruumis olevad teabe läbiuurimist. 

VANUS: alates 7. klassist

KESTUS: 60 minutit

VT TÖÖTUBASID PÖÖRDEL! >>>

https://taltech.ee/geoloogia-instituut/uldhariduskoolidele


KUST TULEB KAHVEL?
Töötoas õpivad osalejad eristama lihtsamaid mineraale ja kivimitüüpe. 

Mineraalide näited ootavad määramist kõvaduse, värvi, maitse ja teiste tunnuste järgi. 

Läbi katsete ja mängu saavad vastuse küsimused: millised võiksid olla ühe või teise mineraali 

kasutusalad ning kuidas need toormed aitavad maailma muuta? 

VANUS: alates 7. klassist

MAHTUVUS: kuni 16 osalejat

KESTUS: 60 minutit

UBJA PUURSÜDAMIK
Töötoa käigus tutvuvad osalised puursüdamiku kirjeldamisega seotud tööga. Ubja puursüdamiku näitel 

selgitatakse Eesti geoloogilist ehitust ja levinumaid kivimeid/mineraale. Koos juhendajaga vaadeldakse 

ja kirjeldatakse Ubja puursüdamikus esinevaid settekivimeid. Lisaks saavad osalised tuua paralleele 

Ubja puursüdamiku ja reaalselt kaevandatavate kivimikihtide vahel. 

VANUS: gümnaasium

MAHTUVUS: kogu klass

KESTUS: 90 minutit

SISSEJUHATUS TOORMETE RINGMAJANDUSSE 
Osalised saavad ülevaate materjalide vastutustundlikust kaevandamisest ja töötlemisest. 

Praktiline näide nutitelefoni kohta aitab selgitada toodete disaini olulist rolli toormete kasutamisel 

ringmajandusmudeli rakendamiseks. Koos juhendajaga loovad osalejad oma toote elutsükli.

VANUS: gümnaasium

MAHTUVUS: kogu klass

KESTUS: 90 minutit

FOSFORIIT MEIE IGAPÄEVA ELUS
Töötoa eesmärk on tutvustada õpilastele fosforiidi kasutamise olulisust ja mitmekesisust igapäevaelus 

ning tähtsust tulevikutehnoloogias. Laboratoorsed katsed selgitavad fosforiidi töötlemisprotsessi ja 

fosfori sisalduse määramist/tõestamist igapäevastes esemetes.

VANUS: gümnaasium

MAHTUVUS: kuni 16 õpilast

KESTUS: 60 minutit

KAEVANDAME ŠOKOLAADI
Õpituba annab ettekujutuse kaevandamise põhitõdedest. Šokolaadiküpsiste abil saavad osalejad 

ülevaate kaevandamise ja rikastamise protsessidest: eraldavad maagist väärtuslikku toorainet ning 

arvutavad maavara kaevandamisväärsust. 

VANUS: gümnaasium

MAHTUVUS: kogu klass

KESTUS: 60 minutit

taltech.ee/geoloogia-instituut/uldhariduskoolidele

https://taltech.ee/geoloogia-instituut/uldhariduskoolidele

