„PRIA puu- ja köögivilja toetusega seotud tegevused“ projekti raames
osalemine õppepäeval Latika talus 15. mail 2015.
Tartu Lasteaiast Klaabu osalesid õppepäeval mahetalus Siilide rühma 23 last. Ülenurme valda,
Läti külla, Tartumaal viis meid tellitud transport. Mitmele Siilide rühma lapsele oli see esimene
selline väljasõit suure bussiga.
Kohale jõudes tervitas meid mahetalu sõbralik
perenaine Janika Hinto, talulapsed ja
loomulikult ka talus elav koer Roosi.
Peale tuttavaks saamist mängisime perenaise
juhtimisel vahvaid mänge (n. frikadellisupp –
mida supi sisse paneme; mida taim vajab
kasvamiseks jms). Kes sai olla porgand või
sibul või hoopis kartul?
Saime tutvuda erinevate seemnetega –
suuremate (n kõrvitsaseeme) ja väiksematega
(n. porgandiseeme)!

Seejärel viis tee meid põlluserval seisva suure
kompostihunniku juurde. Saime tunda nn ehedat
„maalõhna“, mis lastele ei tundunud üldsegi
ebameeldiv. Väga põnev oli saada teada ja ka näha,
neid abilisi, kes komposti aitavad valmistada.
Põnevusega jälgisid lapsed kõike, mida perenaine
näitas ja seletas.

Kaasas aiakärul koorem head komposti
jätkus tee aiamaale.

Aiamaal istutasid lapsed perenaise oskuslikul
juhendamisel mulda sibulaid ja külvasid
saialille seemneid. Mida seemned veel
kasvamiseks vajavad – loomulikult lõpetati
istutamistöö kastmisega.

Seejärel tutvusime suurte põllutöö
masinatega - adraga, külvikute ja
traktoritega.
Põnevust pakkus suures kabiinis istumine

ja tutvumine suurte heinarullidega „nn loodusliku
batuudiga“. Algul veidi arglikult, kuid varsti oli
lastel rõõmu ja lusti küllaga ☺

Siis käisime vaatamas viljahoidlas suuri
kaerakotte ja kui mõnuga lapsed seal
sobrasid!

Ilm oli kevadiselt ilus ning taluõuel
lendas hulgaliselt ringi lõunamaalt
saabunud
pääsukesi!

Värsket supirohelist - sibulat, peterselli mahepeenralt ja küll maitses hästi õues
ühises perelauas talusupi ja -leiva söömine.

Boonusena saime vaatamas käia talu
suurt lambakarja, mille hulgas oli palju
armsaid tallesid, mõni neist ka musta
villaga. Lambad olid julged uudistajad
ja nii mõnigi julgem laps sai lamba
ninale pai teha.

Nii see aeg kiirelt oligi läinud
ja viimase ringmänguga sai
jäetud hüvasti!

Suured tänud Latika talu perele super toreda päeva eest!

