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Maailma uurimine on põnev – siin on nii palju avastada! Suure puidust sik-sak pusle keskmeks on kompass koos väikese 
maailmakaardiga, kus on märgistatud erinevad maailmajaod. Esimene ring tutvustab iga maailmajao poissi ja tüdrukut traditsioonilises 
riietuses. Teine ring näitab vastava maailmajagu esindavaid loomi ja välimine ring toob välja sellele maailmajaole iseloomulikud 
kuulsad ehitised ja pinnavormid. Pusle iga ringi saab kasutada eraldi või koos, keerates teiste ringide suhtes korrektsesse asendisse.  

Komplekti kuulub 45 pusletükki ja kompass (kinnitatud pusletükile). 

Aafrika 
Avasta Aafrikat koos Malaika ja Tayoga! Aafrika mitmekesine loodus on suur turismimagnet. Siin saad jälgida lõvisid, elevante ja sebrasid nende 
looduslikus elupaigas – savannis. Osad aafriklased elavad veel tänapäevalgi mudaonnides, mis pakuvad öösiti mõnusat pelgupaika kuumuse ja ohtude 
eest! Aafrika riigis, Egiptuses, asuvad unikaalsed ajaloolised ehitised – püramiidid, mis ehitati mitu tuhat aastat tagasi. 

Antarktika 
Avasta Antarktikat koos Anouki ja Nanukiga, kes on ekspeditsioonil, et jälgida siinset metsikut loodust. Antarktikas ellu jäämiseks on vaja palju külma 
eest kaitsvat riietust, mistõttu inimesed üldiselt siin ei ela. Antarktika meri on koduks suurtele tapjavaaladele ehk mõõkvaaladele ning hülgetele, kes 
aeg-ajalt lume peale varju tulevad. Jää peal ja meres elavad erinevaid pingviinid – nad on väga sotsiaalsed loomad. Selleks, et Antarktika loomi 
lähemalt uurida on vaja palju erinevaid tööriistu ja vahendeid, kaasa arvatud mootorsaan, uurimisjaam (kus on soe) ja ekspeditsioonilaev.   

Aasia 
Avasta Aasiat Yuna ja Yoshitoga! Selle maailmajao üks tuntuim loom on panda, kes toitub bambusest. Aasia on koduks ka tiigritele, kes elavad 
vihmametsades ja rohealadel ning suurtele ahvidele ehk orangutangidele, kes elavad samuti vihmametsades. Üks tuntuim Aasia vaatamisväärsus on 
kindlasti Hiina müür, mis lookleb mööda mägesid. Aasias asub suur hulk erinevaid templeid, mis on olulised kohalikele elanikele. Muljetavaldavad on 
kindlasti uhked pilvelõhkujate panoraamid näiteks Dubais.   

Austraalia 
Avasta Austraaliat Amelia ja Ratuga. See maailmajagu on koduks eukalüptitoidulistele koaaladele, lennuvõimetutele lindudele emudele ja 
hüppavatele kukkurloomadele kängurudele. Austraalia veealune maailm oma värviliste kalade ja korallidega Suurel Vallrahul on samuti muljeavaldav – 
see looduslik kivimimoodustis on tuntud ka kui „Kolm õde“. Oluline vaatamisväärsus on Sydney ooperimaja, mille silmatorkav välimus on tõeline 
pilgupüüdja. 

Euroopa 
Avasta Euroopat Lisa ja Tomiga! Siinsetes metsades elab palju rebaseid ja põtru, keda ei ole nende häbelikkuse tõttu kuigi sageli näha. Sinitihane on 
üks Euroopa tuntumaid linde, keda teatakse iseloomuliku värvi poolest. Tuntuimad ehitised on tuuleveskid, mis toodavad energiat. Roomas asuv 
Colosseum on väga kuulus amfiteater, kus kunagi peeti gladiaatorite võistluseid. Euroopas asub ka palju losse ja paleesid – üks tuntumaid neist on 
Lõuna-Saksamaal asuv Neuschwansteini loss. 

Põhja-Ameerika 
Avasta Põhja-Ameerikat Minitou ja Nashobaga. See maailmajagu on koduks paljudele Grisli karudele, kes elavad metsades ja tundras. Valgepea kotkas 
liugleb majesteetlikult sealsete järvede ja ranniku kohal, et püüda kala. Ulatuslikes metsades elavad metsikud hobused ehk mustangid. Põhja- 
Ameerikas asuvad mitmed rahvuspargid, sh Suure Kanjoni Rahvuspark, mis on populaarne turistiatraktsioon. Mehhikost leiab maiade ajastul ehitatud 
Kukulkani püramiidid. New Yorkis asuv Vabadusesammas on prantslaste kingitus ja kujutab Rooma jumalannat Libertast. Uhke Kuldvärava rippsild 
asub San Francisco lahe sissesõidul. 

Lõuna-Ameerika 
Avasta Lõuna-Ameerikat Leandra ja Mateoga. Siinsetes troopilistes paikades elavate tuukanite nokavärvus on sama unikaalne kui inimeste 
sõrmejäljed. Hästi tuntud loomad on ka laamad, kes elavad vaid siinses looduses. Lõuna-Ameerika on koduks laiskloomadele, kes ripuvad puude küljes 
ja liiguvad hästi aeglaselt et vältida liigset energiakulu. Lõuna-Ameerika on tuntud oma suurte jugade poolest, neist kõrgeim on Angeli juga. Üks 
kuulsamaid kujusid on Lunastaja Kristus, kes seisab käed laiali mäe tipus. La Boca värvilised majad on samuti muljetavaldavad – need on ehitatud 
vanast laevametallist ja värvitud erksavärviliseks. 

Nipid lastevanematele 
Maailmas on palju erinevaid rahvuskööke. Leidke põnevaid retsepte ja kokake koos lastega. Just nii võite leida uue lemmikretsepti!  

Nipid lasteaiaõpetajatele 
• Maailmakaart (vanusele 5+). Kus asub…? Vaadake maailmakaarti ja leidke üles, kus asute teie? Mis on selle riigi nimi? Millised on teie naaberriigid? 
Milliseid riike olete veel külastanud? Püüdke leida mänge, et maailma lastele tutvustada. 
• Erinevate kultuuride tüüpilised esemed (vanusele 4+). Maailma eri paigus riietuvad inimesed erinevalt. Mõnedes paikades kannavad inimesed sulgi 
(näiteks peakatetel). Teistes riikides kasutatakse taimi lehvikute ja seelikute valmistamiseks. Joonistage neid. 
• Erinevate kultuuride õppimine (vvanusele 4+). Kasutage pusle, et rääkida erinevatest kultuuridest. Kuidas inimesed elavad erinevates riikides? 
Milline on sealne loodus? Kas inimesed kannavad rahvariideid eriliste sündmuste puhul? Kui lasteaias on lapsi teistest riikidest, paluge nende 
vanematel midagi oma riigi kohta rääkida. 
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