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1.ÕUNAPUU JA NELI AASTAAEGA  
(Pildid lasteaia territooriumil kasvavast puust) 

 

 
Talv 

 
 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi 

 

 
Sügis 
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Õunapuu oksad ja pungad, vaatlustegevus talv 2018.  

 

Mesimummide rühm (6-7 aastased).  

Läbiviimise aeg: Kuiv ja juba ilma lumeta päev ilus päev. 

 

Tegevuse käik: Mesimummide rühma puu on õunapuu ja täna just selle puu oksi ja pungi 

uurisimegi. Vaatlesime neid puu otsast, kui kaugele keegi nägi ja kui hästi pungi märkas. Otsisime puu 

alt maha kukkunud oksi.  Mida sai lähemalt uurida ja ka katsuda. Kas pungad on natuke karvased ja 

pehmed, mida peaks olema üheõige  õunapuu pung. Kas nad on otsast tömbid või hoopis teravad. 

Võrdlesime neid ka teiste maast leitud okstega.  Tegemist jagus ja lastel oli uurimist palju. Iga laps 

võttis ka ühe oksa maast tuppa kaasa ja ka toas meie uurimustöö jätkus. Siis juba aknast vaadeldes, 

kas on ikka see oks, mis sai õues kaasa võetud, sama, mis on meie akna taga oleval õunapuul. 

Õunapuu okste ja pungade kirjeldus: jämedad tumehallid oksad, suhteliselt väikesed tömbi 

otsaga karvased pungad lühivõrsetel. 

 

Täiendavaid pilte: 
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2. TEGEVUSKAVA:  VAATLUSED, ÕPPEKÄIGUD 

2.1 TALV 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

d
e

ts
e

m
b

er
 

*Nime 
tutvustamismäng 
„Õuna teekond“ 
Vahend -õun 
Laps , kelle käes on 
õun, ütleb oma nime ja 
annab õuna edasi 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad. Mõiste-raagus 
Mõisted sile ja krobeline 
 
 

*Mõisted puu, põõsas, 
aastaajad 
* Laps kasutab ja mõistab kõnes 
üld- ja liiginimetust ( õunapuu, 
kask = puud) 

* Leia puu, leia põõsas Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
õunad 

ja
an

u
ar

 

*Nimemäng ja 
loendamine „Õuna 
teekond“  Vahend -õun 
Laps annab õuna edasi 
ja ütleb numbri mitmes 
tema on.  

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega 
koor, juured. Lumi okstel.  

*Õunapuu talvel. Lume 
sadamine okstele.  

*Leia õuealalt 
õunapuu. 

Loovmäng „Turg“ 
Vahendid: eri värvi 
õunad 

ve
e

b
ru

ar
 

*Nimemäng ja loendam 
„Õuna teekond“ 
Vahend - Laps annab 
õuna edasi ja ütleb 
numbri mitmes tema 
on.  

*Õppekäik õuealal- 
Õunapuu võrdlus teiste 
puudega, talvel.  

*Lume sulamine.  * Õunte viskamine ja 
püüdmine. (Pallide 
viskamine ja 
püüdmine). 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

*Õuna 
tutvustamismäng. 
„Õun“ 
Vahend -õun 
Laps , kelle käes on 
õun, vaatab, nuusutab 
ja ütleb mida ta näeb ja 
milline on õun. Ning 
annab õuna edasi.  

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, juured, 
pungad, lehed, õied, latv  
 
*Vaatlus- õunapuu õis 
 
*Loodusega seotud 
elukutse- adnik 

*Mõisted   pungad puhkevad, 
aastaajad 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 

Loovmäng looduslike 
materjalidega – oksad, 
klotsid, seibid, saepuru 
jms. 
 

ap
ri

ll 

*Nimemäng ja 
loendamine „Õuna 
teekond“ Vahend -õun 
Tüdruk , kelle käes on 
õun, ütleb oma nime ja 
annab õuna edasi 
tüdrukule ja siis jälle 
poiste ring. Vahend – 
õun. Laps annab õuna 
edasi ja ütleb numbri, 
mitmes tema on.  

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega 
pungad, lehed.  
 
Vaatlus: luubiga uurimine. 
Koore vaatlus ja puu 
ümber siblivate sipelgate 
ja muude putukate 
uurimine.  

 * Liikumine ümber 
õunte. (liikumine 
ümber pallide).    

Loovmäng 
Õunte otsimine 
õuealal. (pallide 
otsimine õuealal). 

m
ai

 

 Vaatlus – õunapuu 
õitsemine. Arutelu – 
putukate vajalikkus 
õunapuu jaoks. Mõiste 
tolmlemine. 

Hääleharjutus „Mesilane“ LM „Mesilased ja õied“  
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2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

ju
u

n
i, 

ju
u

li,
 a

u
gu

st
  

 
 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, rohelised 
lehed 
*Piltide vaatlus: Töö 
looduses eri aastaaegadel 

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 

* leia puu pildi järgi Loovmäng „Lähme 
poodi“ 
Mäng „Salati 
tegemine“  

2.4 SÜGIS 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

se
p

te
m

b
e

r 

*Nime 
tutvustamismäng 
„Õuna teekond“ 
Vahend -õun 
Laps , kelle käes on 
õun, ütleb oma nime ja 
annab õuna edasi 

 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, värvilised 
lehed, õunad. 
*Õuna pooleks lõikamine- 
seemned 
*Puuviljad meie laual- õige 
söömisharjumuse 
kujundamine 

*Mõisted õuna vars, õuna 
seemned.  
*Puu viljad (õun) 

* Õunte korjamine Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
õunad 

o
kt

o
o

b
e

r,
 

n
o

ve
m

b
e

r  *Lehtede sorteerimine 
(suuruse, värvuse järgi) 

 *lehtede korjamine Töö: lehtede riisumine 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

 

3.1. „Leia puu tema vilja järgi!“ 

Õpetaja näitab õuna pilti. Kuidas seda vilja nimetatakse? Mis puu otsas ta kasvab? Leia 

õunapuu! 

3.2. „Uurime õuna“ 

Kõik koos vaatleme kahte õuna nuusutasime, maitsesime ja õpetaja kirjutab laste ütlused 

suurde tabelisse. Lapsed mõistavad, et ülesanne nõuab hästi täpset kirjeldust: üles leitakse 

ka imepisike ussiauk. Lapsed joonistavad uuritud õunast võimalikult täpse pildi.  

 

4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
 

4.1.  ÕM „PUU  MÕÕTMINE“ (kallistamine) Eesmärk: kas käed ulatuvad pmber puu? 

4.2. ÕM „SUUR VÕI VÄIKE“ eesmärk: õpetaja nimetab puud, põõsast. Kas see on suur või     

väike? 

4.3. ÕM „SORTEERIMINE“ (suurte ja väikeste õunte sorteerimine või õunte leidmine teiste 

puuviljade hulgast või õunte sorteerimine värvuse järgi) 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ (rühmitada õunu ühe tunnuse alusel- suurus, värv, kuju, väike 

suurem veel suurem, suur väiksem, veel väiksem) 

4.5 ÕM „KUS ON?“ eesmärk: laps teab mõisteid ees, taga, peal, all, üleval 

4.6. ÕM „MITU?“ eesmärk: õunte loendamine kuni 12-ni. Liitmine ja lahutamine. 

4.7.ÕM „MITMES?“ eesmärk: suure õuna leidmine reast. Küsimus mitmes? Küsimustele 

viimane ja eelviimane vastamine. 

4.8. Matemaatilise jutukese koostamine näidise järgi, kahe hulga järgi. 
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4.9. „ÕPPEMÄNG „ÕUNAUSSID JA ÕUNAD“   

Õppemängu tegi: Anne Vanahans, Põlva Lasteaed Lepatriinu vanemõpetaja. 
 
Eesmärgid: Laps tunneb ja nimetab värve.  
Laps oskab moodustada paare. 
Laps oskab nimetada ritta mittesobiva kujundi. 
Sihtgrupp: 3 – 6 aastased. 
Vahendid: 7 paari erivärvi õunausse, 7 erivärvi õuna, 7 erivärvi ussiauguga õuna. 
 
Mängu käik: I variant.  
Õpetaja loeb luuletuse:  
Üks uss kord mööda ladvaõuna roomas, ta oli juba hambaid õuna sisse löömas.  
Õun aga käratas: „Mul on lõuna!“. Uss viisakalt vabandas ja läks otsima teist õuna.  
 
Õpetaja räägib lastele, et õunaussid on segaduses. Nad ei oska oma kodudesse tagasi minna. 
Iga uss uuristas õuna oma kodu ja ta muutus seda värvi, millist värvi õuna sõi. Vaadatakse üle 
õunausside värvid ja leitakse igale ussile temaga sama värvi õun. Õunauss pannakse ussiaugu 
peale.  
 
II variant. 
Õpetaja loeb luuletuse:  
Õunauss mööda puuoksa roomas, oli just hambaid õuna sisse löömas.  
Siis tuli tuul ja raputas puud, õun kukkus alla ja hüüdis: „Juhhuu!“  
 
Kasutatakse ussiauguga ja ilma ussiauguta õunu. Katta ussiauguga õun kinni sama värvi 
õunaga, et õunauss ei saaks õuna ära süüa.  
Õunte ja õunaussidega saab: moodustada ja võrrelda hulki; loendada; leida erinevate 
esemete hulgast üks ja palju; leida ese, mis ei sobi teiste esemetega kokku;  
moodustada paare; orienteeruda tasapinnal jne  
 

4.10. „ÕUNAD KORVIS“ 

 
Vahendid: õunad, korv, värvilised taldrikud. 
Eesmärk: laps opib tundma pohivärve, laps rühmitab esemeid sarnase tunnuse (värvus) 
alusel. Korvis on eri värvi ounad. Õpetaja räägib, et käis õunu korja- mas ning näitab 
lastele punast ouna ja loeb luuletust ,, Ounake“ ( K. Merilaas) 
Emal korvis ounake, maitsev kena, punane. 
Ütleb oun: ,, Mind pese, palun- muidu saad sa kohuvalu.“ 
Järgemööda vaadeldakse ka kollaseid ja rohelisi ounu ( luuletuse tekstis nimetatakse 
vastavat värvi). Opetaja asetab ühe punase ouna punasele taldrikule, kollase ouna 
kollasele ja rohelise ouna rohelisele taldrikule ( tegevust saadab selgitav kone). 
Lapsed valivad ja votavad korvist ounu, asetavad ounaga sama värvi taldrikule. Kui 
ounad on värvuse järgi hulkadesse jagatud, saavad lapsed magusat ouna nuusutada ja 
maitsta. Koos lauldakse laulu ounakesest ( ,,Ounake“ K. Oja). 
Oi, kui ilus ounake, ilus maitsev punane, 
selle mulle ema toi, sest et olin talle pai.  
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4.11. „KOMPIMISMÄNG“ 

 
Vahendid: väikesed kinniõmmeldud kotikesed kivide ja käbidega. 
Eesmärk: laps leiab erinevate esemete hulgast üks ja palju. 
Laps eristab kompimise teel, kus on üks, kus palju. Murule asetatakse väikesed 
kinniommeldud kotikesed (osades kottides on üks ese- käbi, kivi vm ja teistes 
kottides samu esemeid palju-käbisid, kive). Laps peab kompimise teel ära arvama, 
millises kotis on palju, millises on üks ese, mis see on. 

 

4.12. „KORJAME ÕUNU“ 

 
Vahendid: korvid (opetajal suur, lastel väikesed korvid), ounapuu kus on ounad. 
Kui seda ei ole siis kasutada suuri ja väikeseid papist ounakujutisi. 
Eesmärk: laps oskab näha ja leida esemetes erinevusi, kasutades esemeid kirjeldades 
moisteid suur-väike.  
*laps vordleb kahte ühetüübilist eset suuruse järgi. 
*laps kinnistab moisteid üks ja palju. 
Õues oli suur tuul ja raputas ounad puu otsast alla. Opetaja kutsub lapsi appi ounu korjama. 
Igaüks saab korvi (lapsed väikesed ja opetaja suure korvi), vorreldakse korvide suurust. 
Luuletuse ,,Aias“ (V.Vurma) saatel korjab laps oma korvi ühe väikese ouna ja ühe suure ouna 
toob opetaja korvi. Kui koik ounad on kokku korjatud, korratakse üle, et ounapuu otsas 
kasvavad suured ja väikesed ounad. Väikeses korvis on üks väike oun, suures korvis on palju 
suuri õunu. 
Luuletus: Oh, mis tore ounake, ilus kena punane. 
Ounake, ounake, küll sa maitsed minule, 
korvi sisse korjan ma ounakese ilusa. 
Oh, mis ilus ounake, ilus kena kollane. 
Ounake, ounake, küll sa maitsed minule, 
korvi sisse korjan ma ounakese kollase. 

4.13. „KAS TALVE- VÕI KEVADKUU?“ 

 
Teema: talve- voi kevadkuude nimede kordamine 
Aeg: 5 minutit 
Vahendid: - 
Mängu kirjeldus: 
Lapsed on rivis mahajoonistatud joonel voi ka jalgteel näoga ühele poole. Juhendaja 
nimetab ühe kuu nime. Vastavalt kas see on kevadkuu (tuleb teha hüpe ettepoole) voi 
talvekuu (hüpe tagasi) peavad lapsed reageerima. Kes eksib, läheb mängust välja. 
Voidab eksimatu. Juhendaja muudab tempot ja reageerima peab järjest kiiremini. 
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4.14. „OMA PUU OTSIMINE“ 

 
Vahendid: nöörijupid 
Mängu kirjeldus: 
Igale rühmale annab juhendaja kindla pikkusega nöörijupi, mis vastab kindla 
ümbermooduga puule. Lapsed käivad ringi ja sobitavad puud ja nööri ning otsivad 
üles ''oma puu''. 

 
 

4.15. „VÄHE JA PALJU“ 

 
Eesmärk: kinnistada kujutlusi sellest, mis on ''palju'' ja mis on ''vähe'', oppida 
vordlema. 
Vahendid: 3 kotti erineva hulga liivaga (kivikestega jne.). 
Mängu käik: Lapsed määravad kompimise järgi, millises kotis on palju liiva, 
millises vähe ja millises üldse mitte. Vorreldakse liiva hulka kottides. 

 

4.16. „ANNA EDASI“ 

 
Vahendid: üks kastanimuna 
Eesmärk: laps opib loendama 1-10-ni. Areneb tähelepanelikkus. 
Tegevuse käik: lapsed seisavad ringis. Kastanimuna hakkab liikuma ringis lapse 
peopesast teise lapse peopessa, samas loendamine 1-10-ni. Esimene laps ütleb üks, 
teine laps kaks jne. 

 

5. ÕUNAPUU KUNSTIS (näidistööd, teemad) 
Eesmärk: laps kasutab õpitud maalimis- ja voolimisvõtteid ning vahendeid. 

5.1. „ÕUN“- laps oskab pliiatsi või pintsliga ringi tõmmata. 

5.2. „MUSTER LINIKULE, PLUUSILE jne“- laps oskab teha templitrükki. Laps oskab teha 

mustrit. 

5.3. „ÕUNAPUU“ – laps oskab joonistada natuuri ja kujutluse järgi. 

5.4. “ÕUN „, „ÕUN KORVIS“ „ÕUN VAAGNAL“ jne- laps oskab voolida ümarvormi, 

tükeldada, voolingut siluda, ühendada tükke (vars õunale), vajutada lohku kerasse,  

5.5.“ÕUNAD PUUL“, „ÕUNAD KORVIS“ jne- laps oskab teha ühistööd, tunneb 

liimimisvõtteid, kasutada kääre, lõigata mööda joont, lõigata ringi ruudukujulisest paberist. 
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5.6.“JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada ornamenti, oskab rebida ümarvormi 

5.7.“ÕUN“- laps kasutab viltimistehnikat 

5.8. „KRÄSS“ 

Vahendid: toores kartul, korkjad, puutikk, jäme niit 
Lõika puutikk umbes 10 cm pikkuseks ja torka kartulisse. Lõika korkjad umbes 25 cm 
pikkuseks. Hoia puutikust kinni ja torka korred kartulisse. Seo niit kovasti puutiku ümber ja 
riputa kräss üles. Kaunistuseks void korte otstesse torgata värvilisi pabereid. 
 

5.9. „PUUKOOR“ 

Vahendid: paber, rasvakriidid 
Leia oues üks krobelise koorega puu. Pane paber puukoore peale. Hoia ühe käega paber 
paigal ja hooru kriidi küljega paberit. Koore muster ilmub paberile. Tee nii ka mone teise 
puuga. 
 

5.10. „Õuna tempel“ 

Lõikad õuna pooleks ja lõikad ühe poole mingi kujuga. Kolmnurk, nelinurk, ring, täheke jne.  

Kastad selle värvi sisse ja vajutad paberile.  
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED ÕUNAPUUST 

6.1. „Hambaharja lugu“ H. Jänes 

6.2. „Sööbik ja pisik“ T. Egner 

6.3. „Kikukesed- pikukesed“ G.Sapgir 

6.4. „Õunte jagamine“ Eno Raud raamatust „Mõru kook“  

 

6.5 „Suur õun“ L.Tungal 

      Õietups on õie naba 
      See on õuna Lõunanaba. 
      Aga kus on Põhjanaba? 
      Eks vist seal, kus õuna saab! 
 

6.6 „Juss sööb õuna“ Ain Väät 

      Juss sööb õuna,  
      uss sööb õuna. 
      Juss sööb õuna ussiga koos. 
      Uss kuhu kadus õunasöömise hoos? 
 

6.7. „Kaks õuna“ Uno Leies 

Kaks õuna hästi väikest 
puu otsas võtsid päikest.  

Siis üks neist maha potsas 
ja teine jäi puu otsa.  

Nüüd lõbus elu lakkas 
ja õuntel igav hakkas. 

Tuul jälle oksa saputas 
ka teise alla raputas.  

Jäid õunad ööseks murule 
siis aga sõitsid turule.  
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6.8. „Kes hiilib aias otsatus“ Ott Arder 

„On tüütuks muutunud su lahkus!”  

õun ütles, ladva otsast lahkus  

vaid hetke kestis otsatus  
siis kostis tume potsatus.  

Latv kergelt kõikus karges tuules 
ma seisin puu all, hambad huules 
siis hambad õuna sisse lõin 
ja ladvaõuna ära sõin.  

Sõin südame ja seemned sõin 
nüüd teile tunnistada võin 

jäi söömata vaid potsatus  
ta hiilib aias otsatus.  

6.9. „August“ Ellen Niit 

Õun õhetab 
ja kahkjaks tõmbub rukis. 
Suur küpsemine kõigest üle käis. 
Öö kõnnib juba pehmeis mustis sukis 
ja pihlakad on äkki marju täis. 
 
 

Näe, koolijütse, 

värskeid koolijütse 

on äkki valmis saanud 

terve sülem! 

 

Ja nende tuliuusi koolimütse 

augustipäike 

naerdes kuldab üle. 

 

6.10. „Õunasadu“ 

Puude otsast potsatab 
õunu muudkui otsata. 
Mis on lahti, mis on juhtund? 
Õunasaak on täitsa luhtund! 
Ei! See on sügistuuleke, 
mis raputab neid murule. 
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6.11 „Õun“  

Käes on mul punane õun 
See ahvatleb mind 
Võtan ampsu 
Võtan teise 
võtan kolmandagi veel 
Juba karjub minu keel:\"tahan veel, tahan veel!\" 
Õunale otsa peale teen 

 

6.12. „ Õunauss“ 

Uss elab 
punase õuna sees, 
ta on üldse 
üks pirtsakas mees. 
 
Rohelist õuna 
tema ei taha, 
sest et see 
on hapu ja paha. 
 
Punane õun 
on magus ja hea. 
Uss ka seda 
parimaks peab. 
 

6.13. ”Kodu”  Heljo Mänd 

 
Õuna kodu on õunapuus,  
pirni kodu on pirnipuus,  
kirsi kodu on kirsipuus,  
meslinnul on mesipuus.  
Naeru kodu ei ole puus.  
Naeru kodu on lapse suus.  

 

6.14. „Õunakorjamise õpetus“ 

Kui sa puu alt õunu nopid, 

taskusopid pungi topid, 

siis ära otsi, silmad kissi, 

rohust seda viimast vissi, 

sest just selle õunata 

siilisell jääks lõunata. 
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6.15. „September“  

Rohelises rohus kollased õunad, 
punane plastmass ämber. 
Korjad puu alt rohu seest õunu, 
peagi täis saab ämber. 
 
Õunu on puu all palju, 
puu otsas ei ole neid vähe, 
Üks õun potsatab otse ämbrisse,  
teine täpselt lagipähe. 

 

7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
 

7.1. Pesa maas, munad taevas- Õunapuu. 

7.2. Kevadel rõõmustab, suvel jahutab, sügisel toidab- Õunapuu. 

7.3. Suvel riides, talvel alasti - Õunapuu. 

7.4. Ümmargune, punapõskne. Aiast puult võid leida mind- Õun. 

7.5. Pesa maas, munad taevas? — Õunapuu. 

7.6. Pesa maas, munad õhus? — Õunapuu.  

7.7. Pesa maa sees, pojad üleval? — Õunapuu. 

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
8.1.“ÕUNAPUU TUULES“  Puhumisharjutus „tuul“. Tugevasti, nõrgalt puhumine. 

8.2. „ÕUNAKE“ Inga Tohver,Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill õpetaja 
 
Laulumäng. Teema: Õun (Puuvili). 
Eesmärgid: Laps tunneb punast ja kollast värvi. Laps tajub rütmi. 
Mängu kirjeldus: Lapse ees on kahte värvi õunu. Õpetaja laulab ja näitab vastavat värvi õuna. 
Laps tõstab üles sama värvi õuna. 
Õunake, õunake, küll sa oled punane. Õunake, õunake, küll sa maitsed minule! 
Õunake, õunake, küll sa oled kollane. Õunake, õunake, küll sa maitsed minule! 
Mängu lisajuhend: Õpetaja kordab ühte salmi seni kuni kõik lapsed on üles tõstnud vastava 
värvi õuna. Vastavalt laste teadmistele võib lisada ka rohelise õuna. 
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8.3.  „AUGUST“ 

August õunu küpsetab, meie tervist kosutab. (patsud rindkerele, hüplemine) 

 

8.4. „ÕUNAPUU ÕIEKE“ Sõnad E. Ant, liigutused P. Kukk 

PUNGAKE OLEN MA ÕUNAPUULT 

Käed kumeralt üleval pea kohal. 

ARMASTAN MAHEDAT KEVADETUULT 

Käed pehmelt eest vasakule ja paremale. 

TUULE KÄES HÕLJUN MA ÜLES JA ALLA 

Põlvest vetrudes käed alt üles ja alla. 

PÄIKESE PAISTEL LÄHEN MA VALLA 

Käed ülevalt kõrvale õla kõrgusele, peopesad üles. 

ÕIEKE OLEN NÜÜD KEVADEKUUL 

Käed jäävad kõrvale, tippides ring ümber enda. 

ÕUNAKE SAAB MINUST SÜGISEKUUL 

Sõrmesongus käed ees, moodustavad ees ringi. 

KUIGI MA OLEN VEEL ÕIEKE VÄIKE 

Algselt käed kõrval laskutakse kükki. 

VIHM MIND KOSUTAB, SOOJENDAB PÄIKE 

Püsti tõustes matkitakse sõrmedega vihmasadu ja kallistatakse ennast. 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. KATSE „ÕUNAPUU SEEMNETE KÜLVAMINE POTTI“ 

 

9.2. „ÕUNA VAATLUS“ Tutvume õunaga. Vaatame õuna, nuusutame, maitseme. Lõikame 

pooleks, vaatame erinevaid osi. Koor, süda, seemned.  


