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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talv 

 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi 

 
Sügis 
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Hobukastanit võib näha enamasti aedades, parkides ja tänavaservades. Seda puud hakati 

hobukastaniks kutsuma sellepärast, et selle vilju anti hobustele köha raviks. 

 

Õitseb mais- juunis. Need valged õisikud katavad terve puu.  

 

Kastanipuu seemned- kastanid- on kõige raskemad looduses leiduvad seemned. Need 

kukuvad lihtsalt puu otsast alla ja neil ei aita levida mitte miski. Kastanimune ümbritsev 

roheline ogadega kest on mürgine. 

 

Puit on kvaliteetne ja vastupidav, kuid kastanipuid on harva kasvatatud ehituspuidu  

saamiseks, sest nendes maades, kus kastan kasvab, on rikkalikult ka tamme. 

 
 

Täiendavaid pilte: 

  

Kastanipuu pungad on väga suured, eriti tipmised (kuni 2,5 cm), kleepuvalt vaigused, 
tumepruunid. 
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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 
„Kastani teekond“ 
Laps , kelle käes on 
kastanimuna, ütleb 
oma nime ja annab 
selle edasi. 

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

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

* Leia puu, leia põõsas Loovmäng „Turg“ – 
laps kasutab eri 
suuruses 
kastanimunasid 

ja
an

u
ar

 

„  Sõber muna“ - laps, 
kelle käes on 
kastanimuna,  kiidab 
üht oma                  
rühmakaaslast. 

„Matk“ - tutvumine mõne 
loodusliku kohaga, kus 
kasvab palju kastaneid. Puu 
vaatlus ja kirjeldamine. 
 
„Jäljed” – milliseid jälgi võib 
leida puu ümbert lumelt 

„Vastandid” - laps oskab öelda, 
kas puu on kõrge või madal, kas 
see asetseb kaugel või lähedal.  

„Puukull“ - koduks  on 
ainult kastan. Puud võib 
puudutada ainult nii 
kaua kuni loed viieni, siis 
tuleb jälle jooksma 
minna. See laps, keda 
kull puudutab, muutub 
ka ise kulliks. 

„Tunne kastanimuna“ 
- laps eristab kompides 
kastanimune teistest 
esemetest 

ve
eb

ru
ar

 

„Munatelefon“ - laps, 
kelle käes on 
kastanimuna, helistab 
sõbrale ja palub tal üht 
lihtsat harjutust 
näidata, mida teised 
matkivad                           
( virgutusmomendiks) 
 

„Kastanipuu“ pildi vaatlus 
ja kirjeldamine. Võrdlemine 
mõne teise puuga (näiteks 
kuusk) 

 „ Täida anum 
munadega“ – lapsed 
jagunevad 
võistkondadeks ja 
viivad käbisid 
ühekaupa eemal 
asuvasse korvi 

„ Taba korvi“ -                                    
lapsed teevad 
kastanimunadega 
täpsusviskeid korvi 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

„Perekonnanimi“ -             

kastanimuna liigub 
käest-kätte ja iga laps 
ütleb oma 
perekonnanime. 
 

 
 

*Õppekäik õuealal - 
tutvumine puu osadega - 
tüvi, oksad, juured, pungad, 
lehed, õied, latv  
 
*Loodusega seotud 
elukutse - aednik 

*Mõisted   pungad puhkevad, 
aastaajad 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 

„Munade 
sorteerimine“                        
2-4 last sorteerivad 
kahte hunnikusse 
suuremaid ja 
väiksemaid munasid  

ap
ri

ll 

„Nädal“ - kastanimuna 
liigub käest kätte kas 
edasi või tagasi ja 
lapsed ütlevad järjest 
nädalapäevi. Sama 
mängu võib mängida 
kuunimetustega. 

„Vaatlus 1” – kastanipuu 
koore vaatlus ja selle 
võrdlemine mõne teise puu 
koorega (näiteks mänd) 
 
„Vaatlus 2” - kas keegi teeb 
kastanipuule pesa 
 
„Vaatlus 3” - 
kastanipungade uurimine 
  
 

Mõisted – hobukastan, 
õiteehtes jne 

„Me kõnnime ümber 
kastanipuu“ -                                 
lapsed kõnnivad 
lauldes ümber puu, 
laulu lõppedes 
moodustatakse  kuju, 
parim kuju saab 
kastanikuningaks, kes 
valib uue parima kuju 

„ Leia üles” – kaks last 
korjavad suletud 
silmadega nende ette 
põrandale asetatud 
kastanimunasid 

m
ai

 

„Loendame kümneni.“ 
Käbi liigub käest kätte 
kas edasi või tagasi laps 
leiab õige numbri mis 
eelneb või järgneb 
öeldule. 

„Vaatlus 3” - kastani õite 
vaatlus ja nende võrdlemine 
mõne teise puu/põõsa 
õitega (näiteks sirel) 
 

Vestlus – teemal „Kastanipuu 
kasulikkus” 

 „Kes on kiirem“ -                           
kaks või enam rühma  
jooksevad ühekaupa 
või ussina ümber 
kastanipuu ja tagasi 

„Loomaaed“ -                             
lapsed mängivad 
liivakastis enda 
meisterdatud  
kastaniloomadega 



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 9 

 

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

Ju
u

n
i, 

ju
u

li,
 a

u
gu

st
 

„Mis on minu ümber“ -

kastanimuna liigub 
käest kätte ja iga laps 
ütleb ühe sõnaga,  mida 
ta enda ümber näeb. 

 

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

Mõisted - lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 

„Leia puu” – lapsed 
leiavad õuealalt puu  
pildi järgi 
 „Jõua üle silla” -                                           
2-4 last võistlevad üle 
võrdse arvu 
kastanimunade 
koosjalu hüpates 
„Kurviline tee“ -                         
lapsed jooksevad sikk-
sakiliselt 
kastanimunade vahel 
„Täpsusvisked” – 
lapsed teevad 
täpsusviskeid, et saada 
kastanimunad 
ämbrisse.  
 

„Lähme poodi“ – 
lapsed maksavad 
ostude eest 
kastanimunadega 
 
„Supi keetmine“ – 
lapsed keedavad 
kastanimunadest suppi 
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2.4 SÜGIS 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

se
p

te
m

b
e

r 

„Kastani teekond“ - 
laps, kelle käes on 
kastan, ütleb oma nime 
ja annab kastanimuna 
edasi 

 
 

Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, värvilised lehed, 
kastanimunad. 
 

„Lehtpuu” – lapsed tutvuvad 
mõistega, ja oskavad selle järgi 
määratleda puid 

„Korjame vilju” – 
lapsed korjavad 
kastanimune 

„Turg” - lapsed 
maksavad 
sügisandidega 
kaubeldes 
kastanimunadega 
  

o
kt

o
o

b
e

r 

  „Koor ja vili” – lapsed koorivad 
kastanimuna ja tutvuvad 
mõistetega 

 „Loomaaed“ – lapsed 
valmistavad 
kastanimunadest 
võõramaa loomi ja 
kasutavad neid 
mängus 

n
o

ve
m

b
e

r 

 Õppekäik õuealal – 
tutvumine mõistetega 
„raagus ja igihaljas” 

„Lehtpuu ja okaspuu” – lapsed 
tutvuvad mõistetega ja oskavad 
neid õealal liikudes kasutada 

 „Talu” – lapsed 
valmistavad 
kastanimunadest 
koduloomi ja 
kasutavad neid 
mängus 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

3.1 „PUU“- tunnetusmäng 

Lapsed seisavad liikumatult nagu puud ja kujutavad koos kõiki aastaaegu. 

3.2. „LEIA SELLINE PUU 1“ 

Õpetaja näitab lehte ja küsib, milliselt puult see on võetud. Koos otsitakse üles õige puu. 

Õpetaja laseb lastel katsuda kotti, kus on 1 kastanimuna ja küsib „Kas kotis on 1 või palju 

kastanimune“  

3.3. „LEIA SELLINE PUU 2”  

Leia puu, mis mune kannab. Leia midagi, mis on selle puu otsast kukkunud                   

(kastanimunad, lehed) Nuusuta , kuidas puu koor lõhnab! Puu koore ja munade vaatlus 

luubiga. 

3.4. „LEIA LEHE JÄRGI PUU“ 5-7 aastastele lastele. 

I variant- laps valib pildi lehest ( päris leht) või viljast, otsib õige puu, nimetab seda. 

II variant- „Postiljon“ toob lastele puude pildid, mille taha on kirjutatud puu nimi. Laps loeb 

puu nime ja kirjeldab seda. 

3.5. „TANTSUD PUULEHTEDEGA“ 2-4 ja 5-7-aastastele lastele. Eesmärk: eristada puulehti. 

3.6. „KUHU ISTUTAME PUU?“ 5-7 aastastele lastele. Laps liigitab puid kasvukoha järgi 

3.7. „IGAL LOOMAL OMA PUU“ 5-7aastastele lastele. Laps tunneb puude nimetusi, oskab 

orienteeruda 

3.8. „SILBITAMINE” – lapsed õpivad sõnade silbitamist, kasutades abivahendina 

„kastanitrummi” 

3.9. „TUNNE ÄRA” – lapsed saavad korvis või kastis kirjakese või muid vihjeid kastanipuu 

kohta, mille alusel tuleb neil puu ära tunda ja õuealalt üles otsida.  

3.10. „MOODUSTA SÕNU” – esimene mängija kirjutab puu nimetuse K A S T A N. Teised 

mängijad peavad järgnevalt leidma uusi sõnu, mis algavad nende tähtedega. 
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4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
4.1.  ÕM „PUU  MÕÕTMINE“ (kallistamine) eesmärk: kas käed ulatuvad ümber puu? 

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

väike? 

4.3. ÕM „SORTEERIMINE“ eesmärk: suurte ja väikeste kastanite sorteerimine 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ eesmärk: rühmitada kastaneid ühe tunnuse alusel- suurus, värv, 

kuju, või skaalal „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: kastanite loendamine kuni 12-ni. Liitmine ja lahutamine. 

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

viimane ja eelviimane vastamine. 

4.8. ÕM „LOENDAMINE“ eesmärk: õpetaja viskab maha või paneb kännule, lauale 

kastanimunad. Ülesanne: palun võta 3 kastanit jne 

4.9. ÕM „SUUREM VÄIKSEM” eesmärk: hulkade ja osahulkade moodustamine. Võrdlemine 

suurem-väiksem skaalal. Kastanimunade hulkadesse juurde panemine ja ära võtmine.  

4.10. ÕM „TEEME KUJUNDI” eesmärk: kastanimunadest erinevate tasapinnaliste kujundite 

moodustamine – ring, ovaal, ristkülik, ruut. 

4.11. „MOSAIIK“ - erinevatest puudest (viljadest, lehtedest) mosaiikkaardid 

4.12. ÕM „MATEMAATILISE JUTUKESE KOOSTAMINE”:  jutukese koostamine näidise järgi, 

kahe hulga järgi. 

4.13. ÕM „ANNA EDASI” - lapsed seisavad ringis. Kastanimuna hakkab liikuma ringis lapse 
peopesast teise lapse peopessa, samas loendamine 1-10-ni. Esimene laps ütleb „üks”, teine 

„kaks” jne. 

4.14. ÕM „OMA PUU LEIDMINE” – Igale rühmale annab õpetaja kindla pikkusega nöörijupi, 
mis vastab kindla ümbermõõduga puule. Lapsed käivad ringi ja sobitavad puud ja nööri ning 
otsivad üles ''oma puu''. 
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5. KASTAN KUNSTIS (näidistööd, teemad) 
Eesmärk: laps kasutab õpitud maalimis- ja voolimisvõtteid ning vahendeid. 

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

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

mustrit. 

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

5.4.„KASTANID KORVIS“ jne- laps oskab voolida ümarvormi, tükeldada, voolingut siluda.  

5.5.“KASTANID PUUL“  jne- laps oskab teha ühistööd, tunneb liimimisvõtteid, kasutada 

kääre, lõigata mööda joont, lõigata ringi ruudukujulisest paberist. 

5.6.“JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada ornamenti, oskab rebida ümarvormi, lõigata ribasid 

5.7.“KASTANIMUNA“- laps kasutab viltimistehnikat. 

5.8. „KASTANIPUU” – laps oskab kasutada vahakriipe tehnikat. 

5.9. „KASTANILEHT 1” – laps oskab teha hariliku pliiatsiga puulehe trükki. 

5.10. „KASTANILEHT 2” – laps oskab teha puulehtedest naturaaltrükki. 

5.11. „KASTANILEHT 3” – laps oskab kuivatatud kastanilehte dekoreerida ja kasutada seda 

dekoratiivelemendina.  

5.12. „PÄKAPIKK“ - laps oskab alusele püsti asetatud kastanimunale lisada näoosad ja mütsi. 

5. 13. “LINNUKE“  - laps oskab kastanimunast meisterdada linnukesi, kellel tiivad 

udusulgedest. 

5. 14. „KUUSEEHE“   - laps oskab ülevärvitud kastanimunale kinnitada niidi. 

5.15. „PUUKOOR” – laps paneb paberilehe alla kastanipuu koore ja hoiab seda ühe käega 
paigal ning teisega hõõrub kriidi küljega paberit. Koore muster ilmub paberile. 
 
5.16. „KUJUND” – lapsed teevad kastanimunade abil kujundi, mille annab õpetaja ette või 
valivad lapsed vabalt. Kujund kleebitakse papile ja täidetakse väiksemate seemnetega 
(teravili jne).  
 
5.17. „KASTANITRUMM” – lapsed panevad laiema suuga plastpudelisse kastanimune ja 
kinnitavad selle korgiga. Nii valmib „kastanitrumm”, mida saab kasutada nii õppe- kui 
liikumistegevustes 
 
5.18. „KAELAKEE” – lapsed teevad kastanimunadest kaelakee või käevõru 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED KASTANIPUUST 

6.1. L. Raudsik „Kastan” 

Valged küünlad kevadkuul,  
okste küljes püsti puul.  
Sügisel on aga seal  
õieküünla koha peal  
pallid, millel kare keha. 
Mille varjul peidus pruun  
ilus ümar läikiv tuum:  
mängukanne saab neist teha.  
 

6.2. Ilmar Trull „Kellel on kastanist kasu” 

Meie õuel kasvab kastan. 
Keda kastan huvitab? 
Kui on huvitav, siis vastan: 
puu peal kuldnokk suvitab. 
 
Seal teeb orav oma urgu. 
Kui ei usu, mine vaata! 
Varblased seal peavad turgu, 
päris ehtsat linnulaata. 
 
Okstes tuuled kohisevad, 
ladvas laperdavad tuvid, 
aga puu all nohisevad 
siilid – neil on omad huvid. 
 
Siis, kui sügisesed iilid 
kastanipuus pidu peavad, 
okkalisi koori siilid 
oma pesadesse veavad. 
 
Arva, milleks siiliema 
okaskoori kasutab? 
Oma poegadele tema 
õmbleb nendest kasukad. 
 
Siit saab kogu pere uued 
pintsakud ja palitud, 
nõelasilmast tulnud kuued, 
kasvu järgi valitud. 
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6.3. Ellen Niit „Kastaniloomad” 

Suvi läks  
ja sügis tuli, 
vahtra ladvas  
süttis tuli. 
 
Haavad aias punasid, 
kastan täis läks munasid. 
Munadest sai terve mere 
loomi lasteaia pere. 
 

6.4. Ellen Niit, „Selged maikuu ilmad“ (üks salm luuletusest) 

Küsid, kus on kastan.  
Kohe sulle vastan:  
näe, see puu, mis seal on,  
millel küünlad peal on.  
 

6.5. Andrus Kivirähk „Kastan ja tõru” 

Metsas kasvas tamm. Ja tamme kõrval kastan. Sügisel varisesid tamme otsast alla samblale 

tuhanded tõrud. Ning veidi hiljem potsatasid nende kõrvale sajad pruunid kastanimunad.  

Linnud tassisid neid endale pessa talvevarudeks, metssiga krõmpsutas maitsvat rooga 

sealsamas. Lapsed, kes metsa sattusid, korjasid kastaneid ja tammetõrusid endale 

taskutesse, viisid koju ja valmistasid neist igasuguseid naljakaid loomakesi.  

Lõpuks jäid puude alla veel ainult üks kastanimuna ja üks tõru. Nad elasid tamme küljest alla 

kukkunud kuivanud oksa all ja neil oli seal väga tore. Vahel käis neil külas siil, vahel hüppas 

jänes läbi. Nad pajatasid kastanile ja tõrule metsauudiseid, sest kastan ja tõru ise ju kusagil 

käia ei saanud. 

Ühel päeval ütles siil: 

„Enam ma ei tule, sest talv on kohe käes. On aeg magama minna!“ 

„Mis asi on talv?“ küsisid kastan ja tõru. 

„Küll te ise varsti näete,“ vastas siil pahuralt. „Lund hakkab sadama ja üldse juhtub 

igasuguseid jõledaid asju. Head ööd!“ 

Kastanil ja tõrul hakkas hirm ning nad nägid öösel koledaid unenägusid. Kui nad hommikul 

ärkasid, oli maapind valge. 

„Mis see ometi on?“ ehmusid nad. „Kas see valge asi on ohtlik?“ 

„Sugugi mitte!“ kostis mööda lippav jänes. „See on lumi. Talv on kätte jõudnud!“ 
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„Appi!“ hüüdsid tõru ja kastan. „Mis nüüd saab!“ Ning nad jutustasid jänesele, mida siil neile 

rääkinud oli. 

„Oh, see pole sugugi tõsi!“ lohutas neid jänes. „Siil on lihtsalt loll. Talv pole põrmugi kole, 

vastupidi, talv on igati vahva, sest talvel on ju jõulud!“ 

„Mida see tähendab?“ uurisid kastan ja tõru. 

„Jõulud on kõige imelisem päev aastas!“ seletas jänes ja õhkas vaimustunult. „Siis tuleb 

jõuluvana ja kõik loomad saavad kingituse! Mina sain eelmisel aastal enda pikkuse porgandi! 

Oi, kuidas ma juba jõule ootan!“ 

Ning jänes keksis rõõmsalt minema. Tõru ja kastan vaatasid teineteisele otsa. 

„Meie pole kunagi kingitust saanud,“ ütles tõru. 

„Ei,“ vastas kastan. „Aga tahaks saada küll. Äkki jõuluvana toob meile?“ 

„Vaevalt,“ ütles öökull puu otsast. „Jõuluvana toob kingitusi loomadele. Igasugused kastanid, 

tõrud, kuuseokkad ja muu selline prügi kingitusi ei saa. Või veel! Siis võiks juba 

karupabulatele ka kinki viia!“ 

Ning öökull naeris laginal oma nalja üle ja lendas ära, aga kastan ja tõru jäid nukraks.  

Lühikesed talvepäevad muudkui kulusid ning loomad-linnud muutusid aina ärevamaks, 

lobisesid omavahel lähenevatest jõuludest ja arutasid, mida küll jõuluvana neile sel aastal 

toob. Kastanil ja tõrul oli seda juttu kurb kuulata, aga parata polnud midagi. Nemad ju 

polnud loomad, olid lihtsalt üks kastan ja üks tõru. 

Viimaks saabuski jõulupäev. Läks juba päris pimedaks. Taevas vilkusid üksikud tähed, aga 

kõik loomad ja linnud olid kuhugi kadunud. 

„Küllap nad on jõuluvana juures,“ ütles tõru ja ohkas.  

Siis saabus jänes. Tal oli kaenlas hiiglaslik kaalikas. 

„Vaadake, mis ma sain!“ hüüdis ta õnnelikult. „Jõuluvana kinkis!“ 

Tõru ja kastan hakkasid nüüd lausa nutma, nii kahju oli neil sellest, et jõuluvana neile midagi 

ei too. 

Jänes pani pea viltu ja mõtles natuke.  

„Oodake, kohe ajame asja jutti!“ ütles ta siis. Ta otsis maast neli oksakest ja torkas kastanile 

alla, nii et neist said otsekui neli jalga. Siis valmistas ta viiendast oksast kastanile kaela ja 

kinnitas selle külge tõru, nii et see oli nüüd täpselt nagu kastani pea. 

„Päris tore kits!“ kiitis jänes ise ja kamandas: 

„Ruttu nüüd suure kuuse alla! Jõuluvana on veel seal!“ 
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Kastan ja tõru, kellest oli nüüd kahepeale kokku saanud tilluke kits, pistsid tuhatnelja 

punuma. Jõuluvana hakkas küll juba oma suurt kotti kokku pakkima, aga kui ta tulijat märkas, 

lõi ta käsi kokku ja hõikas: 

„Oi, kui tore väike hobune! Kohe ma otsin sulle ilusa kingi!“ 

Kastan ja tõru ei hakanud ütlema, et nad pole mitte hobune, vaid kits. Mis vahet seal on! 

Jõuluvana on vana mees ja tema silmanägemine pole enam kuigi hea. Peaasi on see, et ta 

ulatas neile kingituse, kohe päris suure paki!  

„Aitäh!“ tänas tõru, sest tema oli ju pea. Aga kastan tegi jalaga kraapsu.  

„Tubli suksu,“ kiitis jõuluvana. „Häid jõule!“ 

 

6.6. Dagmar Normet „Kastani sünnipäev“ 

„Memme, palun loe mulle”,  lk 353 

 

7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1. Kas sa seda puud nüüd tead, küünlaõied temal peal. Ja ka pallid toredad, okkalised, 

karedad 

7.2. Valged küünlad kevadkuul 
okste küljes püsti puul. 
Sügisel on aga seal 
õieküünla koha peal 
pallid, millel kare keha, 
mille varjul peidus pruun 
ilus ümar läikiv tuum: 
mängukanne saab neist teha. 
 
7.3. Õied kui küünlad kevadel puul 
viljaks on muna nii parajalt suur. 
 
7.4. Suvel riides, talvel alasti. 

7.5. Kus puid raiutakse, seal langevad laastud. 

7.6. Kui jüripäeval hanged aia ääres, siis mihklipäeval lehed puus. 

7.7. Kui mihklipäevaks puulehed maas, siis jüripäevaks rohi maas. 

7.8. Kui mihklipäeval on puud veel lehtes, siis on nad jüripäeval jälle lehtes. 
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7.9. Puud metsas ei kasva kõik ühesugused, nõnda inimesed kah. 

7.10. Kisklik puu ei anna kiudu välja, lahke puu annab hea laastu. 

7.11. Kõrge puu püüab palju tuult. 

7.12. Kännust tuntakse puuraiujat. 

7.13. Igal puul oma juur. 

7.14. Iga puu kannab oma võsud. 

7.15. Kuda puu, nõnda vili. 

7.16. Puud tuntakse tema viljast. 

7.17. Kus puid raiutakse, seal langevad laastud. 

7.18. Kuidas metsa hõikad, nii see sulle vastu kajab.  

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
8.1.“Kastanipuu tuules“- puhumisharjutus „tuul“. Tugevasti, nõrgalt puhumine. 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. Katse „Kastanimunade külvamine potti” 

9.2. Katse „Kastanimunade kuivatamine” 

9. 3. Tööleht „Värvi puude pildid. Kirjuta puu alla õige nimetus” 

9.4. Ülesanne „Võrdle erinevate puude lehti ja vilju. Leia sarnasused ja erinevused” 

9.5. Ülesanne „Mõistata ja joonista.“ Kes on puude kuningas? Õied kui küünlad kevadel puul, 

viljaks on muna nii parajalt suur? 

9.6. Ülesanne „Kastanimunadest meisterdamine“ vabalt fantaasiat kasutades 


