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1.KIRSIPUU JA NELI AASTAAEGA. 
 

(Pildid lasteaia territooriumil kasvavast puust) 

 

 
Sügis 

 
 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talv 
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2. TEGEVUSKAVA: VAATLUSED JA ÕPPEKÄIGUD. 

2.1 TALV 

 

Kuu 
 

HOMMIKURING 

 
MINA JA KESKKOND 

 
KEEL JA KÕNE 

 
LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

D
et

se
m

b
er

 

Oma ja sõbra nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsi teekond“ 
Vahend: kirsipuu vili, kirsi 
mulaaž. Laps, kelle käes on 
mängukirss, ütleb oma 
nime, sõbra nime ja annab 
selle edasi. 
 

Õppekäik õuealal. 
 Talve tunnused, 
kirsipuu vaatlus (puu 
osad – tüvi, oksad);  
ümbritseva talvise 
keskkonna muutuste 
märkamine. 
 

Mõisted:  talv, puu, 
põõsas, raagus, sile ja 
krobeline. 

Laps kasutab ja mõistab 
kõnes puu üld- ja 
liiginimetust (kirsipuu, 
õunapuu, pihlapuu = 
puud) 

 „Leia puu.“ 
Lapsed peavad lasteaia 
õuealal leidma punase 
lindiga tähistatud puud ja 
nimetama, mis puuga on 
tegemist                                         
näiteks kirsipuu – kirss. 

Loovmäng „Talvise 
kirsipuu ehtimine.“  
Raagus kirsipuule 
laste tehtud 
jõuluehete külge 
riputamine. 

Ja
an

u
ar

 

Oma ja sõbra nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsipuu oksa teekond“ 
Vahend: kirsipuu oks. 
Laps, kelle käes on oksake, 
ütleb oma nime, teise lapse 
nime ja annab oksa edasi. 

Õppekäik õuealal. 
„Kirsipuu vaatlus“ – 
muutused looduses 
vastavalt aastaajale. 

Mõisted: puu, põõsas, 
raagus, sile ja 
krobeline. 
Laps kasutab ja 
mõistab kõnes puu 
üld- ja liiginimetust 
(kirsipuu, õunapuu, 
pihlapuu = puud) 

„Puude mõõtmine.“ 
Lapsed mõõdavad puu 
jämedust kätega (või 
nööriga), võrdlevad ühe puu 
jämedust teisega. Nööriga 
mõõtmisel tehakse nööri 
sisse sõlm ning asetatakse 
nöör sirgelt maha. 

Ehitusmäng „Oravale 
pesa.“ Lapsed 
ehitavad õuealal 
leitavatest 
looduslikest 
materjalidest 
(puuoksad, kuivanud 
lehed, rohutuustid 
jne) kirsipuu alla 
oravale pesa. 
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V
ee

b
ru

ar
 

Oma ja sõbra nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsipuu lehe (kuivatatud) 
teekond“ 
Vahend: kirsipuu leht. 
Laps, kelle käes on puu leht, 
ütleb oma nime, sõbra nime 
ja annab selle edasi. 

Õppekäik õuealal.  
„Kirsipuu vaatlus“ – 
tuletame meelde ja 
kordame puu osasid 
(tüvi, oksad). Mida 
teevad puud talvel 
(külmade ilmade 
tulekuga)? 
 

Mõisted: talv, külm, 
tugev  ja vaikne tuul, 
lumi; puud ja põõsad. 

 

„Rong.“ 
Lapsed seisavad kolonnis 
õpetaja selja taga. Õpetaja 
on vedur ja teeb ümber 
puude ringe. Kui vedur teeb 
„tuut“, hakkab rong liikuma, 
järgmine „tuut“, rong jääb 
seisma. 

Loovmäng „Loo puu.“ 
Puidust keemiliselt 
töötlemata konstruktor, 
50 osa. Laps ehitab 
näidise abil või oma 
idee toel erinevaid 
ehitisi (abimaterjal 
matemaatika 
õppimisel). 

2.2 KEVAD 

 

Kuu 
 

HOMMIKURING 

 
MINA JA KESKKOND 

 
KEEL JAKÕNE 

 
LIIKUMINE 

 
MÄNG 

M
är

ts
 

 „Kirsipuu lehepunga 
teekond.“ 
Vah: kirsipuu lehepung. 
Laps, kelle käes on 
lehepung, ütleb oma 
nime, sõbra nime, kas ta 
on poiss või tüdruk ja 
annab lehepunga edasi. 

Õppekäik õuealal.  
Tutvumine puu 
osadega - tüvi, oksad, 
juured, pungad,  latv. 
Vaatlus - kirsipuu lehe 
ja õie pungad. 
Loodusega seotud 
elukutse – aednik. 
 

Mõisted:   
kevad, puulehe 
pungad, 
puulehed ja – 
õied; aastaajad. 

 „Suured ja väikesed puud ning 
põõsad.“ 
Õpetaja märguande peale – 
leida suur või väike puu, peavad 
lapsed minema, kas suure või 
väikese puu juurde. 

Loovmäng „Metsloomad 
metsas.“ Õpetaja nimetab 
ühe tuntud metslooma nime 
ning lapsed peavad matkima 
tema liigutusi ja häälitsusi. 
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A
p

ri
ll 

Enda tutvustamismäng  
 „Kirsipuu õie teekond“ 
Vahend: kirsipuu õis. 
Laps, kelle käes on puuõis, 
ütleb oma nime, teise 
lapse nime, ütleb, kas ta 
on poiss või tüdruk ja 
annab õie edasi. 
 

Õppekäik õuealal. 
Kirsipuu vaatlus 
kevadisel aastaajal 
(muutuste märkamine). 
 

Mõisted: kevad, 
lehepung ja 
õiepung. 

„Kelluke.“ 
Lapsed seisavad ringis. Õpetaja 
annab ühele lapsele kelluka ja 
loeb puuga seotud laulukest. 
Laps kõnnib kellukat helistades 
ringi ümber laste ja seisab oma 
kohale tagasi. Teised lapsed 
hüplevad koha peal samal ajal. 
Seejärel annab õpetaja kelluka 
järgmisele lapsele. 

Loovmäng „Tibu, tibu, ära 
näita.“ 
Õpetajal on kokkusurutud 
peopesadesse peidetud väike 
ese. Õpetaja paneb 
kordamööda oma käed 
mängijate kätele ja ütleb: 
“Tibu-tibu, ära näita!” Ühele 
lapsele saab osaks õnn - just 
tema pihku supsab teiste 
eest salaja see tibuke.  
 

M
ai

 

Enda   tutvustamismäng  
 „Kirsipuu õie või lehe 
teekond“ 
Vahend: kirsipuu õis või 
leht. 
Laps , kelle käes on puuõis 
– või leht, ütleb oma nime, 
sõbra nime, kas ta on 
poiss või tüdruk ja annab 
lehekese edasi. 
 

Õppekäik õuealal. 
Kirsipuu vaatlus – õite 
nuusutamine ja 
lõhnataju arendamine. 

Mõisted: kevad, 
puulehed - ja  
õied; suur ning 
väike puu 
(põõsas). 

„Nägija“ 

Laps märkab muutusi looduses,  
tunneb looduslikku materjali. 
Õpetaja tuleb ringi sisse ja 
lapsed sulgevad oma silmad. 
Õpetaja muudab midagi antud 
platsil, ringi sees: võtab ära, 
paneb juurde, tõstab teise koha 
peale. Mis muutus? 

Õppemäng „Pildil lindude 
tundmine.“ Iga laps saab 
erineva 
linnu pildi (varblane, tihane, 
vares) ning peab nimetama, 
kes on pildil ja häälitsema 
selle linnu moodi. 
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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
 

Nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsipuu lehe 
teekond“ 
Vahend: kirsipuu leht. 
Laps , kelle käes on puu 
leht, ütleb oma nime, 
ütleb, kas ta on poiss 
või tüdruk ja annab 
lehe edasi. 
 

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

Mõisted: lehtpuu, okaspuu, 
põõsas; aastaajad. 

„Metsas kõnnib 
karuke.“ 
Laulu saatel 
liikumismäng 
„Metsas kõnnib 
karuke, mett ta 
otsib endale.“ 

Loovmäng „Karu 
külaskäik kirsipuu 
juurde.“ 
Karu tuleb külla ja kaob  
ära. Minnakse õue 
otsima.  
Karu leitakse  ühe puu 
alt. Karu seletab see on 
tema lemmikpuu – 
kirsipuu. Karu näitab 
puul on  jalad all – need 
on puu juured.  
Jalgadest ülespoole  puu 
keha- tüvi. Lapsed 
katsuvad. Tüve katab 
koor, koor on kare ja 
krobeline. Karu ronib 
mööda tüve üles- kõrgel 
on puul oksad (suvel 
lehed okste küljes). 
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2.4 SÜGIS 

 

Kuu 
 

HOMMIKURING 

 
MINA JA KESKKOND 

 
KEEL JA KÕNE 

 
LIIKUMINE 

 
MÄNG 

   
   

   
   

  S
ep

te
m

b
er

 

Nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsipuu marja, kirsi,  
teekond“ 
Vahend: kirss. 
Laps , kelle käes on 
kirsimari, ütleb oma 
nime ja annab selle 
edasi. 

 

Õppekäik õuealal.  
Tutvumine puu osadega - 
tüvi, oksad, värvilised 
lehed, kirsid. 
Kirsi seemne pooleks 
lõikamine. 
Puuviljad meie laual - õige 
söömisharjumuse 
kujundamine. 

Mõisted:  puutüvi, oks, vars, 
kirsimari, seemnekivi.  
Kirsipuu viljad: kirsid. 

„Kirsside korjamine.“ 
Iga laps korjab kirsipuu 
alt niipalju marju, kui 
jõuab ja paneb selle 
korvikesse, öeldes, mis 
värvi kirss on. 

Laulumäng „Kes aias, 
kes aias.“ 
Lapsed koos õpetajaga 
laulavad: Kes aias, kes 
aias? 
Puukene aias. 
Mis nimi, mis nimi?jne 
 
 

O
kt

o
o

b
er

 

Nime mäng  
 „Kirsipuu (oranž) 
kollase lehe, teekond“ 
Vahend: sügisene 
puuleht. 
Laps , kelle käes on see 
on, ütleb oma nime ja 
mis värvi leht on ning 
annab lehekese edasi. 

 

Õppekäik õuealal. 
Kirsipuu vaatlus, muutused 
looduses (lehtpuud ja 
põõsad) erinevatel 
aastaaegadel. 

Mõisted: sügis, erinevate puude 
viljad (õunad, kirsid, pirnid, 
ploomid, murelid). 

„Leia puu.“ Vahendid: 
puulehed. Lastele 
jagatakse lasteaia 
õuealal kasvavate 
(tuntud) puude 
värvilised lehed ja 
igaüks jookseb selle 
puu juurde, mille leht 
tal käes on. 

Loovmäng „Poe 
mäng.“  
Vahendid: eriliiki ja 
suuruses puuvilja. 
Laps oskab mängida ja 
tunneb rõõmu poe 
mängimisest; teab 
õuna, kirssi, pirni, 
ploomi. 
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N
o

ve
m

b
er

 
Nime 
tutvustamismäng  
 „Kirsipuu pruuni värvi 
oksa teekond“ 
Vahend: puu oks. 
Laps , kelle käes see on, 
ütleb oma nime, mis 
värvi oks on ning annab 
puu oksa teisele lapsele 
edasi. 

 

Õppekäik õuealal. 
Ümbritseva 
looduskeskkonna vaatus 
(mis juhtub külmade 
tulekuga). Puud, põõsad, 
linnud. 

Mõisted: sügiskülmad; ränd- ja 
paigalinnud; metsloomad (karu, 
jänes, rebane, hunt). 

„Linnukesed.“ 
Noorematel lastel on 
ülesandeks lindude 
lendamise matkimine 
kahe puu vahel. 
Vanematel aga 
ülesanne lennata ühe 
puu juurest teise 
juurde, tagasi keksides 
nagu varblane. 

Loovmäng „Kakuke.“ 
Tuntud muinasjutu 
järgi lavastatud laulu- 
ja liikumismäng, kus 
iga laps saab mängida 
ühte muinasjutu 
tegelast. 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD ÕPPEMÄNGUD 

3.1. Tunnetusmäng „Puu.“ 

Lapsed seisavad liikumatult nagu puud ja kujutavad koos kõiki aastaaegu. 

3.2. „Leia puu tema vilja järgi!“ 

Õpetaja näitab lastele kirsipuu vilja, kirsi, pilti. Kuidas seda vilja nimetatakse? Mis puu otsas 

ta kasvab? Leia kirsipuu! 

3.3. „Vaata, mis on pildil.“  

Õpetaja annab lastele erinevate puuviljadega pildid. Kellel on kirsid? Teised lapsed 

kontrollivad, kas on õige. Mida saab kirssidest teha (moos, pirukas, siirup)? 

3.4. „Leia sobiv paariline.“ 

Laps tunneb puude erinevaid osasid. Lastele antakse kätte männiokaste paar (männi okkad 

asuvad omavahel ühendatult paarikaupa oksa küljes). Lapsed saavad ülesande leida selle 

puu käbid, millele need okkad kuuluvad. Analoogiliselt võib otsida looduses erinevaid paare: 

leht – vili, leht – õis jne. 

3.5. „Mis sul käes on.“ 

Lapsed moodustavad ringi ja asetavad käed selja taha. Iga laps saab kätte ühe puuvilja: õuna, 

pirni, kirsi, ploomi, apelsini. Õpetaja hüüab: „Kelle käes on kirsid, jooksevad minu juurde!“ 

Nii jooksevad õpetaja juurde üksteise järel kõik lapsed. Kogunud kõik puuviljad erinevatesse 

korvidesse, nimetab õpetaja neid ühe nimetusega: „Siin korvis on puuviljad.“ 

Mängu lõpul kostitatakse lapsi puhtaks pestud puuviljadega. 

3.6. „Oksad vaasi.“ 

Laual on vaasid veega korjatavate puuokste jaoks. Igas vaasis on puuoksa näidis, mida sinna 

vaasi hakatakse korjama. Lapsed tutvuvad vaasides olevate okstega. Õpetaja määrab õuealal 

mänguala ja nimetab otsitava puu nime. Lapsed otsivad ümbrusest viidatud puud ja panevad 

selle ühe oksa õigesse vaasi. Enne oksa võtmist palutakse puult selleks luba  

3.7. „Saladuse võti.“ 

Üks laps valib õuealalt mingisuguse puuosa nii, et teised seda ei märka. Lapsed hakkavad 

esitama küsimusi saladuses oleva puuosa kohta. Korraga saab esitada ainult ühe küsimuse. 

Vastata võib ainult „Ei“ või „Jah.“ Algab saladuse mõistatamine. 

* Kas see on sile? * Kas see on roheline? *Kas see on talvel raagus? Jne. 
Kes arvab ära õige puu on saladuse võtme avastaja saab uueks saladuse esitajaks.  
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4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
4.1.  „Puu  mõõtmine“ (kallistamine). 

 Eesmärk: kas lapse käed ulatuvad ümber puu? 

4.2. „Suur või väike.“  

Eesmärk: õpetaja nimetab erinevaid puid ja põõsaid. Kas see on suur või väike? 

4.3. „Sorteerimine – tammetõrud ja kirsimarjad.“  

Eesmärk: arendada sõrmede peenmotoorikat ja õpetada moodustama erinevaid hulki. 

4.4. „Kus on?“ 

 Eesmärk: laps teab mõisteid „ees-taga, peal-all ja üleval.“ 

4.5. „Mitu?“  

Eesmärk:  puuviljade loendamine kuni kolmeni (õpetaja abiga 10-ni).  

4.6. „Mitmes?“  

Eesmärk: kirsi leidmine teiste puuviljade reast. Küsimus: „Mitmes“?  

4.7. „Võrdlemine“ (mõisted: „üks“ ja „palju“). 

Eesmärk: kinnistada hulga mõistet ja oskus võrrelda hulki. 

5. KIRSIPUU KUNSTIS (näidistööd, teemad) 
Looduslik materjal värskelt ja kuivatatult: puulehed, puukoored, kasetoht, puuseened, 

seemned (vahtraninad), viljad, kõrred, kivikesed, sammal, samblikud, varred, taimed, õied, 

õisikud, käbid, tõrud, munad, oksad, teokarbid, pähklikoored, takjanupud, urvad, liiv, kruus, 

turvas, linnusuled jne. 

Eesmärk: laps kasutab õpitud maalimis- ja voolimisvõtteid ning vahendeid. 

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

5.2. „Muster pluusile“ - laps oskab teha mustrit ja templitrükki.  

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

5.4. “Kirss,“ „Kirsid korvis,“ „Kirsid vaagnal“ - laps oskab voolida ümarvormi, tükeldada, 

voolingut siluda, ühendada tükke (vars kirsile), vajutada lohku kerasse.  

5.5. “Kirsid puul,“ „Kirsid korvis“ - 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. 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED KIRSIPUUST 

6.1. „Kirsipuu“ (J. Oro). 

Laps, kui oled marjamaias,  
tule meile lõikuskuul.  
Meie päikselises aias  
marjad valmis kirsipuul. 
 
Kevadisest elutungist 
 imbus puusse värsket verd, 
juba enne lehti pungist 
puhkes valget õitemerd. 
 
Ilmus vilgas abiline 
toimetama tolmlemist –  
mesilane tiivuline 
otsis õiemahla vist. 
 
Kaldus kevad jaanikuule, 
maha langes õiekroon, 
paha see ei teinud puule – 
õietupes viljatroon. 
 
Esmalt rohekas ja väike, 
pärast külg lõi kollaseks, 
kuni viimaks suvepäike 
maalis marja punaseks. 
 

6.2. „Kirsisöömise õpetus“ (Ellen Niit). 

Ära kirsikive söö, see ei ole miski töö.  
Kirsse söö, kuid tülita  
kivid välja sülita.  
Kirsikont teeb kõhus kisa,  
hüüab appi ema, isa.  
See ei ole ime tast:  
ta tahab välja pimedast.  
Kirsikont ei taha muuks, 
kui uueks väikseks kirsipuuks.  
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1. Talvel vaene, suvel rikas. 

7.2. Suvel kuub tal roheline, saabub sügis, sünnib ime! 

Kuub nüüd päris kirjuks läheb, kirjult kannab seda vähe! 

Varsti viskab selle maha, talvel paljalt olla tahab! 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED. 

8.1. “ SIILIMÄNG.“ 

 
Kuula, kuidas lõõtsutab 
(käed kõrvade juures, nagu kuulataks); 
Tuul, tuul, tuul 
(käed suu juures puhuda tuule moodi); 
Oksakesi õõtsutab 
puul, puul, puul 
(sõrmed harali, õõtsutades käsi); 
Vihmapiisku rabistab 
seal ja siin 
(koputada sõrmeotstega lauale kaugemal ja ligemal). 

8.2. „LINNUKENE OKSA PEAL.“ 

 
Linnukene oksa peal 
(vasak käsi ees, peopesa allapoole, sõrmed harali (puuoks); parema käe sõrmedega 
„linnukene“ „oksa“ peale); 
Piiksub vaene kurvalt seal 
(parema sõrmedega teha noka liigutusi); 
Lumi katab maad 
(näidata kätega „lumist maad“); 
Kust sa süüa saad 
(laiutada käsi ja kehitada õlgu); 
Tuleb väike Atsike 
(kaks sõrme liiguvad nagu kõndides); 
Kaasas leivapätsike 
(peopesad kõrvuti ülespoole) 
Nüüd saad süüa sa, ole mureta 
(raputada „leivapuru“ kordamööda mõlema käega). 
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8.3. „VAIKSELT SAJAB LUND.“ 

 
Vaikselt sajab lund 
(näidata sõrmedega lumesadu); 
Lilleke magab und 
(näidata peopesadega „lilleõit“ ja uinumist); 
Mets elab kenasti seal 
(näidata kätega pea kohal „kuuske“); 
Jõululaps tuleb meil pea 
(sirutada üks käsi ette); 
Vaikind linnulaul 
(teha sõrmedega linnu noka liigutusi); 
Puid veel kiigutab tuul 
(kiigutada käsi ülal); 
Kambrites kuuldakse häält 
(käed kuulatamiseks kõrva juurde); 
Jõululaps tuleb meil pea 
(sirutada üks käsi ette); 
Kallis jõuluaeg, soojaks südame teed. 
(liigutada kätt südame kohal); 
Vana ja noor hõiskab koos: 
(käed suu juurde); 
„Jõululaps tuli ju meil!“ 
(käsi ette sirutatud). 
 

8.4. „SÜGISEL.“ 

Üle maa ja üle vee, sammub siia sügise. 
Kaseleht on kollane, langeb maha murule. 
Pilved hallid, igavad, üle taeva lähevad. 
Külm näksib lehti vahtrapuult 
(kikivarvul seistes näpitakse kord ühe, kord teise käega ees ülalt alla); 
Neid keerleb, keerleb alla 
(kätega ees ülalt alla spiraalikujulised liigutused); 
Vihm rabistab ja tõstab tuult 
(käed ees ülal, sõrmede rippes liigutamine, siis käte paralleelsed lainetused ülal); 
Uks talvele on valla 
(käed laia kaarega eest kõrvale alla). 

8.5. „LILLEPÄRG.“ 

Kevad palju lilli tõi 
(matkida lillede korjamist); 

Nendest pärga teha võib 
(matkida punumist); 

Sulle panen pärja pähe 
(matkida kaaslasele pärja pähe panemist); 
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Sina ringist välja lähed 
(matkida sõrmedega kõndimist). 

8.6. „ÕUNAKE.“ 

Mul on väike õunake, mis ema andis minule 
(ümarad pihud moodustavad õunapallikese); 

Seal elab kümme väikest seemnelast 
(näidatakse kümmet sõrme); 

Igas kambris kaks seemnekest 
(mõlema käe nimetissõrme ja pöidlaga näidata seemnekest); 

Nad magavad ja näevad und kevadest ja päikesest  
(silmad kinni, käed põse all). 

8.7. „Maasikametsas.“ 

 
Mets sahises rõõmsana 
(hõõru kahte peopesa vastamisi); 
 
“Tere!” ja “Tere!” 
(nooguta peaga ühele sõbrale ja teisele sõbrale); 
 
Nii algasid hommikud maasikaperes 
(ringuta mõnusasti); 
 
Vihm silmad neil pesi 
(tee kätega silmapesu liigutusi); 
 
ja päike neid silus ning imetles punaste marjade ilu 
(tee endale pai); 
 
Käis metsa all jänku ja vahetevahel maasikaid maitseda tekkis tal tahe 
(hüppa jänku moodi); 
 
Ka Karu-Ott maasikaid maitsemas käis 
(pane käed põlvedele ja kõnni karu moodi); 

siin teisedki asukad kõhud said täis 
(istu tagasi vaibale); 
 
Vaid sipelga meel oli nukker ja pahur 
(tee kätega silmade juures nagu nutaksid); 

“Miks mulle need maasikad suhu ei mahu?” 
(laiuta käsi). 
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9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED JA KATSED. 
Eelkoolieas tuleks korraldada katseid, mis on kergelt jälgitavad ja tulemusteni jõudmine 

nõuab vähe aega. Teadmised kinnistuvad kiiremini, kui lapsed ise saavad katset läbi teha. 

Katse kaudu kontrollitakse mingit oletust või saadakse uut teavet (Timoštšuk, 2005). 

Katseid on lihtsam läbi viia lasteaias, kas enne õpperajale minekut või pärast. 

9.1. Katse 1:  „Seemnete külvamine potti.“ 

9.2. Katse 2:  „Pungade puhkemine“ 

Varakevadel võib tuua tuppa mõned oksad õpperajal kasvavalt puult ja panna need 

ajatamiseks vaasi. Jälgida pungade puhkemist õues ja toas ning võrrelda. 

 

10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 

„LOODUS JA LOOMAD TALVEL. LOODUSHOID“ 
Rühm: Mõmmikud 
Vanus: 1,5-3a 
Kuupäev: 18.01.2016 
Nädala teema: LOODUS JA LOOMAD TALVEL, LOODUSHOID  
Valdkond/valdkonnad: Mina ja keskkond, matemaatika, õuesõpe    
Integratsioon: Keel ja kõne, kunst 
 
Eesmärgid:  

 Laps tunnetab inimese ja looduse vahelist seost ja teab, kuidas saab linde-loomi talvel 
aidata. 

 Laps teab, mida lindudele talvel söögiks anda. 

 Jääkirsside loendamine 
Tegevuseks vajaminevad materjalid jms.: Apelsin, 2 puupulka, seemned, nöör, jääkuubikud, 
punane guaššvärv. 
Tegevuse organiseerimine: Jääkuubikute jäätamine õues, muude õppevahendite 
ettevalmistamine. 
Tegevuse käik (Käsitletavad alateemad, olulised küsimused, põhimõisted ja nende 
edastamiseks kasutatavad meetodid, mängulised võtted): Millised linnud talvel lisatoitmist 
vajavad? (pildid) Kuidas neid on võimalik lisatoiduga aidata? Lindude söögimaja 
meisterdamine. 
 

SISSEJUHATUS (motiveerimine, huvi äratamine, eelteadmiste väljaselgitamine) 
Lapsed võtavad oma tooli ning suunduvad sellega hommikuringi. Lapsed laulavad 

teretuslaulu ning teretame igat last individuaalselt. Seejärel uurime, milline on ilm õues – kas 

külm või soe, sajab või mitte. Tutvustame pildimaterjalide abil talvel looduses näha võivaid 

loomi (jänes, kits, põder, leevike, tihane). Seejärel räägime sellest, mida loomad/linnud 
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söövad ja kas see kõik on kättesaadav ka talvel. Jõuame selleni, et linnud vajavad talvel 

lisatoitu ning meisterdame koos lindude söögimaja. Kasutame selleks apelsini, kahte 

puupulka ja nööri. Lisame sinna sisse seemned.  

PÕHIOSA (õppimine) 
Asume lastega õue, kus algab õppemäng „Linnud otsivad toitu“ – lapsed on linnukesed, kes 
otsivad toitu. Oma otsingutega jõuavad nad kirsipuu juurde.  
Linnukesed toitu ei leia, sest igal pool on lumi ja ilm on külm. Seejärel meenub, et 
valmistasime toas lindudele söögimaja ja seda saaks väga hästi kasutada. Riputame selle 
turvaliselt puu otsa ning tuletame meelde, et toitu peab majakesse iga päev lisama, muidu 
jäävad linnud hätta.  
Siis aga uurime Mõmmikute kirsipuud, mis on raagus, õnnetu ja lumine. Kui kevadel ja suvel 
on puu lopsakalt roheline ja otsas ripuvad ka mõned kirsimarjad, siis praegu pole seal peale 
linnukeste apelsini midagi.  
Võiksime uuele otsingule asuda, ehk leiame mõne jääkirsi. Iga laps saab ämbri ning soovituse 

leida sinna 2 jääkirssi, mis on peidetud Mõmmikute lumerajale. Kui jääkirsid on olemas, siis 

suundume tagasi kirsipuu juurde ning arutame, mida võiks kirssidega teha. Süüa neid ei saa 

ning tuppa viies sulavad jääkirsid ära. Tuleme mõttele, et võiks kirsid puu otsa riputada, et ka 

talvel oleks puu nagu kirsipuu.  

LÕPETAV OSA (kinnistamine, kokkuvõtete tegemine) 
Kinnistavate küsimuste küsimine (kellele panime puu otsa majakese, mille jaoks see hea on, 
mis on selle puu nimi, kuhu oma majakese panna saame). 
Seejärel on lapsed linnukesed, kes kiiresti tuppa sooja lendavad ja hiljem õhtupoole 
toidumaja uuesti üle vaatavad, et kas on vaja seemneid lisada. 
Lindude söögimaja edasise toimimise osas teeme koostööd lapsevanematega. 

 


