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1. Lind, tema lühitutvustus 

1.1.Pesa, munad, pojad, laul, toit 

Lind talvel, toidulaud, kus teda näeme? 

       1.2.Luuletused, laulud sellest linnust, 

jutud, vanasõnad, mõistatused,  hääldamisharjutused 
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       1.4.Töölehed, ülesanded 

       1.5.Link linnulauluga 

 

1. KULDNOKK 

Kuldnokk on rändlind ja on esimene kevadekuulutaja. Kuldnokk saabub tavaliselt märtsis, 

harvemini veebruaris. Äraminek algab juuli lõpust ja kestab oktoobrini.  

Kuldnokal on must metalse läikega sulestik, mis seljal ja rinnal üle külvatud väikeste valgete 

tähnidega. Tiibade hoosulgede välisservad on heledamad. Sügise poole kaob sulgedelt 

metalliläige, need muutuvad hallikamaks. Talvises sulestikus on valged tähnid suuremad ning 

neid on  rohkem, kattes kogu keha ja pea. Isas- ja emaslinnul teeb vahet ainult nokatüve värvuse 

järgi. Isaslinnul on see sinakas, emaslinnul roosa või kollane. Noored kuldnokad on heleda 

sulestikuga hallikaspruunid. Segamini võib ajada Musrästaga, kes on aga aasta ringi musta värvi 

ja ei sära päikese käes roheliselt ja lillakalt. Ka on musträstal seljal, tiibadel ja saba all kollakad 

tripsud ning nokk aastaringi üleni kollane. Musträstas ei kõnni maapinnal, vaid hüpleb. 

Kuldnokk on levinud kogu Euroopas (va Pürenee poolsaarel, Lõuna-Itaalias ja Koola 

poolsaarel), Siberi metsa- ja stepivööndis kuni Irkutskini, Väike-Aasias, Kesk-Idas, Kaukaasias 

ja Kesk-Aasias (v.a. kõrbealad). Kuldnokk on madalamatel kõrgustel elav lind, kes ei pesitse 

mägises piirkonnas. Eesti kuldnokad talvituvad peamiselt Hollandis ja Belgias. 

 

1.1 Eluviis. Peamine kuldnoka eluala on seotud kultuurmaastikega, vähem hõredate looduslike 

puistudega. Kuldnokk ei lähe kunagi elama tihedasse suuremasse metsa. Samuti väldib ta isegi 

toitumisel suuri avamaastikualasid. Kuldnokk on väga seltsinguline lind ning sellepärast 

piirdub tema kaitstav territoorium praktiliselt ainult oma pesaõõnsuse või -kastiga. Kui 



pesitsemise ajal tegutsetakse paaris, siis muul ajal väiksemate või suuremate salkadena. Noored 

kuldnokad lahkuvad vanemate juurest praktiliselt ühekorraga kolm-neli nädalat peale 

koorumist ning moodustavad omaette noorlindude parved. Vanalinnud jäävad  esialgu 

pesitsuspaika paigale ja moodustavad omaette väiksemad salgad. Hiljem sügisepoole peale 

pesitsusperioodi lõppu kogunevad nii noor. kui ka vanalinnud ühistesse parvedesse. Sel ajal 

meelitavad sobivad ööbimispaigad linde kokku isegi 50 km kauguselt ning seal moodustuvad 

sageli kuldnokkadest hiigelparved. Ööbimispaigaks sobivaid suuri põõsastikke ja roostikke 

pole ju palju. Kesk-Euroopas on niimoodi parve kogunenud isegi üle miljoni linnu. Kuldnokad 

on taolistes ööbimispaikades eriti lärmakad, eriti hommikupoole, ennem toitumiskohale lendu. 

Hommikul lahkuvad kuldnokad ööbimiskohast mitte ühekorraga, aga nagu kokkulepitud 

järjekorra alusel kindla intervalliga. Päevasel toitumisel hajutakse suuremale territooriumile, 

muutudes maapinnal sammudes vähem märgatavaks. 

 

Pereelu. Suur osa kuldnokki pesitseb inimese poolt paigaldatud pesakastides, ülejäänud 

puutüvedes asuvates õõnsustes. Pesa võib asetseda maapinnast küllaltki kõrgel, kuni 15 meetri 

kõrgusel. Pesakoha valib välja tavaliselt isaslind ja asub selle läheduses valju häälega 

võimalikku kaasat peibutama.  Isaslind dekoreerib sageli pesa lillede ja muu rohelise 

materjaliga, muutmaks seda emaslinnule ahvatlevamaks. Emaslind muidugi koristab kõik 

taolise ebavajaliku hiljem pesa sättides ära. Tollest momendist, kui emaslind nõustub paaruma, 

algab ühine pesaehitus. Kuldnoka pesa ei ole korrapärase kujuga, vaid on korrapäratu kuhja 

sarnane. Pesaehituseks kasutab erinevaid pehmeid materjale, nagu kõrsi, puulehti ja karvu. 

Materjali valitakse väga hoolikalt, kasutades väidetavalt selle kvaliteedi hindamiseks aktiivselt 

ka oma haistmismeelt. Pesaehitus võtab aega tavaliselt 4-5 päeva, kuid seda kohendatakse kuni 

haudumise lõpuni. Emaslind paigutab pessa pidevalt ka teatud värskeid taimi, vähendamaks 

parasiitide teket. Esimene kurn on täis tavaliselt aprilli lõpus või mai alguses. Suuremates 

kolooniates sünkroniseerivad kuldnokad oma munemist täielikult, alustades munemisega 

üheaegselt ja munedes kurna täis lühikese ajaga. See vähendab võõra muna pessa sokutamise 

tõenäosust, kuna munemisperiood on lihtsalt lühem. Teise kurna osas toimub munemine juba 

mittekoordineeritult. Et  kindlalt veenduda emalinnu truuduses, püüab isalind kõigis tema 

tegemistes osaleda. Munetud 4-7 muna hauvad mõlemad vanalinnud. Isaslind abistab 

emaslindu haudumisel ainult päevasel ajal, aga öösel kolib kollektiivsesse meeste ööbimiskohta 

magama. Haudumine kestab 12-15 päeva. Kolme nädala vanustena lahkuvad pojad pesast ja 

neid toidetakse peale seda veel mõned päevad. Vanalinnud tassivad poegi toites pesast välja ka 

nende väljaheited. Noored kuldnokad saavad suguküpseks 2 aastaselt. 

                                             

 



Toidulaud. Kuldnokk toidab poegi praktiliselt ainult loomse toiduga. Esimestel päevadel 

tuuakse väiksemaid putukaid, kuid juba mõne päeva möödudes ka suuremaid röövikuid ja 

vihmausse. Kuldnokk tarbib toiduks kõiki kättesaadavaid selgrootuid. Väljapool 

pesitsushooaega tarvitab ka taimset toitu seemeneid, pungi, marju ja puuvilju. 

 

Vaenlased. Kuldnokale on vaenlasteks kullilised ja kakulised, majapidamiste ligidal 

kodukassid. Suuremad parved suudavad paremini valvata võimalike vaenlaste järele. Pesades 

ohustavad poegi ja mune oravad, varesed, kärplased ja suur-kirjurähn. Palju kuldnokki võib 

kevadel toidupuuduses hukkuda, kui ilm järsult uuesti külmaks läheb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuldnokk vajab pesitsemiseks pesakasti põhjasuurusega 120–150 mm, seinakõrgusega 250–

350 mm ja lennuavaga 50 mm. 

 

Materjal pesakasti ehituseks 

Võib kasutada nii lehtpuud kui ka okaspuud (vaadake, et vaiguseid kohti poleks). Puidu paksus 

peaks olema vähemalt 20 mm. Pesakasti sisse jääv pind peab olema kare, väljapoole jääv pind 

võib olla sile. Soovitatav on kasutada nn tollist materjali (25 mm). 

Materjali kogus 

- 25 x 150mm lauda – 0,7 m (lisage lõikamisvaru). 

- 25 x 100mm lauda – 0,6 m (lisada lõikamisvaru). 

- 3,5 x 40 naelu või kruvisid – 20 tk. 

- Ülesriputamiseks kruvisid, naelu või traati. 

 

Kuidas ehitada 

 
--- 

 

 

 

 

 



Lõigake puitmaterjal mõõtude järgi parajateks tükkideks. Jälgige, et seinad saaksid 

ühepikkused. Ühele lauale lõigake või puurige sisse ava. Lennuava võib olla ka kandiline, ava 

võib asuda ka täiesti katuse all. 

Pesakasti kokkupanekul paigaldage materjal aastarõnga kaarega väljapoole. Põhi pange seinte 

vahele ja katus seinte peale. Katuse peale on mõistlik paigaldada ruberoid. 

Kinnitage pesakasti osad omavahel naelte või kruvidega. 

Kuidas paigaldada 

Pesakast kinnitage tugevasti, et tuul ei saaks seda kõigutada, päevase päikese eest varju. 

Lennuava olgu hommikupäikese poole. Kast asetage loodi või väikese kaldega ettepoole. 

Hoone külge paigaldage pesakast vähemalt kolme meetri kõrgusele. Metsas võib pesakasti 

panna käeulatuse kõrgusele soovitatavalt kuuse külge. Kuusk kaitseb pesa halva ilma eest. 

 

Link: Kuldnoka looduskaamera https://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.looduskalender.ee/n/taxonomy/term/42


1.2 Luuletused 

 

 

Linnumaja 

Felix Kotta 

 

Noor meistrimees ütles: 

„Oo, asi on klaar: 

on majata jäänud 

üks kuldnokapaar. 

 

Kui peavarju talle 

ei ehita ma, 

siis endale pesa 

ta teha ei saa.“ 

 

Sih-sahkadi saeti 

ja taoti kip-kop. 

Sai valmiski maja, 

sai maja tipp-topp. 

 

„Suur tänu, suur tänu! 

Aitäh!“ laulis lind. 

Ka kuldnokal oli 

nüüd elamispind. 

 

Raamatust: Eesti lastekirjanduse antoloogia, 8., lk. 178 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Mõistatus 

Liina Raudsik 

 

Tulen siis, kui kevad käes, 

rõõmustad, et mind sa näed. 

Vilistan ja laulu lasen, 

otsin pehmet pesaaset. 

Kindlasti sa tunned mind, 

olen lõbus laululind. 

 

Raamatust: Liina Raudsik „Linnud, loomad – meie sõbrad“, lk. 16 

 

 

 

http://tsirgukogu.blogspot.com/2014/05/linnumaja.html
http://tsirgukogu.blogspot.com/2014/03/moistatus_31.html


Must mees, kuld suu 

Muia Veetamm 

 

Must mees, 

kuld suu. 

Kodupaigale on truu. 

Istub maja katusel. 

Trillerdab kui hõbekell. 

Trillerda ja vilistab, kuni noor ja nägus kevad vanalt valjult talvetaadilt kogu võimu kätte 

saab. 

Kes see hõbekell küll on? 

 

Raamatust: Muia Veetamm „Sulepallid“, lk. 22 

 

 

KULDNOKK JA VARES 

Uno Leies 

Kuldnokk oma pere reisivalmis sättis, 

varblasega hüvasti aiateibal jättis. 

Vares seda nägi, hüüdis valjult: “Kraaks! 

Kuidas mina talveks Lõunamaale saaks?” 

“Muudkui aga lenda!” vastas laululind. 

“Ega mitte keegi ju ei keela sind!” 

Vares mõtles pisut... “Lennata on igav! 

Mina tahaks sõita sinna lennukiga!” 

 

Uno Leies. Tillukesi killukesi. - Tallinn: Eesti Raamat, 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tsirgukogu.blogspot.com/2014/03/must-mees-kuld-suu.html


Tule, kuldnokk! 

Leili Andre 

 

Silmis juba ränd ja rutt,keset võõrast hommikut kuldnokk nukralt mõtiskleb: 

 

„Kes see teab, mis Ats küll teeb? 

Kas ta ootab koju mind? 

Meelsasti ju lendaksin! 

Kas ta aias käis ja nägi, 

et mu pesakast on läbi, 

pehkinud ja auke täis, 

tuul ja vihm sealt läbi käis? 

Kas ta laudu, naelu otsis, 

uue kasti koju toksis?“ 

 

Tuul need mõtted kandis koju. 

Kohe, kohe Atsist poju 

lauajuppe, naelu tõi, 

pesakasti kokku lõi. 

Leidis talle aseme 

akna alla kasele. 

 

Tule, kuldnokk, 

tule, tule! 

Asu kohe rännakule! 

 

Raamatust: Eesti lastekirjanduse antoloogia 11. kd., lk. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tsirgukogu.blogspot.com/2014/03/normal-0-21-false-false-false-et-x-none_3700.html


AHNE KULDNOKK  

http://www.fl.ut.ee/537352 

 Kuldnokkade hulgas on häid laulikuid. Muidugi ei laula nad nii hästi kui ööbikud, kuid siiski 

mitte pahasti. Sellepärast püüavad linnupüüdjad neid müügiks. Kord nägi üks kuldnokk metsas 

korvi, mis oli täis maitsevaid marju. „Ahaa,” mõtles ta. „See on tore! Lõpuks saan kord hästi 

süüa ...” Ta tormas magusate marjade kallale sellise ahnusega, et unustas ettevaatuse. Mida 

enam ta neid sõi, seda suuremaks läks isu. 10 Samal ajal ligines tasa ja märkamatult 

linnupüüdja. Ta silmas kuldnokka ja heitis võrgu nii osavalt, et kuldnokk sattus kohe võrku. 

See hakkas süüdistama end kergemeelsuses ja ütles: „Ah, milline rumal ma olin, et lasin end 

meelitada maiustustega! Miks ei mäletanud ma, et ülearune maiustamine võib hävitada meie 

vabaduse ja mõnikord isegi elu.  

 

KULDNOKK JA LÕOKE L. Tigane  

"Liiri-lii" kuuldus kõrgelt õhust. "Kas juba lõoke?" ajas põldhiir kõrvad kikki. Ruttu ronis ta 

urust välja. Parajasti laskus lõoke maapinnale. "Kevad on tulnud!" hüüdis ta hiirele. "Olen tema 

esimene kuulutaja." Ja vaevalt leitud seemne alla neelanud, tõusis ta juba jälle kõrgele õhku. 

Seal laulis ta rõõmsalt kauni kevade tulekust. Põldhiir vaatas lõokesele järele, kuni see silmist 

kadus, ja otsustas siis eemale kaasikusse minna. Ta tahtis näha, kas sugulane leethiir on külma 

talve üle elanud. Sinna kaasikusse oli parajasti kuldnokk tulnud. Lustlikult vilistas ta puu otsas 

kevade tervitusi. "Kuldnokk on juba siis?" tõstis leethiir nina üles. Ruttu ronis ta puujuurele. 

"Kevad on käes!" hüüdis talle kuldnokk. "Olen tema esimene kuulutaja." Ta oli väga uhke seda 

üteldes. Nüüd jõudis põldhiir parajasti kaasikusse. Kuldnokk silmas teda kohe. Ta vilistas õige 

pikalt märguandmiseks ja teatas alles siis, et kevad on tulnud. "Kuulsin seda juba lõokeselt," 

vastas põldhiir. Ümber puu joostes lõi ta leethiirega vastamisi nina ära. Aga kuldnokk sai 

pahaseks, et lõoke oli enne teda uudist teatanud. Ta jättis hiired sinnapaika ja lendas põllule. 2. 

Juba eemalt kuulis ta lõokese lõõritamist kõrgel taeva all. Siis vaikis laul ja lõoke kukutas enda 

nagu kivi alla. "Käi siit minema!" hüüdis kuldnokk lähenedes. Ta ähvardas lõokest isegi oma 

suure nokaga lüüa. Lõoke taganes veidi, sest tal polnud nii suurt nokka. Kuid ära minna ta ei 

tahtnud. "Tulen nii vara Lõunamaalt siia ainult selleks, et esimesena kevadet kuulutada. 

Kannatan seepärast tihti isegi külma ja nälga," seletas kuldnokk. "Seda kõike teen ju minagi," 

vastas lõoke. Nii vaidlesid nad hulga aega. Kuidagi ei jõudnud nad selgusele, kellel on õigus 

esimesena kevadet kuulutada. Äkki lendas vares üle nende peade. Kurvalt kraaksus ta: "Kevad 

ei tule ega tule!" Seda kuuldes vaatasid kuldnokk ja lõoke teineteisele otsa. "Meie riidleme siin 

ja paljud ei teagi veel, et kevad on tulnud," ütles kuldnokk häbenedes. "Teeme siis nii: mina 

kuulutan kevadet põldudel, sina parkides ja aedades," tegi lõoke ettepaneku. Kuldnokk oli 

sellega kohe nõus. Rõõmsalt tõusis lõoke sinise kevadtaeva alla, kuldnokk otsis aga iste-aset 

pungas puudelt. Nii said kõik põldudel kui ka puude all korraga teada, et kevad on käes.  

Juhan Kallak. Emakeele lugemik algkoolile. - Tallinn: eesti kirjastus, 1942. - Lk. 208-211 

Ülesanded. 

1. Proovi pala 1. osa lugeda nii, et tegevus toimub just praegusel hetkel(olevikus). 

2. 2. Pala 2. osas olgu tegelasteks mitu lõokest ja mitu kuldnokka( mitmuses). 

http://www.fl.ut.ee/537352


KULDNOKK KEVINI ÕPETLIK SEIKLUS! Autor: Merike Maide- Raeküla lasteaia 

õpetaja abi  

Ühel päikeselisel kevadpäeval, kui õhk oli meeldivalt soe ja puudel puhkesid pungad, nägi 

ilmavalgust pisike kuldnokapoiss Kevin. Ta oli nii pisike ja õrnake ning linnuema ja linnuisa 

kartsid, et ta võib katki minna. Kuid aeg läks ja Kevinist kasvas ilus ja tubli linnulaps. Vanemad 

arvasid, et pojake on juba piisavalt iseseisev ning otsustasid ta saata lindude lasteaeda. Seal 

käisid koos väga paljud erinevad linnud, oli sirtsukesi ja õnnelinde ning siidisabasid, siisikesi 

ja värvukesi. Kevinile meeldis seal väga. Ta sai kuldnokkadega mängida ja õppida ning õues 

ringi lennata koos teiste lindudega. Nagu lastele ikka, meeldis ka linnupoiss Kevinile aeg-ajalt 

krutskeid teha. Samal ajal, kui teised linnud tegid õues lennuvõistluseid, lendas Kevin hoovist 

välja. Ta arvas nimelt, et oleks vahva vahepeal peitust mängida ja lasta teistel end taga otsida. 

Kevin lendas ja lendas ning maandus ühe suure puu ladvas. Olles veidi hinge tõmmanud avasta 

ta oma õuduseks, et oli eksinud. Läheduses polnud 16 ainsatki tuttavat puud ega hoonet. 

Korraga hakkas Kevinil hirm. „Kuidas ma nüüd kodutee leian?“, nuuksus ta. Vaene linnupoiss 

istus tunde puuladvas ja nuttis. Vahepeal olid ka teised Kevini kadumist märganud ning nüüd 

asusid kõik väikest põgenikku otsima. Hakkas juba hämarduma ning linde valdas paanika. Nad 

kartsid, et kui pimedaks läheb, siis nad ei leiagi teda. Kevin aga istus puuladvas, ta oli väsinud 

ja uni tikkus peale ning juba järgmisel hetkel prantsatas ta puuotsast alla. Ai, küll oli valus! 

Kevin lebas mõnda aega liikumatult rohus, kui korraga tundis enda ümber midagi sooja. Need 

olid inimese käed. Hea mööduja leidis linnupoisi ja viis ta tagasi teiste juurde. Kõigi rõõm oli 

suur, sest Keviniga ei juhtunud midagi halba. Seekord lõppes linnupoisi seiklus õnnelikult ja ta 

lubas, et edaspidi ei lähe ta kunagi üksinda seiklema. Lõpp hea-kõik hea! 

 

1.3 Linnud-meie sõbrad looduses 

,   

 
  

ÕPPEMÄNGUD LINDUDE VÄLIMUSE TUNDMAÕPPIMISEKS. 

 

http://www.lasteaed.net/2009/04/10/linnud-meie-sobrad-looduses/ 

  

1. Igal linnul oma nimi! 

Vahendid: linnupildid ( 10 x 15 ) 

                 sõnakaardid ( linnunimetusega ) 

                 võlukotike ( riidest, kaunistatud kott ) 

Laste arv: kõik rühma lapsed 

Laste vanus: 6-7a. 

Eesmärgid:1) laps õpib tundma linde välimuse järgi 

                  2) lapsel areneb lugemisoskus 

http://www.lasteaed.net/2009/04/10/linnud-meie-sobrad-looduses/
http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9300.jpg


  

            Mängu käik: 

1. variant. Laps võtab võlukotist linnu pildi. Laua peale on laotud sõnakaardid. Laps 

leiab    õige nimetusega  kaardi ning asetab selle pildi kõrvale. Kui kõik mängust 

osavõtjad on nii toimetanud, saab koos kontrollida, kas vastused on õiged. 

  

             

2. variant. Pooled rühma lastest võtavad võlukotist linnupildi, pooled sõnakaardi. Lind ja 

            nimi moodustavad paari. 

  

 2.Ühenda linnu kehaosad 

Vahendid: 4-5 linnu pildid kolmeks osaks lõigatud ( pea, keha, saba ) 

                Näiteks: part, kurg, rähn, kuldnokk. 

Laste arv: kogu rühma lapsed 

Laste vanus: 4-7a. 

Eesmärgid: 1) laps õpib ühendama linnu kehaosad tervikuks 

                   2) areneb omavaheline koostöö 

           

Mängu käik: laps võtab võlukotist ühe linnupildi osa. Kui kõik lapsed on seda teinud,  hakkavad 

nad otsima linnu teisi kehaosasid. Kui leitud, asetatakse pilt lauale. 

Hiljem ühiselt vaadatakse, kas kokku on pandud õiged linnud. 

  

      

 

3. Suur, keskmine, väike lind. 

         Vahendid: erineva suurusega lindude pildid 

                          Näiteks: varblane, kuldnokk, valge toonekurg 

                          Muusika, mille järgi saab mängult lennata 

          Laste arv: kogu rühma lapsed 

          Laste vanus: 3-7a. 

          Ettevalmistus mänguks: eelnevalt on vaadeldud mängu tulevaid linde 

          Eesmärgid: 1) laps eristab linde suuruse järgi 

                             2) areneb mälu 

                             3) kinnistuvad mõisted „väike“, „suur“, „keskmine“ 

  

          Mängu käik: mängujuht ( õpetaja) lepib kokku mängureeglid: 

http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9299.jpg
http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9302.jpg


                              * väikese linnu lend 

                              * suure linnu lend 

                              * keskmise linnu lend 

Õpetaja nimetab linnu. Muusika pannakse mängima ja laps hakkab lendama 

vastavalt linnu suurusele. Mõne aja pärast nimetab mängujuht uue linnu. Ja nii edasi. 

  

      4. Mis värvi on lind? 

         Vahendid: värvikaardid 

                          linnupildid 

                          muusika 

          Laste arv: kogu rühma lapsed 

          Vanus: 3-7a. 

          Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad värvused 

                             2) laps õpib linde värvuse järgi eristama 

  

          Eelnevalt on pildid kinnitatud lastele nähtavale kohale ( tahvlile). 

  

           

Mängu käik:  

iga laps saab mingit värvi paberi. Õpetaja nimetab linnu nime. Tantsima  hakkavad need lapsed, 

kellel on vastava linnu värv. Pärast tantsimist näitab keegi lastest , kus asub see lind tahvlil. 

Mäng jätkub uue linnu nimetamisega. 

                               Näiteks: valge toonekurg ( valge värvikaart) 

                                             sookurg ( hall värvikaart) 

                                             suitsupääsuke ( must värvikaart) 

  

  

     5. Linnu algustäht. 

        Vahendid: linnupildid 

                         tähekaardid 

        Laste arv: kogu rühma lapsed 

        Vanus: 5-7a. 

        Eesmärgid:1) kinnistub lindude tundmaõppimine 

                          2) areneb häälikuanalüüs 

                          3) areneb tähtede tundmaõppimine 

  

http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9304.jpg


         

Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Lapsed mõtlevad, kellega tegemist. Nad häälivad linnu 

nime ning leiavad tähekaartide hulgast linnu algustähe. Seejärel tõstavad tähe pea kõrgusele ja 

näitavad seda õpetajale. Üks lastest ütleb linnu nime. 

                             Näiteks: luik- L 

                                           vares- V 

                                           hani- H 

  

      6. Mitu häälikut on sõnas? 

          Vahendid: linnupildid 

                           numbrikaardid 

          Laste arv: kogu rühma lapsed 

          Vanus: 4-7a. 

          Eesmärgid: 1) areneb häälikuanalüüsioskus 

                             2) areneb mälu, loendamisoskus 

                             3) õpib numbreid tundma 

                             4) õpib linde tundma 

 Mängu käik: õpetaja näitab linnu pilti. Laps mõtleb, kellega on tegemist. Kui linnu nimi on 

kindlaks tehtud, siis ta häälib seda sõna ning jätab meelde, mitu häälikut on sõnas. Seejärel 

näitab numbrikaarti. 

                                

Näiteks:  

lõoke- 5 

metsvint- 8 

leevike- 7 

kuldnokk- 8 

  

      7. Paigalind, rändlind. 

         Vahendid: linnupildid 

                          muusika 

                          võlukotike 

          Laste vanus: 5-7a. 

          Laste arv: kogu rühma lapsed 

          Eesmärgid: 1) lapsel kinnistuvad mõisted „ paigalind“, „rändlind“ 

                             2) õpib teatud tunnuse alusel hulkade moodustamist 

                             3) õpib moodustama paari 

  

          Mängu käik: iga laps saab võlukotikesest linnupildi. Ta peab mõtlema, kas lind on 

                               paigalind või rändlind. Õpetaja annab korralduse: 

                              * lendavad paigalinnud 

                              * lendavad rändlinnud 

                              * paigalind ja rändlind moodustavad paari 

                              * paigalinnud ja rändlinnud moodustavad eraldi hulgad 

http://www.lasteaed.net/uploads/imgp9313.jpg


  

  

 
 

ÕPPEMÄNG LINNUPESA TUNDMAÕPPIMISEKS 

  

       Linnukene, lenda pessa! 

           Vahendid: pildid pesadest 

                            linnukaardid 

                            muusika 

                            võlukotike 

            Laste vanus: 4-7a. 

            Laste arv: kogu rühma lapsed 

  

             

Eelnevalt on toas märgitud lindude pesakohad, s.t. pandud erinevatest pesadest 

pildid toa erinevatesse kohtadesse. Näiteks: suitsupääsukese pesa 

kuldnoka pesakast, metsvindi pesa põõsas, luige pesa veekogu ääres jne. 

          

Mängu käik: iga laps võtab võlukotikesest ühe linnupildi. 

Muusika hakkab mängima ja lapsed lendavad selle saatel. Kui muusika peatub lendab lind 

õigesse pessa. Pärast pesavaliku õigsuse kontrollimist panevad lapsed oma linnupildi tagasi 

võlukotikesse ning mäng jätkub samamoodi uue pildi võtmisega. 

  

 Kõiki eelnevaid mänge saab veidi muudetud kujul mängida ka õues! 
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1.4  Töölehed:  

Teema: mida linnud söövad - (lisaleht vastustega) 

 

Mida linnud söövad Harakas Kuldnokk Leevike Tihane Varblane 
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Reastan linnud suuruse järjekorras: 

 

Harakas, kuldnokk, tihane, leevike, varblane 

 

 



 



 

Värvi pildil kuldnokk ja musträstas. Nimeta lindude erinevused ja sarnasused. 



 

Kuldnokk (Sturnus vulgaris) 

 

Kuldnokk on tuntud imiteerija. Tema laul koosnebki jäljendatud häälitsustest ja helidest. Lisaks 

teiste lindude laulujuppidele ja häälitsustele võib ta oma laulu pista ka kõikvõimalikke muid 

helisid - kassi näugumist, ukse kriiksumist ja isegi veskitiibade laperdamist. Kõige aktiivsemalt 

laulab kuldnokk pesa ehitamise ajal aprillis. Juba mai keskpaiku laul lakkab. Augusti lõpus ja 

septembris võib teda jälle laulmas kuulda. 

Helindid 

• Laul, imitatsioonid - karmiinleevike, musträstas, vainurästas, hallrästas, sookurg, 

hakk, sinitihane jt (Puhja vald, Palupõhja / Veljo Runnel / 23.03.2012) 

http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=516 

 

       

Huvitavaid fakte kuldnokast: 

 

• Kui sügisel kuldnokad enne äralendu veel oma tavalistes kohtades peatuvad ja 

põllumeest vaatamas käivad, siis tuleb ilus, pikk ja soe sügis. 

• Kui kuldnokad väljas, on kevad ka käes. 

• Kui kuldnokk munakoori pesast välja viskab, on suvivilja külviaeg käes 

 

http://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=516
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