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1.KUUSEPUU JA NELI AASTAAEGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talv 

 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi 
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2. TEGEVUSKAVA:  VAATLUSED, ÕPPEKÄIGUD 

2.1 TALV 
 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

d
et

se
m

b
er

 

*Nime 
tutvustamismäng 
„Kuusekäbi teekond“ 
Vahend -kuusekäbi 
Laps , kelle käes on 
käbi, ütleb oma nime ja 
annab käbi edasi 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, okkad. 
Mõisted sile ja krobeline 
Tutvustada jõulukuuse 
tähtsust. Selgitada, et kuusk 
kasvab metsas ja jõuludeks 
tuuakse ilus kuusk tuppa. 
 

*Mõisted puu, põõsas, 
okaspuud, aastaajad 
* Laps kasutab ja mõistab 
kõnes üld- ja liiginimetust ( 
kuusk, mänd, kadakas 
=okaspuud) 
Mõistatused (vt. punktid 7) 

* Leia puu, leia põõsas 
Ringliikumine ümber 
meie värviliste 
jõululaternatega 
kaunistatud lasteaia 
kuusepuu. 

Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri 
suuruses käbid. 

ja
an

u
ar

 

Kelle on hea 
kuuseõõnsusesse pesa 
teha?- orav 
 

Uurimine nutiseadme abiga 
„Mis värvi on käbi?“ Kas kõik 
käbid on ühesugused? Millal 
käbid muudavad värvi? 
 

Mõiste tuultolmleja. Lm „Käbikull“ „Puu mõõtmine“ 
Kasutades erinevaid 
vahendeid – nt 
paelad. 

ve
eb

ru
ar

 

 Vaatlus „Kus on käbi?“ 
Millises puu osas käbid 
kasvavad? 

Kiigub- liigub, aga paigast ei 
saa? 
 
 

Meeskonnamäng 
„Algusest lõppu“ Käbid 
on ees ämbris. Need 
hakkavad liikuma nii, et 
lastest moodustatakse 
pikk rivi, ning neid 
antakse edasi üle pea 
ilma taha vaatamata. 
Mäng lõppeb, kui kõik 
käbid on jõudnud lõppu. 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

*Kas kuuseokstel on 
veel lund koormaks? 

 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, juured, pungad, 
lehed, õied, latv  
*Vaatlus- noored kuusekäbid 

*Mõisted   käbivõrsed 
puhkevad, aastaajad 
*Loodusega seotud elukutse- 
aednik 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 

Loovmäng vabas 
vormis. 

ap
ri

ll  Kes teeb kuuseokstesse 
pesa?- vares 

  Liikumismäng „Kull 
ja varesed“ 

m
ai

 

 Kas kuuse tihedad oksad 
pakuvad vihma eest kaitset? 

Lugu sellest, kuidas vares 
võttis noka vahele poisi 
mütsi, kes kuuse all varest 
pesal narris. 

Lm „Hüppa üle varju“  

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 okkad 
*Piltide vaatlus: Töö 
looduses eri aastaaegadel 
 
 

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
olaspuu, aastaajad 

* Leia puu pildi järgi Loovmäng „Lähme 
poodi“ 
Mäng „Salati 
tegemine“  
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2.4 SÜGIS 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

se
p

te
m

b
e

r 

*Nime 
tutvustamismäng „Käbi 
teekond“ 
Vahend -käbi 
Laps , kelle käes on 
käbi, ütleb oma nime ja 
annab käbi edasi. 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, okkad 

*Mõisted igihaljas 
*Puu vili- käbi seemnetega 

* Käbide korjamine Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
käbid 

o
kt

o
o

b
e

r  Katse „Käbid ja niiskus“ Miks 
käbid märjaks saades 
sulguvad? 
 

Mõiste: igihaljas. Käbidest labürindi/tee 
läbimine. 

 

n
o

ve
m

b
e

r  Kas kuusk langetab okkad? „Kuuse võrdlus kasega“  „Kord seisis väike 
kuuseke“ 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 
 

3.1. „KÄBIUSS“- lapsed otsivad käbisid, loendavad neid ja laovad nendest ussi.  

Uss sisiseb: SSSSSSSSSSSSSSSSS 

3.2. Liikumismäng „Hüppa üle varju“. Lapsed hüppavad kordamööda üle puu varju. 

3.3. „Tutvumine kuusega“ 3-4 a. 

Valdkond: keel ja kõne, kunst, matemaatika 

Meetod: kuulamine ja kõnelemine, vaatlemine ja uurimine, praktiline tegevus.. 

Sisu: kuusepuu vaatlus, värvimine, praktiline tegevus käbidega.  

Vahendid: pilt kuusest, kontuurjoonistus kuusest, värvipliiatsid, samuti ka käbipilt, 
mänguämber. 

Töö käik: 1. Osa- töö rühmaruumis: Õpetaja näitab lastele kuusepuu pilti, samuti käbipilti. 

Koos vaadeldakse kuuse kuju ja värvust. Selgitatakse, kus asub tüvi, kus latv ning oksad, kus 

käbid. Õpetaja annab igale lapsele kuuse kontuurpildi. Laps värvib selle õigete värvidega. 

Õpetaja ütleb lastele, et täna läheme õue seda puud otsima ja lähemalt vaatama. Seejärel 

lapsed riietuvad, võetakse kaasa mänguämber ja suundutakse koos õpetajaga õue. 

2. osa. Tegevus õues: Kuusepuu otsimine ja leidmine. Käbide korjamine kuusepuu alt. Käbide 

loendamine. 

 

3.4 „Kuuse võrdlus kasega“ talvel lasteaia maa-alal       3-4a. 

Eesmärk: juhtida laste tähelepanu kuusele. Selgitada, mille poolset kuusk erineb kasest; lasta 

lastel tunnetada, et kuusk on ilus, ta kutsub esile rõõmsad tunded; kasvatab lastes 

heatahtlikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda. 

Meetod: praktiline tegevus, vaatlemine. 

Sisu: mängulises vormis tutvuvad lapsed kuusepuuga, võrdlevad kuuske kasega, õpivad 

säästvalt (hoolitsevalt) suhtuma kõigesse ümbritsevasse. 

Vahendid: kuuse pildid, labidakesed lume kühveldamiseks, püramiidi näidis. 

Eelnev töö: piltide vaatlemine, kuusepuu kohta käivate luuletuste päheõppimine. 

Töö käik: 1. Osa - Õpetaja teeb lastele ettepaneku leida kasepuu, vaadata teda; juhib laste 

tähelepanu puu välimusele - tüvi on valge; puul on palju oksi; lehti ei ole; lehti pole ka 

maapinnal, maapind on kaetud lumega. 
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Seejärel viib õpetaja lapsed kuusepuu juurde ja palub neil lahendada mõistatus: 

„Ühte värvi nii talvel kui suvel“ Mis see on? Lapsed vastavad: kuusepuu. Õpetaja küsib: „Aga 

võib- olla on see kask?“ 

Toimub kuuse ja kase võrdlemine. 

Lapsed vaatlevad kuuske ja räägivad, mida nad kuuse juures märkavad: kuusel on tüvi; tema 

oksad on kaetud okastega; okkaid on palju, nad on väikesed, rohelised, torkivad (teravad). 

Õpetaja lisab: oksad on kuusel erinevad; alumised on suured ja kaharad, ülemised- väikesed 

ja hõredad; kuusk on sihvakas, ilus puu, ta sarnaneb püramiidile. 

Juhatades lapsed veidi kaugemale, näitab õpetajakätega  kuuse kolmnurkset kuju; ta räägib, 

et kuusk sarnaneb mängupüramiidile (näitab lastele spetsiaalselt selleks puhuks valmistatud 

mänguasja). Teeb lastele ettepaneku, et nemadki kätega näitaksid, millise kujuga on kuusk. 

2. osa Õpetaja teeb lastele ettepaneku leida üles kuuse tüvi, puudutada seda kätega, näidata 

oksi, kujutada käte abil nende suurust, nuusutada kuuse oksi. Lapsed teevad ringi ümber 

kuuse, imetlevad tema sihvakust ja ilu. 

Õpetaja soovitab lastel lugeda kuusele luuletust:  

Ei lehte ega rohuliblet, 
Nii vaikseks jäänud on me aed. 
On igav nii haab kui kased… 
Kuid kuusepuust sa rõõmu näed- 
Külm teda küll ei hirmuta, 
On näha, et on julge ta. 
 
3. osa Õpetaja juhib laste tähelepanu lumele, mis lebab kuuse okstel. Ütleb kuusepuule 

lahkeid, hellitavaid sõnu: „ Meie kaunitar, me tulime sind vaatama, hoolitsema sinu eest, 

mängima sinuga. Raputame maha lume su okstelt, et sul kergem hakkaks ja lumi oma 

raskusega su oksi puruks ei murraks!“ 

Õpetaja ise raputab ettevaatlikult lume kuuse okstelt, lapsed aitavad lund kuuse alla 

kühveldada, et kuusekese juurtel soojem oleks. 

Lõpetuseks teeb õpetaja lastele ettepaneku kuuse juures mängida. 

Mäng: „Kord seisis väike kuuseke“ 

Seisis, seisis kuuseke, kasvas sihvakaks, (Lapsed näitavad, kuidas kuuseke kasvas) 
Selliseks, selliseks kaunilt sihvavaks. 
Aga meie kuuse all jänkud hüppavad… (Lapsed hüppavad nagu jänesed) 
Hopp- hopp, hopp- hopp, jänkud hüppavad. 
Aga meie kuuse all väiksed varblased… ( Lapsed imiteerivad lindude lendu= 
Siuh- viuh, siuh- viuh- väiksed varblased. 
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Aga meie kuuse all käivad karud ka… (Lapsed liiguvad nagu karupojad) 
Tipp- tapp, tipp- tapp- karud tatsavad. 
 
Lapsed jätavad kuusega hüvasti ja lahkuvad. 

3.5 „Kuusk ja mänd“   4-5 a 

Valdkond: keel ja kõne, vaatlemine ja uurimine, matemaatika, liikumine, kunst. 
Meetod: praktiline tegevus. 
Sisu: jalutuskäik õuealal. 
Vahendid: pildid kuusest ja männist, kontuurjoonistused kuusest ja männist, mõlema puu 
käbid, paberid ja rasvakriidid, paberteip. 
 
Töö käik: 1. Osa Tegevus õues: Õues vaadeldakse loodust, iseloomustatakse loodust 

vastavalt aastaaegadele. Õpetaja iseloomustab lastele kuuske ja mändi, nimetamata kumb 

on kuusk ja kumb on mänd. Lapsed püüavad õpetaja jutu põhjal ise ära arvata, millisest 

puust räägitakse ning samal ajal moodustavad vastava puu ümber kätest ringi. 

Kuusk: Kuusk varjab nii tuule, vihma kui ka päikese eest. Kuusk on meie kõrgeim puu. Tal on 

vankumatult sirge tüvi ja kitsas võra. Kuusk on osav valguse ja päikese püüdja. Tema igihaljad 

okkad püüavad valgust ka talvisel ajal ja varjulises metsas. Kuusk on noorena väga varjutaluv 

ja suudab kasvada suuremate puude all. Noored kuusikud on tihti nii tihedad, et nende all on 

päris hämar ja seal ei kasva ükski teine taim. Kuuske kasvatatakse ka aedades ja 

parkides.Kuusepuidust saetakse laudu ja tehakse vineeri, sellest saab paremat paberit kui 

männipuidust. Kuusevaik on närimiskummi eelkäija, samuti hea rohi väiksematele 

haavadele. Kuusepuust tehakse kandleid, viiuleid, kitarre. Veel on kuusk tuntud 

pühadepuuna- jõulupuuna. 

Mänd: Metsas on mänd sihvakas ja sirgetüveline, lagedal madal ja laiavõraline, rabas päris 

jändrik. Kõrguse poolest jääb ta kuusele veidi alla, jämeduse osas aga ületab teda. Mändi 

tunneme tema kauni värbiga tüve järgi., see on hele oranžikaspruun ja kestendav. Umbes 80 

aasta vanustel puudel tekib tüve alumises osas paks pruun korp. Eesti vanimad männid on 

üle 400 aasta vanad. Mänd on mitmekülgselt kasulik puu ja kasutamist leiavad kõik tena 

osad. Puit on hinnatud ehitus- ja saematerjal, noorematest puudest saab paberit, vaigust 

tärpentiini ja ravimeid. Männi okkad ja noored kasvud on väga vitamiinirikkad. 

Seejärel vaadeldakse puid lähemalt. Lapsed vaatlevad ja võrdlevad mõlema puu tüve, oksi, 

okkaid, käbisid. Koos arutatakse läbi, mis on sarnast, mis erinevat. 

Lapsed korjavad kuuse- ja männikäbisid (õpetajal on igaks juhuks endal käbid ka kaasas). 

Lapsed jaotatakse mõneks rühmaks. Rühmatöös tuleb moodustada kuusekäbide ja 

männikäbide hulgad, seejärel neid loendada, muuta hulkade suurust vastavalt õpetaja 

korraldustele ning kõige lõpuks laduda käbidest mingi kujund. 
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Mäng käbidega- täpsusvisked. Võistkondadeks jäävad samad rühmad, iga tabamus 

märklauale (õpetaja määratud puutüvi) annab punkti. Kõige enam punkte kogunud 

võistkond võidab. 

„Puukoor paberil“-puukoore joonistamine rasvakriitidega paberile. Õhem valge paber 

(suurusega A4) kinnitada teibiga puutüve külge ning seejärel joonistada rasvakriidiga paber 

üle. Mõlema puu puukoorte joonistamine, et hiljem neid võrrelda omavahel. 

Iga laps korjab õuest kaasa mõne männi ja kuuse okka. 

2. osa . Tegevus rühmas: Lapsed jutustavad kuusest ja männist, tuuakse välja mõlema 

iseloomulikud jooned. Iga laps joonistab rasvakriitidega ühele paberile kuuse ja teisele männi 

(paber suurusega A3, pilt tehakse ühele poole paberi peale). Mõlema puu pildi kõrvale 

kleebitakse õues joonistatud puukoore pilt  ning eelnevalt korjatud okkad. 

3.6 „ Oravad ja käbid“ (pähklid) Vahend: 1 käbi. 

Valitakse juhtmängija- „orav“. Orav sulgeb silmad ja loeb kolmeni/ viieni /kümneni. (Õpetaja 

on koos „oravaga“ ringi keskel ja juhendab teda, millal silmad sulgeda või avada, mida öelda 

ja kuidas käbi otsida). Ülejäänud mängijad püüavad samal ajal tegutseda märkamatult. Nad 

annavad ringis olles selja tagant käest kätte edasi käbi. Äkki hüüab orav: „Minu käbi!“ 

Mängijad ei tohi enam käbi edasi anda. Seejärel avab orav silmad ja püüab arvata, kelle käes 

on käbi, öeldes sellele mängijale: „Anna käbi siia!“ Kui ta saab käbi kätte, vahetuvad kohad- 

uueks oravaks saab mängija, kelle käest tabati käbi. Kui orav osutab valele mängijale, jääb ta 

uuesti oravaks või määrab soovi korral uue orava. 

 

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“  suurte ja väikeste käbide sorteerimine. 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“  rühmitada käbisid 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: käbide loendamine kuni 12-ni. Liitmine ja lahutamine. 
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4.7.ÕM „MITMES?“ eesmärk: suure käbi leidmine reast. Küsimus mitmes? Küsimustele 

viimane ja eelviimane vastamine. 

4.8. Matemaatilise jutukese koostamine näidise järgi, kahe hulga järgi. 

4.9 „Määra puu tema tüve ümbermõõdu järgi“ 6-7a. 

Vahendid: lasteaia õuel kasvavate puude ümbermõõtude järgi lõigatud paelad. 

Lapsed asetuvad ringis ümber õpetaja ja õpetaja esitab neile küsimusi. Küsimused: Milliseid 

puid te meie ümber näete? (nimetus, suurus).  Mille poolest need puud üksteisest erinevad? 

Mille abil saab määrata puutüve ümbermõõtu? Kuidas? 

Lastele antakse erineva pikkusega paelad ja palutakse üles leida puu, mille tüvi vastab nööri 

pikkusele. Neile, kes ülesande õigesti täidavad, antakse mängunupp, käbi, tõru vms. Mängu 

korratakse mitu korda. Iga kord vahetatakse laste käes olevaid paelu. Võidab see, kes on 

kogunud kõige rohkem mängunuppe. 

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

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

mustrit. 

5.2. „KUUSK“ – laps oskab joonistada natuuri ja kujutluse järgi. 

5.3. „KÄBI“, „KÄBID KORVIS“  jne- laps oskab voolida piklikkuvormi, tükeldada, voolingut 

siluda, ühendada tükke (vars ). 

5.4. „KÄBID KUUSEL“ , jne- laps oskab teha 

ühistööd, tunneb liimimisvõtteid, kasutada 

kääre, lõigata mööda joont, lõigata piklikku 

vormi paberist. 

5.5. „JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada 
ornamenti, oskab rebida ümarvormi 

5.6. „JÕULUEHTES KUUSK“ 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED KUUSEPUUST 
 

6.1. „Kasva, kasva kuusekene“  

Kasva, kasva kuusekene. 
Kasva rõõmuks kõigile. 
Suvel varju anna linnule. 
Talvel salapaigaks ole päkapikule. 
Kasva, kasva kiiresti. 
Sul pikka iga soovime. 

6.2.  „VÄIKE KUUSK“ Viivi Luik  

Kuuse jaoks ei ole vaja väga palju ehteid. 
 Tema ootab lahket maja rõõmu, mis on ehtne. 
  Paksust metsast meie pärast toodi teda siia. 
 Ta ei kasva meie pärast suureks mitte iial. 
 

6.3. „Kuidas tulid okaspuud?“ P.Koit 

Memme, palun loe mulle lk.10 

6.4. „Metsa jõulupuu“ Uno Leis 

Memme, palun loe mulle lk 24 

6.5. „Laanekuusk ja tehiskuusk“ Eino Tali 

Memme, palun loe mulle lk 27 

6.6 „Kuuse tegemise laul“ sõnad Ilmar Trull, viis Olav Ehala 

Vanasti, kui kuuske tehti, 

temale ei tehtud lehti. 

Lehed olid jälle otsas, 

olid teiste puude otsas. 

 

Lehed olid jälle läbi, 

okas talle jäi, ja käbi. 

Lehtpuu suviti on lehtes, 

sügiseti piduehtes. 

 

Kuusk on ikka igihaljas, 

eales ta ei ole paljas, 

ta ei oska lehtida. 

Hea on kuuske ehtida. 

https://www.youtube.com/watch?v=33LJYeLopDY   

https://www.youtube.com/watch?v=33LJYeLopDY
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1. Üks põrsas ja seitsekümmend silma peal? – kuusekäbi 

7.2. Kes on ikka igihaljas, siis kui terve mets on paljas? 

7.3 Kiigub, liigub, aga paigast ei saa?- puu 

7.4 Kõik heidavad rõivad maha, aga kolm ei heida?- kuusk, mänd, kadakas 

7.5 Kõik maailm ehib, aga kolm meest ei ehi?- kuusk, mänd, kadakas 

7.6 Kuigi pakane on väljas, tema alati on haljas; ei ta kanna, kaota lehti, okkad on teda ikka 

ehtind; okstel väiksed kenad käbid, vaatab orav ikka läbi?- kuusk 

7.7 Siis kui talvel mets on paljas, tema ikkagi on haljas; metsale on eheks ju tema roheline 

kuub?- kuusk 

7.8 Keda ehitakse aastas vaid üks kord?- jõulukuusk 

VANASÕNA: käbi ei kuku kännust kaugele. 

7.9 Tuleb koos kingitustega, särab heledate tuledega; ehitud ja imekena, aasta lõpus kõige 

tähtsam?- jõulukuusk 

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
8.1.“KUUSK TUULES“- puhumisharjutus „tuul“. Tugevasti, nõrgalt puhumine 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. KATSE „SEEMNETE KÜLVAMINE POTTI“ 

9.2. KATSE „KUS ON SEEMNED?“- kuusekäbid tuuakse tuppa ja pannakse kandikule kuivama. 

Käbi läheb toas turri ja välja kukuvad seemned. Seemnete vaatamine. Kes seemneid käbist 

kätte saavad? (orav, rähn, käbilind).  

9.3 „Uurime väikeloomi“  

Vahendid: luubid, väikesed purgid. 

Õpetaja jagab lapsed paaridesse ja annab igale paarile väikese purgi. Lapsed otsivad 

puukoore pragudest, kivide alt, mullast, lehekõdust või mujalt ühe väikelooma ja püüavad 

selle ettevaatlikult purki. Väikeloom võib seejärel ettevaatlikult ka luubi all uurida.  



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 17 

 

9.4 „Kuuse osad ja vesi“  

https://littlebinsforlittlehands.com/evergreen-science-preschool-examination-observation-

experiment/ 

9.5 „Käbid ja niiskus“ (Käbid avanevad kuivade ilmade korral ja sulguvad uuesti kõrge suhtelise 

õhuniiskuse korral). Käbid sulguvad kui on liiga niiske/märg.  

 

10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 

 
Rühm: Lepatriinud 
Vanus: 3-4a 
Kuupäev: 19.01.2016 
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, kes elavad kuuse otsas (varesepesa, orav). Kuuse- ja männikäbide võrdlus- 
kumbasid on rohkem? 
Käbide loendamine, mõisted: üleval- all, koonus. 
 
Tegevuseks vajaminevad materjalid jms.: 2 peakatet: orav ja vares, ämber käbidega, 2 suurt 
võimlemisrõngast, mänguorav, mängukaru, lumelabidad 
Tegevuse organiseerimine: Käbidega ämbri  , 2 rõnga ja lumelabidate valmispanek , 
mänguorava- ja mõmmiku peitmine kuuse juurde. 
Tegevuse käik (Käsitletavad alateemad, olulised küsimused, põhimõisted ja nende 
edastamiseks kasutatavad meetodid, mängulised võtted): Kes elavad kuuse otsas? Kas need 
linnud- loomad saavad ilma inimese abita hakkama? Käbide loendamine ja võrdlemine- 
milliseid käbisid on rohkem, kuuse või männi? 
 
SISSEJUHATUS (motiveerimine, huvi äratamine, eelteadmiste väljaselgitamine) 
Lapsed jalutavad õues- lund on palju-  puud on kaetud lumega- lehtpuudel pole lehti, 

okaspuudel on rohelised okkad (võrdlus). Lapsed võtavad kuuse juurde poolkaarde ja 

õpetaja- orav näitab kuuse osasid (latv, tüvi, juured), õpetaja- vares võtab üles laulumängu 

„Kord kasvas väike kuuseke“. Lapsed teevad liigutusi kaasa , laulavad. 

PÕHIOSA (õppimine) 
Asume lastega õue, kus algab laulu- õppemäng „Kord seisis väike kuuseke““ – lapsed teevad 
liigutustega kaasa kuuse kasvamist väikesest suureks, orava hüppamist, varese lendamist, 
karu kõnnakut. 
Mida sööb orav ja kuidas elab vares poegadega puu otsas? 
Siis aga uurime uuesti suurt kuusepuud, mis on ka talvel lume all roheline- igihaljas. Kuusk on 
kõrge tüvega, latv on ülal kõrgel, maa all on juured peidus, oksad on laiad- kaharad.  

https://littlebinsforlittlehands.com/evergreen-science-preschool-examination-observation-experiment/
https://littlebinsforlittlehands.com/evergreen-science-preschool-examination-observation-experiment/
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Lapsed leiavad mänguorava ja karu.  
Mäng „Kes korjab rohkem käbisid õigesse ringi?“ Õpetaja viskab kahte sorti: kuuse- ja 

männikäbid läbisegi lumele, lapsed korjavad ja sorteerivad need kahte ringi. Koos loendame 

käbid kokku- kuni 10- ni ja siis palju- palju … edasi. Lõpuks kutsuvad orav ja vares lapsi lumest 

koonust tegema - lumelabidate abiga. 

LÕPETAV OSA (kinnistamine, kokkuvõtete tegemine) 
Tunneme ära kuusepuu, teame, kes kuuse otsas elavad, oleme osavad käbide leidmises- 

korjamises ja  kokku lugemises, võrdlemises-  kumba on rohkem ja  oskame labidatega teha 

lumest koonust (kuusk ka koonusekujuline, alt laiem). 

 


