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

 
Talv 
Mägimäng kasvab madala hargneva või 
maapinnal laiuva põõsana, kaarjate  
okstega. Okkad paarikaupa kimbus. Käbid 
esimesel aastal kollakaspruunid, teisel 
aastal punakaspruunid. Talvekindel. 
Okastes leidub lõhnavat ainet tärpentiini 
(vänge lõhn), sel viisil hoolitseb laiutav 
põõsas, et teised taimed temalt ruumi ära 
ei võtaks. Okste koor on õhuke, vanematel 
põõsastel lõhenenud. 
 
 
 

 
Kevad 
Tolmlemine maist-juunini. Pungad 
vaigused. Käbid valmivad 15-17 

kuud hiljem. 
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Suvi 
Mändi seostatakse kollase värvusega, sest 
männi vaik on kollane ja kleepuv ning ta 

armastab kasvada liivastes kohtades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sügis 
Mägimänd talub vapralt tugevaid 
tuuli. Rohelised väiksed käbid. 
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Täiendavaid pilte: 

 

Lapsed puud uudistamas. (Märts 2018) 

        

 

Okkad on kahekaupa, 3–6 (8) cm pikkused, tumerohelised, sirged või nõrgalt keerdus, 

püsivad võrsetel 3–6 aastat. (Märts 2018) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Okas
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Käbikandvus algab päris noorelt, 6–10 aasta vanuselt. Tolmlemine toimub maist kuni juulini 

sõltuvalt mägimänni kõrgusest merepinnast. Käbid valmivad 15–17 kuud hiljem, 

tolmlemisele järgneva aasta septembris-oktoobris. Seemned varisevad novembrist kuni 

kevadeni. Käbid varisevad järk-järgult, ühe kuni kahe aasta jooksul pärast seemnete 

varisemist. Head seemneaastad korduvad kolme kuni nelja aasta järel. (Märts 2018) 
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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
 

*Nimemäng „Käbi 
teekond“ 
Vahend: käbi 
Laps , kelle käes on 
käbi, ütleb oma nime ja 
annab käbi edasi. 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, käbid.  
Mõisted sile ja krobeline, 
pika okkaga. 
 

*Mõisted puu, põõsas, 
aastaajad. 
* Laps kasutab ja mõistab kõnes 
üld- ja liiginimetust (mägimänd, 
mänd, kuusk = puud, okaspuud  

* Leia puu, leia põõsas, 
leia sarnane. 

Loovmäng „Pood“ 
vahendid: eri suuruses  
männi- ja kuusekäbid 

ja
an

  Mõisted: igihaljas, sile ja 
krobeline koor. 

Mõisted: igihaljas, talvekindel Leia loodusrajal 
igihaljad puud. 

Mäng „Täpsusvise“ 
Vahendid käbid, 
sihtmärk. 

ve
eb

r 

 Õppekäik mägimänni 
juurde (haruline, koor 
krobeline, pikad okkad) 

 Liikumismäng „Säh 
sulle käbi!“ Vahendid 
ämbrid, käbid. Igal 
lapsel on ämbris kindel 
arv käbisid, mis tuleb 
ühekaupa kellegi teise 
ämbrisse sokutada. 
Võidab see, kellel 
esimesena käbid 
ämbrist otsa saavad. 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

*Rütmiharjutus „Orav 
näksib käbi“ 
Vahndid:rütmikaardid 
Tegevus:lapsed istuvad 
ja loevad: 
Orav-põlveplaks, 
näksib-käteplaks,käbi-
sõrmenips. 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, juured.  
 
*Vaatlus- luubiga vaadata 
puu koort. 
 
 

*Mõisted   laiuva kujuga, 
kaarjate okstega  

* Matkimine: suured ja 
väikesed puud, 
põõsad. 

*Mäng“Oravad ja 
käbid“ Juhtmängija on 
orav. Teised ringis 
annavad käbi edasi. 
Juhtmängijal silmad 
kinni. Äkki hüüab orav 
“Minu käbi!“, siis ei 
tohi enam käbi edasi 
anda. Arvab, kelle 
käes, ütleb “Anna 
käbi“. Kui arvab 
õigesti, vahetuvad 
kohad. 

ap
ri

ll 

*„Käed ette“ Vahendid 
käbi,tõru. Mängijad 
ringis annavad eset 
märkamatult edasi. Üks 
mängija seisab ringi 
keskel kinni silmi ja 
annab käskluse „Käed 
ette“. Kõik sirutavad 
rusikas käe ette. Arvab 
ära kelle käes on. Kui 
arvab õigesti vahetavad 
arvaja ja peitja kohad. 

*Loodusega seotud 
elukutse aednik 

Aedniku töövahendid: 
oksakäärid (muuta põõsa kuju) 

 *Mäng loodusliku 
materjaliga“Käbiuss“ 
(korjatud käbidest 
moodustada 
maapinnale uss. 
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m
ai

 
Tunnetusmäng “Puud 
tuule käes“ (aitab 
tervikut tajuda,rühma 
tunnetada) 

Vaatlus-tolmlemine  
(mõiste selgitamine) 

  Mäng-rühmatöö. 
Korjake igaüks kindel 
arv käbisid ja 
moodustage nendest 
maapinnale erinevaid 
kujundeid. 

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

Ju
u

n
i,

 ju
u

li,
 a

u
gu

st
 

* Õues-
„Puu“tunnetusmäng 
Lapsed seisavad koos 
ringis 

 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine okas ja 
lehtpuudega. (mis on 
muutunud lehtpuudel 
lehed,õied,okaspuudel 
õitsemine,tolmlemine) 
*Piltide vaatlus: Töö 
looduses eri aastaaegadel 

*Mõisted igihaljas põõsas, 
aastaajad (alati roheline) 

* Leia puu pildi järgi 
(Lapsed vaatavad pilti 
ja leiavad lasteaia alalt 
pildil oleva puu) 

Loovmäng „Pood“ 
(rahad kuuse ja 
männikäbid) 
Mäng „Salati 
tegemine“ (okkad)  
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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, hargnevad oksad, 
pikad okkad, väiksed käbid. 
*käbi uurimine  (seemned) 
 

*Mõisted käbi soomused, käbi 
seemned.  
*Puu viljad (käbid) 

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

o
kt

o
o

b
e

r 

Nime ja 
perekonnanime 
nimetamine „Käbi 
teekond“ lapsed 
annavad ringis käbi 
käest kätte ja 
nimetavad enda 
perekonnanime. 

Vaik-käbid vaigused  Liikumismäng 
„Käbikuningad“. Käbid 
on maas laiali, lapsed 
jooksevad nende vahel 
ringi. Kui kõlab signaal, 
peab iga laps leidma 
endale käbi. 

 

n
o

ve
m

b
er

 

 „Õppekäik õuealal“ 
tutvumine okaspuudega-
mägimänd, mänd, kuusk. 
Oksad, okkad, käbid. 

 * Teatejooks käbidega. Õppemäng „Pikem või 
lühem“ Lapsed peavad 
vastavalt õpetaja 
öeldule leidma vastava 
pikkusega eseme. 
Pärast võrreldakse 
käbiga. 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 
3.1 “Oravad ja käbid“ (vaata märtsi kuu). 

Mängu eel võib rääkida, millest oravad toituvad, võrrelda orava söödud käbi põõsa all oleva 

käbiga. Miks need käbid just niimoodi välja näevad!? Tutvuda orava eluviisiga suvel ja talvel, 

kuulata luuletust või lugu oravast jne. 

3.2 „Intervjuu põõsaga (puuga)“- põõsaga saab teha intervjuud. Alustada tuleb ühest 

küsimusest, hiljem võivad intervjuud muutuda pikemaks ja mitmekesisemaks. Vastavalt 

lapse vanusele võime me sõnastada küsimuse ise või lasta selle lapsel endal välja mõelda. Et 

vestlus põõsa (puuga) on kahe elusolendi vaheline vaikne vestlus, siis ei tohi me sundida 

lapsi teiste kuuldes rääkima, mida ta küsis ja millise vastuse sai. Kui aga  küsimus on arutlev 

ja põhineb laste teadmistel ning kogemustel, mingil kindlal teemal, siis võib paluda lastel 

puult saadud vastuseid ka kaaslastele edastada. 

3.3 “Täidan, täidan laeva ...“- laps oskab kiirelt reageerides leida sobiva sõna. 

     

4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
4.1.  ÕM „PÕÕSA  MÕÕTMINE“ ( ringi ümber põõsa)) Eesmärk: mitu last teevad ringi ümber 

põõsa?  

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 või mägimänni käbide 

leidmine teiste käbide hulgast) 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ (rühmitada käbisid (kuuse ja mägimänni) ühe tunnuse alusel- 

värv; kuju; suurus, ka pikkuse järjekorras: väike-suurem-veel suurem või 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. 

4.7.ÕM „MITMES?“ eesmärk: käbi 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 „KÄBIKANDMISE MÄNG“ 

 Lapsed jagunevad kaheks rühmaks (paariks loe). Nr 1-d on KUUSED ja nr 2-d on MÄNNID. 

Lapsed saavad vastavalt märgistatud ämbrid. Mängu kärgus korjavad lapsed õigeid käbisid 

(ämbril vastav silt) ja viivad need vastava puu juures olevasse tähistatud korvi. Mäng kordub 

kui lapsed on vahetanud ämbrid. 

4.10 Mäng „PUUD TUULE KÄES“ 

 Tuul puhub eest, tagant, tere-käe poolt. Tuul on tugev, tuul on nõrk. Lapsed teevad 

vastavaid liigutusi. 

4.11 „LEIA PAAR“ 

Maas lebavad segamini kuuse- ja mägimännikäbid ning kuuse- ja mägimännioksad. Lapsed 

otsivad õiges paarid käbide ja okste hunnikust ja näitavad neid õpetajale. 

 

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

5.1. „KÄBI“- laps oskab pliiatsi või pintsliga piklikku vormi joonistada. 

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

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

5.4. „KÄBID  KORVIS“ - laps oskab voolida ümarvormi, tükeldada, voolingut krobeliseks 

muuta.  

5.5.“KÄBID PUUL“  - 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 

5.7.“KÄBI“- laps kasutab viltimistehnikat 

5.8 „LUMEHELBED“ männioksaga trükkimine 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED MÄGIMÄNNIST 

6.1. „Mägimänd“  

       Kuigi pakane on väljas, 

       olen mina ikka haljas. 

 

       Ei ma kanna, kaota lehti, 

      okkad on mind ikka ehtind. 

 

      Okstel kenad väiksed käbid 

      vaatab orav hoolsalt läbi. 

 

6.2. P. Koit “Kuidas tulid okaspuud?“ Kogumik „Memme, palun loe mulle“ lk.10 

6.3. „Kasva, kasva männikene“ 

       Kasva, kasva männikene. 

       Kasva rõõmuks kõigile. 

 

      Suvel varju annan linnule. 

      Talvel salapaigaks olen päkapikule. 

 

      Kasva, kasva kiiresti 

      Sul pikka iga soovime. 

 

6.4. „Männid“  O.Arder 

Männid on kõverad, männid on sirged. 

Männid on madalad, männid on kõrged. 

 

Männipuu viljaks on teadagi käbi, 

Potsti ja ongi mu lauluke läbi. 

 

6.5 „Armas sõber, tule sa“ 

   Armas sõber, tule sa 

   käbimängu mängima! 

 

   Käbi ootab, tule juba. 

   Muidu õues olla igav. 
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
 

7.1. Mõista, mõista,  kellel krobe kasukas? (mägimänd) 

7.2.  Kiigub, liigub, aga paigast ei saa? (põõsas, puu)  

7.3.  Olgu talvel, olgu suvel, ikka olen okkaline? (okaspuu) 

7.4.  Üks põrsas ja seitsekümmend silma peal? (käbi) 

7.4.  Kolm tüdrukut seisavad ühes riides nii suvel kui ka talvel? (kuusk, mänd, kadakas) 

7.5.  Kuuseokkad kasvavad ühekaupa, aga männiokkad on kaksikud. 

7.6. Olgu talv või olgu suvi, ikka olen roheline. (okaspuu) 

 

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
 

8.1.“MÄGIMÄND TUULES“- puhumisharjutus „tuul“. Tugevasti, nõrgalt puhumine 

8.2  „MÄNNIKÄBI“ 

Muri-mari, muri-mari                         mõlema käe nimetissõrmedega näidata vaheldumisi üles 

männikäbi                                            mõlema käe nimetissõrm ja pöial vajutada kokku eraldi 

ongi, ongi talv nüüd läbi                    lehvita 

kevadel lähme metsa kõndima       sammumine kohapeal 

sipelga peale ei astu ma                    parema käe nimetissõrm püsti 
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9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

 

9.1. KATSE „MÄGIMÄNNI SEEMNETE KÜLVAMINE POTTI“ 

9.2. „ÜLESANDEID MEELTELE“ 

Uuri, loenda, vaata, nuusuta, kombi. 

1.Mis on ümbruses kõige tumedam/heledam roheline põõsas, puu? 

2.Järjesta puud kõige tumedamastvärvist heledamani. 

3.Mis puu see on? (tüve koore, okste kompimine) 

4.Kas tunnete ,et puul on lõhn? 

9.3. „MUID MÄNGULISI ÜLESANDEID“ 
1.Too paaris arv männiokkaid 

2.Too paaritu arv okkaid 

3.Too rohkem kui 2 (3,4…) männikäbi 

4.Too midagi, mis nägi eelmisel aastal välja samasugune kui praegu. 

5.Nimeta midagi, mis näeb täna välja nagu homme. 

6.Mine põõsa, puu juurde mis on igihaljas( roheline suvel,talvel) 


