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

 

 
Talv 

 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi 

 

 
Sügis 
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Peaaegu pooled Eestimaa metsadest on männikud. Tähendab: männipuid on kõige 

arvukamalt. 

Võib öelda, et mänd on tõusnud puuliigiks number üks tänu visadusele. Männikuid laiub 

purukuivadel liivasossidel, mida kutsutakse nõmmedeks ja lirtsuvail sooaladel, mida 

nimetatakse rabadeks. Kui neis paigus ei haljendaks männimets,  oleksid need lagedad. Ükski 

teine puu liik seal metsaks kasvada ei suuda. 

 Mõnikord,  kui oled kaua soos rännanud ja istud mättale jalgu puhkama, võib juhtuda, et 

tunned midagi istmiku all torkimas. Asja uurides leiad, et mätta seest ulatuvad välja haljad 

männiokkad. Selgub, et need on imetillukese männipuu oksatipud. Suurem osa puukesest on 

peidus turbasambla kuhilas. Oled kogemata istunud männi latva! Kui aga männiseeme satub 

viljakamasse mulda, võib ta tüvi sirguda kõrgemaks, kui Lasnamäe majamürakad. Eesti pikim 

teadaolev mänd kasvab Tartumaal Järvjala metsas ja selle kõrgus ulatub üle neljakümne 

kolme meetri. Miks mänd eluvõitluses teistest puudest paremini toime tuleb? Edu saladus 

peitub mullas. Umbes kolmandiku kogu puust moodustab juurestik. Võimas peajuur tungib 

otse maasügavusse nagu ankur. Seetõttu on mänd tormile hulga vastupidavam, kui kuusk. 

Männi külgjuured mullas ulatuvad palju kaugemale kui külgoksad õhus. Nendega ammutab 

mänd endale eluks vajaliku  toidu kokku ka seal, kus teistele puudele seda ei jätku. 

Kui männi juur mullast lahti kaevata, on näha, et see on mähitud otsekui hallika vildi sisse. 

See on seeneniidistik. Paljudel taimedel on juurte küljes juurekarvad, millega nad imavad 

mullast vett. Männijuurtel neid pole, nende aset täidavad seeneniidid. Ilma seente abita 

sureks mänd janusse. Aga männi ja seente koostööst on kasu ka seentele. Nemad saavad 

männi juurtelt  mõningaid oma eluks vajalikke toitaineid. Seeneliike, mis männiga kooselu 

elavad, on kokku ligi viiskümmend. Tuntum neist on tumepruuni kübaraga männiriisikas. 

 Veel üht männi olulist iseloomujoont näitab tema võra. Oksad tüvel ja oksad võrsetel 

paiknevad hästi hõredalt. Iga oks ja okas sirutub selliselt, et tema peale langeks võimalikult 

ohtralt päevavalgust.  Mänd on  valgusenõudlik  puuliik.  Viljakal maal sirgudes ning teiste 

puude varju jäädes, hakkab mänd kiratsema ja hääbub viimaks sootuks. Isegi ühe ja sama 

puu oksad, mis jäävad liialt ülemiste varju , kuivavad ära. Sellepärast ongi vanema 

metsamänni tüvi enamasti alt  ja keskosast oksteta. Kui võrrelda kuuse ja männimetsa, siis 

mõjub kuusik tumeda ja süngena, männik heleda ja helgena. Männid vajavad iseenda jaoks 

nii rikkalikult valgust, et seda jagub külluses veel metsa allagi. 

 

  



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 6 

 

Täiendavaid pilte:  

 

Männikäbid. 

 

Männioks. 
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Õitsev mänd. 

 

Männikoore muster. 
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Männimets. 

 

Okaste ja pungade uurimine. Päikeselapsed, 1.03.2018 

• Kuidas tunduvad okkad katsudes? – pehmed, otsad teravad. 

• Kuidas paiknevad männiokkad? – Kahekaupa kimbus 

• Kui pikad on okkad? -3-7 cm – meie männil 4 cm, mõõtsime joonlauaga. 

Vaatlesime punga, mis on pruuni värvi ning terava tipuga. 
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Puu alla oli kukkunud väike oks, mille tuppa kaasa võtsime ning mida uurisime. 
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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 

„Männi teekond“ 

Vahend -käbi 

Laps , kelle käes on 

käbi, ütleb oma nime ja 

annab käbi edasi 

 

*Õppekäik õuealal- 

Tutvumine puu osadega- 

tüvi, oksad. Mõiste-raagus- 

haljas. 

Mõisted sile ja krobeline 

 

 

*Mõisted puu, põõsas, aastaajad 

* Laps kasutab ja mõistab kõnes 

üld- ja liiginimetust ( männipuu, 

kask = puud) 

* Leia puu, leia põõsas Loovmäng „Turg“ 

vahendid: eri suuruses 

käbid (kuusekäbi. 

männikäbi) 

ja
a
n

u
a
r 

 „  Sõber käbi“  Laps, 

kelle käes on käbi,  

kiidab üht oma                  

rühmakaaslast. 

 

„Õppekäik tiigi äärde“ -          

tutvumine kohaga, kus 

kasvab palju mände. Mõiste 

männik, okste asetus 

 „Puukull“ Kompimismäng                       

„ Tunne käbi.“                              

(laps eristab kompides 

käbisid) 

v
ee

b
ru

a
r 

„ Käbitelefon.“ Laps, 

kelle käes on käbi, 

helistab sõbrale ja palub 

tal üht lihtsat harjutust 

näidata, mida teised 

matkivad                           

( virgutusmomendiks) 

 

„Männimets“                              

pildi vaatlus, võrrelda 

kuusemetsaga. 

 „ Täida anum 

käbidega.“ ( 2-4 

võistkonda viivad 

käbisid ühekaupa 10 

meetri kaugusele 

korvi) 

Osavusmäng „ Taba 

korvi.“                                       

( täpsusvisked korvi) 
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2.2 KEVAD 

 

kuu 
 
HOMMIKURING 

 

    MINA JA KESKKOND  

 

         KEEL JA KÕNE 

 

         LIIKUMINE 

 

           MÄNG 

m
ä

rt
s 

* „Perekonnanimi.“             

Käbi liigub käes kätte ja 

laps ütleb oma 

perekonnanime. 

 

 

*Õppekäik õuealal- 

Tutvumine puu osadega- 

tüvi, oksad, juured, pungad, 

lehed- okkad, õied, latv  

*Vaatlus- männi õis 

*Loodusega seotud 

*Elukutse- aednik 

 

*Mõisted   pungad 

puhkevad, aastaajad 

* suured ja väikesed puud, 

põõsad 

Võistlusmäng „ 

Käbide sorteerijad.“                        

(2-4 last sorteerivad 

kahte hunnikusse 

männi ja 

kuusekäbisid.) 

a
p

ri
ll

 

„Nädal.“                      

Käbi liigub käest kätte 

kas edasi või tagasi ja 

lapsed ütlevad järjest 

nädalapäevi. 

Vaadelda männi okaste 

asetust, võrrelda kuusega. 

*Mõiste -igihaljas „Me kõnnime ümber 

männipuu .“                                  

( lauldes kõnnitakse ümber puu, 

laulu lõppedes moodustatakse  

kuju, parim kuju saab 

männikuningaks, kes  valib uue  

kuju )  

 

„ Tuba koristamas.“     

( 2 last korjavad 

suletud silmadega 

nende ette põrandale 

asetatud käbisid.) 

m
a

i 

„Loendame kümneni.“ 

Käbi liigub käest kätte 

kas edasi või tagasi laps 

leiab õige numbri mis 

eelneb või järgneb 

öeldule. 

 

Mändide liigid. Vestlus teemal                          

„ Mida saame 

männipuult.“ 

Mäng „Kes on kiirem.“                            

( 2 kolonni jooksevad ühekaupa 

või ussina ümber männipuu ja 

tagasi) 

„Loomaaed.“                              

( liivakastis-pulkadest 

aiad, käbiloomad.) 

  



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 12 

 

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

ju
u

n
i,

 j
u

u
li

, 
a

u
g

u
st

 

* „Mis on minu 

ümber“ käbi liigub 

käest kätte ja iga laps 

ütleb ühesõnaliselt,  

mida ta enda ümber 

näeb. 

 

   

*Õppekäik õuealal- 

Tutvumine puu osadega- 

tüvi, oksad, rohelised 

lehed/okkad 

 

*Piltide vaatlus: Töö 

looduses eri aastaaegadel 

*Mõisted lehtpuu, okaspuu, 

põõsas, aastaajad 

* “Leia puu pildi 

järgi“ 

 

Loovmäng  „ Ostame 

liivakooke.“                       

(makstakse  käbides) 

2.4 SÜGIS 

 

kuu 
 
HOMMIKURING 

 

    MINA JA KESKKOND  

 

         KEEL JA KÕNE 

 

         LIIKUMINE 

 

           MÄNG 

se
p

te
m

b
er

 

*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, käbid. 

 

 

*Mõisted käbi soomus, käbi 

seemned.  

* Käbide korjamine Loovmäng „Turg“ 

vahendid: eri suuruses 

käbid. 

o
k

to
o

b
er

   *Mõiste- okaspuu 

 

 

 

*Mäng „Jõua üle 

silla.                                           

(2-4 last võistlevad üle 

võrdse arvu käbide  

koosjalu hüpates) 

 

n
o

v
em

b
er

  Õppekäik- raagus ja 

igihaljas puu 

*Lehtpuu ja okaspuu- vaatlus 

 

 

 

„Kurviline tee.“                         

( lapsed jooksevad 

sikk-sakk käbide 

vahel) 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

3.1. „MÄND ÕUES“ 

Leia puu, mis okkaid kannab. Leia midagi, mis on selle puu otsast kukkunud (okkad, käbid, 

oks). Nuusuta, kuidas puu koor lõhnab! Puu koore vaatlus luubiga. Koor on krobeline. 

3.2.  ``KUHU ISTUTAME PUU`` 

Eesmärk: laps tunneb ja oskab liigitada puid kasvukoha järgi- viljapuud ( õuna-, pirni-,ploomi-

,kirsipuud) ja metsapuud, okaspuud (mänd, kuusk, kadakas), lehtpuud ( kask, tamm, kastan, 

vaher, sirel, pihlakas). Saab hakkama puu nimetuse lugemisega. 

Vahendid: Puu kujutisega kaardid ( kaardi taha kirjutatud puu nimi), metsavana müts, väike 

käru, kodumaja ja metsloomad.  

Mängu käik: Metsavana saatis karu käruga metsaservale hulga noori puid istutama. Ta käskis 

viia aiapuud inimestele aedade juurde ja metsapuud jätta metsaservale. Karu oli nõutu. Ta ei 

teadnud, millised puud kasvavad metsas ja millised aias. Aitame teda: lapsed võtavad 

üksteise järel ``kärus`` puu kujutisega kaardi ja panevad selle ``aeda`` või `` metsa``. Lõpuks 

korrata liiginimesid.  

3.3 Mäng `` MÄNNI JUURDE`` 

Eesmärgid: 

1. Laps tutvub mägimänniga. 

2. Lapsel kinnistub Ä hääliku õige hääldamine. 

3. Laps kasutab kohamõisteid „alla, üles, kõrvale, ette, taha“. 

4. Laps suhtub lugupidavalt elusloodusesse. 

Vahendid: 

Nööri otsa riputatud väljalõigatud pääsuke, jänes, mäger, käbid. 

Mängu kirjeldus: Õpetaja läheb koos lastega  õue mändi otsima. Lapsed leiavad männi (kui 

vaja, siis abiga). Männi juures uuritakse koos, milline näeb välja mänd ja kirjeldatakse seda. 

Korraga ilmuvad männi juurde pääsuke, jänes, mäger, käbid. Lapsed nimetavad neid kõiki, 

pöörates tähelepanu Ä õigele hääldusele. Õpetaja annab jänese ühele lapsele ja ütleb, et 

jänes jookseb männi taha. Laps peab selle jänese männi taha panema. Laps räägib: „Jänes on 

männi taga.“ Edasi annab õpetaja teisele lapsele mägra ja ütleb, et mäger tahab minna  

männi ette. Laps peab selle mägra panema männi ette. Laps räägib: „Mäger on männi ees.“ 

Edasi annab õpetaja  pääsukese ühele lapsele ja ütleb, et pääsuke tahab lennata männi üles 

tippu. Laps peab selle pääsukese panema männi tippu ja ütlema: „Pääsuke on männi üleval 
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tipus.“ Ja nii edasi panevad lapsed käbisid männi kõrvale, taha, ette, üles ja alla. Pidevalt 

pööratakse tähelepanu ka Ä õigele hääldusele. 

3.4 „Mõtle loovalt“ 

Lapsed nimetavad ringis korda mööda erinevaid asju ja tegevusi, mida männikäbiga saab 

teha. Juba öeldud tegevust ei tohi korrata. Mida vanemad lapsed, seda pikem võiks olla 

mäng – see tähendab, et kui tundub, et kõik asjad on juba öeldud, siis tehakse uus ring ning 

mõeldakse veel erinevaid tegevusi välja.  

Näiteks: Männikäbiga saab täpsust visata. Oravad saavad seemneid süüa. Männikäbidest 

saab kunsti teha. Männikäbidega saab pikkust mõõta. Männikäbidest saab teha kuuseehteid. 

Jne. 

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 või männikäbide  leidmine 

teiste käbide hulgast . 

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. 

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. 

 

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

5.1.  „MÄNNIOKKAD“- laps oskab pliiatsi või pintsliga  tõmmata sirgeid okkaid oksale. 

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

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

5.4 .“KÄBI“, „KÄBI KORVIS“, „KÄBI  VAAGNAL“ jne. - laps oskab voolida ümarvormi, 

tükeldada, voolingut siluda,  vajutada lohku kerasse,  

5.5. „KÄBID  PUUL“, „KÄBID KORVIS“ jne. - laps oskab teha ühistööd, tunneb 

liimimisvõtteid, kasutada kääre, lõigata mööda joont, lõigata ringi ruudukujulisest paberist. 

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

5.7. „MÄND“- laps oskab joonistada puu tüve , oksi. 

5.8. „KÄBI.“- laps oskab voolitud kerale panna  männikäbi soomuseid. 

5.9. „PÄKAPIKK.“ Laps oskab alusele püsti asetatud männikäbile lisada näoosad ja müts. 

5.10.“VARBLANE.“  - meisterdamine männikäbist , tiivad udusulgedest. 

5.11.„KUUSEEHE“   - ülevärvitud käbi kinnitada niidi külge. 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED  MÄNNIST 

6.1. „MÄND JA KADAKAS“  Hando Runnel 

Kadakas oli kaua maa peal elanud. Ühel päeval kandis tuul ta lähedusse männiseemne. 

Seeme kukkus mulda ja läks idanema, pistis nina mullast välja ning hakkas rabinal kasvama. 

Varsti oli noor mänd kadaka kõrgune, aga ta kasvas muudkui edasi. Viimaks oli noor mänd 

vanast kadakast viis korda kõrgem ja uhkem. Kadakas oli aga nii vana, et noor mänd ei 

tihanud teda ikka veel kõnetada. Lõpuks võttis mänd julguse kokku ja küsis:“ Miks sa, 

kadakas, kiratsed; miks SINA kõrgemale ei kasva? Mis sul VIGA on? „ Kadakas ei vastanud 

midagi, aga ei kasvanud ka. Tüvest ehk tüsenes veidi , muidu jäi samasuguseks nagu oli enne. 

Mänd ootas mõne aja, aga kui vastust ei saanud, jättis ootamise ja otsustas veel ise natuke 

kasvada. Tahtis kasvada, aga äkki enam ei saanud. Miski nagu hoidis kasvu kinni ja enam ei 

saanudki. 

 

6.2. „METS“  Heljo Mänd 

Üks puu on puu, aga tuhat puud on mets. Suures metsas on tuhat korda tuhat puud. Metsa 

ma ei tohi üksinda minna , ma eksin ära. Karud ei eksi metsas ära. Mets on nende kodu, 

Metsas kasvab palju marju.  Aarikaid ja maasikaid ja mustikaid ja muid marju veel. Küll 

karudel on hea elada. Nad võivad hommikust õhtuni marju süüa. Oravad krõbistavad jälle 

pähkleid aga jänkudele  meeldivad kõige rohkem kapsad. Tillukesed jänkukapsad. Minule 

meeldivad jänkukapsad ka rohkem kui päriskapsad. 

 

6.3. „KUIDAS TULID OKASPUUD?“  P. Koit   Memme ,palun loe mulle!  Lk. 10                                                                       

 

 6.4. „METSAS“ Eno Raud 

Üks väiks poiss kõndis metsas. Ta vaatas, kuidas lilled kasvavad, kuidas liblikad lendavad ja 

kuidas sipelgad tööd teevad. 

Viimaks väsis see väike poiss ära ja istus suure männi alla puhkama. Ta istus ja vaatas hoopis 

pilvi, mis rändasid kõrge taeva all. 

Sopsti! – kukkus äkki käbi suure männi otsast alla. Kuid see polnudki männikäbi . See oli 

hoopis kuusekäbi. 

„Kuidas küll kuusekäbi männi otsa sai, „ mõtles väike poiss. „Männi otsas kasvavad ju ikka 

männikäbid.“ 
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Aga siis kuulis väike poiss männi ladvast krabinat ja vaatas üles. Ja üles vaadates nägi ta 

oravat. Nüüd oli väikesel poisil kõik selge- eks see ju orav olnudki, kes kuusekäbi männi 

otsast alla viskas. 

 

6.5. „MÄNNID“  G. Potasnikova 

Männid kasvasid kalda lähedal. Nad õõtsusid ja mühasid.  

„Aga mis on eespool? Mis on eespool?“ 

Okkad kõrgusid ladva poole, et vaadata üle metsa. Üks mänd tõusis isegi kikivarvule, nii et ta 

tugevad juured jäid paistma.  

„Aga mis eespool? Mis on eespool?“ 

Männid sirutasid end üha ülespoole, sirutasid ja sirutasid ja muutusid nõnda metsas kõige 

sihvakamateks ja kõrgemateks puudeks. 

 

7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1 Kolm neitsit seisavad ühes riides nii suvel kui ka talvel ?  ( kuusk, mänd, kadakas.) 

7.2. Mõistatus. Kuigi pakane on väljas, olen mina ikka haljas, 

                         Ei ma kanna, kaota lehti, okkad on mind ikka ehtind. 

                         Okstel väiksed kenad käbid, vaatab orav hoolsalt läbi. 

                          Olgu talvel, olgu suvel, ikka olen karvaline. 

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
8.1. „Männipuu tuules“ –puhumisharjutus, „tuul“ . Tugevasti ja nõrgalt puhudes. 

8.2 Näpumäng „Mänd“ 

Üks – üks mänd. 

Kaks – okkad männil kahekaupa. 

Kolm – kolm aastat püsivad männil okkad. 



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 20 

 

Neli – neli mändi perekonnas: mägimänd ja harilik mänd ja siberi seedermänd ja alpi     

seedermänd. 

Viis – 5 cm emakäbid pikad (3-7cm). 

Kuus – kuussada liiki okaspuid. 

Seitse – 7 cm männiokka pikkus (4-7cm). 

Kaheksa – 8-aastasel männil hakkavad alumised oksad kuivama. 

Üheksa – üheksa kasutusala männil: paberiks, ehitusmaterjaliks, vineeriks, mööbliks, kütteks, 

tehissiidiks, plastmassiks, kunstnahaks, tsellofaaniks. 

Kümme – kümme aastat läheb aega männi viljakandvuseni. 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 
 

9.1. Katse „ Kus on männi seemned peidus?“  männikäbi kuivatamine toas, kus kukuvad 

seemned välja.  

https://lemonlimeadventures.com/why-pine-cone-science-experiment-for-kids/ 

9.2. Katse „ Männi seemnete külvamine potti.“ 

9.3. „Vahutavad käbid“ Katse käbide ja söögisoodaga. 

http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/bubbling-pine-cone-science/ 

9.4. Ülesanne „Kogume loodusest“ 

https://rhythmsofplay.com/get-outside-connect-gather-treasures-for-a-nature-sensory-bin/ 

9.5. Ülesanne „Võrdle okaspuid“  

Loodusest kogutakse erinevaid näitlike materjale ning võrreldakse neid. (Käbid, seemned, 

oksad, puu kuju jms). 

https://www.mamashappyhive.com/montessori-inspired-botany-tree-exploration/ 

9.6. „Aardejaht“ 

Vahendiks erinevad puude näidised, plastik pudelid. Lapsed uurivad näidiseid ning viivad nad 

õuealal õigete puudega kokku. 

https://www.kcedventures.com/blog/name-that-tree-using-leaves-seeds-for-tree-

identification 

  

https://lemonlimeadventures.com/why-pine-cone-science-experiment-for-kids/
http://frogsandsnailsandpuppydogtail.com/bubbling-pine-cone-science/
https://rhythmsofplay.com/get-outside-connect-gather-treasures-for-a-nature-sensory-bin/
https://www.mamashappyhive.com/montessori-inspired-botany-tree-exploration/
https://www.kcedventures.com/blog/name-that-tree-using-leaves-seeds-for-tree-identification
https://www.kcedventures.com/blog/name-that-tree-using-leaves-seeds-for-tree-identification
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9.7 TÖÖLEHT  „Täida männi kohta tabel“ 

OTSI ENDALE LASTEAIA HOOVIST ÜKS MÄND JA MINE TEMA 

JUURDE. TÄIDA PUU KOHTA TABEL. OKKAD JA KÄBID VÕTA 

PUU ALT. 

 

TUNNUS  
 

MINU MÄND 

TÜVE ÜMBERMÕÕT 

SENTIMEETRITES 

(CM) 

 

OKASTE PIKKUS 

MILLIMEETRITES 

(MM) 

 

MITME KAUPA 

OKKAD KINNITUVAD  

 

KÄBI PIKKUS 

MILLIMEETRITES 

(MM) 

 

 

 

JOONISTA KÄBI KUJU 

 

MÕÕDA, KIRJUTA 

VÕI JOONISTA VEEL 

MIDAGI SELLE 

MÄNNI KOHTA 

 

  



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 22 

 

10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 

Rühm: Päikeselapsed 
Vanus: 6-7a. 
Kuupäev: 22.01.2016 
Nädala teema: Looduse rütm, loodushoid 
Valdkond/valdkonnad : Mina ja keskkond, õuesõpe, keel ja kõne 
Integratsioon: matemaatika, kunst 
Eesmärgid: laps tunneb puid lasteaia õuealal, mõisted: raagus, igihaljas, lehtpuu, okaspuu. 
Tegevuseks vajaminevad materjalid jms.: pildikaardid puude lehtedega, numbrikaardid 
mõistatustega. 
Tegevuse organiseerimine : õppevahendite valmistamine, numbriga ümbrikute kinnitamine 
puude külge. 
Tegevuse käik: (käsitletavad alateemad, olulised küsimused, põhimõisted ja nende 
käsitlemiseks kasutatavad meetodid, mängulised võtted): Mille järgi tunned ära puu? 
Milliseid puid on talvel kergem, raskem ära tunda? Kuidas eristada kuuske ja mändi? 
 
SISSEJUHATUS (motiveerimine, huvi äratamine, eelteadmiste väljaselgitamine)  
Hommikuringis said lapsed teada, millised tegevused sel päeval toimivad. Mängisime 
õppemängu „Sõnapall“, kus pall käis laste ringis käest kätte salmi saatel. Laps .kelle kätte jäi 
pall salmi lõppedes, pidi ütlema ühe puu nime. Nädala alguses joonistasid lapsed 
kunstitunnis teemal „Mänd talvel“  
 
PÕHIOSA (õppimine) : tegevuse alguses kogunesime lasteaia õueala kaardi juurde ja otsisime 
kaardilt üles puud, mille lehed olid pildikaartidel. Panime paika puude otsimise järjekorra. Iga 
puu juures tegime väikese peatuse, vaatasime , kas puu on raagus või mitte. Puu küljest 
võtsid lapsed kaasa ümbriku. Otsimine lõppes männipuu juures, rääkisime okaspuudest , 
männi ja kuuse erinevustest. Lapsed jõudsid järeldusele, et okaspuid on talvel kergem ära 
tunda, sest nad on igal aastaajal samasugused, lehtpuud aga on talvel lehtedeta (raagus). 
 

LÕPETAV OSA (kinnistamine, kokkuvõtete tegemine) : Mängisime õppemängu „Arva ära“. 
Lapsed andsid salmi „Käbi ja kägu“ saatel männikäbi käest kätte. Laps, kelle kätte jäi pall 
salmi lõppedes, ütles numbri 1-6ni , vastavast ümbrikust tuli välja  puu kohta 
mõistatusekaart, mida lapsed pidid lahendama. 
 


