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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talv 

 
Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvi 

 
Sügis 
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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
 

*Nime tutvustamismäng 
„Pärna teekond“ 
Vahend -pilt 
Laps , kelle käes on pilt, 
ütleb oma nime ja annab 
pildi edasi 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad.  
Mõiste-raagus 
Mõisted sile ja krobeline 
 

*Mõisted puu, põõsas, 
aastaajad 
* Laps kasutab ja mõistab 
kõnes üld- ja liiginimetust                   
( pärn, tamm, kask = puud) 

* Leia puu, leia 
põõsas 

Loovmäng „Pood“ 
vahendid: eri suuruses 
lehed 

ja
an

u
ar

, 

ve
e

b
ru

ar
 

 

 Vaatlus- Oksad 
Puu osade kordamine - tüvi, 
oksad.  
 

Mõiste-raagus 
Mõisted sile ja krobeline 

  

2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

 

m
är

ts
, a

p
ri

ll,
 m

a
i 

 

 
 
 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Kordame  puu osi- tüvi, 
oksad- Tutvume - juured, 
pungad, lehed, õied, latv  
*Vaatlus- pärnaõis 
*Loodusega seotud 
elukutse- aednik 

*Mõisted:  pungad puhkevad, 
aastaajad 
*Loodusega seotud elukutse- 
aednik 
*Vestlus „Pärn“ 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 
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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
   

 
 
 
 

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

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 

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

2.4 SÜGIS 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

se
p

te
m

b
e

r 

*Nime 
tutvustamismäng 
„Pärna teekond“ 
Vahend -pilt 
Laps , kelle käes on 
pilt, ütleb oma nime 
ja annab pildi edasi 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, värvilised lehed, 
õunad. 
 

Pärnaga seotud sõnade 
häälimine. (pärn, puu, tüvi, oks 
jne). 
 

* Lehtede korjamine Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
lehed 

o
kt

o
o

b
e

r,
 

n
o

ve
m

b
e

r 

 Vaatlus- pärna lehed 
 
Vaatlus- puu tüvi 
 
 
 

„P nagu pärn“ erinevate puude 
nimetamine, lapsed vastavad, 
milline neist on P tähega. (paju, 
tamm, pihlakas, kastan jne). 

* Lehtede korjamine, 
riisumine 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

3.1.“Tuul ja lehed“-puhumismäng 

Lehed on maas ja lapsed peavad oma lehte puhuma kokkulepitud jooneni või hunnikusse. 

3.2. „Tuul ja lehed“ 

Lapsed seisavad ringis, igaühel käes  puu leht (vaher, kastan, kask, pärn). Keskel on ilma 

lehete juhtmängija (õpetaja), kes käib ringi ja räägib: „Tuul käib ringi meie õues, korjab 

sügislehti põue“ Lapsed küsivad:“Millist lehte tahab tuul?“ Tuul vastab :“Seda lehte tahab 

tuul, mis meil kasvab vahtrapuul“. Kõik lapsed, kellel on vahtraleht lehvitavad oma lehti jne. 

Suuremad lapsed võivad juhtmängija välja vahetada. 

3.3. „Pärna vaatlus“ 

Leia üles pärnapuu. Pärnaõite vaatlus, nuusutamine (magus lõhn).Mida saab õitest teha? 

(tee). Millal juuakse pärnaõie teed? (kui oled haige). Kõik koos juuakse termosest teed. 

3.4.  Õm „Puu-uurija“ 

Eesmärgid: Laps oskab kasutada luupi puukoore, -lehe, -oksa, õie uurimiseks. Laps oskab 

kirjeldada vaadeldavat puud.  

Osalejate arv: kogu rühm 

Vahendid: luubid, erinevad puud õuealal 

Mängu käik: Iga laps leiab endale vaadeldava puu alt luubi. Koos õpetajaga arutletakse selle 

üle, mida luubiga teha saab ning seejärel saavad lapsed oma luupidega uurida/vaadelda 

puukoort, -lehte, -oksa, õit ja puu ümber olevat muru, kus pesitsevad ja elavad erinevad 

putukad. Peale vaatlemist/uurimist on laste ülesandeks nähtut kirjeldada õpetaja poolt 

esitatud suunavate küsimuste abil. 

3.5 PUU UURIMUSTÖÖ – PUUD JUTUSTAVAD 

Juhendajale:Keskendutakse ühele puuliigile. Esmalt räägib juhendaja pärnast (legendid,mida 

pärnast saab? Kuidas kutsuti vanasti pärna veel? – kaasates sellesse aktiivselt lapsi) Kõige 

esmalt on mängusosalejatele mõistatus. Seejärel otsivad lapsed ümbrusest pärnapuu, 

uurivad seda. 

3.6  Tantsud Puulehtedega 

Mängu käike: 

I Variant 

Laual erineva suurusega lehed. Õpetaja jagab lehed lastele: Kellele annab väikese lehe, see 

on väike leht, kellele annab suure lehe, see on suur leht `` Lehed lendama!`` Mõne minuti 

pärast hüüab õpetaja `` Väikesed lehed minu juurde!``. Lapsed väikeste lehtedega jooksevad 
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õpetaja juurde ja moodustavad ringi. Edasi kogub õpetaja samal kombel enda juurde suurte 

lehtedega lapsed. ( Mängub saab mängida värvuste järgi ja kujude järgi) 

3.7. Mõmmi leidis lehe! 

Mängu käik: 

Käpiknukk ( karumõmm, siil jne) võetakse jalutuskäigule kaasa. Metsas, aasal või 

mänguväljakul paneb õpetaja käpiknukust karumõmmile ühe lehe ja ütleb lastele: `` 

Vaadake, meie karumõmm leidis ühe lehe. Mis puu leht see on? Mõmmi palub teid, et teie 

talle veel palju selle puu lehti otsiksite.`` Kui lapsed toovad teistsuguseid lehti, sisi karu 

mõmiseb ja raputab pead ja palub ülesande õigesti täita.  

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 lehtede sorteerimine) 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ (rühmitada lehti 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: lehtede loendamine kuni 12-ni. Liitmine ja lahutamine. 

4.7.ÕM „MITMES?“ eesmärk: suure lehe leidmine reast. Küsimus mitmes? Küsimustele 

viimane ja eelviimane vastamine. 

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

4.9. Vaatle puud kaugemalt. Millist geomeetrilist kujundit meenutab puu võra sulle kõige 

rohkem?  Värvi see kujund roheliseks. ( Joonis 1. KASK, SAAR; Joonis 2. KUUSK; Joonis 3. 

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

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

mustrit. 

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

5.3.“ÕIED PUUL“- laps oskab teha ühistööd, tunneb liimimisvõtteid, kasutada kääre, lõigata 

mööda joont, lõigata ringi ruudukujulisest paberist. 

5.4.“JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada ornamenti, oskab rebida ümarvormi 

5.5. KOORE MUSTER- Laps saab paberi ja võtab kaasa rasvakriidi. Õues paneb paberi 

puupeale ja värvib rasvakriidiga ning tööle jääb puu koore muster. 

5.6. LEHED PUUL- Laps oskab joonistada natuuri, kujutluse järgi. Oskab kleepida puulehti 

enda joonistatud natuurile. 

5.7. LEHEKUJULISED KAARDID- laps joonistab lehekontuuri paberile. Murrab värvilise paberi 

pooleks, lõika välja lehekuju ja kleebib kuivanud puulehe paberile.  

5.8. LEHEPUU- Rebib pruunist paberist tükid ja kleebib wc paberi torule. Torust saab puutüvi 

ja puutüvele kleebib lehest võra. 

5.9. LEHEPURUPILT – kuivanud lehepurust saab moodustada paberile pva-liimi abil mistahes 

pilte, tähti jms.  

5.10. LEHEJÄLJED – v: aluspaber, guaššid, švammitükk, puulehed. Asetada puuleht paberile 

ja tupsutada švammitrükis guaššidega üle ääred.  
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED PÄRNAPUUST 

6.1. Luuletus PÄRNAÕIETEE 

Pärn õitseb, õitseb kohinal. 

Ta õites tööl on nohinal 

musttuhat kollast mesilast 

ja neli helepruuni last. 

 

Saab õisi täis nii kott kui korv 

ja meega täitub kärjekorv. 

Suur lõhnav puu teeb summ-summ-summ, 

mee järgi õhkub lastesumm. 

 

Nüüd sügis tuleb gripita- 

ei nende kurgud kipita, 

kes söövad pärnaõiemett, 

kes joovad pärnaõievett. 

 

Morn nohu kükib põõsa all, 

meel kohutavalt kurb on tal: 

„Pean kaugemale reisima – 

võin haigeks teha teisi ma, 

kuid kättesaamatud on need, 

kes joovad pärnaõieteed...“ 

 

6.2. „Pärn“ (P.Voronko) 

Kasvasin ma pärnakene 

sale ja nii peenikene.  

Ära murra mind! 

 

Päeva keskel minu varjus 

eal ei ähvarda sind kuumus. 

Las ma sirgun veel! 

 

Suvel õitsele ma puhken, 

mesiõied on mul uhked. 

Hoia, kaitse mind!  
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
 

7.1. Pesa maas, munad taevas (õitsev puu) 

7.2. Sellel puul on südame kujulised lehed. Puu õitel on raviv toime. Tema õitest keedetakse 

ravimteed. Mesilased koguvad suure osa oma saagist just  tema õitest. Ta on  kõige kergem 

puu. (Pärn) 

7.3. Suvel kasukas seljas, aga talvel olen paljas? (lehtpuu) 

7.4. Talvel paljas, suvel haljas? (lehtpuu) 

7.5. Talvel vaene, suvel rikas? (lehtpuu) 

7.6. Sügisel toidab, talvel soojendab? (puu) 

7.7. Kevadel rõõmustab, suvel jahutab? (puu) 

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

7.9. Suvel kuub tal roheline, saabub sügis – sünnib ime, kuub nüüd päris kirjuks läheb. Kirjult 

seda kannab vähe. Varsti selle viskab maha, talvel paljalt olla tahab? (lehtpuu) 

7.10. Kasvades nad rohelised, maha langedes kollased, maas lamades muutuvad mustaks? 

(puulehed) 

 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
 

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

8.2. Käemäng „Puulehed tuules“ – matkime kätega puulehtede hõljumist.  

8.3. Rütmiharjutus – põlve- ja peoplakse kasutades silbitame  laused nt. „vinge sügistuul“, 

„pärna leht“ jne.  
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9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

 

9.1. Tööleht „Kas tunnete lehti?“ 

9.2. Värvimispilt „Pärnapuu“ 

9.3. Värvimispilt „Pärnaõis ja pärnaleht“ 

9.4. Tööleht „Joonista puule lehed, kirjuta juurde puu osad“ 

9.5. Tööleht „Ühenda numbrid omavahel, värvi“ 

9.6. Tööleht „Joonista lehe teine pool, mis puu leht on?“ 

9.7. Tööleht „Leia õuealalt vastav puu, kirjuta nimi kontuurile“ 

9.8. Tööleht „Leia õuealalt vastav taim, kirjuta kontuurile rühmaplatsi nimi“ 

 

10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 

„PÄRNAPUU PUNGADE VAATLUS“ 
 
Rühm: Õiekesed 
Vanus: 4-5 
Kuupäev: 07.03.2018 
 
Tegevuse teema: 
„Pärnapuu“ 
 
Eesmärgid:  
Laps oskab pildi järgi leida pärnapuud. 
Laps saab teadmisi puupungade arengust. 
Kinnistuavad mõisted: oks, tüvi, võra, juured. 
 
 
Tegevuse käik: 
 
Lapsed vaatlevad pildilt pärnapuud ning saavad ülesandeks leida samasuguse võraga puu 
lasteaia hoovist. Koos minnakse otsima. 
 
Õpetaja: 
 
“Sügisel langevad lehed maha, sest talvel on külm. Lehed ei saa külmaga kasvada. Talvel on 
lehtpuude okste küljes pungad. Igal puuliigil on pungad erineva kujuga. 
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Pungad on kaetud pungasoomustega, need kaitsevad punga. 
Kevadel muutuvad ilmad soojemaks. Siis pungad paisuvad. Pungadest arenevad lehed on 
algul väikesed. Väikesed lehed kasvavad järjest suuremaks. 
Oksa tipus on ladvapung. Ladvapunga abil kasvab puu pikemaks. Oksa külgedel on 
külgpungad. Külgpungadest kasvavad külgoksad. Mõned pungad on õiepungad, neist 
kasvavad õied. 
Pärnapuu pungad on ovaalsed, kuni 0,6 cm pikad, kollakas- või punakaspruunid. 
 
Koos arututakse kas puu on noor või vana. Puu on vana kuna on väga suur ja oksad on kõrgel. 
Õpetaja abiga tõmmatakse oks alla ja lapsed saavad luupidega uurida pungasid. Pärast 
võetakse puult mõned pungad ja tehakse katki, ning uuritakse mis seal sees on ja mis värvi 
punga sisu on. 
 
Lõpetus: 
 
Tehakse ring ümber puu. Õpetaja küsib õpitu kohta kinnistavaid küsimusi (millised aastaajal 
tekivad pungad, mida on vaja, et pungad avaneksid, mis värvi oli punga sisu, millised on puu 
osad). 

 


