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1.PIHLAKAS JA NELI AASTAAEGA  

(Pildid lasteaia territooriumil kasvavast puust) 

 

 
 

Talv 

 

 
 

Kevad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suvi 

 

 
Sügis 
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Täiendavaid pilte:  
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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
 Vestlus „Jõulupuu 

kaunistamine 
pihlakamarjadega“ 

*Õppekäik õuealal- Tutvumine 
puu osadega- tüvi.  
Mõisted sile ja krobeline. 
 
 

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

* Leia puu, leia 
põõsas 

Pildi moodustamine õues 
„Jõulupuu“ (kuivatatud 
pihlakatest kuuse kujutise 
tegemine lumele) 

ja
an

u
ar

 , 
ve

e
b

ru
ar

  Puu alt jälgede otsimine leida 
erinevaid jälgi. 

 Liikumine mööda 
tähistatud rada. 

Loovmäng „Aarde 
otsimine“ (minna mööda 
rada, mis on tähistatud 
kuivat. pihlakamarjadega) 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

Reeglite meelde 
tuletamine „Puud, meie 
sõbrad“ :  Parki lähen ma 
külla ja arvestan, et siin on 

kellegi kodu (nt lindude).  

Ma ei viska prahti maha.  

Ma ei murra oksi.  Ma võin 

puid kallistada.  Olen 
tähelepanelik ja sõbralik. 

 

*Loodusega seotud 
elukutse- aednik 

 * suured ja 
väikesed puud, 
põõsad 

Loovmäng „Arva puu 
meeldivused ja 
kurvastamine“ (mida 
meeldivat või kurvastavat 
võiks puu näha) 

ap
ri

ll 

Vestlus „Loodus tärkab“ Tutvumine puuga – 
pungad. 

*Mõisted   pungad puhkevad 
„LEHED JA OKKAD“- Mängu 

juht ütleb  puu nime ja mängija 

näitab kätega, kas tegu on leht 

(sõrmed harali) või okaspuuga 

(käed rusikas) 

 

 L/m „Puukull“ Koduks  on 
pihlakas. Puud võib 
puudutada ainult nii kaua 
kuni loed viieni, siis tuleb 
jälle jooksma minna. See 
laps, keda kull puudutab, 
muutub ka ise kulliks. 
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m
ai

 
 Õppemäng „Sorteeri 

pihlaka õis, leht ja vili“ 
(Kiletatud pildid). 
 
 

Leia sõnu 

Pihlaka all on tähed P I H L A K 

A S. Lapsed peavad 

moodustama antud tähtedest 

uusi sõnu. 

 

 Mäng „Vastused ja 
küsimused“ Õpetaja küsib 
ja kes lastest ei tea, peab 
jooksma ringi ümber 
pihlaka. Näita, kus on 
pihlaka  juured! (maa sees) 
Näita, kus on pihlaka  latv! 
(üleval, tipus) Näita, kus on 
pihlaka  tüvi! (maa peal, 
püsti) Näita, kus on pihlaka  
oksad! (tüve küljes) Kuidas sa 
saad teada, kui vana on 
pihlakas? (tüve ringide arvu 
järgi, kui pihlakas  on maha 
saetud) Millal saab pihlakas  
endale lehed? (kevadel) 
Millal pihlakas lehed maha 
langevad? (sügisel) 

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA 
KÕNE/MATEMAATIKA 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

ju
u

n
i,

 ju
u

li,
 a

u
gu

st
 

*  
 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
õied. Vaatlus- pihlaka õis 
*Piltide vaatlus: Töö 
looduses eri aastaaegadel 
 
 
 

*Mõisted lehtpuu, 
põõsas, 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/MATEMAATIKA 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

   
   

   
   

  s
e

p
te

m
b

e
r 

 *Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
leht.  
*Puuviljad meie laual- õige 
söömisharjumuse 
kujundamine 

*Mõisted „kobar“  
*Puu vili- kobar 
Nimemäng                  
„Pihlaka teekond“ 
Vahend -pihlakakobar 
Laps , kelle käes on kobar, 
ütleb oma nime ja annab 
kobara edasi 
Mitu marja? 
Pihlakamarjade lükkimine 
keeks ja marjade 
loendamine. 
 
 

L/m „Pihlaka osad“ Lapsed 
on ringis, iga laps saab endale 
1-4  ( leht, õis, pihlakamari) 
pihlakaosa nimetuse. Õpetaja 
käskluse nt „Leht!“ korral, 
vahetavad kõik lehed kohad 

Loovmäng 
„Pildistamine puuga“ 
 *Sügisnäitus 
„Kompositsioonid 
pihlakast“ 

o
kt

o
o

b
e

r 

Vestlus „Mida saab 
pihlakast“ 

Tutvumine puu osadega – 
vili (pihlakamari) 
Õm„Kompimiskotike“ 

Mitu leheringi? 
Leheringide loendamine, 
lehtedega 
arvutamisülesannete 
tegemine ja lahendamine. 

Leheringide tegemine puu 
alla. 

„Leia pihlaleheke“ vt 
kirjeldust allpool 

n
o

ve
m

b
e

r Jutt „Puudest“ (vt 
allpool) 

Tutvumine puu osadega – 
oksad.  Mõiste -raagus 
Raagus puu (jälgi läbi raagus 
okste taevast) 

  Täpsusmäng „Pihlakad 
ämbrisse“ Kes lastest 
saab marja ämbrisse, 
saab punkti. 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD ÕPPEMÄNGUD 
 

3.1. „Täidan, täidan laeva“  vahend pall. Reegel: laps, kellele pall visatakse ütleb: täidan, 

täidan laeva....... (kasepuuga, pihlakapuuga jne) 

3.2 „Puu“- tunnetusmäng 

Lapsed seisavad liikumatult nagu puud ja kujutavad koos kõiki aastaaegu. 

3.3. „Tuul ja lehed“ 

Lapsed seisavad ringis, igaühel käes  puu leht (vaher, pihlakas, 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 pihlapuul“. Kõik lapsed, kellel on pihlaka leht lehvitavad oma lehti jne. 

Suuremad lapsed võivad juhtmängija välja vahetada. 

3.4. „Leia lehe järgi puu“ 6 aastased  

E.  laps tunneb puid lehtede ja viljade järgi. Oskab puud kirjeldada. Vahendid: pildid puudest, 

viljadest 

3.5  „Pihlakad ja teised puud“  

TEEMA: Reaktsioonivõimet arendav liikumismäng teadmiste kontrollimiseks VANUS: 6 ja vanemad 

KOHT: õueväljak, objekti juures AEG: 15 min. RÜHMA SUURUS: 6 ja rohkem VAHENDID: - Mängu 

kirjeldus Mängijad jagatakse võrdsetesse rühmadesse ja nad moodustavad 2 rivi ning seisavad 

nägudega vastamisi umbes 2 meetri kaugusel. Ühed on Pihlakad ja teised on puud. Umbes 15 meetri 

kaugusele kummastki rivist tahapoole tuleb tõmmata joon. Pihlakate rivi taga tähistab see nende 

kodu, teise rivi taga puude oma. Mängujuht valmistab ette terve rea väiteid, millest osa on õiged, 9 

osa valed. Kui mängujuht hüüab õige väite, näiteks: “Pihlakas on lehtpuu!”, „Pihlaka viljad on 

õunad!“, seisavad rühmad paigal. Kui väide on vale, siis püüavad PIHLAKAD puid. See, kes püütakse 

enne koju jõudmist kinni, peab ühinema vastasvõistkonnaga. Võidab rühm, kus on mängu lõppedes 

rohkem liikmeid. 

3.6 „Fantaasiakaart“  

TEEMA: Puude kandmine õueväljaku skeemile VANUS: 5, 6 aastased KOHT: õueväljak RÜHMA 

SUURUS: 2-30 VAHENDID: paljundus raja skeemist, pliiats, kirjutamisalus Mängu kirjeldus Tutvume 

raja kaartidega. Osalejad liiguvad rajal paaridena otsides põnevaid ja fantaasiat ergutavaid kohti ning 

kannavad need oma nimetuste all raja skeemile. Pihlaka puu eriliselt ära märkida (nt punase värviga). 

Saadud fantaasiakaarte võib illustreerida ja teha neist näituse ja esitleda teistele. Mängijate 

suunamiseks võib juhendaja anda näidisloendi otsitavatest puudest (liisusalmid, värsid vm). Kel on 

paled punased? Pihlal paled punased jne 
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3.7 „Puu meie meelte läbi“  

TEEMA: Kirjeldatakse puud kasutades kõiki meeli VANUS: 6 ja vanemad KOHT: õueväljak AEG: 15 

min. RÜHMA SUURUS: 10 -20 VAHENDID: pliiatsid, paber, kirjutamisalused 10 Mängu kirjeldus Objekt 

- Pihlakapuu. Juhendaja annab 5-7 rühma liikmele ülesande leida 2-3 omadussõna, mis kirjeldaksid 

puud ühe meele abil. Mängijad saavad kohad erineval kaugusel puust. Nt üks on puu juures ja leiab 

omadussõnu kompimismeele abil, teine on puust umbes 10 meetri kaugusel ja kasutab 

nägemismeelt, kolmas seisab puu all ja kuulab jne. Ülesandeks on aega paar minutit, seejärel 

tutvustavad mängijad omadussõnu. Puud kirjeldavaid omadussõnu saab kasutada luuletuse 

kirjutamiseks. 

3.8 Pihlakakonserv  

TEEMA: Eluks vajaliku energia päritolu VANUS: 4, 5 ja vanemad KOHT: õueväljak AEG: 15 min. 

RÜHMA SUURUS: 10 -25 VAHENDID: kaanega klaaspurk kuivatatud pihlakatega Mängu kirjeldus 

Mängujuht peidab loodusesse purgi, millele on kleebitud etikett Pihlaka konserv. Rühm jaotatakse 

paarideks ja mängujuht annab suulise või kirjaliku juhendi, kuidas purki leida. Nt 5 sammu paremale, 

8 sammu otse. Juhend võib olla skeemi või plaanina. Kasutada võib viiteid kaugustele erinevates 

mõõtühikutes. Paar, kes purgi leiab, toob selle suletuna mängujuhile, süüakse koos moosi. Seejärel 

arutletakse, miks võib purgi sisu pihlakakonserviks nimetada. Oluline on tuua välja see, et ka 

linnukesed vajavad talvel toitu. 

3.9. Leia pihlaleheke.  

Lapsed on ringis, käed taga.  Üks laps on ringi sees, teine ringist väljaspool. Kes on ringist väljaspool, 

tema käes on pihlaleheke.  Ringi keskel olevale lapsel pannakse rätikuga silmad kinni. Ringist väljas 

olev laps annab lehekese kellegi kätte, kes on ringis.  Lehekese saanud laps ütleb ringi keskel olevale 

lapsele: Kulla kallis sõbrake, siin on pihla leheke.  Annan lehe sinule, sina marja sõbrale. Ringis olev 

laps peab hääle järgi minema lapse juurde, kellel leheke. Kui kohe ei saada aru, kus laps asub, siis 

võib luuletust korrata.  Kui laps leiab lehekese, siis ta võtab rätiku ära ja läheb lehega ringist välja ning 

nüüd paneb tema kellelegi lehekese kätte. Ringist väljas olev laps saab endale  pihlamarja  ja läheb 

ringi. Kelle käes oli leheke, läheb ringi keskele.  Lehekese võib edaspidi anda ainult sellele lapsele, 

kellel pole veel nina. 

4.0 Leia sõnu 

Pihlaka all on tähed P I H L A K A S. Lapsed peavad moodustama antud tähtedest uusi sõnu. 

4.1 Vaibakudumine  ( kunst, loodusõpetus ) 

Ühistöö kogu rühmale. Lapsed  jaotatakse rühmadeks vastavalt sellele, mitme puuliigi lehti 

on võimalik lähedusest leida. Rühmade esindajad võtavad loosi, mille alusel hakatakse 

korjama  loosi teel saadud puu lehti. Nendest laotakse  maha  kaltsuvaiba taoliselt triibuline  

lehevaip. Triibu  laius  sõltub kogutud lehtede hulgast, leitud lehtede värvist või võib  olla  ka  

ette  määratud. Hiljem pildistatakse või joonistatakse „kootud“ vaipa. Eriti ilusa kirju vaiba 

saab sügisel, kui puude lehed on mitmevärvilised.. 
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4.2 Puumäng  ( loodusõpetus ) 

Vahendid : erinevate puude lehed või nende aplikatsioonid. 

Ringis hakatakse edasi andma erinevate puude lehti. Juhtmängija seisab kinnisilmi ringi 

keskel ja ütleb : „Seis  „ Nüüd avab juhtmängija silmad ja küsib neilt, kelle käes on puuleht: 

„Mis puu sa oled?“  Valesti vastanud mängija on uus juhtmängija. Kui valesid vastuseid ei 

tule, valitakse uus juhtmängija. 

4.3 Tunne ära  

Vahendid : korv, karp  tekstilipikutega 

Mängijad on 3-5 liikmelistes rühmades. Korvis on puude kirjeldus, omadused ,luuletus või 

muud andmed. Iga rühma kapten võtab korvist kirja, mis loetakse läbi ja minnakse seejärel 

selle puu juurde, ,millest kirjas jutt oli. Vastuse  võib öelda ka suuliselt või joonistada või 

kirjutada asfaldile ,liivale . 

4.4 Intervjuu puuga 

Puuga saab teha intervjuud. 

Alusta ühest küsimusest, hiljem võivad intervjuud muutuda pikemaks ja küsimused 

mitmekesisemaks .Vastavalt lapse vanusele võime me sõnastada küsimuse ise või lasta selle 

lapsel endal välja mõelda. Mõnikord võime suunata lapse puu juurde vastuse saamiseks. 

Tegelikult mõtleb laps seal ise oma teguviisi üle, fantaseerib või otsib vastuseid, kuid talle 

tundub ,et puu saatis talle need mõtted pähe. Et vestlus puuga on kahe elusolendi vaheline 

vaikne vestlus, siis ei tohi me sundida lapsi teiste kuuldes rääkima, mida ta küsis ja  millise 

vastuse puult sai .Kui aga  küsimus on arutlev ja tugineb mängijate teadmistele ning 

kogemustele mingil kindlal teemal, siis võib paluda lastel puult saadud vastuseid ka 

kaaslastele edastada. 

Näiteid: Intervjuu küsimusteks: 

Mis ma peaksin tegema, et sõbraga ära leppida?  Mida võiksime teha õhtul koos perega ? 

Kas pean oma mänguasju kaaslastega jagama ? Kuidas saaksin üle oma pahurast tujust, 

jonnist ? Mida ma peaksin tegema, et teised mind jälle mängu võtaks ? Tahan saada 

tugevaks. Kuidas seda saavutada ? jne. 
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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“ (pihlakate  leidmine teiste viljade hulgast) 

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

4.7.ÕM „MITMES?“ eesmärk: Pihlaka leidmine reast. Küsimus mitmes? Küsimustele viimane 

ja eelviimane vastamine. 

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

4.9 Vahemaa mõõtmine eesmärg tutvumine mõõtühikuga- samm. Kui palju samme lasteaia 

seinalt  pihlakapuuni.  

 

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

5.1. „PIHLAKAS“ - laps oskab pliiatsi või pintsliga ringi tõmmata. 

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

mustrit. 

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

5.4. „PIHLAKAD KORVIS“ jne- laps oskab voolida ümarvormi, tükeldada, voolingut siluda, 

ühendada tükke (vars) 

5.5. „PIHLAKAD 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 
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5.7. „PIHLAPUU TÜVE KOPEERIMINE PABERILE“ Lapsed saavad paberi ja rasvakriidi, ning 

paaristööna kopeerivad  pihlapuu tüve mustri paberile (asetada  paber  vastu tüve ja hõõruda 

rasvakriidiga). 

5.8. „PIHLAKA  RAAMATU  MEISTERDAMINE“ 

5.9. „ORNAMENT“ 

6.0 „PIHLAKA LEHE TRÜKK“ 

6.1 „PIHLAKATEST KAELAKEE“ 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED PIHLAPUUST 

6.1. Katkend E. Niidu luuletusest „Pihlakas“ 

 

Ma pihlak olen, 

mis maantee veeres 

jääb ruttu raagu. 

Kuid siiski, siiski, 

kui lehed läinud, 

ma täis jään marju. 

 

6.2. „Jutt puudest“ 

„Kord läinud metsakuninga poeg laande jalutama. Äkki kogunesid taevasse suured mustad pilved ja 

hakkas sadama tihedat vihma. Metsakuninga pojale ei meeldinud märjaks saada, seega hakkas ta 

varjualust otsima. Ta nägi pihlapuud, läks tema juurde ning küsis: „Armas pihlapuu, kas pakud mulle 

vihma eest varju?“ Pihlakas vastas: „Mitte mingil juhul! Alles ükspäev käis siin külamees ja korjas mu 

marju. Kindlasti on sinulgi sama plaan.“ Metsakuninga poeg läks edasi ja nägi kasepuud. Ta küsis: 

„Armas kasepuu, kas pakud mulle vihma eest varju?“ Kask vastas: „Mitte mingil juhul! Alles ükspäev 

käis siin talumees ja korjas mu oksi vihtade tegemiseks.“ Metsade valitseja poeg läks edasi ja kuulis 

kuidas keegi teda hüüab. See oli vana mänd, kes ütles: „Hea rändur! Tule minu juurde, ma pakun 

sulle vihma eest kaitset!“ Metsakuninga poeg läkski tema juurde, kuid männi võra oli hõre ja vihm 

sadas läbi. Metsakuninga poeg tänas lahket mändi ning läks edasi. Mõne aja pärast jõudis 

kuningapoeg suure kuuse juurde, kes teda lahkesti kutsus: „Armas rändur! Tule minu tihedate okste 

alla, siis ei saa sa märjaks!“ Metsade valitseja poeg läks ja saigi varju. Kuna kuusel oli tihe võra, siis ei 

sadanud vihm sealt läbi. Tänutäheks said mänd, kuusk ja nende vennad okaspuud eluaegse haljuse. 

Aga lehtpuudel lubati roheline olla vaid pool aastat.“ 

6.3. „Pihlakas“ 

Pihlakat on juba ammustest aegadest saati koduaedadesse istutatud, sest teda on peetud pühaks 

ning usutud tema maagilisse kaitsejõusse. Pihlaka puit on suhteliselt kõva ning seetõttu valmistati 

sellest vanasti tööriistu ja ka mööblit. Pihlakas aitab tõsta organismi üldist vastupanuvõimet ja 

seetõttu kasutatakse marju rahvameditsiinis. Paljudel pihlakatel jäävad ilusad marjad talveks külge ja 

neid söövad meeleldi linnud. 

6.4 Lühiluuletus „Pihlakast“ 

KINKIS MARJA PUNASE MULLE PIHLAPUU  
MÕTLESIN – SEE MAGUS ON, KUID MÕRUKS TEGI SUU. 

 

6.5. Luuletus „Puud“ 

Õues puhub sügistuul, oksi kurjalt rapsib puult. 
Kiigutab neid siia sinna, lapsed ei saa õue minna.   
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1. „Mõista, mõista, kes see on: uhke emand, roheline kleit, punased pärlid?“. 

7.2 Vanarahva tarkus, ennustus- „Kui pihlakatel palju marju, saab palju tüdrukuid mehel. „ 

7.3  Mõista, mõista –„ Emand mäel, helmed kaelas“ 

7.4  Mõista, mõista- „Kiigub, liigub , aga paigast ei saa „ ( Puu) 

7.5 Mõistatus-„  Kasvades nad rohelised, maha langedes kollased-punased ja kirjud. Maas lamades 

muutuvad mustaks.“ (Puulehed) 

7.6 Mõistatus- „Kellel puudest pea on punane“  „Pihlakal pea on punane „ 

 

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

8.2. „LEHED JA OKKAD“- Mängu juht ütleb  puu nime ja mängija näitab kätega, kas tegu on 

leht (sõrmed harali) või okaspuuga (käed rusikas) 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. „MÄNGI MÄNGU!“  kaardimäng  

9.2. „VÄRVI PIHLAKAS; PIHLAKALEHT JA –VILJAD“  

9.3. „PIHLAKAS“- värvileht 
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10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 

 

Rühm: Pererühm 
Vanus: 5-6a 
Kuupäev: 21.01.2016 
Nädala teema: Meie rühma puu - pihlakas 
Valdkond/valdkonnad: Mina ja keskkond 
Integratsioon: keel ja kõne, matemaatika, liikumine 
Eesmärgid: Laps võrdleb talvist pihlakat pihlakaga teistel aastaaegadel 
Tegevuseks vajaminevad materjalid jms Pildid, jääkuulid, puulusikanukk Olaf 
Tegevuse organiseerimine: Lapsed on algul rühma platsi äärekivil sirges rivis seljaga 
rühmaväljaku poole. Pihlaka marjad (jääkuulid) on pandud rühma laiali rühma väljakule. 
Tegevuse käik: 
 
 SISSEJUHATUS (motiveerimine, huvi äratamine, eelteadmiste väljaselgitamine) 
Pihlaka juures seistakse poolkaares näoga puu poole. 
 
Huvi äratamine puulusikanuku Olafiga, mis on õpetaja käes. 
Õpetaja: „Tere lapsed! Kõik, kes on kohal plaksutavad! Täna tulime koos Olafiga õue 
sellepärast, et tema on nüüd meie magamistoa akna peal istudes märganud, et õues ühed 
imelikud olendid, kes kiiguvad ja liiguvad, aga paigast ei saa. Kas keegi oskab arvata, mis need 
on? Meie platsil on neid lausa 6 tk.“ (Puud) 
 
„Aga selle puu kohta, mida täna vaatleme on ka üks mõistatus, kuula: Emand ehib aia taga, 
punased pärlid kaelas?“. (Pihlakas) 
 
Õpetaja palve peale pööratakse vasak pool ja minnakse õpetaja järgi pihlaka juurde. (võib 
meeldetuletuseks enne minekut veel paremat ja vasakut poolt harjutada). 
 
PÕHIOSA (õppimine) 
Talvise pihlaka võrdlemine pihlakaga teistel aastaaegadel. Üheaegselt vaadatakse pilte ja 
pihlaka puud. Õpetaja näitab lastele pilte pihlakast erinevatel aastaaegadel. Lastel tuleb ära 
arvata, millise aastaajaga on tegemist. Iga pildi juures tuletatakse meelde, mis on pihlakale 
omane. 
 
Suunavad küsimused: 
Kas mäletad, millal meie pihlakas õitses? 
Mis värvi on pihlaka õied? Õitest tulevad viljad. 
Mis on pihlaka vili? 
Millal hakkab pihlakas marju endale külge kasvatama? 
Millise kujuga on pihlakamarjad? 
Millal pihlakamarjad valmivad? 
Mis maitsega on pihlakamarjad? 
Mida saab pihlaka marjadest teha? 
Sa tead, et osad puud on okaspuud ja osad lehtpuud – mis puu on pihlakas? 
Aga praegu – talvel, kas on puul lehti? Kuidas nimetatakse puud, kui lehti küljes ei ole? 



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

 

Aga kuidas pihlakamarjadega talvel lood on? Meie pihlakal, nagu sa näed, praegu marju 
küljes ei ole. Linnud on need arvatavasti kõik juba ära söönud. Kuid kui pihlakal on palju 
marju, siis võib ka talvel näha neid puul. 
 
Liikumine ja matemaatilised ül. „pihlaka marjadega“ (punased jääkuulid) 
Kõigepealt lähevad lapsed omale lume seest „pihlakamarja“ (kuulikest) otsima. Igaüks võtab 
endale ainult ühe „pihlakamarja“ ja toob selle pihlaka puu juurde (tüdrukud ja poisid 
erinevatesse hulkadesse).  

- Pihlakamarjade hulkade võrdlemine (loendamine), arutlus - kummas hulgas on 
rohkem/vähem ja mitme võrra rohkem/vähem. 

 
LÕPETAV OSA (kinnistamine, kokkuvõtete tegemine) 
 
Õige või vale – Kui lause on õige, siis ütle OHOO ja plaksuta. Kui lause on vale, siis ütle AI-AI-
AI ja raputa pead. 

- Pihlaka marjad on sinised 
- Pihlaka marjad on punased või oranžid 
- Pihlakas on okaspuu 
- Pihlakas on lehtpuu 
- Pihlakas on talvel raagus 
- Pihlaka õied on valged 
- Pihlaka vili on käbi 
- Pihlaka vili on mari 
- Pihlaka mari on soolase maitsega 
- Pihlaka mari on kibeda maitsega, aga sisaldab palju vitamiine 
- Pihlaka marjadest saab teha moosi ja kompotti 

 
AITÄH SIIA, AITÄH SINNA – OLITE VÄGA TUBLID, VÕITE MÄNGIMA MINNA! 


