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

 

 
Talv  
 
Sireleid on maailmas teada umbes 30 liiki.  
Eestis kasvatatakse aedades ja parkides 
mitmeid sireli liike. 
 
Harilik sirel on taluaedade ilupõõsas.  
Hariliku sireli kodu on Balkani poolsaarel.   
Sirel kasvab 5-6 meetri kõrguseks.  

 

 

 

 
Kevad 
 
Sirel õitseb mai lõpus või juuni alguses.  
Hariliku sireli õied on helelillad ja meeldiva 
lõhnaga. 
 
Sirelist on aretatud palju lillade, roosade ja 
valgete õitega sorte 
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Suvi 

 

 
Sügis 
 

 

Sireli oksad ja pungad kevadel (märts 2018)   

Sireli oksad on pruunid, osaliselt kaetud samblaga, pungad samuti pruunid, piklikud, otsast 

teravneva tipuga. Pungad paiknevad okstel paarikaupa kahel pool oksa ja ka okste tipus. 

Osad pungad on suuremad, teised veel väikesed. Pungad on veel kinni, avanemata, leheotsi 

ei ole veel näha.  

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
 

 *Nimemäng „Sirelilehe 
teekond“ 
Vahend –sirelileht või 
sireliõied 
Laps , kelle käes on 
sirelileht, ütleb oma 
nime ja annab lehe edasi 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine põõsa 
osadega- tüvi, oksad.  
 
 

*Mõisted puu, põõsas, 
aastaajad 

 Mõiste-raagus 

 Mõisted sile ja krobeline 
* Laps kasutab ja mõistab kõnes 
üld- ja liiginimetust                                       
( sireli põõsas, puud) 

* Aed 
Lapsed võtavad kätest kinni ja 
moodustavad “aia”. Rivi 
esimene paar lapsi ja hakkab 
läbi “aiaaukude” pugema ja 
lõppu jõudes ühinevad riviga. 
Mäng jätkub, kuni kõik on läbi 
“aiaaukude” pugenud. 

Loovmäng: „ 
Lumehelvestega 
põõsas“                                         
( väljalõigatud põõsa 
katmine vatikestega) 

ja
an

u
ar

 

Nime tutvustamismäng 
„Sireliõie teekond“  
Vahend- sireliõied. 
Laps, kelle käes on õis, 
ütleb oma nime ja sõbra 
nime, annab õie  edasi 

Õppekäik õuealal  
„Sirelipõõsa vaatlus“ – 
muutused vastavalt 
aastaajale. 

Pildivaatlus „ Sirel“                            
Luuletus sirelist ( võimalusel 
koos liigutustega ). 

Suured ja väikesed puud, 
põõsad – lapsed ütlevad, mis 
puu või põõsas ta on. 

Loovmäng: „ 
Lumepallidega 
kaunisatud 
sirelipõõsas“ – 
vahendid ( paberist 
väljalõigatud lumepallid 
nööriga ) 

ve
eb

ru
ar

 

Soovidepuumäng“ 
„Sireliõie või lehe 
teekond“ 
Vahend- sireliõied/ 
lehed. 
Laps, kelle käes on õis 
või leht, ütleb ühe soovi 
sõbrale ja annab edsi. 

Õppekäik õuealal 
„Sirelipõõsa vaatlus“ –  
tüvi, oksad, juured 

Õm“ Leia lehe järgi puu või 
põõsas“  
( kuivatatud lehed ja õied). 

Usside otsimine -  
“Usse” , mis on villase lõnga 
jupid, peidetakse põõsaste ja 
taimede alla. 
Korja lehti või käbisid 
Teatud aja jooksul peavad 
lapsed korjama ühte sorti 
lehti või käbisid. 

Pusle erinevatest 
tükkidest sireli 
kokkupanemine 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

*Nime 
tutvustamismäng 
„Sirelilehe teekond“ 
Vahend –sirelileht või 
sireliõied 
Laps , kelle käes on 
sirelileht, ütleb oma 
nime ja annab lehe 
edasi 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, juured, 
pungad, lehed, õied, latv  
 
*Vaatlus- Sirelipõõsas 
 
*Loodusega seotud 
elukutse- aednik 

*Mõisted   pungad puhkevad, 
aastaajad 

* Vanaema ja tibud - 
Lapsed on tibud ja õpetaja 
kanaema. Ühes väljaku 
servas on kodu, mis on 
piiratud 40-50 cm 
kõrgusele asetatud 
nööriga. Tibud on kodus. 
Kanaema kutsub tibud 
toitu otsima. Tibud tulevad 
nööri alt läbi  kanaema 
juurde sööma. Varsti ütleb 
kanaema: Kull tuleb! ja 
kõik tibud lähevad koju, 
pugedes nööri alt läbi. 

Liikumismäng „ Leia 
kuhu on peidetud?“                  
( erinevate puude 
juurde on peidetud 
munad, lapsed 
peavad nad üles 
leidma ja õtlema ,mis 
puu juures nad olid) 

ap
ri

ll 

Nime tutvustamismäng 
„Sireliõie teekond“  
Vahend- sireliõied. 
Laps, kelle käes on õis, 
ütleb oma nime ja 
sõbra nime ning annab 
õie sõbrale edasi 

Vaatlus- Sirelipõõsas 
kevadel 

 Lm „ Linnukesed ja õied“                      
Lapsed on  linnukesed. 
Õpetaja ütleb: „ Linnud 
õiele!“, lendavad lapsed linnu 
liigutusega õite peale, mis on 
ümbritsetud nööriga. Seda 
mängu saab ka kiiruse peale 
mängida.  

„Pallid jõuavad koju“- 
vahendid ( väiksed pallid ). 
Lapsed peavad pallid viima 
koju (sirelipõõsa juurde) 

Loovmäng“ Sireliõite 
või lehtedega 
kaunistatud pesa 
tibule“ – vahendid                      
( sireliõied, lehed, 
oksad koos 
pajuoksetega, tibu+ 
muna korvis) 
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m
ai

 
Soovidepuumäng“ 
„Sireliõie või lehe 
teekond“ 
Vahend- sireliõied/ 
lehed. 
Laps, kelle käes on õis 
või leht, ütleb ühe soovi 
sõbrale ja annab edsi. 

 Õppekäik õuealal- 
Vaatlus- Sirelipõõsas- 
lõhnataju arendamine 

Mõisted lehed, õied, suur või 
väike põõsas. 

„Linnud pesas“ Mängu-
väljaku nurkades on pesad 
(rõngad). Lapsed (linnud) on 
pesades. Õpetaja 
märguandel tulevad linnud 
ja lendavad ringi. Õpetaja 
söödab linde kord ühes, siis 
teises  väljaku otsas. Lapsed 
kükitavad ja koputavad 
vastu maad. Pärast õpetaja 
korraldust „Linnud pessa“! 
jooksevad lapsed oma 
kohtadele. 

Õppemäng   
„Lõhnaotsijad“ 
3 erinevas topsis 
ernevad õied, lehed ja 
muu. Laps arvab ära, 
mis lõhn on? 

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

ju
u

n
i,

 ju
u

li,
 a

u
gu

st
 

*Nime tutvustamismäng 
„Sirelilehe teekond“ 
Vahend –sirelileht või 
sireliõied 
Laps , kelle käes on 
sirelileht, ütleb oma 
nime ja annab lehe edasi 

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

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 
Pildivaatlus „ Sirelipõõsas suvel“ 
Jutt „ Sirelist“ / küsimustele 
vastamine. 

* Muri 
Üks laps on koer. Ta 
magab. Lapsed 
hakkavad vaikselt 
koerale lähenema. 
Õpetaja loeb:  
Meie Muril uni hea, 
käppadele pani pea. 
Ärka, Muri, ole kraps, 
püüa kinni mõni laps. 
Koer hüppab püsti ja 
hakkab haukuma. 
Lapsed jooksevad laiali, 
koer püüab neid 
tabada. 

Loovmäng „Lähme 
poodi“ 
Mäng „Salati tegemine“ 
– vahendid ( sireliõied 
ja lehed) 
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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 
„Sirelilehe teekond“ 
Vahend –sirelileht või 
sireliõied 
Laps , kelle käes on 
sirelileht, ütleb oma 
nime ja annab lehe edas 

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

*Õppemäng „ Sügistuul“ koos 
liigutustega .  
Raamatust „ Linnupojad ümber 
puu“ lk.29 
Lehesahina matkimine “Sah- sah 
ja näitamine- leht üleval puu 
otsas, leht kukub maha 
 Lehepesa tegemine 
 

* Püüdke palle - Lapsed 
seisavad ühel pool 
mänguväljakut. Õpetajal 
on  korv,kus iga lapse 
jaoks pall. Õpetaja 
viskab korvis olevad 
pallid laiali. Pärast sõnu“ 
Püüa pall kinni“!   lapsed 
toovad need tagasi ja 
panevad korvi. 

Õppemäng:“„Lehesadu“ 
Lapsed leiavad 
loodusest 3 erinevat 
lehte ( puu või põõsa), 
mida püütakse 
langetada maas oleva 
kujundi sisse. 
Langetades ütleb iga 
mängija, mis tema 
lehest sai (see või väljas) 

o
kt

o
o

b
e

r 

Nime tutvustamismäng 
„Sireliõie teekond“  
Vahend- sireliõied. 
Laps, kelle käes on õis, 
ütleb oma nime ja sõbra 
nime ning annab õie 
sõbrale edasi 

Õppekäik õuealal- 
sirelipõõsa tüve katsumine-
sile, krobeline, värvus, 
lehtede värvus, lehtede 
riisumine 

Luuletus: „ Sügis käes“  
koos liigutustega.  
CD- plaadilt lehesahina 
kuulamine 

Vihmataat- 
Lapsed on ühes 
mänguväljaku servas. 
Teises servas on 
vihmataat. V: „Tere 
lapsed!“ L: „Tere!“ 
V: „Kes kardab vihma-
taati?“ L: „Ei keegi!“ 
V: „Aga kui ma tulen?“ 
L: „Jookseme eest ära!“ 
Lapsed jooksevad üle 
väljaku teisele poole. 
Vihmataat katsub mõnd 
jooksjat püüda.  

„Lehtede riisumine 
õues“ 
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n
o

ve
m

b
e

r 
Soovidepuu mäng“ 
„Sireliõie või lehe 
teekond“ 
Vahend- sireliõied/ 
lehed. 
Laps, kelle käes on õis 
või leht, ütleb ühe 
soovi sõbrale ja annab 
edsi. 

Õuesõppe – 
 Kaartide järgi leiavad 
lapsed kaardil oleva puu või 
põõsa. Võrdlevad teise 
puuga ( tüvi, oksad, käbid). 

Õm „ Kuidas ma iseloomustan 
puud? “  
Vahendid – puust väljalõigatud 
ümmargused tükid. Mõisted: 
jäme, peenikene, sile, 
krobeline. 

Valgusfoor -  
Lapsed moodustavad 
paarid. Üks paarilistest 
seisab teise selja taga ja 
hoiab eesolijal 
vöökohast kinni, 
moodustades  “auto”. 
“Autod” liiklevad ja 
peavad reageerima 
“foori” märguannetele. 
Roheline kaart lubab 
liikuda, kollane  
päkkadel seismine. 
Punase kaardi korral 
tuleb seisatuda ja 
laskuda kükki. Kui 
“auto” teeb vea, 
pöördub ta tagasi 
“garaazi” (joone taha). 
 

Õppemäng:  
„ Leia puule õige leht“ 
Kolme erineva puu 
vahelt leiab laps õigele 
puule õige lehe. 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

 

3.1. „Lehesadu“  

Maha pannakse rõngas, igal lapsel on sireli leht. Leht tõstetakse näo kõrgusele ja lastakse siis 

rõngasse langeda. Laps ütleb: minu sirelileht kukkus rõngasse või kukkus rõngast välja. Välja 

kukkunud lehed korjatakse kokku ja mängitakse uuesti. 

3.2. „Kaunis põõsas- sirel“ 

Õpetaja näitab sireli pilti. Kust leiame selle põõsa? Sireli pungade vaatlus. Sireli õied, nende 

nuusutamine. Nuusutada võib ka sirelilõhnalist seepi vm. 

 

4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
 

4.1.  ÕM „PÕÕSA  MÕÕTMINE“ (kallistamine) Eesmärk: kas käed ulatuvad pmber põõsa? 

4.2. ÕM „SUUR VÕI VÄIKE“ eesmärk: õpetaja nimetab puud, põõsast. Kas suur või  väike? 

4.3. ÕM „SORTEERIMINE“ (suurte ja väikeste sireliõite sorteerimine või lehtede korjamine ) 

4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ (rühmitada õunu 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: sireliõite leidmine lehtede seast. Küsimus mitu on?  

Küsimustele viimane ja eelviimane vastamine. 

4.8. Matemaatilise jutukese koostamine näidise järgi, kahe hulga järgi. 
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5. SIRELIPÕÕSAS KUNSTIS (näidistööd, teemad) 
Eesmärk: laps kasutab õpitud maalimis- ja voolimisvõtteid ning vahendeid. 

 

5.1. „SIRELI ÕIED“- laps oskab pliiatsi või pintsliga vajutada. 

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

mustrit. 

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

5.4.“SIRELIÕIS „, „SIRELILEHED KORVIS“ „SIRELIOKS VAASIS“ jne- laps oskab voolida 

ümarvormi, tükeldada, voolingut siluda, ühendada tükke (leht oksale), vajutada lohku 

kerasse.  

5.5.“SIRELI ÕIED  JA LEHED PÕÕSAS“, „SIRELIOKS VAASIS“ jne- laps oskab teha ühistööd, 

tunneb liimimisvõtteid, kasutada kääre, lõigata mööda joont, lõigata lilleõit 

valmisjoonistatud paberist. 

5.6.“JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada ornamenti, oskab rebida ümarvormi 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED SIRELIST 

 

6.1. „TULE LOODUSRAJALE“ 

TULE LOODUSRAJALE, ET TEADA SAADA, 

MIS KASVAB ME RÕÕMSAS LASTEAIAS. 

TULE MEIEGA, KUI KURB ON MEEL, 

SIIN RÕÕMSAMAKS MUUTUB TA VEEL. 

6.2. „Sirel“ Marie Under (katkend) 

All sirelipõõsa üllatavaid sarju mul valge käsivars kui luige kael 

Nüüd püüab kobaraid, mis okste lalel loond loogeldes suurt värisevat varju. 
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
 

7.1. Suvel riides, talvel alasti – põõsas / lehtpuu. 

7.2. Vanasõna: “Kägu kukub lehed põõsasse“ – põõsad lähevad lehte just sel ajal, kui kägu 

tuleb lõunamaalt tagasi. 

8. NÄPUMÄNGUD, HÄÄLDAMISHARJUTUSED 
 

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

8.2.“ LINNUKENE OKSA PEAL“-   Vasak käsi ees, peopesa allapoole, sõrmed harali ( puuoks). 

Parema käe sõrmedega „ linnukene“ oksa peale. 

8.3.“ KOLM VÄIKEST LINDU“ – Sõrmed on linnud, psst ajal sõrmed lähevad peopessa peitu. 

Mitu lindu istub oksa peal? 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

 

9.1. KATSE „SIRELI SEEMNETE KÜLVAMINE POTTI“ 

9.2. KATSE „ KUIVATATUD SIRELIÕITE LÕHNA TUNDMINE“ 

9.3. KATSE „ SIRELIÕIE JA LEHE OLEK VEES“ ( SIRELIÕIS JA LEHT JÄÄVAD VEEPEALE ) 
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10. ORGANISEERITUD TEGEVUSE KONSPEKTI NÄIDIS 
 

Rühm: Pesamunad 
Vanus: 1,5-3.a. 
Kuupäev: 18.01.2016 
Nädala teema: Linnud ja loomad talvel 
Valdkond/valdkonnad: Mina- ja keskkond 
Integratsioon: Keel- ja kõne, liikumine, kunst 
Eesmärgid: Laps tunneb mõistet põõsas ja raagus- paljas. Laps teab mida linnud söövad. Laps 
oskab reeglitest kinni pidada. Laps oskab õpetajaabiga kleepida. 
Tegevuseks vajaminevad materjalid jms.: Linnu söögimaja, linnutoit, käpiknukud, rõngad. 
Tegevuse organiseerimine: Plats on eelnevalt lumest puhtaks tehtud, teerada põõsa juurde 
vaba. 
 

SISSEJUHATUS (motiveerimine, huvi äratamine, eelteadmiste väljaselgitamine) 
Rääkisime rühmas lastele, et läheme vaatame oma sirelipõõsast. Rühmas näitasime 

linnusöögimaja ja ütlesime, et lähme lindudele toitu viima oma põõsa juurde. Eelnevalt 

vaatasime rühmas pilte sirelipõõsast ja saime teada, et sügisel olid põõsal lehed, nüüd on 

põõsas paljas. 

 

PÕHIOSA (õppimine) 
 Tutvustasime lastele põõsast.  Rääkisime, et põõsas on raagus ja madal ja tal on külm, 

panime lastega mängulund e.vatti peale. Võrdlesime põõsast puuga, puu on suur ja kõrge, 

põõsas aga väike ja madal.  Lapsed nägid varest ja vares otsis juba süüa. Meil on siin ka oma 

linnusöögimaja, mille me koos meisterdasime, paneme selle põõsa peale ja raputame 

terakesi, linnutoitu sisse. Mängisime lastega liikumismängu „ Linnud lendavad“  koos 

käpiknukkudega vares ja rebane. Linnud lendasid õues ja kui rebane tuli, lendasid linnukesed 

oma koju ( rõnga sisse).  Lugesime luuletust „Lumehelbeke“ koos liigutustega. 

LÕPETAV OSA (kinnistamine, kokkuvõtete tegemine) 
Kinnistasime mõisteid- põõsas, raagus, paljas,  linnutoit. Kordasime üle, et põõsas on madal, 

väike, talvel raagus. Olite kõik tublid lapsed ja vares tegi kõikidele lastele pai. 


