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TEEMA  „PUUD LASTEAIA ÕUEALAL“ 

 

TAMME  RAAMAT 
 

 

Tamm ja neli aastaaega (pildid) 
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Õppemängud 

Matemaatika 

Kunst 

Luuletused, jutud 

Mõistatused, vanasõnad 

Näpumängud 

Töölehed 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Tamme-Lauri_Tamm_suvel.jpg
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1.TAMM 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
 

*Nimemäng 
„Tammetõru teekond“ 
Vahend -tõru 
Laps , kelle käes on 
tõru, ütleb oma nime ja 
annab tõru 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 ( tamm, 
pärn, kask = puud) 

* Leia puu, leia põõsas Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
tammetõrud 

ve
e

b
ru

ar
 

 *Raagus puu vaatlus 
 
 
 
 
 
 

Järjejutt „Mütsiga mees“ 
Peategelane Härra Tammetõru. 
Iga laps saab öelda ühe lause 
ning kokku moodustub vahva 
jutt. 

 Loovmäng 
„Emotsioon“ 
(tammetõrudele on 
joonistatud erinevad 
näod, lapsed võtavad 
tõru ja püüavad nägu 
matkida) 

ja
an

u
ar

 

„Tamm tuules“  * Jutt „SEIKLUS TAMMEPUU ALL“ „Anna tõru edasi“ Üks 
laps on ringi keskel, 
teised annavad selja 
taga tõru käest-kätte. 
Kui ütleb stopp, siis ei 
tohi enam tõru edasi 
anda. Peab arvama, 
kelle käes on. 

„Imekotike“ (kotis 
tammetõrud). Kui 
lapsed on ära arvanud, 
mis kotis on, siis võib 
paluda neil katsuda, 
mitu tõru kotis on. 
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2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

*Tammepuu taat 
(näpumäng) 

 
 
 

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

*Mõisted   pungad puhkevad, 
aastaajad 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 

 Õm „Toida oravat“ 

ap
ri

ll *Pungade areng aprilli 
vältel. Näpumäng „Üks 
puu, viis haru“ 

Vaatlus- pungad tammel Luuletus  „Puu“ U.Leies  Õm „Täringumäng“ 

m
ai

 

*Kuidas pungadest 
arenevad lehed- 
pildivaatlus (ise 
pildistatud pildid) 

Vaatlus- lehed tammel Muistend tammest (H.Relve) „Siiga-saaga saen puid“  

2.3 SUVI 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

ju
u

n
i, 

ju
u

li,
 a

u
gu

st
 *Tammepuu võrdlus 

õunapuuga- erinevad 
viljad, nende arengu 
vaatlus 
 
 

*Õppekäik õuealal- 
Tutvumine puu osadega- 
tüvi, oksad, rohelised lehed 
*Piltide vaatlus: Töö 
looduses eri aastaaegadel 
* Üks puu, viis haru 
(näpumäng) 

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 

orienteerumine lasteaia 
õuealal „Leia puu pildi 
järgi“ 

Loovmäng „Lähme 
poodi“ 
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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 „Tõru 
teekond“ 
Vahend -tõru 
Laps , kelle käes on 
tõru, ütleb oma nime ja 
annab tõru edasi 

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

*Puu vili  (tammetõru) 
* Jutt „Tamm ja puravik“ 
 

* Liikumismäng- 
„Lehepärg“ 

*Tõrude korjamine 

Loovmäng „Turg“ 
vahendid: eri suuruses 
tõrus 

o
kt

o
o

b
e

r *Kellele on tamm 
koduks?  

*Lehtede langemine ja 
värvimuutus 

* Jutt „Põderpõrnika maailm“ *Liigutustega 
muinasjutt tammest 

Mängi mängu. 
Kaardimäng 

n
o

ve
m

b
e

r *Mida saame teha 
tammest ? (pildid) 

*piltide vaatlus  *Jutt „Paadimeistrite puu“  „Täidan- täidan laeva 
...“ 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

3.1. „Tuul ja lehed“- puhumismäng 

Lehed on maas ja lapsed peavad neid puhuma kas üle kokkulepitud joone või kuhja.  

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, 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. 

3.4. „Täidan, täidan laeva“   

Vahendiks on pall (väike/suur).  Reegel: laps, kellele pall visatakse ütleb: täidan, täidan 

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

3.5. „Leia tammeleheke“  

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

väljaspool, tema käes on tamme leheke.  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 tamme leheke.  Annan lehe 

sinule, sina tõru 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 tõrukese  ja läheb ringi. Kelle käes oli leheke, läheb ringi 

keskele.  Lehekese võib edaspidi anda ainult sellele lapsele, kellel pole veel nina. 

3.6 „Tõrutähestik“ Tammetõrude peale on kirjutatud erinevad tähed, millest lapsed 

erinevaid sõnu laovad. 

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 tõrude sorteerimine või tõrude leidmine teiste 

puuviljade hulgast või tõrude sorteerimine värvuse järgi) 
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4.4. ÕM „RÜHMITAMINE“ (rühmitada tõrusid 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: tõrude loendamine kuni 12-ni. Liitmine ja lahutamine. 

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

viimane ja eelviimane vastamine. 

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

4.9. ÕM „Puudoomino“ eesmärk: laps oskab loendada ning rühmitada sarnaste tunnuste 

alusel. 

4.10 „Toida oravat“ https://www.pre-kpages.com/feed-the-squirrel-fall-counting-game/ 

4.11 „Tammetõrude uurimine ja kaalumine“ 

https://teachpreschool.org/2012/09/17/weighing-and-exploring-acorns-in-preschool/ 

4.12 „Leia õige värv“ https://teachbesideme.com/acorn-color-matching/ 

4.13 „Täringumäng“ https://jdaniel4smom.com/wp-content/uploads/Tens-Frame-Activities-

with-Squirrel-and-Acorn-Frames.pdf 

4.14 „Kujundid liival“ https://www.tobeakidagain.com/making-shapes-acorns/ 

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

5.1. „TAMMETÕRU“- laps oskab pliiatsi või pintsliga jäljendit vajutada. 

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

mustrit. 

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

5.4. „TAMMETÕRU“ , „TAMMETÕRUD KORVIS“  jne- laps oskab voolida ümarvormi, 

tükeldada, voolingut siluda, ühendada tükke (vars ). 

5.5. „TÕRUD PUUL“ jne- laps oskab teha ühistööd, tunneb liimimisvõtteid, kasutada kääre, 

lõigata mööda joont, lõigata ringi ruudukujulisest paberist. 

5.6. „JÄRJEHOIDJA“- laps oskab koostada ornamenti, oskab rebida piklikku vormi 

5.7. „LEHEKALAD“- laps kasutab fantaasiat, laps oskab puulehest välja lõigata põnevaid 

kujundeid.  

https://www.pre-kpages.com/feed-the-squirrel-fall-counting-game/
https://teachpreschool.org/2012/09/17/weighing-and-exploring-acorns-in-preschool/
https://teachbesideme.com/acorn-color-matching/
https://jdaniel4smom.com/wp-content/uploads/Tens-Frame-Activities-with-Squirrel-and-Acorn-Frames.pdf
https://jdaniel4smom.com/wp-content/uploads/Tens-Frame-Activities-with-Squirrel-and-Acorn-Frames.pdf
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5.8. „LEHEPUU“- laps kasutab nii erinevaid materjale kui tehnikaid töö valmistamisel. 

5.9. „LEHED AKNAL“- laps oskab tamme lehti ette kujutada natuuri ja kujutluse järgi. Töö 

valmistamisel kasutab erinevaid tehnikaid ning võtteid.  

5.10 „VOOLITUD LEHED“- laps oskab kasutada erinevat värvi plastiliine, erinevaid võtteid, 

vahendeid ning fantaasiat.  

5.11. „LEHEJÄLJED“- laps kasutab töö valmistamisel erinevaid värve, puulehti, švammitrükki. 

Loob kirju lehepildi. 

5.12 „TAMMETÕRU“ Laps rebib ja kleebib paberit. 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED TAMMEST 

6.1. „Kes selle tamme istutas?“ Leili Andre 

Kes selle tamme istutas? Isa tamme istutas. Päike teda kasvatas. 

Miks ta selle tamme istutas? Et see silguks kodule, iluks meie õuele. 

Sina kaunis tammekene! 

Tahan olla kui su oksad, mis ei paidu ega murdu, 

Murdu ei tuulte tusatujul, vihurite veeretusel. 

Ihkan olla, kui su lehed, mida sügisvihm ei võta, rahehood ei oksilt rapsa. 

Soovin olla kui su juured- sügavalt ja kindlalt mullas. 

Tahan tõruna veereda. Tahan tammeks sirguda! 

 

6.2. „Tamm ja puravik“ Eesti muinasjutt 

„Ema, palun loe mulle“ lk 284 

6.3. „Puu“ U.Leies  

Üks väike puu  meie hoovis 
Suureks puuks kasvada soovis. 
Nii kõrgeks, et latv oleks tal 
Ka katusest kõrgemal.  
 
Üks väike poiss meie hoovis 
Matkakepikest soovis. 
Ja kepiks ei sobinud muu- 
Kui seesama väikene puu.  
 
Raks!!! Puu elu oligi läbi! 
Tuul sosistas poisile: „Häbi!“ 
Sest väike puu meie hoovis 
Suureks puuks kasvada soovis.  

 

6.4. „MUISTEND TAMMEST“ 

Relve, H. Vahtral on sünnipäev sügisel. Tln, 1981, lk 80.  

6.5. „Sina Sõber tammega“ 

6.6. „TAMM ELAB TUHANDEAASTASEKS“ 
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7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD 
7.1. Ühel emal oli sada poega. Igale pojale andis kausikese, aga ise jäi ilma. 

7.2. Tammel-tammekesel on kaksteist oksa. Igal oksal 4 pesa, igas pesas 7 muna, igal munal 

oma nimi. Mis see on? (aasta) 

7.3. Tamm kasvab, kasukas seljas, pea paljas (vanasõna) 

7.4. Puu on vanem kui inimene (vanasõna) 

 

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

8.2. „TAMMEPUU TAAT“ 

8.3. „ÜKS PUU, VIIS HARU“ 

8.4. „SIIGA-SAAGA SAEN PUID“ 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. KATSE „TAMMETÕRUDE  KÜLVAMINE POTTI“ 

9.2. KATSE „PUU MÕÕTMINE NÖÖRIJUPPIDEGA JA TULEMUSTE VÕRDLEMINE“ 

9.3. TÖÖLEHT „LEIA ÜHESUGUSED PUUD“ 

9.4. TÖÖLEHT „KUS ON MEIE TAMMELEHT. VÄRVI TA ÄRA“ 

9.5. TÖÖLEHT „NUMBRID JA TAMMELEHT“ 

9.6. TÖÖLEHT „PUUD JA NENDE VARJUD“ 

9.7. TÖÖLEHT „ TAMM JA TÕRUD“
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9.8 MEMORIIN „LEIA PAARID“. https://theseamanmom.com/oak-tree-life-cycle-printable-pack/ 

  

  



Tallinna Meelespea Lasteaed |metoodiline materjal „Puud lasteaia õuealal“ 17 

 

9.9. TÖÖLEHT „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) 

 

 

 

 

 

 


