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Luuletused, jutud 
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Näpumängud 

Töölehed 
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1.VAHER 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
 

*Nimemäng                   
„Vahtra 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 ( vaher, 
tamm, kask = puud) 

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

ja
an

  *Õppekäik õuealal- 
Okaspuu ja lehtpuu talvel 

*mõisted- leht- ja okaspuu   

ve
e

b
 

 *õppekäik õuealal, vaatlus- 
Milline on vaher? 

„Sõnamäng tähtedega“ Tähed 
V,A,H,E,R. Lapsed moodustavad 
erinevaid sõnu nt ahv, hea jne. 
 

  

2.2 KEVAD 

 
kuu 

 
HOMMIKURING 

 
    MINA JA KESKKOND  

 
         KEEL JA KÕNE 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

m
är

ts
 

 

 
 
 
 
 

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

*Mõisted   pungad puhkevad, 
aastaajad 

* suured ja väikesed 
puud, põõsad 
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ap
ri

ll 
 Õppekäik õuealal- 

Vaatlus- pungade 
puhkemise, noorte lehtede 
värvus 

*Mõiste- hiirekõrvad (väiksed 
lehed) 

LM „Jookse nimetatud 
puu juurde!“ 

 
m

ai
 

 Õppekäik vahtra juurde- 
Vahtra õied- ninad 

 LM „Vahraõied ja 
mesilased“ Mängujuht 
viskab vahtralehe üles 
õhku ja lapsed 
jooksevad läbisegi kuni 
kõlab signaal. 

 

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 
 
*Tegevus õues: puulehtede 
kuju ja suuruse võrdlemine. 
Luubiga tutvumine ja selle 
kasutamine, et vaadata 
millised putukad elavad 
puukoore peal ja all. Samuti 
puukoore katsumine ja selle 
kompimise kirjeldamine 
(kes mida tundis). 
 

*Mõisted lehtpuu, põõsas, 
aastaajad 
*Piltide vaatlus: Töö looduses 
eri aastaaegadel 
 

* 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 

 
         LIIKUMINE 

 
           MÄNG 

se
p

te
m

b
e

r 

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

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

*Mõisted-vahtra seemned 
(ninad).  
 

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

o
kt

o
o

b
e

r  Arutelu – Miks riisutakse 
lehti? Selle positiivsed ja 
negatiivsed küljed. 

Mõiste -komposteerimine. *Tegevus õues: 
lehtedes jalgadega 
sahistamine, lehtede 
õhku viskamine. 

„Siilipesa“ ühistööna 
suure lehekuhja 
moodustamine. 

n
o

ve
m

b
e

r  Vaatlus- raagus puu   Mäng „Pikk nina“ 
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3. KÕNEARENDUSLIKUD  ÕPPEMÄNGUD 

3.1. „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. 

 

4. MATEMAATILISED MÄNGUD JA ÜLESANDED (jutuke, 

mõistatus jne) 
4.1.  ÕM „PUU  MÕÕTMINE“ 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“ eesmärk: kollaste ja kirjude vahtralehtede sorteerimine. Lehtede 

suuruse järgi  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. ÕM „LAPITEKK“ eesmärk: õppida eristama põhivärve. Kasutada saab värvilisi vahtrapuu lehti. 

Õpetaja teeb ruudustiku puuokstest. Lapsed otsivad loodusest eri värvi puulehti ja asetavad need 

ruutudesse. 

4.10. Arvutamine: Asetada kogutud ja kuivatatud lehed korvi. Jagada lapsed 
võistkondadesse- kes kogub kiiremini teatud arvu, teatud värvi lehti on võitja. 
 
4.11. Vahtra leheussi tegemine: võrrelda, kellel tuli pikem/lühem? 

4.12. Vahtra lehe ja lapse käe võrdlemine: Lapse käel on viis sõrme, vahtralehel on viis 

rootsu. Sellist lehte kutsutakse sõrmroodseks 
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5. VAHTRAPUU KUNSTIS (näidistööd, teemad) 
Eesmärk: laps kasutab õpitud maalimis- ja voolimisvõtteid ning vahendeid.. 

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

mustrit. 

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

5.3.“LEHED PUUL“  jne- laps oskab teha ühistööd, tunneb liimimisvõtteid, kasutada kääre, 

lõigata mööda joont, lõigata ruudukujulisest paberist. 

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

5.5. Meisterdamine: „Puulehtedest pärg“ 

Korjatud vahtralehed torgatakse keskelt läbi ja kogutakse kõik lehed pabernöörile. Lõpuks 

seotakse nööri otsad pärjaks kokku. 
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6. LUULETUSED JA JUTUKESED VAHTRAST 

6.1. „Lehesadu“  Ellen Niit 

Lehti, lehti langeb puult. 
Pilved taevas täis on tuult. 
Lapsed koos on puude all 
kirju lehesaju, kirju lehesaju all. 

 
6.2. „Sügisene reis“  („Õhtujutud“ Juhan Saar lk 20-24) 

6.3. „Sügis“ Erika Esop ( https://www.youtube.com/watch?v=9R06jI6eJrE) 

Kes viljad salve 
tõi põllult talveks 
ja loodust värvis 
kuldkollast värvi? 
 
Kes tõukas tuult, 
et vahtrapuult 
ta lehti rebis 
ja nendes sebis? 
 
Kes muu, kui sügis 
me maale trügis, 
tõi kaasa rajud 
ja vihmasajud. 
 
Kui väsis möllust, 
lesis põllul 
või puhkas õues, 
päike põues. 

7. MÕISTATUSED JA VANASÕNAD VAHTRAST 
7.1. Millise puu pealt teise nina endale võid saada sina? 

7.2. Kelle pea on punane? 

7.3. Selle puu pealt teise nina endale võid leida sina 

7.4. Suvel riides, talvel alasti 

7.5. Suvel kuub tal roheline  
saabub sügis - sünnib ime.  
Kuub nüüd päris kirjuks läheb  
kirjult seda kannab vähe.  
Varsti viskab selle maha  
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- talvel paljalt olla tahab. 
 

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

8.2 Sirutamisharjutus „Puu otsa ronib poisike“ 

Puu otsa ronib poisike. 

Ta ronib hästi kõrgele. 

Nimetissõrm ja pöial “kerivad.” 

Käed liiguvad ülespoole. 

Seal, kus linnupesake, 

Pea kohal pesa tegemine 

Oi, kuidas naerab ta, 

Oi, kuidas plaksutab. 

Plaks pea kohal 

Pots! Kukub ta alla ja 

Käed kiiresti alla. 

Viuh! On ta kadunud. 

Käed selja taha peitu 

8.3 Näpumäng „Viis väikest varblast“ 

Viis väikest varblast 

sügiskuul sädistavad vahtrapuul. 

Üks ütleb: „Sirts! Ma lähen vist! Nägemist! 

“ Neli väikest varblast... 

 

9. TÖÖLEHED, ÜLESANDED, KATSED 

9.1. KATSE „SEEMNETE KÜLVAMINE POTTI“ 
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9.2 Tööleht „Vaher“ 
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10. LIIKUMISMÄNGUD 
10.1. Õige leht. Mängu käik: Murul võimlemisrõngad. Laste käes on erinevate puude lehed 

või viljad. Lapsed seisavad rõngastes. Õpetaja nimetab kahte puud, selle puu lehe või viljaga 

lapsed vahetavad omavahel kohad.  

10.2 Jookse puu juurde. Mängu käik: Täiskasvanu ja lapsed seisavad kokkulepitud puu 

juurest eemal ja loevad salmikest: kaugel kasvab vahtrapuu jooksen sinu juurde ju. Koos 

joostakse puu juurde ja kallistatakse teda 

10.3 Mäng ,,Tuul ja lehehunnik“ 

Mängujuht on ,,tuul,,. Alguses õpetajad, hiljem lapsed (2-3). 

Lapsed  on erinevate puude lehed. 

Vahend: suur õhuline kangas. 

Mängu kirjeldus:  Lapsed kükitavad, on kaetud suure kerge kangaga mida hoiavad 

mängujuhid .                          

,,Tuul,, kõnnib ümber lehehunniku, tõstab-langetab kangast  ja räägib: 

Uh, uh, huu, mina puhun teid ……..(puu nimi) alla,,. 

Tuul hakkab puhuma.,,Lehed,, lapsed  peavad lendama nimetatud puu juurde ja kükitama 

uueks ,,lehehunnikuks,,           

Kangaga lapsed s.t ,,tuul,, jooksevad nimetatud puu juurde ja katavad lapsed jälle kanga alla. 

“Mina puhun teid ………..(puu nimi) alla,,. 

Lehed lendavad uue nimetatud puu juurde. Jne. 

NB! Kui mängujuhid on lapsed siis lepitakse puude nimetaja järjekord eelnevalt kokku. 

Kui kõigi puude juures on käidud siis lõpetatakse mäng algasendis. 

 

 


