
Tegevusidee “Sõber Karu õppemängu” kasutamiseks
Tegevuse autorid: Sipsikute rühma õpetajad Jaanika Reinik ja Kätlin Valge

“Sõber Karu massaaž - tähed ja numbrid seljal”

Eesmärk:  Laps kogeb sarnaselt  Sõber Karu massaažile  head puudutust. Laps tunneb tähti  ja

kirjutab joonistähtedega. Laps tunneb numbrimärke ja oskab neid kirjutada.

Vahendid:  Sõber Karu õppemäng (https://kiusamisestvabaks.ee/meist/metoodilised-materjalid),

suur Sõber Karu

Tegevuse käik

Sissejuhatus:  Iga  laps  tõmbab  kotikesest  välja  ühe  karu  kaardi  ja  nimetab,  mis  täht  ja/või

number on kaardil  ning asetab selle ringi  keskele.  Õ/M „Tähemeri”  - algab muusika ja suur

Sõber  Karu liigub käest kätte, kui muusika katkeb jääb Sõber Karu ühe lapse kätte, kellel on

ülesandeks leida „Tähemerest” vastav kaart, mille nimetab kas õpetaja või mõni rühmakaaslane.

Põhiosa:  Laste seast valitakse (nt liisusalmi abil) üks laps, kes valib tähte- või numbrikaardi,

mida hakatakse seljale joonistama. Teised lapsed moodustavad paarid ning seisavad teineteise



selja  taha.  Eespool  seisvate  laste  selgadele  hakatakse  joonistama ning nende laste  selja  taga

seisvad lapsed joonistavad tähe või numbri, mida näitab valitud laps. 

Tegevuse  jätkamise  viisid:  Kogu  tegevuse  vältel  on  kaartide  näitajaks  üks  konkreetne  laps.

Lapsed,  kes  seljale  joonistavad,  vahetavad tegevuse  käigus  omavahel  kohti;  Laps,  kes  kõige

kiiremini  nimetab õige tähe või numbri  on uus kaartide tõmbaja ja vahetab eelmisena kaarte

tõmmanud lapsega koha. 

Lõpetamine: Mäluharjutus - suur Sõber Karu palub lastel enda juurde tuua kõik kaardid, mida

tegevuses  seljale  joonistamiseks  kasutati.  Seejärel  loendatakse  -  mitme  kaardi  abil  seljale

joonistati ning mitut kaarti ei kasutatud.

Lisa:  Lisaks tähtedele ja numbritele on võimalik tegevust läbi viia kujunditega, mis on samuti

Sõber Karu kaartidel. See tähendab, et tegevuses on rohkem kordusi (valikus on kolm kujundit -

kolmnurk, ring ja ruut).



Sõber Karu abil saab aidata lastel mõista kujundeid, värve, arvusid, rühmitamist, arvu asukoha
määramist, arvutamist, tähestikku, häälikuid,  moodustada sõnu ja lauseid jms. Mängu saab kasutada

läbivalt tegevustes ja õppeainetes, meenutamaks heaks kaaslaseks olemise tähtsust ja hoida esil
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.

Õppemängu on välja töötanud metoodik Sirje Piht, mängu väljatöötamist rahastas EMP toetuste
programm „Riskilapsed ja -noored“. 

Lastekaitse Liit


