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IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile  

Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018  

  

VOSK – Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2–3 liiget  

Eesmärgid 

Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust, loodusõpetust, matemaatikat, liikumistegevust. 

Tähelepanu on igapäevastel käitumisviisidel ja otsustustel.  

Kaasavate õppemeetodite kasutamine kordamisel.  

Õpilane tajub ja väärtustab oma seotust teiste inimestega, igapäevase elukeskkonnaga; väärtustab 

koostööd; harjutab probleemide lahendamise ja kriitilise mõtlemise oskust.  

Tegevuse eesmärk on aidata kaasa õpilaste tarbijateadliku mõtteviisi kujunemisele, sealhulgas luua 

alus teadliku säästva ja mõistliku tarbimiskäitumise tekkeks ja enda tervise eest hoolitsemiseks.  

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond.  

  

Vahendid:   

IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile koosneb 32 küsimusest, iga küsimus on 

varustatud eraldi QR-koodiga. Küsimused on koostatud keskkonnas: https://www.qr-

codegenerator.com/a1/?PID=1629&gclid=EAIaIQobChMIrvfzs7Sc2wIV6b3tCh277QfuEAAYASAAEgI2R

vD_B wE  

 QR-koodid tuleb õpetajal välja printida ja paigutada koolimaja või -õue erinevatesse kohtadesse.   

Õpilastel on nutiseadmesse laetud äpp QR-koodi skannimiseks. (Õpilane otsib oma telefoni 

rakenduste poest QR-koodi lugeja rakenduse ja laadib selle alla (tasuta). Otsingusõnad: QR CODE või 

QR SKÄNNER.) 

Igale rühmale on prinditud vastuste leht, kuhu märgitakse küsimuste vastused ja igast punktist 

saadud täht. Kokku saab 1–32 järjestuses lause: MA TEAN, ET PAKENDEID TULEB SORTEERIDA 

(enesekontrolli võimalus). 

Küsimuste otsimisel ja vastamisel ei ole järjekord oluline.  

Õpetajal on kontroll-leht õigete vastustega, see annab võimaluse tagasisidestamiseks.  

Pärast mängu toimub ühine arutlus ja kokkuvõte.  
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Küsimused (õpetajale, need on sisestatud QR-koodidena)  

1. Missugused neist toiduainetest on loomset päritolu, kas teraviljasaadused, marjad, kala 

või munad? (M)  

  

2. Missugused neist toiduainetest on taimset päritolu, kas köögiviljad, liha, juurviljad või 

piimatooted? (A)  

  

3. Nimeta vähemalt kolm teraviljasaadust. (T)  

  

4. Mis ei kuulu puuviljade hulka, kas rabarber, pirn, apelsin või kiivi? (E)  

  

5. Mitu minutit peab iga päev aktiivselt liikuma, et terve püsida? (A)  

  

6. Missugune puu- ja köögivilja söömise soovitus on levinud? Lisa lausesse puuduv arv:  

SÖÖ PÄEVAS …. ERINEVAT VÄRVI KÖÖGI- VÕI PUUVILJAPORTSJONIT.  

(Portsjon on umbes 100 g ehk peopesa peale mahtuv kogus.) (N)  

  

7. Mis ei kuulu köögiviljade hulka, kas lehtsalat, hernes, maasikas või lillkapsas? (E)  

  

8. Puhas joogivesi on tervisele väga oluline. Kui palju vedelikku vajab näiteks 30 kg 

kaaluv laps päevas? (T)  

  

9. Mis neist ei ole piimatoode, kas jogurt, kodujuust, ketšup või juust? (P)  

  

10. Valgud, rasvad, süsivesikud, mineraalid ja vitamiinid on ………………….. (A)  

  

11. Uni on oluline lapse kasvamiseks ja arenemiseks. Mitu tundi peab magama 10-aastane 

laps? (K)  

  

12. Õnnetusjuhtumist tuleb teatada telefonil ………… (E)  

  

13. Mart tahab osta 120 € maksvat rula. Ta saab iga kuu 12 € taskuraha. Mitu kuud peab 

Mart raha koguma, et rula osta? (N)  

  

14. Paberrahad, eurod, mündid ja sendid on ………………….. (D)  

  

15. Taaskasutus on keskkonnasäästliku eluviisi tähtis osa. Nimeta vähemalt kolm 

jäätmeliiki, mida on võimalik ümber töödelda? (E)  

  

16. Nimeta vähemalt kaks materjali, mis ei kõdune mullas. (I )  

  

17. Nimeta vähemalt kaks liiki jäätmeid, mis kõdunevad mullas. (D)  
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18. Päikesepatarei toimib kõige paremini siis, kui ta on paigaldatud õige ilmakaare suunas. 

Nimeta ilmakaar. (T)  

  

19. Päikese, tuule, lainete ja jõevoolu tekitatud energiat nimetatakse ……………… (U )  

  

20. Jalgrattur sõidab kiirusega 16 km/h. Kui pika vahemaa läbib ta poole tunniga? (L)  

  

21. Rong väljus Tallinnast kell 8:20 ja saabus Tartusse kell 10:35. Arvuta sõiduaeg. (E)  

  

22. Teekruusi mahub 250 ml vedelikku. Mitu kruusi teed saab, kui vett on 1 l ja 500 ml? 

(B)  

  

23. Buss mahutab umbes 17 autotäit reisijaid. Mitut bussi on vaja 150 reisija 

sõidutamiseks, kui autos oleks 3 inimest? (S)  

  

24. Vanaema ostis kolm kilogrammi kartuleid, pool kilo liha, 300 g juustu ja 450 g sinki. 

Mitmekilost kotitäit pidi vanaema tassima? (O)  

  

25. Matkaja ja jalgrattur on teineteisest 50 km kaugusel. Nad asuvad samal ajal teineteise 

poole teele. Matkaja kiirus on 5 km/h ja jalgratturil 15 km/h. Kui kaugel teineteisest on 

nad kahe tunni pärast? (R)  

  

26. Duši all käimisel kulub korraga 30 l vett, vanniskäimisel 150 l vett. Mitu inimest saaks 

duši all pesta ühele vanniskäigule kuluva veega? (T)  

  

27. Marju käis isaga poes. Nad ostsid toiduaineid terveks nädalaks. Marju isa andis 

kassapidajale neli 20-eurost ja sai tagasi 3 eurot. Kui suure summa eest ostsid nad 

toiduaineid? (E)  

  

28. Auto tarbib 7 l bensiini iga 100 km kohta. Mitu liitrit bensiini kulub 800 km 

läbimiseks? (E)  

  

29. Duši all kulutab üks inimene päevas 30 l vett. Mitu liitrit vett kulub 4-liikmelisel perel 

duši all pesemiseks? ( R )  

  

30. Nõudepesumasina ühel pesukorral kulub 10 l vett. Kui palju vett kulub ühes nädalas, 

kui nõusid pestakse masinas kaks korda päevas? ( I )  

  

31. „Teeme ära“ koristustalgutele võeti kaasa 50-liitrised prügikotid. Prügi koguti 12 

kotitäit. Mitu liitrit see on? (D)  

  

32. Näpuvurride valmistamise töötoas tegi iga laps endale ise vurri. Ühes töötoas osales  

12 õpilast. Mitu töötuba oli ühel päeval, kui õhtuks oli valmistatud 48 näpuvurri? (A)  
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 Vastused (õpetajale)  

1. Kala  

2. Köögiviljad, juurviljad  

3. Puder, leib, sepik, makaronid, sai  

4. Rabarber  

5. Vähemalt 30 minutit, kuid veel parem on 60 minutit  

6. Viis erinevat värvi  

7. Maasikas  

8. Üks liiter  

9. Ketšup  

10. Toitained  

11. Üheksa tundi  

12. 112  

13. Kümme kuud  

14. Sularaha  

15. Paber, plast, klaas, puit  

16. Klaas, plast, metall  

17. Toidujäätmed, puit  

18. Lõuna  

19. Taastuvenergia  

20. Kaheksa km  

21. 2 h 15 min  

22. Kuus kruusitäit  

23. Kolm bussi  

24. 4 kg 250 g  

25. 10 km  

26. Viis inimest  

27. 77 €  

28. 56 liitrit  

29. 120 liitrit 30. 140 liitrit  

31. 600 liitrit  

32. Neli  

  

AARDEJAHT ON EDUKALT LÕPPENUD, kui rühmatöö vastuste lehel järjestuses 1.–32. küsimuseni 

moodustub tähtedest lause:  

MA TEAN, ET PAKENDEID TULEB SORTEERIDA  

  

  



Mare Kiisk 

 Tartu Raatuse kool 

 

 

  

  

  

Rühmatöö vastuste leht   

Märgi vastus ja leitud küsimuse lõpus paksult trükitud täht.  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

  

Rühmas töötasid:  
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Hinnang rühmakaaslastele:   

- Üksteise arvamuse kuulamine  

- Aktiivsus  

- Oma mõtete pakkumine   

- Tähelepanelikkus   

  

  

Kokkuvõte rühmatööst ja tagasiside:  

Ühise arutluse küsimused pärast rühmatöö lõppu:  

• Missugustele küsimustele vastamine läks ladusalt?  

• Millised küsimused tekitasid kõhklusi ja vaidlusi?  

• Mis laadi teadmised olid täiesti uudsed?  

• Kuidas edenes koostöö?  

• Mis oleks muutnud rühmatöö tulemust paremaks?  

• Miks võis tähelepanu hajuda?  

• Mida sa enda jaoks mängust õppisid?  
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