
UUS ELU  
Taaramäe Lasteaed 
Üldeesmärk: laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja 

muutusi looduses. 

TAMME RÜHMA ÕPETAJA MARINA LIIV 

TAASKASUTUS – PUDELIKORKIDE UUS ELU 

Sihtrühm: 2–4 a 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 

3aastane laps: 

- teab, et prügi visatakse prügikasti; 

- toob loodusest leitud prahi kokkulepitud kogumiskohta.  

Koht: rühmaruum 

Aeg: 2 päeva 

Vahendid: 

- rmt „Hiir, kes oskas võõraid keeli“, M. Saksatamm, lugu „Jäätisepaber ja kajakad“ 

- erinevat värvi pudelikorgid 

- punased suuremad korgid tähestikuga 

- tähestik ringides (kiletatud leht) 

- erinevad suured tähed (kiletatud lehed) 

Õpetaja roll: vestles ja luges kirjanduspala ning oli laste tegevuse suunaja 

I päev 

HR: tervitussalm, oma nimi, nädalapäev, ilmavaatlus. 

Vestlus teemal: „Kuidas loodust kaitsta“ 

Loodus on kõikjal meie ümber ja ka meie oleme osa loodusest. Loodust tuleb hoida, et ka 

peale meid saaksid inimesed ja loomad edasi elada. Tänu taimedele saame me hapnikku, mida 

me hingame, ja on ka tore niisama metsas käia, seal mängida, marju ja seeni korjata, piknikku 

pidada ja kala püüda. Samas võime me näha metsas ka loomi, linde, taimi ja putukaid. 

Selleks, et loodust kaitsta, saab igaüks meist midagi teha. Näiteks ei tohi kunagi prügi maha 

visata, kuna paljud asjad ei lagune looduses ära ja jäävad metsa alla lihtsalt aastakümneteks 

vedelema. Loomad ja linnud võivad prügi ära süüa, mis on nende jaoks kahjulik ja ohtlik.  

Ka kodus peaks prügi sortima, sest paberit ja muid asju saab taaskasutada – nii hoiame 

loodust, kuna prügimäele mineku asemel läheb prügi taaskasutusse. Puid ei tohi ka palju maha 

raiuda ja oksi lõhkuda, kuna siis ei ole meil enam nii puhast õhku ja metsad hävinevad. 

Loomadel ja lindudel ei ole seal võimalik siis elada. Puid peame maha selleks, et saada 

paberit ja ehitusmaterjali. Me saame aga puid juurde istutada ja siis kasvavad need puud 



suureks ja me saame jälle metsa. Metsas ei tohi kuumal ja kuival ajal lõket teha ega tikkudega 

mängida, kuna sellest võib tekkida suur metsatulekahju. Kogu mets võib maha põleda ja 

linnud ning loomad surma saada. 

Autod ja tehased saastavad õhku. Õhk ning selle puhtus on meile tähtsad, sest kui õhk ei ole 

puhas, on see meile kahjulik. Et õhu reostamist ära hoida, peaksime sõitma vähem autodega 

ning rohkem kõndima jala või sõitma jalgrattaga. 

Need on ainult mõned näited sellest, kuidas kaitsta loodust ja kuidas igaüks saab looduse 

heaks midagi teha. Kõigile peaks olema oluline, et loodus oleks puhas ja korras. 

Küsimused lastele: 

- Kas sa oled oma ema-isaga sellel teemal rääkinud? 

- Miks ei tohi prügi maha visata? Kes kannatavad (loomad, linnud, kalad)? 

- Kuidas teie kodus prügiga ümber käiakse, kas te viskate kõik ära või saab mingeid 

asju veel teistmoodi kasutada? 

- Kui sa märkad õues maha visatud prahti, mida sa peaksid siis tegema? 

 

Tegevus: Laual on pudelite korgid. Suures anumas korgid pestakse, loputatakse ja 

kuivatatakse.  

- Värviõpetus – erinevad värvid (punane, oranž, kollane, valge, must, heleroheline, 

tumeroheline, helesinine, tumesinine, hall, beež, lilla) 

- Moodusta suuruse ja värvi järgi erinevad hulgad  

- Korkide loendamine 

- Laome korkidest pika ussi (teha paaristööna, mõlemale võrdne arv korke, kes laob 

pikema ussi, teha ussile värvidest ka erinev muster) 

 

II päev 

HR: tervitussalm, oma nimi, nädalapäev, ilma vaatlus.  

Tegevus: 

kirjanduspala ettelugemine: rmt „Hiir, kes oskas võõraid keeli“, M. Saksatamm, lugu 

„Jäätisepaber ja kajakad“ lk 22–24 

Arutelu kuuldud loo põhjal. Uued mõisted: sörkis, sandisti, kriisked, laperdades 

Vahendid: suuremad punased korgid tähestikuga + tähestik ringides (kiletatud leht) 

 Laps otsib korgilt ja paberilt sarnase tähe ja paneb korgi sinna peale 

 Iga laps proovib laduda korkidest oma eesnime tähe, noorematele teen tähe paberile 

ette ja laps laob sinna peale. 

Kunst: Laduda saab vastavalt nädala teemale  

 Laps laob korkidest lilleõie, lehe, varre 

 Laome korkidest päikese, puu 



Laome auto, maja, seene, lumememme,  

 

Video laste tegevustest: 

https://youtu.be/_yW8FxynNoY 

Hindamine ja kokkuvõte antud õppetegevusele 

I päev 

Hommik algas ühise korkide pesemisega. Lapsed oskasid väga kannatlikult oma järge oodata. 

Lisasime pesuainet ja siis hakkas lõbus vahutamine. Siis loputasime ja ladusime korgid 

kandikule järgmise tegevuse järge ootama. Pärast hommikusööki hakkasid lapsed usinalt 

korke kuivatama. 

Hommikuringis panime paika nädalapäeva, kuupäeva, tuule tugevuse ja üleüldise ilmastiku 

kirjelduse. Siis märgistasid lapsed ise oma kohaloleku seinaplaadil.  

Edasi vestlesime lastega loodushoiu teemal – mis sa teeks, kui näeksid maas kilekotte, 

paberit, plastmasspudelit või muud prahti. Miks see ohtlik on, kellele see ohtlik on? Mida 

tuleks selleks teha? Vanemad lapsed mainisid, et esiteks on see inetu/kole, teiseks võivad 

loomad need ära süüa. Üks poiss ütles, et järsku on mõni lind või loom seda juba söönud ja tal 

on siis juba kogemus, et seda ei tasu ära süüa. 

Pärast vestlust suundusime matemaatika tegevuse juurde. Tegime kaks rühma: tüdrukud ja 

poisid. Mõlemas rühmas oli 5 last. Algselt tegime värviõpetust, seejärel hakkasid lapsed korke 

värvide järgi rühmitama. Saime 13 erinevat värvust. Siis toimus loendamine. Enamus loendas 

ladusalt 10-ni, üks poiss loendas 20-ni. Kui esimene tuhin vaibus, lahkus osa lapsi 

mängutuppa, kuid osa lapsi jäi laua äärde ja hakkas laduma korkidest ussi. Üks poiss ja üks 

tüdruk hakkasid mustrit laduma. Huvi oli antud tegevusele päris suur. 

II päev:  

Alustasime hommikuringi väikese meeldetuletusega eelmisel nädalal käsitletud teemal. 

Lapsed mäletasid päris hästi, et linnud-loomad-kalad on ohus, kui me oleme lohakad ja 

loobime prahti maha. Linnud ja loomad võivad need ära süüa ja haigeks jääda. Loomad ja 

muud elusolendid võivad hukkuda. Uutest mõistetes teadis vaid üks laps, et sõna sandisti on 

siis, kui midagi on halvasti.  

Korkide ladumine ilma šabloonita oli lastele keeruline, hakkama said sellega vähesed. 

Nooremad ladusid korgid oma nimetähe peale. Kiletasin ka ühe lehe tähestikuga, laps pidi 

leidma korgi, kus oli täht all ja otsima sarnase tähe sellelt lehelt. Kaks last olid sellest väga 

huvitatud, otsisid põnevusega ja kannatlikkust jätkus päris kauaks. Sellele järgnes 

kunstitegevus. Otsustasime teha grupitööna. Laual olid eri värvi korgid ja teemaks võtsime 

lille, auto ja ussi. Ka see töö kujunes lastele keeruliseks. Kõige paremini tuli välja meie pikk 

uss. Lille ja auto tegin lastele ette ja nemad püüdsid seda järgi teha. Kuna nad ei ole enne 

sellist kunsti loonud, siis oli see lastele natuke keeruline, tuleb tihemini laduda, siis saab ka 

loovus paremini areneda.  

 

https://youtu.be/_yW8FxynNoY


 

 

KUNSTIIDEED 

 

 Kasutatud teokarpe 

 

 

 

 

Kasutatud kõrvitsa-, arbuusiseemneid 

ja riisiterasid, sulgi. 

                                                                                                          Töös kasutatud puulehti    

Linnu tegemisel kasutati ajalehti ja  

värvilise paberi tükke 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Laevad munakarpidest 

 Pesad ajalehepaberist ja pajuududest 

 Põdrad pesulõksudest.                                               Kasutatud kilepaberi tükke. 

 

 



 

 

 

 Meisterdatud üllatusmunadest – kõristid.                            WC-paberirullidest tehtud sahistid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Erinevad kaltsunukud                                                                     WC-paberirullidest küünlajalad 

 

 

  

 

 

 

Kasutatud vahtplasti materjalitükke                  Plastiliinitöö, eheteks kasutatud katkiläinud pärlikeesid 

 

 

 

 

 



 

 

SIRELI RÜHMA ÕPETAJA ANLEI KOKKUTA 

PRÜGI EI OLE ALATI PRÜGI 

Laste vanus: 2–4 aastat 

Tegevus: korkidest tegelaste meisterdamine 

Vahendid: erinevate suuruste ja kujudega pudelikorgid, kuumliim, teatrinurk 

Eesmärk:  

- laps saab teada / (teab), kuhu käib prügi.  

- laps saab teada, et prügi ei pea alati ära viskama, seda võib kasutada nt nukkude 

meisterdamiseks. 

Õpetaja roll: selgitab ja räägib, kuhu ja miks käib prügi; kuidas ja milleks seda saab kasutada 

prügikasti viskamise asemel. 

Tegevus õnnestus suurepäraselt. Lapsed olid loovad. Iga lapsega tehti tööd individuaalselt, 

kuna kuumaliimiga nad ise veel tegutseda ei oska. Laps näitas õpetajale, kuhu liim panna, 

ning asetas seejärel ise detaili vastavasse kohta. Tegelased tulid toredad ja lapsed tegid hiljem 

nendega üksteisele teatrit. 

Hindamine: enamus lastest teadsid, et prügi käib prügikasti. Maha ei tohi visata, sest siis on 

väga kole. Keegi lastest ei pakkunud, et prügi saab taaskasutada. Kui näitasin lastele korke, 

ütlesid mitmed, et nende emme viskab korgid ära. Arutluse käigus oldi nõus, et korke saab 

veel kasutada. Nukkude meisterdamine meeldis lastele, tekkis isegi väike vaidlus, kes 

esimesena saab teha jne. Tööd tulid suurepäraselt välja. Leppisime lastega kokku, et nad 

koguvad ka kodus korke ja meisterdame teinekord jälle. 

 

https://youtu.be/JFsSAmfq0cU 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JFsSAmfq0cU


 

 

KELLUKESE RÜHMA ÕPETAJA KADRI JÄRVETAR 

PABER JA SELLE TAASKASUTUS 

 

Sihtrühm: 4–8 aastat (tasandusrühm) 

Koht: rühmaruum, prügimaja, asula 

Tegevusele kuluv aeg: 2 nädalat ja 2 päeva 

 

Eesmärgid: 

 laps teab mõisteid prügi ja taaskasutus; 

 laps teab, millest paberit tehakse; 

 laps märkab prügi looduses/meie ümber; 

 kaasata lapsevanemaid. 

 

Vahendid: 

 mudelveoauto; 

 väike tops (paberkonteiner); 

 klotsidest ehitatud vabrik/hoone; 

 vabapaberi tükid, mis mahuvad mudelveoauto kasti; 

 arvuti video vaatamiseks. 

 

Vahendid käelises tegevuses: 

 kauss leige veega; 

 froteerätik; 

 švamm; 

 salvrätiku jäägid, rull WC-paberit; 

 1 kätekuivatuspaber; 

 rebitud / (noorematel lastel lõigatud) salvrätikupilt. 

 

 

Tegevuse kirjeldus 

Esimesed 2 nädalat kogutakse kogu lasteaiaga vanapaberit. Kõige enam kogunud rühmale 

antakse tänukiri. 

Kogumisaktsioon toimub koostöös Räpina paberivabrikuga. Vanapaberi eest saame kartongi. 

1. päev 

 Kodust kaasavõetud vanapaberi uurimine. Arutelu, millest paberit tehakse, mis on 

vanapaber ja mis saab vanapaberiga teha, kuhu vanapaber visata? 

 Video vaatamine. 

 Protsesside näitlikustamine ehk mudelautoga konteineri tühjendamine, kogumispunkti 

viimine, paberivabrikus ümbertöötlemine, taaskasutatud paberi kasutusvõimaluste 

leidmine. 

 Õppekäik lasteaia prügimajja ja ümbruskonda. Paberkonteinerite leidmine. 

 

2. päev 

 Eelmise päeva kogemuste ja teadmiste kordamine. 

 Räpina paberivabrikust taaskasutatud kartongi võrdlemine vanapaberiga. 



 Mängime ise käelises tegevuses paberi taaskasutuse uuesti läbi. Kaardi toorikud teeme 

paberivabrikust saadud kartongidest. 
 

 

 

 

 

 

 

ANALÜÜS 

Lapsevanemad olid väga osavõtlikud ja aktiivsed vanapaberi kogujad. Vanemad uurisid 

pidevalt, palju paberit on kogunenud ja kas äraviimisel või laadimisel on abi vaja. 

Õppetegevustes olid lapsed osavõtlikud. Eriti meeldis neile vaadata videot ja mängida 

taaskasutuse protsess läbi. Kõik sujus suurepäraselt ja ka lapsevanematelt sain tagasisidet. 

Kahjuks polnud kõik positiivses võtmes. 

Tegevusi läbi viies tundsin, et iga prügiliik vajab eraldi käsitlemist, muidu jääb teema liiga 

ühekülgseks. 
 

 

 

PÄRNA RÜHMA ÕPETAJA KRISTIINA SAARIK 

Ajavahemikul jaanuar – veebruar 2017 on lastega tegevustes fookuses Targa Tarbimise temaatika.  



Õppeaastal 2016–2017 on terve lasteaia eesmärk taaskasutus.  

Eesmärgid lasteaia õppekavas (5a lapsed), targa tarbimise vaatevinklist 

Laps 

- kirjeldab, kuidas tema kodus prügi sorditakse. 
- nimetab tervist hoidvaid tegevusi (nt tervislik toitumine, piisav kehaline aktiivsus, piisav uni ja 

puhkus, mäng, hea tuju, meeldivad suhted). 

- nimetab hammaste tervise jaoks vajalikke tegevusi (hammaste pesemine, tervislik toitumine, 

hambaarsti juures käimine). 

- nimetab toiduaineid, mida tuleks süüa iga päev. 

- oskab nimetada kehaosi ja teab nende vajalikkust. 

- nimetab kohti, esemeid ja aineid, mis võivad olla ohtlikud (nt trepp, rõdu, aknad, kuum 

toit/vedelik, lahtine tuli, ravimid, terariistad, kemikaalid, elekter, veekogud, ehitised). 

- nimetab tegevusi, mis võivad olla ohtlikud (talvel jääle minek; mängimine ohtlikes kohtades, 

nt tänaval, liivakarjääris, ehitisel; ujumine täiskasvanu järelevalveta; rattasõit kiivrita). 

- selgitab, et õnnetuse korral tuleb pöörduda täiskasvanu poole. 

- teab õhu vajalikkust ja kasutamist. 

- mõistab, et joogivett on vaja kokku hoida (hambapesu, nõudepesu, joogiks võetud vesi). 

- mõistab, et elektrit tuleb kokku hoida (kustutab toast lahkudes tule). 

- teab, et inimene saab talvel loomi aidata. 

- mõistab, et on vaja istutada puid ja muid taimi. 

- oskab hoida puhtust looduses, kodu ümbruses jm. 

- teab, et taimed ja loomad vajavad kasvamiseks vett, valgust ja õhku. 

- oskab kirjeldada erineva temperatuuri mõju taimedele, loomadele ja inimestele. 

Vahendid 

Laste eelnevad teadmised ja kodune taust 

CD „Prügihunt ja Superjänes“ 

Ristsõna  

Kalender 

Šokeerivad pildid internetist, milliseks muudab hoolimatu inimtegevus looduse – metsaaluse, 

ookeani jne 

Lapse kodune ese (tema kapist) 

Sihtrühm – Taaramäe Lasteaia 5–6aastaste laste rühm 

Koht – lasteaia rühmaruum, hommikuringid  

Aeg – õ.a 2016–2017 (jaanuar–veebruar) 

Õpetaja roll – laste olemasolevaid teadmisi arvestades õppetegevuste pakkumine 

Sisu – TEGEVUSED HOMMIKURINGIDES 

HR vestlusring – „Minu eseme lugu“, kus laps toob kapist temale kuuluva eseme ja räägib sellest 

(eseme sündimine, otstarve, igapäevaelu, igapäevane ümbrus, kasutusaja lõpp) 



HR vestlusring – illustreerimine kalendri, lapse vanuse ja ema-isa vanuse abil – kui kaua miski 

looduses laguneb.  

HR nukulavastuse vaatamine CD-lt „Prügihunt ja superjänes“. (Nukuetendus metsloomadest hundi ja 

jänese silmade läbi, kui metsa hakkas miskipärast prügimägi tekkima. Kilekott tundub alguses olevat 

hea sõber. Aitab kraami poest koju tassida ja hoiab asju määrdumast. Pikapeale muutub tavaline 

kilekott metsas Killer-kilekotiks). Sellele järgneb arutelu, mis juhtub, kui prügi loodusesse satub. 

HR ristsõna lahendamine prügi sortimise ja looduse hoidmise teemal. 

 

HR viktoriini lahendamine tarbimisharjumuste ja prügi sortimise teemal. 

Prügiteemaline viktoriin 

1. Poest ostetud kauba  

A – pakin uude kilekotti 

B – panen kodust kaasa võetud riidekotti 

C – viin poekäruga koju 

2. Tühjad patareid viskan 

A – tavalisse prügikasti 

B – metsa 

C – punasesse patareide kogumiskasti 

3. Tühjaks saanud limonaadipudeli viin 

A – tavalisse prügikasti 

B – taaraautomaati 

C – viskan koos muu prügiga maa sisse kaevatud auku 

4. Väikseks jäänud T-särgi  

A – viskan lihtsalt prügikasti 

B – viin taaskasutuskeskusesse, et teised lapsed saaksid seda kanda 

C – viskan kompostihunnikusse 

5. Munakoored, õunasüdame, kartulikoored ja kuivanud sepiku viin 

A – toidujäätmete prügikasti või kompostihunnikusse 

B – tavalisse prügikasti 



C – taaraautomaati 

6. Remondist üle jäänud värvi- ja lakipurgid ning garaažist leitud vana autoõli viin koos ema ja 

isaga 

A – metsa alla, et loomad saaksid ka remonti teha  

B – ohtlike jäätmete kogumispunkti 

C – valan lähimasse veekogusse 

7. Tühja ja puhtaks pestud jogurtitopsi, piimapaki või kilekoti viin  

A – kollasesse pakenditele mõeldud prügikasti 

B – poodi tagasi 

C – naabri prügikasti 

8. Vanad ajalehed ja ajakirjad kogun kokku ja  

A – meisterdan palju paberlennukeid 

B – panen pakendiprügikasti 

C – panen vanapaberi kogumiseks mõeldud prügikasti 

HR vestlus prügist looduses, inimtegevuse mõjust loomadele ja lindudele, kes ise ennast kaitsta ei saa 

(abiks šokeerivad pildid internetist) 

HR vestlus – kokkuvõte kampaanias Küünlajaht osalemisest. (Võtsime oma rühmaga osa kampaaniast 

Küünlajaht 2017, kogudes 1. okt 2016 – 31. jaan 2017 metallist küünlaümbriseid). Arutleme, mida 

saab sellest metallist teha.  

Meetod  

Vestlused – arutlemised. 

Hindamine  

Õpetaja suunas lapsi arutlema keskkonnateemadel (kuidas ümbrust ja loodust puhtana 

hoida, miks ja kellele see vajalik on). Laste mõtteavaldustest järeldub, et põhiliselt saadakse 

mõtlemise ja käitumise mustrid kodust ja oma perekonnast. Oma esemest rääkides hakati 

siiski ka mõistma, et asjadel on eluiga ja igaüks on otsustaja-vastutaja.  

Teadmine, kui kaua mingi materjal looduses laguneb, mõjutas kindlasti seda, millise 

teadlikkusega lapsed õues prügi maast leides selle prügikasti viivad.  

Oleme liitunud ka kampaaniaga „Kiusamisvastane lasteaed“ ja analüüsinud endi käitumist ja 

tundeid lillade karukeste abil. Sellepärast oli veidi ehmatav tõdeda, et küsimuse peale „Kas 

tühjad ja poolikud värvipurgid võib metsa alla viia, et karud saaksid ka remonti teha“, arvasid 

osad lapsed, et „Jah“. 5aastaste laste puhul on fantaasial ja tegelikkusel väga õhuke piir.  

Viktoriini ja ristsõna puhul, mis käsitles tarbimise ja prügi sortimisega seonduvat, oli aga 

rõõm tõdeda, et huvi selle teema vastu on suur. Aga õpetajaga koos õigete vastuste 

analüüsis selgus hoopis, et osa lapsi olid huvitatud hoopis oma tulemustest. Siiski enamus oli 

huvitatud ka õigetest vastustest. Jällegi oli näha kodudesse – kus pööratakse prügi 

sortimisele tähelepanu ja kogutakse eraldi ka patareisid, kus aga suhtutakse lapse lõhutud 

asjadesse nii, et pole viga, isa ostab uue. See kodude suhtumine on lasteaias väga hästi näha.  

Kampaaniaga „Küünlajaht 2016–2017“  kogusime kokku 6770 küünlaümbrist. Kampaaniast 

võttis osa 424 kooli ja lasteaeda. Tallinna ja Harjumaa arvestuses (263 lasteaeda) saime 14. 



koha. Arutlesime, kuidas metall sulatatakse üles ja töödeldakse ümber. Lapsed nimetasid 

metallist asju, mida nad ruumis ja õues näevad. Jõudsime järeldusele, et meie rühma 

kogutud küünlaümbristest saab kui mitte terve Audi a6, siis Audile ukse kindlasti! 

 

 

 

 

 

 

 

TOOME RÜHMA ÕPETAJA LAURA REBANE 

Vanus: 6–7 aastased 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel 6–7 aastane laps: 

-teab, miks on vaja prügi sortida (paber, plast, patareid, biojääde) 

-kirjeldab korduva kasutamise põhimõtteid 

-osaleb looduse korrastamises, korjab üles prügi 

-suhtub ümbritsevasse hoolivalt ning käitub seda säästvalt, koristab enda järelt 



Õpetaja roll: suunaja ja väärtushinnangute kujundaja  

Hindamine: jooksvalt. Lapse suhtumine ümbritsevasse on näha ta käitumisest. 

EELTEGEVUSED 

*Lasteaia hoovialal kompostikasti uurimine. Lastele kompostimise põhimõtete tutvustamine. Õunte 

hooajal õunte korjamine õunakoogi valmistamiseks. Õunakoogi küpsetamine koos lastega. Hiljem 

maha kukkunud õunte koristamine terve rühmana ning kompostikasti panek. Lehtede riisumine ja 

selle vajalikkus. Lehelabürindi loomine. Eelmise õppeaasta Maasikaprojekt ja selles kasutatud 

kompostitud muld. Ülejäänud toit läheb muskuspartidele ja kui sööme arbuusi või melonit, siis 

koored lähevad ühe õpetaja jänestele. 

TEGEVUS 1 

Aeg: 20 minutit toas+ kahes rühmas pandipakendiautomaadi külastus (1 rühm 30 min). 

Materjalid: 15 erinevat metall-, klaas- ja plastpudelit. Youtube’ist video „Jänku-Juss uurib 

taaraautomaati“. Äraviimiseks 9 kotti pandipakendeid. 

Peale hommikuringi arvutist video vaatamine. Igaüks 

sai pärast arvamust avaldada, millega küll sel päeval 

tegelema hakkame. Toodi välja peamised 

põhimõtted. Sõna pant tähendus: 

-See on siis kui vanaisa vanad püksid saad tagasi oma 

asja peale seda kui jooksed. 

-Sa annad ühe asja ja saad teise vastu. 

-Annad pudeli, vastu saad raha, raha eest ostad limonaadi, pudeli viid ära ja nii jäädki käima 

elulõpuni. 

-Mis elu lõpuni! Pudeli eest saad ainult 10 senti. Nii palju ei tohi limonaadi juua! 

Karbis olid erinevast materjalist pudelid. Alustasime materjali uurimisest ja tuletasime meelde, mida 

tehti metallist/plastist/klaasist edasi. Seejärel liikusime pandipakendimärgiste juurde. Iga laps otsis 

enda pudelilt üles märgise A/B/C/ D ja sõprade omasid vaadates nuputati välja, et A on plast, C on 

metall ja D on klaas. Tekkis pisike segadus sellega, et miks meil ei ole ühtegi B-tähega pudelit. 

Vaatasime veel mitu korda kõik pudelid üle ja tõepoolest, meil polnudki ühtegi B-tähega. 

Automaadi juures vaatasime seinal olevat stendi ja kinnistasime, et plastikpudelitest tehakse uusi 

pudeleid ja spordiriideid. Metallist plekkpurke ja autode osi ning klaasist uusi klaaspudelid. Lõpuks 

leidsime ka B-tähise üles, kuna hommikuringis olid väikesed pudelid, siis ilmselgelt alles kottidest 

tulid suuremad pudelid välja. Kuigi videos polnud K-tähega märgist, avastasime, et automaadi juures 

oli ka veel K ehk siis klaasist korduvkasutusega pakend. Seda lubasid lapsed ise hiljem poest mõnikord 

otsima minna. (Siiamaani leitud ei ole, lapsed on sellest natuke nördinud). 

Lapsed, kes olid juba käinud pudeleid viimas, oskasid kohe teisi juhendada – pudelid peavad olema 

puhtad ja neid tuleb panna alumine ots ees. Kui masin hakkab undama, peab veel proovima ja korgid 

tuleb ära võtta (korgid olid meil lasteaias juba eelnevalt kunstitegevuste jaoks eemaldatud). Masin ei 

võtnud vastu paari ebakorrapärase kujuga pudelit ja need tõime meisterdamiseks tagasi lasteaeda. 

(Lasteaias uurisime neid pudeleid ja avastasime, et kahel oli triipkood halvasti näha ja teised kaks olid 



saanud kuumakahjustusi). Nagu videos on näha, siis lapsed loendasid kaasa, palju neil „raha“ juba on 

kogunenud.  

YT: https://youtu.be/uwx1rpzC-w4 

YT: https://youtu.be/WoNZ44-fSAM 

Enne lõunasööki arutasime läbi ka selle, kuidas on võimalik, et teisel rühmal oli rohkem kotte, aga 

raha said nad sellele vaatamata esimesest rühmast vähem.  

-Noh, see oli nii, et meil olid lihtsalt paremad pudelid. 

-Ei ole nii! Kõik pudelid olid ju 10 senti. 

-Õpetaja, äkki masin valetas? 

-Kuule, masinad ei valeta! See ei käi niimoodi. Mõtleme veel.  

-Meil oli palju B–tähega ... 

-(võidukalt) Need on ju suured. Kotid olid suured. 

- Jajajajaja Seal mustas kotis oli palju väikeseid. Sellepärast oligi neil rohkem pudeleid! 

Õhtul tuleb kallistama 

-(ohkab kurvalt) Palju toredam oleks kohe saada uued spordisärgid pudelite asemel. 

Pudelid olid kahepeale Pärna rühmaga, nemad andsid oma pidudest üle jäänud pudelid meile 

viimiseks. Pandipakendite eest saadud rahadega oli kohe kokkulepe, et peame ostma midagi, mis 

sobib mõlemale rühmale. Peale kolme lapse nördimust, et kas kommi ei saagi, otsustati teha väike 

rühmakoosolek, mille tulemusena hääletati, et raha eest ostame mingi lõbusa lauamängu.  

Õpetaja tegi lauamänguvaliku, seejärel selgitas lahti iga mängu 

põhimõtte ja näitas tutvustavat pilti. Valikus olid „Piraadid“, 

„Sipelgad püksis“, „Robotid“ ja „Ahvid“. Iga laps sai peale 

mängude tutvustamist hääletada, tehes talle kõige enam 

meeldinud mängu taha kriipsu. Piraadid sai kõige enam kriipse. 

Kuid sellel oli konks juures – meie rahast jäi väheks, seega oli 

vaja ühe- ja kahesendiste hunnikust juurde loendada 10 eurot 

ja 50 senti.  

 

TEGEVUS 2 

Vahendid: patareid, kaisuloom, klaaspurk. 

Hommikuring: õpetaja ei ütle alustuseks ühtegi sõna. Lapsed uurivad vaibal olevaid esemeid. On 

näha kortsus kulme ja kuulda nii mõnigi „hmm“. Lõpuks teeb 1 laps otsa lahti: 

https://youtu.be/uwx1rpzC-w4
https://youtu.be/WoNZ44-fSAM


-Patareid tuleb viia taaskasutusse, neid ei tohi niisama jätta vedelema. Need on mürgised loodusele! 

-Ei ole mürgised, keegi ei pane neid ju suhu. 

-Seal sees on hoopis ained, mis ei tohi loodusesse minna. 

Lagunevad ära ja siis on mürk mulla sees. 

-Jüri konsumis on koht, kus need peab panema. 

-Kus see on on? (Mitu last). 

-Seal nätsumasina juures on 2 kasti, kus on patareid. 

-Siis sinna viime patarei,d aga kus käivad teised asjad… 

-Riided käivad punases kastis poe ees. Äkki käivad 

mänguasjad ka sinna….  

-(Katsub) Mängujänes on küll pehme… 

-Klaaspurgil ei ole märki peal, seda taaraautomaati küll viia 

ei saa! 

-Klaas võib katki minna, prügikasti see ka ei käi. 

-Maha ei tohi kindlasti visata! 

-Siis viid keldrisse ja teed kurke sinna sisse. 

-Ja kui keldrisse enam ei mahu, mis siis teha? 

-Õpetaja nüüd meil sai küll mõte otsa! 

Täna lähemegi jalutuskäigule Jürisse otsima kohta, kus saab neid asju tagastada või 

ümbertöötlemiseks anda. Kui patareikasti ja riietekonteinerit olid lapsed enne näinud, siis 

klaasitagastuskonteinerit polnud neist keegi näinud. Lugesime iga konteineri peal olevad tekstid läbi 

ja hiljem analüüsides arvasid lapsed, et kõige paremini oli tehtud riidekonteineri silt, sest seal oli 

täpselt kirjas ja pildid ka, mis sinna sobib panna ja mis mitte. Klaasikonteineri peal oli ka kirjas, aga 

mitte nii täpselt. Patareikarbi peal polnud ühtegi pilti ja sellepärast lapsed arvasidki, et nii paljud 

inimesed on pannud valesti lambipirnikarpi patareid, sest nad äkki ei näinud lugeda või veel ei 

osanud lugeda. 

 

TEGEVUS 3 

Robootika tund 

Vahendid: 10 komplekti LegoWeDo 2.0, sellega kaasaskäiv tarkvara + 5 sülearvutit. 

Prügisortimisauto ehitamine 

-Prügisortimise põhimõtted. Mis on prügi? Miks on vaja keskkonda kaitsta? 

-Video prügisortimisauto tööst. 

-Prügisortimisauto ehitus ning sellele programmi koostamine. 

-Prügiauto töötamise vaatlus. 

Prügi ja keskkonna teema on lastele tuttav. Prügi on ikka see, mida pole enam vaja /mis on katki/ 



mida ei saa õigesse kohta anda. Keskkonda on vaja kaitsta, sest see on õige asi, mida teha / loomadel 

on parem elada/ inimestel ka / siis maailm jääb kauem alles / on rohkem loomi ja linde / raha säästad 

ka.  

Prügiauto ehitus toimus juhendi järgi ja on näha, et koostöö viib kaugele. I rühm lõpetas töö juba 22 

minutiga ja ülejäänud aja katsetasid erinevaid programme. Samas V rühm lõpetas töö 56ndaks 

minutiks. Kuid kõik said töö valmis ja seejärel algas katsetamine nii kiiruste kui ka konteineri 

suurustega. Tegime ka ühe järelduse: konteinerid peavad olema kõik sama suurusega, muidu lihtsalt 

ei mahu need prügiautosse ega sealt välja. Laste endi poolt tuli ka tunni lõpus lisandus, et legomehed 

peaks ka panema autosse, kes siis muidu autot juhib. :) Raskeim osa oli saada jaole sellele hetkele, 

millal meie lasteaiast prügi ära viiakse. Kuupäev oli teada, kuid viimine toimus kas sel ajal kui lapsed 

magasid või sõid. Lõpuks nägime hoopis, kuidas üle tee poe juurest suuri prügikonteinereid ära viidi. 

https://youtu.be/_b70_nfCzXI 

TEGEVUS 4 

SUUR POEMÄNG 

Toomed viisid läbi poemängu ja kutsusid teised rühmad „klientideks“. 

Inspiratsioon tuli koolituselt – õpetaja näitas koolitusel läbitud 

mängust pilte. Mõttetöö tulemusena otsustati, et meil tuleb 7 

poodi/asutust.  

-Kliinik. Esmaabikohver, silmade kontrolliks tähe/pildi plakat, 

vitamiinid, süstlad, plaastrid. Hiljem lisandusid kilekindad ja suuõõne 

peegel. Võimalikud tegevused: tervisekontroll, haava puhastamine, 

silmade ja hammaste kontroll. 

-Fotostuudio. Statiiv, digikaamera, postkaardid, 2 tooli, kangas 

taustaks, fotomängupildid. Võimalikud tegevused: teha endast pilt, 

näha seda kaamerast või osta fotograafilt talvepilt. 

-Ilusalong. Mängukamm, ehted, klambrid, föön. Tegevused: massaaž, 

soeng, ehete müük. 

-Toidupood. Mänguasjanurgast õunad, kurgid ja munad + pildid 

nendest.  

-Riidepood. Kostüüminurgast mütsid ja sallid + pildid mütsidest, 

sallidest, pluusidest, sokkidest ja pükstest. 

-Mänguasjapood. Klotsid ja mänguautod + pildid klotsidest, autodest ja 

raamatutest. 

-Kingipood. Jõulupaberi jääkidesse pakitud erineva suurusega karbid. 

(Valmistatud juba detsembris.) 

Õpetaja kujundas ostunimekirjad, värvimisel ja väljalõikamisel osalesid 

lapsed. Laste kujundatud olid ka mängurahad. Paberijäägid + erinevad 

templid. 

https://youtu.be/_b70_nfCzXI


Arutasime eelnevalt rühmas läbi, kuidas saaksime mängida sama mängu erinevate rühmadega. Sireli 

2–4 aasta vanuste laste puhul otsustati, et nemad sordivad poeasju. Kaup läks sassi ja nemad siis 

teevad kõik korda ja panevad õigetesse poodidesse sinna käiva kauba. 

Autod, munad, õunad ja klotsid läksid siis segamini. Esimesena sorditi 

ära munad. Kuna kasutusel olid päris munakarbid, siis see tundus 

lastele väga huvitav. Edasi poisid sortisid autosid ja tüdrukud õunu. 

Klotse ei tahtnud keegi viia, kuid lõpuks siiski viidi ka need õigesse 

poodi.  

https://youtu.be/5FOHTOUT5LY 

Tamme 2–4 aastastega proovisime vahetuskauba põhimõtet. 1 klotsi 

vahetad 1 korgi (rahaühik) vastu. Laste jaoks oli harjumatu seista 

järjekorras. Paar last tahtsid ikka kohe poodi tulla. Esimesena hakati 

ostma autosid. Kui saadi aru, et pärast auto kasti viimist saad veel osta, 

siis mindi kohe järgmisele ringile. Tüdrukud ostsid rohkem mune, klotse 

osteti võrdselt. Enamik lapsi ütles ilusti ka palun üks auto/muna. Paar häbelikumat/nooremat kas 

ütlesid vaid sõna või näitasid näpuga, kuid korki ei unustatud vahetamast. Lastel oli natuke kahju, et 

nad ei saanud asjadega rühmas edasi mängida, kuna peale seda toimus suurte poemäng samade 

asjadega, kuid õhtul sai veel mängida. 

https://youtu.be/YGj8VilFIT0 

Vahe selles, kuidas poemäng toimus, võis olla tingitud sellest, et Toomed näevad kogu aeg Tamme 

lapsi ja nad tunduvad neile juba vanemad, kuid Sirelid teises majapooles, keda näeme harvem, on 

Toomede silmis nooremad. 

Suuremad lapsed said kõik rahad ja poenimekirjad kätte. Külas käisid meil Õunad, Pärnad, Kellukesed 

ja Pesamunad. Kuna avaldati soovi veel kord seda mängu mängida, siis korrati mängu veel. Samuti 

avastasime, et olime unustanud Kirsikesed poodi kutsuda ja järgmises mängus neid kindlasti ei 

unusta. Samuti saime mängu paremaks muutmiseks tagasiside, et võiksime kasutada kinkekotte, kus 

lastel oleks mugavam oma asju hoida, ja võiks olla ka kaubamaja politseinik, kellelt saab abi või kes 

tagab korra. 

Iga „tööpäeva“ lõpus arvutasime kassad kokku ja panime pangatabelisse, samuti tagastati raha ka 

panka ja igasse kassasse jäi vaid vahetusraha 5 × 1 paberraha. Külastajatega sai veel mõtiskletud 

natuke selle üle, kas on vaja ikka kõik raha poes alati ära kulutada. Oli lapsi, kes arvasid, et on vaja, ja 

oli ka lapsi, kes arvasid, et parem oleks ikka säästa ja koguda raha. Hääletasime ka lemmikpoe poolt – 

enim emotsioone tekitasid kingipood ja kliinik. 

https://youtu.be/WDA6HtKc4oQ 

https://youtu.be/tnVa6dx_pXA 

https://youtu.be/5FOHTOUT5LY
https://youtu.be/YGj8VilFIT0
https://youtu.be/WDA6HtKc4oQ
https://youtu.be/tnVa6dx_pXA


Poemängu teist korda suurte lastega läbi viies tegime muudatuse – 

igal külastajal oli poekott (vana kinkekott), milles oli sees juba raha 2 

× 2+1 × 8 ja 2 poenimekirja. Vastavalt sellele, millistes poodides laps 

käis, võis tal jääda raha nii üle kui ka puudu. Eelmises mängus 

soovisid lapsed teha ka ühe n-ö vaba ostu ja sellele mõeldes oli 

mängus olemas ka pandipakendi automaat. Klassi oli ära peidetud 

10 pudelit ja neid oli võimalus automaadis raha vastu vahetada. 

Kõikides mängudes kasutati seda võimalust agaralt, vaid ühes ei 

leitud 10ndat pudelit üles. Pankur vastutas ka automaadi toimise 

eest. Samuti oli mängus ka politseinik, kelle ülesanne olid nii korda 

tagada kui ka kliente abistada. Tööpäeva lõpus raha panka viies 

teatasime ka selle päeva enim teeninud poe. 

https://youtu.be/FZs_VSmhUEc 

https://youtu.be/p737HYgyC9A 

Hindamine: 

*2 last otsustasid korjata õuealalt kokku kõik oksad ja käbid ning kinkida õpetajale, sest siis saame 

midagi vahvat välja mõelda ja meisterdada. 

*Värvilise paberiga tööd tehes on pidevalt kuulda, et ära viska seda ära. Seda paberit saab veel ju 

kasutada. Ei kortsuta! 

*Kunstitöödes nuputatakse erinevatele materjalidele kasutusviise. Nii mõnigi kord tuleb mõni laps 

rühma koos karpide, rullidega vms ja siis hüüatab, et nüüd hakkame nuputama. 

*Poemäng on juba teist kuud pidevalt toimimas, juurde tulevad uued poed (padjapood, kunstipood 

jne). Toimunud on ka üks pangarööv, mis lõppes parajalt lotteliku detektiivitööga. 

*Jalutamas käies ollakse päris nördinud, kui nähakse, et inimesed on jälle prahi maha visanud. Laste 

poolt tuli algatus, et kui lumi ära sulab, lähme teeme terviserajal prügist pilte ja saadame valda, kui 

leiame ohtliku prügi. 

https://youtu.be/eJFVPW28m1c 

*Üks lastest otsustas teha prügiteemalise animatsiooni. Veebruarikuud läbivaks projektiks olid 

animatsioonid. YT: https://youtu.be/ngxEBecd1uU 

*Tuletatakse nii endale kui ka teistele meelde, et enda järelt on vaja ikka koristada ja asju ei tohi 

maha visata. Prügikasti ees on näha tihtipeale lapsi, kes üritavad meelde tuletada, mis käis kollases ja 

mis rohelises prügikastis. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FZs_VSmhUEc
https://youtu.be/p737HYgyC9A
https://youtu.be/eJFVPW28m1c
https://youtu.be/ngxEBecd1uU


KUNSTIIDEED 

*Tuletõrjeautod.  

Autosid kasutati ka animatsiooni loomisel. https://youtu.be/TvQWQRpHpd0 

 

*Sügisel on kirju kleidike. Loodusega maalimine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Paberipurustaja ribadest jääkaru. Taust kiletrükk + soolatrükk. 

 

 

https://youtu.be/TvQWQRpHpd0


*Jääkristallid. Veega täidetud kommikarpide sisud. Vesi värviti vesivärvide karpide lõppudega ning 

leotati tühje vildikaid vees.  

 

*Tekstuurilipp. Kunstitööde ülejäägid kleebitud PVA-ga papile. Värvitud guaššidega. 

https://youtu.be/7IP3pYZH2Uc 

 

*4 kunstitegevust sõbrapäeva puhul. Värvilistest kiletükkidest aknale vitraaž. Kodujuustutopsi 

kaantele südamete maalimine. Korkidest värvide kaupa südamete ladumine. Südame hõõrumise töö 

õlipastellidega, kasutades abivahendina vanasid postkaarte, millest on eelnevalt südamed välja 

lõigatud.  

https://youtu.be/Rz0FRykAWkA 

 

https://youtu.be/7IP3pYZH2Uc
https://youtu.be/Rz0FRykAWkA

