Tarbijahariduse edendamine koolieelses lasteasutuses
Iseseisev töö – Aet Kivisild ja Kairi Koort Tartu lasteaiast Hellik
Õppemäng „Vesi puu- ja köögiviljas“
Sihtrühm: 2–3-aastased ja 4–5-aastased.
Tegevusele kuluv aeg: ettevalmistused 25 min (pudelite ettevalmistus) + 20 min
(mänguplatsi ettevalmistus) ja mängu läbiviimine kahes grupis 30 min.
Eesmärgid (4–5-aastased): Laps abistab tegevuses endast väiksemat last. Laps oskab
nimetada ja kirjeldada tuttavaid puu- ja köögivilju. Laps teab, et erinevad puu- ja
juurviljad sisaldavad erinevas koguses vett. Lapsel kinnistub värvide tundmine. Laps
järjestab esemeid kõrguse järgi. Laps kasutab kõnes omadussõna võrdlusastmeid
(kõrge-kõrgem-kõige kõrgem).
Eesmärgid (2–3-aastased): Lapsele tutvustatakse, et erinevates puu- ja juurviljades
leidub vett. Laps saab aru, et erinevates puu- ja juurviljades on erinev kogus vett.
Laps näeb ja leiab esemetes erinevusi. Laps eristab tuntumaid puu- ja köögivilju
välimuse ja nimetuse järgi. Lapses süveneb oskus teha koostööd teiste lastega.
Tegevuse kirjeldus (4–5-aastased):
 Õpetaja mõõdab laste abiga pudelitele joone vastavalt puu- või köögivilja
veesisaldusele ja kleebib kleepkile abil pudelitele puu- või köögivilja pildi.
 Õpetaja kiletab teise komplekti pilte, et muuta need tugevaks.
 Lapsed valavad lehtri abil vett pudelitesse kuni jooneni („täpsusvalamine”).



Õpetaja lisab koos lastega vette vastavat toiduvärvi, et saavutada soovitud värvus.




Õpetajad mõõdavad õues maha teibiribad (kaugus vastavalt veesisaldusele puu- või
köögiviljas).
Igale teibiribale kinnitatakse vastavat värvi kleeps (nt banaan - kollane).




Teibi peale asetatakse vastava puu-/köögivilja pildiga pudel.
Korraga saab mängida 7 suuremat ja 7 väiksemat last.



Lapsed tõmbavad kotist endale pildi ja vaatavad koos, mis pildi said.



Lapsed jooksevad koos vastava teibiriba ja värvikleepsuni ning seisavad vastava pudeli
kõrvale.



Õpetaja vaatab koos kõigi lastega, kes sai kõige kaugemale joosta (puhas vesi), kes kõige
vähem (banaan). Lapsed näitavad, missugune puu- või köögivili ta oli.
Lapsed võtavad pudelid ja järjestavad need õpetaja abiga (ühes otsas kõige kõrgema
veetasemega pudel ja teises otsas kõige madalama veetasemega pudel).













Lapsed panevad pildid kotti ja viivad pudelid tagasi vastavale teibiribale (värvi järgi).



Nüüd mängivad järgmised lapsed.

Tegevuse kirjeldus (2–3-aastased):
Õpetaja valmistab õues ette õpperaja koos 4–5-aastaste laste õpetajaga.
2–3-aastased lapsed saavad endale paarilise 4–5-aastaste laste seast, kes juhendavad
väiksemaid ülesande täitmisel.
Vanema rühma laps tõmbab kotist pildi ja näitab seda sõimerühma lapsele, ütleb, mis on
pildil, ja sõime laps kordab järele.
Koos viiakse pilt oma õigele kohale.
Õpetaja vaatab koos kõigi lastega, kes sai kõige kaugemale joosta (puhas vesi), kes kõige
vähem (banaan).
Lapsed võtavad pudelid ja järjestavad õpetaja abiga (ühes otsas kõige kõrgema veetasemega
pudel ja teises otsas kõige madalama veetasemega pudel).
Lapsed viivad pudelid tagasi oma kohale.



Mängivad järgmised lapsed.
Lõiming: mänguoskused, sotsiaalsed oskused, keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika,
kunst.
Õppevahendid: maalriteip, värvilised kleepsud (kollane, punane, oranž, roosa, sinine,
roheline, pruun), pudelid, vesi, toiduvärvid (kollane, punane, pruun, roheline ja sinine), pildid
puu- ja juurviljadest – banaan, vaarikas, apelsin, kurk, kartul, tomat ja vesi (2 komplekti: üks
pudelite peale ja teine eraldi koti sisse panekuks), kleepkile.
Nõuded kohale: sileda pinnaga õueala, kus ei ole segavaid faktoreid ja on piisavalt ruumi
kahe rühma lastele.
Juhendid: joonte märkimisel vaadata, et nende vahele jääks piisavalt ruumi, et lapsed poleks
liiga lähestikku. Parem on mängida siis, kui lastel on õhemad riided (eriti kindad). Laste
paaridesse jagamisel tasub arvestada laste julgust ja ettevõtlikkust (kokku panna
ettevõtlikum ja passiivsem laps).

