
Koolitus „Tark tarbimine“ 

Õppetegevuse konspekt 

Katrin Stein, Mari Oras, Ülli Männiste, Ülle Nigul, Tiina Hiltunen 

Teema: Ajalehega on tore mängida ja meisterdada 

Laste vanus: 4–5 aastat 

Eesmärgid: 

 Lapsed teavad, et ajalehest saab lugeda uudiseid, vaadata ilmaennustust ja 

meisterdada. 

 Laps oskab nimetada ajalehe taaskasutuse võimalusi. 

 Laps oskab nimetada geomeetrilisi kujundeid. 

Õppevahendid: 

Muusika, ajalehed, kalender, käärid, värvipliiatsid, liim, värvipaber, aluspaber, raamatud, 

pildid konteineritest. 

Tegevusele kuluv aeg: 1 h 

Koht tegevusteks: 

 Rühma- ja magamistuba. 

Juhend õpetaja abile: 

 Lülitada muusika sisse/välja, pildistada tegevusi, aidata ja suunata lapsi kunstitöös. 

Hommikuringi tegevuse lühikirjeldus: 

Uurida ajalehte ja ilma õues, täita kalender. 

Kust saame paberit? 

Puu peab kasvama minimaalselt 60 a, et temast saaks paberit (olenevalt puuliigist, mõnel 

juhul isegi kauem). Ühe puu maha saagimisel saab u 70 kg paberit, sellest saab valmistada u 

100 raamatut (vaatlesime raamaturiiulit). Paberist tehakse ka ajalehti, mida me loeme iga 

päev. Kui uudised ajalehest loetud, siis mis edasi … Arutelu, kuidas puid hoida ja kaitsta, kas 

puu oksi võib murda? Kuidas sa käitud, kui näed, et keegi murrab puu oksi? 

 

Taaskasutuse eesmärgid: 

1) vältida looduskeskkonna saastamist; 



2) piirata loodusvarade tarbimist; 

3) vähendada jäätmete tekkimist; 

4) säästa energiat; 

5) kujundada inimestes säästva energia põhimõtteid; 

6) säästa paberit ümber käideldes loodust. 

Paberi taaskasutamine 

Kaminad/ahjud – ajaleht küttematerjaliks; 

mängud ajalehtedega; 

ajalehest meisterdamine; 

ajalehest ehete valmistamine; 

Ajalehekonteinerid (suurema hulga ajalehtede jaoks). On olemas sinine/kollane ja roheline 

konteiner, igasse konteinerisse läheb erinevat liiki materjal (nt paber, papp, ajalehed, ajakirjad, 

raamatud, pappkastid jne. Kõigi jaoks on oma konteiner). Konteinerist läheb materjal edasi 

ümbertöötlemisele. Ümbertöötlemisest tuleb kasutusele uus paber, mis läheb korduvkasutusse 

– saame jälle paberit kasutada. 

Ajalehesaarekeste mäng 

Magamistoa põrandal on kõikidele lastele ajaleht. Muusika hakkab mängima, lapsed 

jooksevad. Kui muusika vaikib, leiab iga laps omale ajalehesaarekese. Muusika pannakse taas 

mängima, lapsed jooksevad ja õpetaja võtab ühe ajalehe ära. Kes saarekest ei leia, läheb 

mängust välja ehk istub vaibale. 

Võluri mäng 

Iga laps rebib endale ajalehest sahistid. Alguses rebitakse ajalehepaberist ribad, kuid mitte 

lõpuni välja. Rebimata osa võetaks pihku. 3 last on võlurid ja seisavad ringi keskele, järgneb 

laul „Mina olen võlur, sind ma ära võlun, simsala-simsala-bim …“. Ülejäänud lapsed liiguvad 

ringiratast ümber võlurite. Võlurid saavad valida, kelleks nad teised võluvad. Iga laps saab 

korra võlur olla. 

Kassi meisterdamise lühikirjeldus 

Lapsed saavad ajalehe, kuhu on joonistatud väike ja suur ring. Nad lõikavad ringid välja ja 

kleebivad need alusele. Ajalehest lõigatakse ka saba. Väikesele ringile ehk kassi peale 

kleebitakse kaks kolmnurkset kõrva. Roosast paberist tehakse nina ja soovi korral värvilisest 

paberist ka kassi kaelarihm. 

Õppekäik Trükimuuseumisse 



Lapsed osalesid ka õppekäigul Trükimuuseumisse. Vaatasime, kuidas tehakse paberit, 

kunstinäitust paberist ja vanu masinaid. Iga laps sai endale märkmiku teha. 

Raamatu projekt 

Sel aastal osales kogu lasteaed ka raamatuprojektis, kus iga rühm sai ise teema valida ja koos 

vanematega endale raamatu teha. Raamatud lähevad trükki, üks eksemplar läheb kevadlaadal 

oksjonile ja teine jääb rühma. 
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Televiisor 


