
Tarbijahariduseteemaline plaan  

Õppepäev  

  

1. Teema: Õuna säästlik kasutamine. Toiduringlus – õun  

2. Sihtrühm: 5–6aastased  

3. Tegevusele kuluv aeg: 2 tundi  

4. Eesmärgid:  

• Lapsed tunnevad rõõmu mängimisest.  

• Lapsed saavad teada, kuidas valmistatakse õunamahla.  

• Lapsed tutvuvad õuna elutsükliga.  

• Lapsed oskavad õuna poolitada ja kasutavad kõnes mõisteid „terve“ ja „pool“.  

• Lapsed kirjeldavad enda maitsmiselamusi.  

• Lapsed osalevad aktiivselt vestluses ja arutlevad suunavate küsimuste abil.  

• Lapsed õpivad, kuidas õunu säästlikult ja mitmekülgselt tarbida.  

• Lapsed tegutsevad matemaatilise jutukese põhjal.  

5. Tegevuse kirjeldus (meetodid, õpetaja roll jms):  

Õpetaja on eelkõige suunaja ja juhendaja ning laste jaoks õpetliku keskkonna looja. Laps õpib 

eelkõige tegevuse ja arutlemise kaudu. Olulisel kohal on erinevate valdkondade kasutamine 

ehk lapsest lähtuv integreeriv tegevus – kuulamine, arutelu, mäng, erinevate meelte 

kaasamine, mille lõpptulemusena valmib ühislooming.  

6. Lõiming (üldoskuste ning õppe- ja kasvatustöö valdkondadega):  

• mina ja keskkond (tutvustus, keskkonnahoid, õunaringlus, filmi vaatamine, jutt)  

• keel ja kõne (vestlus, arutelu, tagasiside, küsimuste küsimine, vastuste andmine, pildi 

järgi jutustamine)  

• muusika (temaatiline laulumäng ja laul)  

• matemaatika (loendamine)  

• käeline tegevus (kokandus ja joonistamine)  

7. Õppevahendid:  

• Eliis: poeõunad, sooda, äädikas, kaneel.  

• Kai: õunamahl, pilt Eve ruumist, koorija, fliis.  

• Piret: kujundid, mesi, kriidid (õue), mäng „Õuna eluring“ 



• Inna: õunad, matt, laulumäng „Õunake“, laul „Õunake“ , videod „Õunamahla 

valmistamine“, „Kuidas õun tekib?“.  

8. Nõuded kohale/keskkonnale, kus tegevus toimub:  

Tegevuse sissejuhatus ja põhiosa viiakse läbi lasteaia „töötoas“ , kus on olemas köök kogu 

vajaliku varustusega, interaktiivne tahvel ja arvuti. Lisaks on oluline ruumi paigutus, et 

lastel oleks võimalik ruumis vabalt liikuda. Mööbel on paigutatud seina äärde ja toolid on 

tegevuse ajaks ära pandud. Lapsed istuvad maas mattidel.  

9. Detailsem juhend õpetajale:  

1. Pildivaatlus – õun, arutelu – kuidas õun tekib? Kai  

2. Millal korjame? Kuidas õun tekib? Pilt. Mäng „Õuna eluring“, (2 matti, fliisid, tegevus 

koos jutuga). Kuidas õun sinuni jõuab? Piret.  

3. Õunad läbisegi – mida näete? Võrdleme. Poeõunad, koduõunad – matimäng 

kujunditega. (Matil joonistatud erinevad kujundid). Hulkadesse jagamine erinevate 

tunnuste alusel 1. (värv, suurus, kuju jms). 2. poeõunad ringi, koduõunad kolmnurka 

jne. Inna  

4. Arutelu – kuidas õuna kasutada? Laste ajurünnak (dokumenteerime tahvlile koos 

lastega) Piret ja Eliis  

5. Õunamahla tegemise video vaatamine, selgitused; mahla ja õuna maitsemine. Õunte 

uurimine – pooleks lõikamine, koorimine. Piret  

6. Inna – Rahamaa mäng (õunte loendamine, mahla tegemine)  

7. Mida me seemnetega teeme? Seemnekatse. Eliis  

8. Muusika – laulumäng „Õunake“, (õuna edasi andmine). Laul Õunast. Inna  

9. Kokandus – õunapommide küpsetamine.  

10. Mida teeme jääkidega? Jahimehed viivad metsa, ka terveid õunu, kui neid on liiga 

palju. Viime õunajäägid ussidele.  

11. Õhtul joonistamine.  

Lingid videotele:  

1. Õunamahla press: https://www.youtube.com/watch?v=U_RaQGhF1DE  

2. Õunaringlus (õunapuu kasvatamine seemnetest):  

https://www.youtube.com/watch?v=5CKiCB3abtI  
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Oma kogemuse tutvustus 

Tänu organiseeritud koostööle olid tegevused hästi läbi mõeldud ning õppepäev sujus 

ladusalt. Lastele pakkusid arutelud ja ajurünnakud huvi, eriti mõtete ühine dokumenteerimine 

interaktiivse tahvli abil, mis ei ole igapäevases õppetöös tavaline.  

Vaatamata õppepäeva pikkusele ja intensiivsusele püsis laste huvi suur terve päeva 

jooksul. Tegevuse muutsid põnevaks erinevate vahendite ja võtete kasutamine. Lapsed olid 

kogu tegevuse ajal aktiivsed ja mänguhimulised. Laste tähelepanu aitas hoida see, et aktiivne 

tegutsemine (mäng, tants, liikumine) vaheldus rahulikuma tegevusega (vestlus, arutelu, 

interaktiivne mäng, videod).  

Fotojäädvustused:  

Õppepäeva algus. Arutelu  

 
  

Õuna eluring. Mäng  



 



 
Õunte võrdlemise mäng  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



 

  

Ajurünnak 

  
Õunamahla tegemise video vaatamine ja rahamaa mäng  



 
  

  

 

    

Õunamahla ja õunte degusteerimine  

  

  

  



 

Kas ja kuidas kõik õunad lõhnavad?  

 
Katse õunaseemnetega ja õunte küpsetamine  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Laulumäng „Õunake“  

  



 
  

Õunajääkide viimine ussidele  

    


