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Triinukeste talverada
Tallinna Lepatriinu Lasteaed
Rõõmutriinude rühm ( 4- 5- aastased lapsed)
Marjatriinude rühm ( 6- 7- aastased lapsed)
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EESMÄRGID:
• Laps õpib uurides ja avastades vahetu praktilise kogemuse kaudu loodust
tundma ja märkama
• Laps õpib kasutama loodusalaseid teadmisi seoses teiste õppeainetega
• Laps arendab kõiki meeli vahetus tegevuses
• Lapses arenevad loovus ja koostööoskus mängu ja tegevuste kaudu

VAHENDID:
Lindid liikumismänguks, õli, siirup, Fairy, klaaspurgid ja vesi katse läbiviimiseks,
pärlikaardid kontrollpunktide läbimise järjekorra määramiseks, värvilised
plastümbrikud ülesannete kirjeldustega kontrollpunktides, kuivatatud puuviljad
maitsmiseks, vahendid heli tekitamiseks, puupakud, luubid, looduslik materjal
kompositsiooni kujundamiseks, “üllatuskorvid” puuviljadega lastele, põletamismaterjal
lõkke tegemiseks

ORGANISEERIMINE:
Õpetajad paigutavad ümbrikud ja vahendid viide kontrollpunkti õuealal
Külalised kogunevad lasteaia saali, vaatavad soovi korral filmi laste tegemistest lasteaia
juubelinädalal, edasi õuesõppe tegevuse vaatlus õues.
Lapsed kogunevad õpetajate saatel õuealale poomi juurde.

TEGEVUSED:
1. Liikumismängud – “Sipelgapesa - (juhendab õp. Tiina)
“Oravad ja käbid ”- (juhendab õp. Mare)
2. Vaatlus- võluvedelikud (erineva erikaaluga vedelike käitumise võrdlus) –
õp. Aino
3. Rühmadesse jaotamine - mõlema rühma lapsed rivistatakse viirgudesse,
vanema rühma lapsed saavad käskluse “viieks loe!”
Moodustunud rühmad jaotatakse viie õpetaja vahel. Iga vanema rühma laps
kutsub endale ühe noorema rühma lapse kaaslaseks.
4. Pärlikaartide tutvustamine ja jaotamine (õp. Helle) - pärlikaartide järgi
hakatakse kontrollpunkte läbima. Viis värvilist pärlit (valge, kollane, sinine,
roheline, punane) igal kaardil näitavad iga rühma liikumise järjekorda pärlitega
sama värvi ümbrikutega tähistatud kontrollpunktides.
Selgitatakse - pärast kontrollpunktide läbimist kogunevad kõik lapsed lasteaia
nimetahvli juurde.
5. Ülesanded kontrollpunktides
• Õpetaja näitab sulle pähkleid ja kuivatatud puuvilju. Pane silmad kinni ja arva
ära, mida õpetaja sulle suhu pistab! Mis nendest ei kasva Eestis?
• Tee lumele pulkadest ristkülikukujuline pildiraam! Võta kastist looduslikku
materjali ja tee koos kaaslastega raami sisse pilt! Kirjelda tehtut! Pane asjad
kasti tagasi!
• Õpetaja näitab sulle esemeid, millega saab helisid tekitada. Pane silmad kinni,
kuula ja ütle, millega õpetaja heli tekitab! Proovi ka ise helisid tekitada ja lase
teistel lastel mõistatada! Pane asjad kasti tagasi!
• Järjesta pakud jämeduse järgi alustades kõige jämedamast! Loenda, mitu on!?
Leia kõige jämedam ja kõige peenem pakk! Leia pakult aastaringid! Mida need
näitavad? Lao pakud kasti tagasi!
• Pane luup vastu puud ja uuri seda! Leia samblikku puu küljes ja vaata seda
luubiga! Jutusta, mida nägid!
Ootemomentide tekkimisel sisustavad õpetajad- juhendajad laste aega mängudega.
6. Hinnang laste tegevusele
Pärast kõigi kontrollpunktide läbimist kõigi rühmade poolt kogunevad kõik
lapsed lasteaia nimetahvli juurde,
Iga rühma õpetaja annab hinnangu oma rühma koostööle ja küsib lastelt, mis
meeldis jne.
7. Üllatused
1. Lastel palutakse otsida õuealal üles üks üllatuskorv nimetades
otsimispiirkonna (õp.Jane on selle pannud sirelipõõsa alla).
2. Tegevus lõpeb lõkkega. (Jüri)

