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Metoodiline keskus

        1. http://www.eki.ee/keeletase/lasteaed/#/ 

        2.  Näitlaused, naabersõnad ja sarnased sõnad eesti keele õppijatele (EKI)

        3 . Mängud käänete õpetamiseks ja harjutamiseks  (Leidke erinevused, Vitamiinimäng).

4. Mängud sõnavara laiendamiseks ja kinnistamiseks.

 Iseloomustamine sümbolite järgi

 Valged toidud

Rühmatöö: lapsed peavad mõtlema ja õpetajalt küsima võimalikult palju valgete toitude 
või toiduainete pilte näiteks riis, sool, suhkur, puder jne

Mõlemad rühmad loevad oma sõnad ette ja teine rühm lisab endale puuduvad sõnad. 
Sõnad korratakse veelkord üle ja arutatakse üheskoos, mida saab neist toiduainetest 
valmistada.

Kollased asjad/sinised riided jne.

 Sõnatennis

Lapsed on paarides ja igal paaril on pall. Õpetaja ütleb teema, mis sõnu lapsed hakkavad 
nimetama. Näiteks värvid, riided, loomad, mööbel, tegevused jne. Laps nimetab sõna ja 
viskab palli kaaslasele, kaaslane nimetab sõna ja viskab palli tagasi. 

 Kuula ja värvi + TL

 Ma tahan, ma pean + TL

Harjutame

Mulle meeldib/ei meeldi +da.  Mulle meeldib laulda

Ma tahan/ei taha +da.  Ma tahan mängida.

Homme ma hakkan/ei hakka + ma. Homme ma hakkan kirjutama.

Ma pean/ei pea iga päev  + ma. Ma pean iga päev sööma.

 Kes teie peres?

Kes teie peres teeb süüa? Kes teie peres koristab? Kes teie peres sõidab autoga? Kes teie peres
käib trennis?

http://www.eki.ee/keeletase/lasteaed/#/


 Kuidas ta seda teeb?

Harjutame määrsõnu: kiiresti, aeglaselt, vaikselt, kõvasti, hästi, halvasti.

Loomapiltidega kaardid on tagurpidi põrandal või laual. Lapsed võtavad kordamööda ühe 
pildi ja koostavad selle looma kohta 2 lauset. 

Näiteks, ta jookseb kiiresti, kuid ujub halvasti. Kes see on? Teised lapsed arvavad ära, keda ta 
iseloomustab.

Liikumine

 Ring läheb kokku.

Moodustatakse ring ja hakatakse koos rütmikalt lugema: 

“Ring, ring, väiksemaks, ring, ring väiksemks.” Ring läheb kogu aeg rütmiliselt väiksemaks. 
Kui ollakse juba päris üksteise lähedal koos, muudetakse salmi:

“Ring,ring suuremaks, ring,ring suuremaks. Praks!” Viimasel sõnal lapsed lasevad kätest lahti
ja kukuvad pepuli.

 Kiisu

Lapsed seisvad mänguväljaku/rühmaruumi servas (hiired kodus). Keskel istub õpetaja, 
mängukass süles ja loeb: 

Küll on tore kiisu, ümarnäoga Miisu, 

küüned tal ja vurrud, oskab lüüa nurru. 

Kiisu jääb magama, hiired liiguvad vaikselt päkkadel mööda mänguväljakut/rühmaruumi, et 
kiisu ei ärkaks. Kui kass ärkab, jooksevad hiired ruttu oma kohtadele. Kui kass ei saa hiiri 
kätte, on väsinud ja heidab uuesti puhkama. Kättesaadud hiir hakkab kassiks.

 Jaan Jäämees ja Siiri sulataja.

Üks lastest valitakse Jaan Jäämeheks ja teine Siiri Sulatajaks. Kumbki saab erinevat värvi 
lindi vöi mütsi. Lapsed liiguvad kokkulepitul alal. Kui Jaan Jäämees puudutab kedagi, siis see
tardub kohale asendisse, milles ta oli puudutuse hetkel. Siiri Sulataja üritab tardunuid oma 
puudutusega päästa. Mängus vöib olla ka kaks vöi enamat Jaan Jäämeest.

Jäämes ütleb igal külmutamisel „Külmu ära!“ ja Sulataja „Sula üles!“

 Linnud pesas

Mänguväljaku/rühmaruumi  nurkadesse ehitatakse pesad (ringid, rõngad). Lapsed (linnud) 
majutatakse pesadesse. Õpetaja märguandel tulevad linnud pesadest välja ja lendavad 
mänguväljakul ringi. Õpetaja söödab linde kord ühes, siis teises ruumi otsas. Lapsed 
kükitavad ja koputavad vastu maad. Pärast õpetaja korraldust Linnud pessa! jooksevad lapsed 



oma kohtadele. Õpetaja võib vahepeal lindude pesad ära vahetada ja lapsed peavad üles 
otsima oma pesa.

 Nädalapäevad

Õpetaja annab seitsmele lapsele nädalapäevade nimed. Siis seletab ta lastele: „Kui ma ütlen 
„nädalapäevad“, siis seate end õigesse järjekorda ritta“ 

I variant

Õpetaja küsib: „Kes on esimene päev nädalas?“ Laps, kes kannab „esmaspäeva“ nime, tõuseb 
oma kohalt ja vastab: „Esmaspäev on esimene päev nädalas.“ 

II variant

Õpetaja jutustab lühikese väljamõeldud loo, milles nimetab nädalapäevi. Laps, kes kannab 
nimetatud nädalapäeva nime, tõuseb oma kohalt ja vastab: „Mina olen esmaspäev“. Kui 
õpetaja nimetab kõiki nädalapäevi, tõusevad püsti kõik seitse last ja rivistuvad ülesse õiges 
järjekorras. 

Sama saab teha ka kuudega.

 Aednik

Eesmärk: teada puu- ja aedvilja, lillede iseloomustavamaid tunnuseid.

Vahendid: pildid lilledest, puu- ja aedviljadest. 

Reeglid: pildi kirjeldamisel ei tohi nimetada taime nimetust.

Mängukäik: Lapsed istuvad ümber laua, millele on pandud pildid joonistega allapoole. Üks 
lastest on aednik, kellel on käes kastekann või midagi muud, mis on tüüpiline aednikule.

Ta ütleb lastele : „Mul on suur aed. Tule minu juurde, Anne, ja võta endale midagi aiast.“ 
Laps, keda aednik laua juurde kutsub, valib endale pildi ja kirjeldab seda, teised lapsed 
mõistatavad, millise taime ta aiast võttis. Siis hakkab pildi valinud laps aednikuks. 

 Mõistata, mis me teeme

Eesmärk: liigutuste järgi ära arvata, millise tööga on tegemist.

Reeglid: matkivaid liigutusi tuleb alustada üheaegselt; rühmad vahetavad osad üksnes siis, kui
üks rühmadest suudab õigesti ära arvata, mida matkitakse. 

Mängukäik: lapsed jagatakse kahte rühma. Esimesed lepivad omavahel kokku, millise 
mõistatuse nad esitavad teise rühma lastele. Siis lähevad nad teisele rühmale külla. 
Tervitavad, „peremehed“ küsivad „külalistelt“ : „Kust teie olete?“. „Külalised“ vastavad: 
„Põllult (metsast, tänavalt).“ Teine rühm küsib jälle: „Mis te seal teete?“. Esimene vastab: 
„Arvake ära!“ ja matkib seejärel mingisuguse töö liigutusi. Kui teine rühm ära arvab, 
vahetuvad osad ja mäng jätkub. 



• Ütle, millest tehtud 

Eesmärk: sõnavara aktiviseerimine. 

Vahendid: pall.

Reeglid: vastama peab laps, kes saab palli: mittevastamisel peab mängija astuma 2 sammu 
tahapoole. 

Mängukäik: lapsed seisavad ringis. Mängujuht on ringi keskel, viskab kellelegi mängijaist 
palli ja nimetab mingi eseme. Pallipüüdja peab vastama, millest see ese tehtud on. Juhul, kui 
laps ei tea, peab ta astuma 2 sammu teistest mängijatest tahapoole. Tagasi ringjoonele võib ta 
astuda siis, kui mängujuht viskab talle uuesti palli ja ta oskab vastata.

 Tuul ja lehed

 Eesmärk: kinnistada laste teadmisi puude lehtedest ja arendada nende kõneoskust. Reeglid: 
ringi keskele võib astuda kohe peale tuule viimast sõna “…puul“ 

Mängukäik: lapsed seisavad ringis, igaühel on käes  puuleht. Keskel on üks laps, kes on tuul, 
temal ei ole lehte. 

Üksik laps käib ringi keskel ja räägib: „Tuul käib ringi meie õues, Korjab sügislehti põue.“

Lapsed küsivad: „Millist lehte tahab tuul?“ 

Tuul vastab: „Seda lehte tahab tuul, mis meil kasvab vahtrapuul.“ (või mõnel teisel puul) 
Nüüd astuvad ringi keskele kõik lapsed, kelledel on käes vahtralehed. Uueks tuuleks saab 
laps, kes kõige kiiremini jõudis astuda ringi keskele. 

Mäng algab uuesti otsast peale. 


