
 

 

Puhh ja Nodzu  

näpumängu järgi joonistamine 

Vahendid: 

• õlipastellid 

• vesivärvid 

• paber 

• pintsel 

Vanus: 6-7 aastased 

Eesmärgid: fantaasia arenemine, peenmotoorika arenemine (käe ja randme liikuvus), 

näpumängu õpetamine, õlipastellide ja akvarellitehnika koos kasutamine, meeleolu 

loomine, süžeelise tegevuse kujutamine. 

Tegevuse kirjeldus: Tegevust alustatakse lõbusa looga Puhhist ja Nodzust, kes 

kordamööda üksteisel külas käisid, aga kui üks koputas maja ukse taga, siis teine 

parasjagu magas. Lõpuks korraga teekonda alustanud, kohtusid nad mäe otsas, kallistasid, 

olid õnnelikud ja hakkasid mängima. Jutustus esitatakse näpumänguna, kus kasutusel on 

mõlemad käed, põhirõhk on suunatud pöialde ja randme liikumisele. 



Mängu lõppedes valib iga laps omal soovil episoodi, millest hakkab joonistama. Antud 

tegevuse juures kasutati segatehnikat. 

Lisaks: Sama näpumängu puhul võib kasutada erinevaid jutte ja tegelasi. Talvel võib 

joonistada, kuidas kaks päkapikku üksteisel külas käisid. Joonistamisel saab kasutada 

erinevaid vahendeid: pliiatsid, rasvakriidid, guašid ja näpuvärvid. 

Tähelepanu äratamiseks ja meeleolu loomiseks on näpumäng üks parimaid mängulisi 
võtteid. 

 

 
 
 

Laul kahest päkapikust 

Elasid kord kaks päkapikku 
Üks ühe mäe otsas, teine teise mäe otsas 
 Kaks kätt on rusikas,  

 pöidlad peidetud peopessa 
Üks päkapikk otsustas teisele külla minna. 
Tegi ukse lahti KRIIKS! 
 Ühe käe peopesa avaneb aeglaselt 
Hüppas välja HOPS! 
 Pöial hüppab peopesast välja 
Pani ukse kinni PÕMM! 
 Sõrmed lähevad kiiresti rusikasse, 

 pöidlapoiss jääb välja 
Hakkaski minema ja laulma: 
Ma lähen, ma lähen, ma lähen 
ja puhkan ka…ja puhkan ka. 

Pöial liigub vasakule ja paremale, 
Puhkamise ajal on paigal 

 



Ma lähen, ma lähen, ma lähen, ma lähen 
Ja puhkan ka…ja puhkan ka. 
Lähen, lähen üles mäest. 
 Käsi liigub üles 
Lähen, lähen alla mäest. 
 Käsi liigub alla. 
Lähen, lähen üles mäest. 
Lähen, lähen alla mäest. 
 Tegevus kordub 
Jõudis teise päkapiku maja juurde. 
 Pöidlapoiss on liikunud 

 Teise rusikas oleva käe juurde. 
Koputas KOP- KOP. 
 Ühe käe pöial koputab 

 vastu teise käe rusikat 
Keegi ei tule avama. Päkapikk vist magab. 
Proovis veel korra KOP-KOP. Ikka ei tehtud ust lahti. 
Otsustas päkapikk koju tagasi minna. 
Ja läkski. 
Ma lähen, ma lähen….Jõudis koju tagasi. 
Tegi ukse lahti KRIIKS! 
 Peopesa avaneb aeglaselt. 
Läks tuppa HOPS! 
 Pöial peitub rusikasse. 
Pani ukse kinni PÕMM! 
 Peopesa sulgub kiiresti. 
Läks magama. 
Nüüd ärkas teine päkapikk unest. 
 Tegevus kordub. 
Tegi ukse lahti KRIIKS! 
Hüppas välja HOPS! 
Pani ukse kinni PÕMM! 
Temalgi tuli tahtmine sõpra näha. 
Hakkas külla minema. 
 
Ma lähen, ma lähen….Jõudis kohale. 
Uks oli kinni. Koputas uksele KOP-KOP. 
Keegi ei ava. Proovis uuesti KOP-KOP. 
Vaikus, ei kippu ega kõppu. 
Läks päkapikk koju tagasi. 
 
Ma lähen, ma lähen… 
Jõudis koju tagasi. 
Tegi ukse lahti KRIIKS! 
Läks tuppa HOPS! 
Pani ukse kinni PÕMM! 



Puges voodisse. 
 
Aga nüüd tõusid 
 mõlemad päkapikud üles. 
 Mõlemad käed teevad 
 Ühesuguseid liigutusi. 
Tegid uksed lahti KRIIKS! 
Hüppasid toast välja HOPS! 
Panid uksed kinni PÕMM! 
Hakkasid üksteisele külla minema. 
 
Ma lähen, ma lähen… Lähen, lähen üles mäest. 
Oi! Nad said mäe otsas kokku. 
Neil oli hea meel. 
Nad kallistasid, musitasid 
ja läksid koos mängima. 
(suusatama, kelgutama…) 
(Erika Kalamees „Kus mu Pöial?“, TLÜ Rakvere kolledž, 200 
 

 
 
Mere soolamine 

 matkimismäng 

Vahendid: 

• vesivärvid (vedelad Stockmari akvarellid) 

• paber A-3 

• pintsel 

• pintslilapp 

• švamm 

• sool 

 



Eesmärgid: pintsli õige hoidmine, peen ja -üldmotoorika arenemine (käe ja randme 

liikuvus), pinna katmine, soola riputamine 

Vanus: 3-4 aastased 

Tegevuse kirjeldus:  

Sissejuhatuseks teha käteharjutusi sobiva muusika saatel – väikseid laineid, suuri laineid, 

hiigellaineid.  

Paberi niisutamine švammiga on tegevuse üks osa ja lastele meelepärane tegevus. 

Märg  paberipind katta erinevate siniste värvitoonidega. Soola tuleb riputada ruttu enne 

paberi kuivamist. Selle tehnika puhul ei ole lõpptulemus kohe märgatav, alles töö 

kuivades saab igaüks näha, milliseks meri pärast soolamist muutus. 

 

Lisaks: „Mere soolamist“ võib teha igas vanuses lastega taustpaberi saamise eesmärgil. 

Hiljem saab tööd täiendada erinevate taimede- või mereelukatega vastavalt töö 

eesmärgile ja teemale. Vanemad lapsed hakkavad otsima pildilt erinevaid kujundeid ja 

esemeid, mis on tekkinud soola lisamisega ning see on loov ja huvitav tegevus. 

Antud tegevuse puhul võib raskuseks olla see, et värvitud pind kuivab enne soola lisamist 

ära ja saadud tulemus pole nii huvitav, kui loodeti. 

  

 
 
Soe ja külm 

värviõpetus katse abil 

Vahendid:  

• taskulamp 

• jäätükk 



• paber 

• guašid 

• pintsel 

• segamisplaadid 

Vanus: 5-6 aastased 

Eesmärgid: Soojade ja külmade värvide tundmaõppimine, värvide segamine, meeletaju 

arenemine, paberipinna katmine erinevat tooni külmade värvidega, mere maalimine. 

Kalade maalimine erinevat värvi soojade toonidega. 

Tegevuse kirjeldus:  Lapsed istuvad, käed laual, peopesad ülespoole ootel, mis õpetaja 

sinna asetab. Elevust tekitab külma jäätüki puudutus ja see, et keegi ei tea, mis järjekorras 

õpetaja taskulampi või jäätükki peopesale asetab. Kui kõik lapsed saavad sooja ja külma 

tunda, aitavad nad õpetajal rivistada värvipudelid kas jäätüki või taskulambi taha, öeldes, 

milline värv on soe, milline külm.  Järgneb arutelu merest ja merevärvidest ning erinevat 

värvi kaladest. Lapsed segavad plaadil erinevaid siniseid ja rohekaid toone, millega 

maalivad paberile mere. Teisele paberile maalivad  soojades toonides kalad, mis 

lõigatakse paberist välja ja „lastakse külma  merre ujuma“. 

 

Lisaks: Analoogset tegevust võib kasutada hoopis teiste teemade korral. Erinevate 

värvitoonide segamine on lastele meelepärane tegevus ja see õnnestub kõige paremini 

guaššidega. Kalu ei maalita  otse sinise meretausta peale, sest värvid muutuksid puhaste 

punaste ja oranžide toonide asemel poristeks. 

6-7 aastaste lastega võib soojades värvitoonides kalad maalida enne ja siis taustaks külm 

meri. (pilt 3) 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
Siil lehesajus 

Näpumägu järgi joonistamine 

Vahendid: 

• frotaažitehnikas paber 

• õlipastellid 

• mänguasi siil, peidetud lehtede alla 

Vanus :6-7 aastased 

 Eesmärgid: meeleolu loomine, õlipastellide kasutamine, siili vaatlemine, nähtu põhjal 

joonistamine, mõistete keskel, all, ülal teadmine. 

 
Tegevuse kirjeldus:  

 

Sügis 

 

Kuula, kuidas lõõtsutab …käed kõrvade juurde 

Tuul, tuul, tuul  …käed suu juures ja puhuda tuule moodi 

Oksakesi õõtsutab 

puul, puul, puul  …sõrmed harali õõtsutada käsi 

Vihmapiisku rabistab 

seal ja siin   …koputada sõrmeotstega lauale 

Soojas pesas nahistab …teeme kätepesemise liigutusi 

väike siil   …ristame sõrmed püsti, mis on nagu siilil okkad 

 

Näpumängu lõppedes ootab lapsi üllatus, lehekuhja alt tulebki välja siil. Vaadeldakse ja 

uuritakse, tehakse pai. Kui siiliga tutvutud hakataksegi siili lehtede joonistama, alustades 

okastest ja kasutades erinevaid sobivaid värvitoone. Lastel on valikuvõimalus, mitu siili 

keegi soovib joonistada. Tavaliselt meeldib lastele tervet siiliperet kujutada. 



Lisaks: Kui joonistada siilid valgele paberile, võib lehed joonistada ka õlipastellidega ja 

tausta maalida akvarellidega 

 

Lehesadu 

Luuletuse järgi joonistamine 

Frotaažitehnikaga tutvumine  

Vahendid: 

• puulehed 

• rasvakriidid 

• valge paber 

• seinanäts 

Vanus: 5-6 , 6-7 aastased 

Eesmärgid : peenmotoorika arendamine, uue tehnikaga tutvumine, paberipinna katmine 

lehejäljenditega hõõrumise teel, erinevate sügisvärvide (rohelised, oranž, punane 

kollased) kasutamine 

Tegevuse kirjeldus:  

Luuletus…. 

Külm näksib lehti vahtrapuult,  …kikivarvul seistes näpitakse kord ühe,  

  kord teise käega ees ülalt alla 

Neid keerleb, keerleb alla …kätega ülalt alla spiraalikujulised 

liigutused 

Vihm rabistab ja tõstab tuult, …käed ees ülal, sõrmede rippes liigutamine, 

 siis käte paralleelsed lainetused ülal 

Uks talvele on valla …käed laia kaarega eest kõrvale alla  

 

Õpetaja on mängult puu ja lennutab igale lapsele lehekese, mis kinnitatakse nätsu abil 

laua külge, et leheke ei liiguks. Rasvakriiti horisontaalselt käes hoides hõõrub laps välja 

lehekujutise, siis liigutab paberit ja hõõrub järgmise teist värvi kriidiga jne. kuni valgele 

paberile on tekkinud lehesadu.  

 



Lisaks: peale puulehtede võib kasutada ka muid reljeefseid materjale: puitlaastplaat, 

juteriie, võrk, tapeet jne. 

 

 

 

Siilipoiss Siim  

laulu järgi kahvliga maalimine 

Vahendid : 

• toonpaberid 

• guašš 

• näpuvärvid 

• pintsel 

• kahvel 

• CD plaat lauluga „Siilipoiss Siim“ (Inga Rand “Präänik väänik“ väljaandja 

Muusikatuba , 2008) 

• Siil (mänguasi) 

Vanus :4-5 aastased 

Eesmärgid :meeleolu loomine, liigutuste matkimine laulu järgi, kahvli õige asend 

maalimisel, näpuvärviga täppide  tegemine, roosa värvi segamine valgest ja punasest. 

 

Tegevuse kirjeldus:  

Õpetajal on erinevat värvitooni paberid, igaüks saab valida endale sobiva. 

Sõrmesoojendusharjutused tehakse laulu saatel (rusikast kiire sõrmede sirutamine). 



Kui käed soojad ja siiliga tutvust tehtud, paneb õpetaja suurest guašipudelist värvi just 

sinna, kuhu laps soovib. Kahvli abil maalib laps okastega siilikera. Pintsliga maalib nina 

silmad. Sõrmedega (näpuvärviga) trükib lehesaju. 

Lisaks: Lehti võib trükkida ka päris lehega. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Vana kalendri taaskasutus 

Vahendid : 

• Valge paber 

• Kalendritükid 

• Liim 

• Vahapliiatsid 

Vanus: 6-7 aastased, lihtsamate ja konkreetsemate pilditükkide puhul ka 5-6aastased 



Tegevuse eesmärk:  fantaasia arendamine, uue väärtuse loomine, vahapliiatsitega 

töötamine. 

Tegevuse kirjeldus:  

Põnevaid jääkmaterjale on otstarbekas kasutada uue väärtuse  loomiseks. Eriti, kui selleks 

on kunstnike (Navitrolla ja Nerva) loodud omapärased toredad kalendripildid loomadest 

ja lindudest. 

Tegevuse põnevaks loomisel aitavad kaasa näiteks laul „Mutionu pidu“, pilditükikese 

saamine loosi abil ja selle paberile kleepimine vastavalt oma soovile. Sissejuhatava laulu  

valikul lähtuda kalendritükkide teemast. 

Uue pildi loomine toimub vahapliiatsite abil ja arutelu saatel.   

Tegevus on lastele põnev , vajab head kujutlusvõimet ja mõtlemist, ei ole väga lihtne, aga 

tööprotsess kulgeb lõbusas meeleolus, lapsed on uhked oma saavutuse üle. 

Lisaks: võib kasutada erinevate teemadega vanu kalendreid või teisi ajakirju. 

Kunstivahenditest on sobivad ka rasvakriidid, värvipliiatsid, guašš. 

 


