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EEssõna

See raamat sisaldab erinevaid arendavaid mänge ja tegevusi. Ülesanded on mõeldud 
eelkooliealistele lastele vanuses 2–7 aastat. Omavahel on seostatud matemaatika ja 
emakeel, samuti meid ümbritsev loodus- ja igapäevane olmekeskkond. Välja on toodud 
prügi sorteerimine matemaatiliste tegevuste abil, metsaandide õppimine emakeele 
abil, aiasaadused on seostatud tähtede õppimisega ja munadepühad matemaatika 
kujunditega. Nende tegevustega õpib laps mängides selgeks arvud, värvid ja kujundid, 
samuti tähed ja sõnad. Tegevused aitavad kaasa lapse peenmotoorika arengule, 
tähelepanelikkusele, tööle keskendumisele ja mälu tugevdamisele. 
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1. VärVilistE pulkadEga  
 mustritE moodustaminE (3–7a)

Eesmärgid:

•	 Laps saab hakkama pildi järgi mustri moodustamisega
•	 Laps suudab tegevusele iseseisvalt keskenduda
• Laps tunneb erinevaid värve

Eelnevalt on sedelitele joonistatud erinevad mustrid. Mustrite joonistamiseks on kasutatud 4–6 
värvi vastavalt laste arengule ja vanusele. Mitme lapse puhul antakse mustrisedeleid edasi päri-
päeva niikaua, kuni kõik mustrid on läbi tehtud.
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Tööleht
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2. kaHtE VärVi korkidEga  
 mustritE moodustaminE (3–4a)

Eesmärgid:

•	 Laps tunneb värve
• Laps saab aru tööülesandest
• Laps saab hakkama kahte värvi korkide paigutamisega mustrilehele

Eelnevalt on joonistatud mustrid kahe värviga ja täpikujuliselt. Lapsel on aluseks munakarbi kaas, 
kus sees on tööülesanne. Karbis on kahte värvi korgid vastavalt soovile või hetkel kasutusel olevate 
värvidega, mida õpitakse. Laps võtab endale sedeli ja laob laua peale sama rivi, kasutades selleks 
alusel olevaid korke.


