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EESSÕNA

Tegelusvihik on komplektis raamatuga „Mäeotsa lood”. Iga loo juurde kuulub 3—4 
lehekülge ülesandeid. Neist esimesel leheküljel on noorematele lasteaialastele 
mõeldud lihtsamad ülesanded, teiselt ja kolmandalt leheküljelt leiavad meelepära-
seid harjutusi koolieelikud ja I kooliastme õpilased. Iga loo juurde kuuluv viimane 
lehekülg värvimis- ja jutustamisülesandega sobib kõigile.

Logopeed Kristel Lempu on koostanud inspireerivamate lugude juurde praktilised 
tegevuskavad, mis on lisatud tegelusvihiku lõppu. Tegevuskavad pakuvad ideid, 
kuidas viia komplekti põhjal läbi teemapäevi nii lasteaias kui kodus ja innustavad 
loodetavasti ka teisi lugusid loovalt ja praktiliselt kasutama.

Tegelusvihikus on ülesandeid emakeele, matemaatika, loodusõpetuse, tööõpetuse 
(käsitöö) ja terviseõpetuse valdkondadest. Tähelepanu pööratakse:
 käelisele tegevusele — kirjutamine, värvimine, rebimine, joonistamine;  
 suulisele eneseväljendusele — jutustamine, fantaseerimine, uute sõnade oman-

damine;
 teksti mõistmisele — tekstist lähtuvad praktilised tegevuskavad.

Tegelusvihiku töölehtedel käsitletavad teemad (sulgudes märgitud ühegi teemaga 
seotud lugude numbrid. NB! Kui numbrit ei ole, siis käsitlevad seda teemat mitmed  
lood):
emakeel:

täht, sõna, lause; häälimine; sõnade algustäht; trükitähed, kirjatähed; vastandsõ-
nad (16); tegusõnad (10, 16, 20); ainsus, mitmus (6); täishäälikud (12); riim, luule 
(13); sama algustähega lood (16, 17); ristsõna lahendamine (7, 11); tähekastist 
sõnade leidmine (17); liitsõnade koostamine (8, 9, 18); sõna kasutamine erineva-
tes käänetes (10); uute sõnade moodustamine etteantud tähtedest (15); jutukesed, 
milles osa sõnu on asendatud pildiga (12, 20); 
matemaatika:

hulk, hulkade võrdlemine (2, 17); loendamine (1, 2, 7, 10, 14); rida, tulp, tabel (10, 
14); tulpdiagrammi koostamine (14); arvutamine 20 piires (11, 13, 15, 18,  20);  
rahaga arveldamine (18); suurem-väiksem (3, 17); kõrgem-madalam (3, 13, 20); 
punktide ühendamine joonlauaga (19); juhise järgi pildi joonistamine (8); juhise 
järgi teekonna märkimine ruudustikku (14); toa plaani uurimine ja kasutamine (11); 
joonlaua kasutamine (12, 19); asjade mõõtmed (12); asjade ajaline järjestus (6, 
9, 19);
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loodus:

nädalapäevad (3, 15); aastaajad (4, 8); maailmakaart (19); lambavillast lõng ja 
lõngatooted (6); looma kehaehitus (7); loomaaed (7); lõunamaised loomad (7, 19);  
putukate areng: muna-röövik-nukk-liblikas (10); jalgade arv putukatel, lindudel, 
imetajatel (6, 9); koduõue taimed ja putukad (8, 9, 10, 14, 16); koduõue puud (8);  
tuule mõju loodusele (18); lehtede kuivatamine (8); erinevad marjad, nende ehitus 
(16); veekogude taimed (14); teod (17);
tervis:

hammaste tervishoid (14); meeleelundid, nende tähtsus ja tervishoid (5, 7); nohu, 
köha, külmetushaigused (7); köögiviljade kasulikkus (16); sauna mõju tervisele (7); 
pere tegemised, kodu (3, 6, 8, 13); teatrikülastus (17); taignast küpsetised (2); 
puhtus, koristamine (3, 11, 14); kirja saatmine (19); hirmutunne (3, 11); sõprus 
(3, 10, 11, 13, 20); karjäär, töövalik (4, 12, 18, 19, 20); pallimäng (13); Eesti 
sümbolid (19);
käsitöö:

rebimistehnika (15); joonistamine; värvimine; puulehtede kuivatamine (8); mündi 
„võlumine” paberile (18); kuivatatud lehtedest maal (8), kivikesele lepa- või õnne- 
triinu maalimine (9).

Innukat tegelemist ja tegutsemist!

Eda Miljand
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1. NUBLU RÄNNUKIHK

1. LEIA KÕIK JALANÕUD JA VÄRVI.

2.  NUBLU PROOVIS MITMEID JALANÕUSID. KIRJUTA KRIIPSUD 
ÜLE SELLES SUUNAS, KUIDAS NUBLU JALATSITESSE JÕUDIS.

3.  LEIA JALAS OLEVATELE JALATSITELE PAARILISED.

    


