
 

 

MÄNGIME VEEGA NÄDAL 

 

Veemäng on mitmekülgne tegevus, kuhu saab kaasata palju erinevaid abivahendeid  

ning mis peamine – pole olemas õiget ega valet viisi. Kõik tegevused pakuvad su  

lapsele hindamatuid mängukogemusi, mis aitavad ergutada ta fantaasiat ja loovust.  

Olen sinu jaoks kirja pannud 5 tegevust koos kirjelduste, vahendite nimekirja ja  

piltidega. Olgu see abivahendiks ja suunajaks sulle! 

_____ 

 

Millised on veemängu kasutegurid? 

Veemäng on avatud tegevus, millel on palju erinevaid kasutegureid. Lapsed naudivad 

vees mängimist tavaliselt just seetõttu, et see stimuleerib nende meeli ja on sageli 

rahustav. 

Veemängutegevused parandavad lapse motoorseid oskusi, koordinatsiooni ja füüsilist 

vormi (tõstmise, valamise, kandmise, jooksmise, pritsimise jms abil). Samuti arendavad 

veetegevused lapse käte väiksemaid lihaseid (näiteks nuustikust vee välja pigistamine). 

Veemänguga kaasnevad tegevused (näiteks esemete vee alla vajutamine ning veel 

hõljumise jälgimine) arendavad lapse probleemide lahendamise oskusi, laps jõuab 

seosteni miks ja kuidas asjad juhtuvad. 

Lisaks arendab vesi last sotsiaalselt ja emotsionaalselt – ühine mänguaeg teiste lastega, 

teistega arvestamine, reeglid ja nendest kinni hoidmine. Kõik eelnevalt nimetatud 

toimingud on olulised sammud sõpruse loomise oskuste arendamisel. Vanema kohalolek 

veemängutegevuste ajal loob lapse ja vanema vahel tugevama ja usaldavama suhte. 

Selleks ole lapse jaoks olemas, aeg-ajalt küsi, kommenteeri ja näite üles huvi lapse 

tegevuste osas. 

 

 

 



Millised on „Mängime veega“ nädala tegevused? 

Veemängutegevusi olen kirja pannud sinu jaoks 5, kuid neid annab oma  

soovi järgi laiendada, kohendada ja muuta. 

1. Kustuvad joonistused 

2. Lõhnavann 

3. Värvid vees 

4. Lemmikute vannipäev 

5. Hulpivad karvased pallid 

 

_____ 

 

Milliseid abivahendeid läheb nädala jooksul vaja? 

Antud 5 tegevuse jaoks läheb vaja: 

• Kalligraafia paber / värviline paber 

• Pintslid / veeprits 

• Veetops 

• Erinevad ravimtaimed ja õied 

• Suurem anum 

• Üht ja sama värvi väiksemad esemed 

• Kulp / väiksem sõel 

• Loomafiguurid / mudelautod 

• Svamm / nuustik 

• Pom-pom pallid (e. karvapallid) 

• Väiksem anum 

 

_____ 

 

Millised on minu poolsed üldised tähelepanekud ja soovitused? 

Minu TOP 5 üldist tähelepanekut sinu jaoks: 

• Veega mängides on hea seda teha õues või vannitoas. Tubastes tingimustes 

markeeri tegutsemise ala mõne paksema (vett imava) teki või linaga. 

• Tutvusta lapsele tegutsemise reegleid (ala kus tegutsetakse, vahendid jms). 

• „Ei!“ ei tohiks olla domineeriv sõna tegutsemise ajal. Ära keela iga asja pärast. 

Negatiivne hoiak ei toeta tegevuse eesmärki. Tegutsemisest peab jääma lapsele 

positiivne mulje. 

• Väikelapse keskendumise suutlikkuse aeg on minimaalne. 

• Ära lahku lapse juurest. 



Kustuvad joonistused 

 

Vahendid: 

• Kalligraafia paber / värviline paber 

• Pintslid / veeprits 

• Veetops 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Kinnita paber tööpinnale (näiteks paberteibiga või aseta paberi nurkadele 

raskemad esemed). Veetopsi pane vesi. Lapse ülesandeks on kasta pintsel 

vette ning seejärel paberile luua oma kunstiteos. Kalligraafia paberi valgele 

osale tekib must muster vastavalt veega kaetud alale. Mõne aja möödudes 

kuivab paber ja muutub taaskord valgeks ning saab uuesti kasutada. 

! Kui laps on omandanud veepritsi töövõtte, siis võib pintsli asendada ka 

pritsiga. 

!! Kui kalligraafia paberit ei ole saada ja kodus on olemas tavaline värviline 

paber siis saab ka seda kasutada. Esimese puhul on tulemus lihtsalt 

efektiivsem. 

  



Lõhnavann 

Vahendid: 

• Erinevad ravimtaimed ja õied 

• Suurem anum 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Pane suuremasse anumasse (näiteks pesukaussi, beebivanni või suurde 

plastkarpi) vett. Vee sisse erinevaid ravimtaimi ja õisi. Lase lapsel sõrmedega 

püüda taimi veest, neid sõrmede vahel tunnetada ning ka nuusutada. 

 

 

 

 

 

Tegevuse idee: Loov teraapiakeskus (endine Mumm Perekeskus)  



Värvid vees 

 

 

Vahendid: 

• Üht ja sama värvi väiksemad esemed 

• Kulp / väiksem sõel 

• Suurem anum 

• Väiksem anum 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Pane suuremasse anumasse (näiteks pesukaussi, 

beebivanni või suurde plastkarpi) vesi ning vee sisse 

üht ja sama värvi (näiteks rohelised või punased) 

erinevaid väiksemaid esemeid, mis ei karda vett. 

Värvid võivad olla erinevas värviastmes. Ulata 

lapsele kulp või väiksem sõel, millega ta saab 

esemeid veest püüda. Lisa ülesandena võid paluda 

lapsel esemed panna väiksemasse kaussi või karpi.  



Lemmikute vannipäev 

Vahendid: 

• Loomafiguurid / mudelautod 

• Svamm / nuustik 

• Suurem anum 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Vali lapse mänguasjade seast välja tema lemmikud 

(näiteks loomafiguurid või mudelautod), mis ei 

karda vett. Pane suuremasse anumasse vesi ning 

lemmikud. Ulata lapsele švamm või nuustik. Õpeta 

lapsele pesemise liigutust. Laps saab puhastada oma 

lemmikuid. 

! Soovi korral võid lisada veidi ka seebivahtu, et 

oleks efektiivsem. 

!! Samuti, kui laps juba mõistab pesemise mõistet 

rohkem võib lemmikud teha veidi „räpaseks“ ja 

„mustaks“. Näiteks mullaga. 

 

  



Hulpivad karvased pallid 

Vahendid: 

• Pom-pom pallid (e. karvapallid) 

• Suurem anum 

• Kulp / väiksem sõel 

• Väiksem anum 

 

Tegevuse kirjeldus: 

Pane suuremasse anumasse (näiteks pesukauss, beebivann või suurem plastik 

karp) vett. Kalla vee sisse pom-pom pallid (e. karvapallid). Ulata lapsele 

kulp või väiksem sõel, mille abil saab laps veest pallikesi püüda ning need 

tõsta eraldi väiksemasse kaussi või karpi. 

Lisaks on põnev sõrmedega püüda pom-pom palle veest ning neid veest 

tühjaks pigistada. 

! Olenevalt lapsest ole tähelepanelik ja valiv pallide suuruste osas. Kui lapsel 

on suhu panemise faas siis eelista suuremaid palle. Kui lapsel on suhu 

panemise faas möödas siis võid kasutada erinevas suuruses palle (väiksemaid 

ja suuremaid). 

!! Pom-pom palle saab taaskasutada. Ära viska neid märjana ära. Pane nad 

rätiku vahele ning pigista kuivaks. Jäta rätiku peale kuivama. Järgmiseks 

päevaks on pallikesed uuesti kasutamiseks valmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lapsevanema arvamus veega mängimisel: 

Lapsevanema pilgu ja kogemuse läbi võin öelda, et tegevused kandsid oma rolli ja 

meie nädal õnnestus hästi. Jah, ravimtaimede ja õite vanni me sel korral ei jõudnud 

teha kehva ilma tõttu, kuid see on meie üks lemmikuid juba loovteraapiatundide 

ajast.  

Märkasin selle lühikese aja jooksul oma lapse arengut erinevatel tasanditel. Minu 

rõõmuks oli näha, kuidas laps õpib ja rakendab kogetut ka edaspidistes tegevistes ja  

igapäevaelus. Näiteks karvapallide püüdmine veest kulbi abil töövõte oli lapse endi 

poolt kasutusel juba ka sama värvi (siniste) esemete püüdmisel veest. Viimase 

tegevuse käigus eelistas laps ka karvapalle, ilmselgelt oli see tema lemmiktegevus terve 

nädala jooksul.  

Peale paari tegevust hakkas laps märkama vett enda ümbritsevas elus rohkem ning 

kasutas ja mängis sellega ohutumalt. Samuti oli ta nõus mängima nii üksi, kui ka 

minuga koos – mängurollide vahetamine ning teistega arvestamine! 

Õues tegutsemine oli meie jaoks sellisel kujul uudne, mistõttu oli vahva näha, et iga 

päevaga segasid ümbritsevad helid põnni aina vähem. Viimasel päeval ei kõigutanud 

teda ei puude saagimine mootorsaega ega ka naabrikoer, kes tuli läbi aia uudistama 

meie tegevust.  

Kui minna ainepõhiseks, siis fantaasia toetamine ja teiste ainepõhised teadmised 

rakendusid iga tegevusega. Laps leiutas omale sobilikke tegutsemisviise ning arendas 

minu pakutud tegevusi edasi. Näiteks loomafiguuride pesemine arenes peagi edasi 

vahu puhumiseks ning nuustikust vee välja pigistamisega.  Läbi veemängu toimub 

maailma kogemine ning matemaatika, loodusteaduste ja keele õppimine ilma, et me 

seda otseselt ise tajunuks või suunaks.  Mõned näited: 

• Erinevate temperatuuride (soe ja külm), aurustumise või imendumise jälgimine – 

varajaste teaduskontseptsioonide õppimise osa.  

• Veevool, liikumine ja pritsmete uurimine – füüsika.  

• Seebi ja/või mustuse lahustumine vees – keemia. 

• Erineva kuju ja suurusega anumad – matemaatika.  

• Mõisted „täis“, „tühi“, „suur“, „suurem“, „väike“, „väiksem“, „palju“ ja „vähe“, 

„lühike“, „pikk“ – matemaatika. 

• Küsimuste esitamine, vestluse hoidmine, uute mõistete kasutamine – keel. 

• Lapse julgustamine probleemide lahendamisel ja selgitamisel (miks asjad juhtuvad ja 

nende ennetamine) – keel. 

 


