
 

 

 

 

 

 

Värviline karvapallide maailm 
 

Karvapallid (ehk pom-pom pallid) on väikesed erinevas suuruses 

mitmevärvilised karvased ja kohevad puuvillapallid, mis on oma 

olemuselt suurepärased, lihtsad ja lõbusad vahendid Sinu (väike)lapse 

mänguliste tegevuste jaoks. 

 

Millised on karvapallidega mängimise kasutegurid? 

Karvapallid on suurepärased vahendid, millega erivanuses lapsed saavad 

mängida – näppida, pigistada, sorteerida, läbi pisikeste avade pista, värve 

õppida, loendada ja palju muud seesugust.   

Kõige rohkem arendavad karvapallid lapse peenmotoorikat ning aitavad 

lastel mõista elus põhjus-tagajärg olemust.  

 

 



 

 

 

„Värviline karvapallide maailm“ nädala tegevused: 

Sel korral on mul Sinuga jagada 7 erinevat tegevust, mille peaosalisteks 

on karvapallid. Lisaks, enamik selle nädala tegevusi ei vaja suuri 

ettevalmistusi ja ei ole aega nõudvad. 

1. Värvikirev vispel 

2. Pallid topsi(st) 

3. Koletise kõht on tühi 

4. Kleeppaberil pilt 

5. Värvid restilt restile 

6. Hulpivad karvased pallid 

7. Jäätunud värvid 

 

Abivahendid selleks nädalaks: 

1. Karvapallid 

2. Vispel 

3. Väiksem anum 

4. Kulp / väiksem sõel 

5. Pappkarp 

6. Kleepuv vihikukile /  

lai läbipaistev kleeplint 

7. 2 jääkuubikuresti  

8. Vesi 

9. Suurem anum 

 

 



 

 

 

Üldised tähelepanekud ja soovitused selleks nädalaks: 

✓ Kõik lapsed on erinevad ja arenevad erineval kiirusega, seega 

panen südamele jälgida oma lapse huve! Kui laps ei tule 

tegevusega kaasa, siis prooviga paari nädala/kuu pärast uuesti.  

✓ Karvapallidega mängides tuleb alati olla lapse kõrval ja teda jälgida– 

eriti, kui lapsel on asjade suhu panemise faas. Karvapallid võivad 

olla lämbumisohtlikud!  

✓ Karvapalle saab taaskasutada, kui nad on märjaks saanud. Pane 

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

Järgmiseks päevaks on pallikesed uuesti kasutamiseks valmis. 

✓ Nooremate laste puhul soovitan kasutada suuremaid palle ja 

vanemate laste puhul väiksemaid (ja/või erisuuruses).  

✓ Tutvusta lapsele tegutsemise reegleid (ala kus tegutsetakse, 

vahendid jms). 

✓ „Ei!“ ei tohiks olla domineeriv sõna mängu ajal. Ära keela iga asja 

pärast. Negatiivne hoiak ei toeta tegevuse eesmärki. 

Tegutsemisest peab jääma lapsele positiivne mulje.  

✓ Väikelapse keskendumise suutlikkuse aeg on minimaalne. 

  



Värvikirev vispel 
Vahendid:  

• Karvapallid 

• Vispel 

Tegevuse kirjeldus: 

Enne tegevusega alustamist peida vispli sisse 

karvapallid. Lapse ülesandeks on nende välja 

õngitsemine sõrmede abil.  

Pealtnäha lihtne ja vähe aeganõudev tegevus, 

kuid pean tunnistama, et tegevusel on 

mitmeid kasutegureid: silma ja käe koostöö; 

peenmotoorika areng; värvide ja materjalide 

eristamine; erinevate materjalide katsumine.  

! Soovitan kasutada võimalusel erinevas 

suuruses vispleid. Nooremal lapsel on 

mugavam käes hoida väiksemat ja kergemat 

visplit. Vanemale lapsele võid pakkuda korraga 

erinevas mõõdus vispleid. 

 

  



Pallid topsi(st) 
Vahendid:  

• Karvapallid 

• Väiksem anum (nt purk) 

Tegevuse kirjeldus: 

Tegevust saab teha kahtepidi. Esimene võimalus on lasta lapsel purgist välja 

sõrmitseda karvapalle. Teine võimalus aga vastupidiselt neid hoopis purki panna.  

Taaskord pealtnäha väga lihtne tegevus, kuid arendab lapse silma ja käe 

koostööd. Suuremate laste puhul võite välja võetud karvapalle sorteerida värvi 

ja/või suuruse järgi.   



Koletise kõht on tühi 
Vahendid:  

• Pappkarp 

• Karvapallid 

Tegevuse kirjeldus: 

Ettevalmistused. Valmista väiksemale 

karbile koletise/looma/tegelase kujutis. 

Lõika suu välja – sedasi, et sealt mahuksid 

karvapallid läbi.  

Tegevus. Lapse ülesandeks on karbil olevat 

tegelast toita karvapallidega. Pistab august 

karvapalle sisse.  

! Mida suurem on ava, seda lihtsam on 

tegevus lapse jaoks. Võid ava teha ka veidi 

väiksema, et laps peaks rakendama vähesel 

määral jõudu palli surumisel karpi.  

!! Koletise võid asendada ka välja prinditud 

lapse näo kujutisega – sellisel juhul saab 

laps iseennast toita.  

 

  



Kleeppaberil pilt 
Vahendid:  

• Karvapallid 

• Kleepuv vihikukile / lai läbipaistev kleeplint 

Tegevuse kirjeldus: 

Kinnita kleepuv vihikukile (või läbipaistev kleeplint) kapiuksele, seinale, uksele või 

põrandale. Vali tööpind vastavalt lapsele – kui lapsele meeldib tegutseda 

püstijalu, siis kapiuksele, seinale, uksele vms pinnale. Kui aga lapsele meeldib 

istudes tegutseda siis tee tööpind põrandale.  

Lapse ülesandeks on karvapallide abil luua kunstiteos kleepuvale pinnale – õrnalt 

pressida pallikesi kleepuvale osale ja need kinnituvad sellele.  

 

  



Värvid restilt restile 
Vahendid:  

• 2 jääkuubikuresti 

• Karvapallid 

Tegevuse kirjeldus: 

Sul läheb vaja 2 jääkuubikuresti. Hea oleks, 

kui nad oleksid sarnase välimusega (ava 

suurustega).  

Esimesse resti pane igasse avasse üks 

karvapall. Lapse ülesandeks on tõsta need 

ümber teise resti – taaskord igasse avasse 

üks karvapall.  

! Suuremate laste puhul võib tõstmiseks 

kasutada ka pintsette/näpitsaid või selle 

sarnaseid esemeid (müüakse poodides 

lastele ohutuid!).  

!! Jääkuubikurestide asemel võib 

kasutada ka näiteks tühjasid muna- ja/või 

kommikarpe.  

 

 



Hulpivad karvased pallid 
Vahendid: 

• Karvapallid  

• Suurem anum 

• Kulp / väiksem sõel 

• Väiksem anum 

Tegevuse kirjeldus: 

Pane suuremasse anumasse (näiteks pesukauss, beebivann või suurem plastik 

karp) vett. Kalla vee sisse 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 karvapalle veest ning neid veest tühjaks 

pigistada. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Jäätunud värvid 
Vahendid: 

• Karvapallid  

• Suurem / väiksem anum 

• Jääkuubikurestid 

Tegevuse kirjeldus: 

Ettevalmistused. Eelneval õhtul: 1) pane 

jääkuubikuresti avade põhjadesse veidi 

vett ning vajuta nende sisse karvapallid 

ning 2) kasta kraani all karvapallid märjaks 

ning pane resti jäätuma.  

Tegevus. Järgmisel päeval pane 

külmutatud ja tavalised karvapallid 

anumasse (vali anuma suurus vastavalt 

sellele, kui palju palle sa eelneval õhtul 

ette valmistasid). Laps saab karvapalle 

sõrmede abil tunnetada.  

Laps õpib tundma külma ja sooja mõistet 

läbi oma sõrmede. Kui laps pelgab 

jahedat kätte võtta, siis võid pakkuda 

talle abiliseks mõne lusika või väiksema 

kulbikese.  

 


