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Sügis 
 

Õues kõva tuul, 

lehed värvilised juba. 

Metsas tugev tuule kohin, 

lained jõudsalt loksuvad. 

 

Lastel seljas vihmakeebid, 

kool on algamas. 

Külmad ilmad seisavad, 

peagi ukse ees.

… ja seetõttu tooksingi Sinuni 5 vahvat tegevust, mida kõledate ilmadega kodus koos lastega teha. Sel korral on 

mitmeid tegevusi lihtne kohendada ka lasteaia viimastele rühmadele ja algkooli õpilastele.  

Millal algab sügis? Minu jaoks ei oma see-päris-õige-kuupäev tähtsust, sest keerates kalendris ette septembrikuu, 

on minu jaoks sügis ametlikult alanud. Sügis kuulub minu lemmikute aastaaegade hulka – naudin igat värvilist 

puulehte, jahedat hommikut ja isegi sügisene vihm on kuidagi erilisem, kui muud vihmad. Armastusest sügise 

vastu tuleb praegusele kogumikule veel ka järg sügise teemaliste tegevustega, seega loodan, et sinu sügise armastus 

on sama suur kui minul.  

Kui mõelda sügisele, siis meenuvad mulle esmalt kõrvitsad, puudelt langevad värvilised lehed, tammetõrud ja 

neid otsivad oravad, lisaks saavad valmis viimased saadused põllumaal ja metsas. Sellest kõigest inspireerituna leiad 

sellest kogumikust 5 järgnevat tegevust: 

▲ Anname loodusele värvid 

▲ Templiga puule lehed 

▲ Tatar ja sügis karbis 

▲ Oravapoisid ja -tüdrukud 

▲ Mannased seemned 

 

 

  



 

Anname loodusele värvid 
 

Sul läheb vaja: 

▲ Värve (guaššid või näpuvärvid) 

▲ Pintsleid 

▲ Loodusest leitavat (käbid, kivid, lehed, oksad jms) 

▲ Katet (suurem paber/ajaleht/kile vms) 

 

Kata põrand kattega, selleks kasuta suuremat paberit, ajalehte, kilet või muud taolist. Katte mõte on kaitsta põrandat 

määrdumise eest ja hiljem on sul endal lihtsam koristada. Aseta kattele erinevad loodusest leitud esemed – kivid, 

käbid, lehed, oksad jms. Võid tegutseda koos lapsega, andmaks talle eeskuju, mida värvide, pintslite ja looduse 

elementidega peale hakata. Pintseldage looduslikke elemente, kattes need osaliselt või täielikult värvidega. Peale 

töö lõpetamist jätke elemendid kuivama ning hiljem saate need panna vaasi või mõnda teise anumasse kaunistusteks.  

 

           

 

  



 

Templiga puule lehed 
 

Sul läheb vaja: 

▲ Vatitikke 

▲ Mini patsikumme/teipi vms kinnitusvahendit 

▲ (Maalri)teipi 

▲ Paberit 

▲ Värve (guaššid või näpuvärvid) 

 

Ettevalmistused: joonista paberile puu kujutis. Mina kasutasin selleks pruuni viltpliiatsit ja puu kujutis on pigem 

algelisem. Värvisin oksad ja tüve. Kinnita (maalri)teibi abil paber laua külge. Võta umbes 4 vatitikku, seo need 

omavahel (kasuta näiteks mini patsikumme, teipi vms).  

Tegevus: ulata lapsele „pintslid“ (ehk vatitikud) ja värvid. Laps kastab „pintslid“ värvi sisse ning tupsutab ja täpitab 

nende abil joonistatud puule lehed. Esialgu võib laps vajada su abi ja suunamist, et mõista, milline on õige töövõte. 

Ürita siiski võimalikult vähe sekkuda.  

* Üldiselt üritan ma sellist kindla eesmärgi pärast tegevust (antud juhul puu, millel on värvilised lehed) oma 

väikelapsega mitte teha. Sel korral otsustasin siiski ka selle siia tegevuste sisse põimida, sest minu pedagoogiline huvi 

on lihtsalt liiga suur. Milline on lapse areng aastatega? Sellest küsimusest järeldades võib arvata, et teeme sarnase 

eesmärgiga tööd lapsega nüüd igal sügisel. Teoorias peaks töövõte ja teostus (ehk rohkem lehti puule tekkima) 

aastatega paranema. Elame ja näeme!       

 

     

  



 

Tatar ja sügis karbis 
 

Sul läheb vaja: 

▲ Tatart 

▲ (Paberist) sügise teemalisi elemente (kõrvitsad, tammetõrud, lehed jms) 

▲ Kulbikesi 

▲ Topsikuid 

 

Ettevalmistused juhul, kui otsustad kasutada paberist sügise teemalisi elemente: prindi sügise teemalised šabloonid 

(leidsin sobivad šabloonid Googlest). Värvi ja kileta need vihikukilega üle (saab mitmel viisil veel tulevikus kasutada 

ning ei lähe kortsu).  

Tegevus: kalla suurde ahjuvormi või karpi tatra (u 2 kg) ja peida sinna sisse (paberist) sügise teemalised elemendid. 

Anna lapsele vaba tegutsemise voli.* Võid last suunata erinevatele tegevustele, kuid usun, et ta leiab ise mitmeid 

sensoorseid tegevusi tatraga mängimisel. 

* Märkasin oma lapse puhul mitmeid vahvaid tegevusi – sügise teemaliste elementide otsimine tatra seest ning 

nende uuesti peitmine, tatra sõrmitsemine, segamine, kulbikestega tõstmine topsikutesse ning nendest välja 

valamine, tatra maitsmine ja nuusutamine.  

 

     

  



 

Oravapoisid ja -tüdrukud 
 

Sul läheb vaja: 

▲ Orava šablooni 

▲ Kahepoolset teipi / liimi 

▲ Värvipabereid / salvrätikuid 

 

Väiksemad lapsed: lase lapsel rebida (või rebi ise) salvrätikust/värvipaberist tükikesed, veereta neist kuulikesed. Kata 

orava kujutis liimi või teibiga. Laps surub kuulikesed liimi sisse. Suuna last katma vaid orava osa, kuid pole hullu, 

kui ta ka tausta loob. 

Suuremad lapsed: lase lapsel rebida salvrätikust/värvipaberist tükid ja neist kuulikesed veeretada. Kata kogu orava 

kujutis liimiga (või lase lapsel seda ise teha) ja lase lapsel see katta üleni kuulikestega. Kui lapsel on kannatlikkust ja 

soovi, siis saab teistes toonides ka tausta luua. 

 

     

  



 

Mannased seemned 
 

Sul läheb vaja:  

▲ Erinevaid seemneid ja kuivatatud / värskeid  

marju (jõhvikad, pihlakad, kanepiseemned, 

päevalilleseemned, kõrvitsaseemned jms) 

▲ Mannat 

▲ Vett 

 

Esmalt tee valmis manna pallikene. Selleks aseta 

väiksemasse kaussi manna, lisa sellele väike törts vett ning 

sega. Lisa vett ja/või mannat silma järgi sedasi, et saaksid 

massist voolida manna pallikese. Seejärel vajuta mass 

„pannkoogiks“ või jäta palliks ja lase lapsel ise sellele 

sobiv kuju anda.  

 

Lapse ülesandeks on seemneid ja marju vajutada taigna 

sisse. Suuremate lastega saate kunstilisi pilte luua, 

mustreid teha jms.  

 

 


