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Muumide kuuplaan, oktoober 2020  
 

Teema  Sügisel seitse söömalauda 

Projekti  

eesmärgid  
• Laps teab, mis on tervislik toit  

• Laps õpib loovalt mõtlema  

• Laps tunneb ära häälitava sõna  

• Laps oskab rühmitada esemeid sarnaste tunnuste alusel, oskab sarnaseid tunnuseid 

nimetada 

Projekti tulem  Muumide kogutud retseptikogu „Sügisel seitse söömalauda“ 

Väärtused  I nädal II nädal III nädal IV nädal 

Matemaatika Tööleht. Laps 

nimetab, mida on 

pildil kaks, ja värvib 

need 

Numbrite loendamine 
1–10  
 
Mäng „Kop-kop!" 
 

Laulumäng ,,Üks 
ühte ...“ 

Sarnaste tunnuste 

alusel rühmitamine 

Sarnaste tunnuste 

alusel rühmitamine 

Mina ja keskkond  Vestleme puuviljadest 
ja marjadest, mis 
kasvavad aias  
 

Vaatleme otra ja kaera  

 

Küpsetame 
mihklipäeva puhul 
karaskit 

  

Laulumäng „Üks 
ühte ...'' 

Uurime erinevaid 
õunasorte ja seda, 
kuidas õunu 
säilitatakse  
 

Keedame õunamoosi  

 

Vaatleme rukist ja 

nisu 

Laulumäng ,,Üks 
ühte ...“  
 

Tutvume erinevate 

seentega (puravik, 

pilvik, 

männiriisikas, 
kukeseen, 

kärbseseened) 

 

Lahedad snäkid 

Tutvume erinevate 

marjadega, mis 

kasvavad metsas 

(jõhvikas, pohl, 

mustikas)  

 

Uurime, mida 
söödavat veel 
metsas võiks 
leiduda (pähkleid) 

 

Küpsetame kooki 

Keel ja kõne  Häälimismäng. Otsime 
sõnu, kus on I 
 
Näpumäng 
„Marjamammud"  
 

Luuletuse „Õunapuu" 

õppimine. Venda 

Sõelsepp 

Häälimismäng. Otsime 
sõnu, kus on O  
 

Näpumäng „Õunauss" 

 

Mõistatused viljast 

 

Luuletuse „Õunapuu" 

õppimine 

Häälimismäng. Otsime 
sõnu, kus on U 
 

Näpumäng „Kes 
metsas (marjul) käis?"  

 

Mõistatused 
sügisandidest metsas 

Häälimismäng. Otsime 
sõnu, kus on Õ  
 

Kordame õpitud 
näpumänge  

 

Luuletuse „Õunapuu" 

kordamine 

Kunst Voolimine. Jätkame 

nunnude voolimist  

 

Veinikorgitrükk 

„Kirsid"  

 

Kleepetöö „Pirn" 

Voolime õuna ja 
õunaussi  
 

Moosi jaoks õunte 

tükeldamine  

 

Maalime õuna  

(guašš) 

Voolimine erinevaid 

seeni  

 

Kleepetöö „Seen"  

 

Maalime puravikke 

Voolime korvi koos 
metsamarjadega  
 

Maalime jõhvikaid  

 

Kleepetöö „Pohlad“ 



Koostöö 
lapsevanematega 

Igapäevane suhtlus lastevanematega 

Teated 1.10–4.10 ülemajaline nunnunäitus 

2.10 muusikapäeva tähistamine  

5.10–9.10 „Õunajooks", erinevad tegevused õuntega  

7.10 kell 9.30 avatud tegevus Tupsude rühmas  

9.10 sügispidu 

12.10 kell 13.00–15.00 esmaabikoolitus personalile 

13.10 kell 13.15 pedagoogide infotund 

26.10 kell13.15 pedagoogide infotund 

27.10 kell 13.15 õpetaja abide infotund 

Tegevused toimuvad mänguliselt, omavahel lõimitult ja osaliselt õuesõppena 
 

Tegevuste korraldamisel kasutatakse erinevaid meetodeid 

 

 


