
VESI
Võtmesõnad: voolamine, oja, jõgi, meri, numbrid

Mida on vaja: kaardid numbritega ühest kümneni  

Umbkaudne aeg: 10 – 15 minutit 
Meetodid: grupitegevus, selgitamine, arutelu

Tegevuse kirjeldus: 
Võimalikud eesmärgid: Kindlustada alus edasiseks 

matemaatiliseks tegevuseks kasutades kuulmis- ja 
nägemismeeli.

Toetada laste koostööd, luues “ojasid” juhendamise järgi.

Tegevus: 
Tegevuse eesmärk: 
Tuvastada mingit kindlat numbrit, kasutades nägemist ja kuulamist, ning aru saada selle numbri 
suurusest.

Taustainfo:
Isegi kui laps oskab loendada numbreid õiges järjekorras, ei tähenda see veel seda, et ta mõistab nende 
numbrite suurust. Näiteks, kui küsida, kui palju linde on pildil, võib laps vastata, et väga palju, või tal 
võib olla raskusi õige numbri tuvastamisel, kuigi pildil on tegelikult väga väike arv linde. Numbri ja 
koguse vahelise seose mõistmine on aluseks edasistele matemaatilistele tegevustele.

Enne tegevuse alustamist:
Küsi lastelt, millal nad viimati jõe või oja ääres olid ja kas nad nautisid vee läheduses olemist. Erguta 
nende huvi, seletades neile mängust, kus nad mängivad oja voolamist, liikudes kiiresti mööda õuet 
ringi, just nagu liigub vesi.

Teema: Loendamine kümneni

kõik aastaajad



Tegevuse käigus:
Lapsed moodustavad “ojasid” õpetaja juhendamise järgi. Kui neile näidatakse kaarti mingi numbriga 
(1 – 10), moodustavad lapsed kooskõlas selle numbriga grupi. Iga grupp loob oja nii, et lapsed hoiavad 
õlgadest või puusadest kinni ja kõnnivad/jooksevad ringi. Väiksemate numbritega (1 – 3) võib olla raske 
luua “voolavat” gruppi, seega tähendab see seda, et vesi jääb ootama ojaga liitumist. 

Muuda numbreid regulaarselt, et tegevust voolavana hoida. Lõpu poole julgusta lapsi liikuma 
aeglasemalt, kiiremalt või liituma teiste gruppidega, et liita omavahel ojasid, luues suurema jõe ja 
lõpuks ka mere (võimalusel kõik lapsed). 

Võimalikud hindamisküsimused lastele:
Millist oja oli kõige raskem moodustada? Millist oli kõige kergem moodustada? Mida sa selle mängu 
käigus õppisid? Kuidas sa ennast tundsid?

Seosed õppekavaga:
Matemaatika
Numbrid ja seosed

Allikad: Vii mind õue

Märgib: 
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