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Õppekäik Narva linnas 

 

Grupi liikmed: Mare Õunapuu, Janika Tretiakova, Ingrid Masing, Tetjana Junolainen, 

Hedi-Kai Ridala, Kaili Keel. 

ÕPPEKÄIGU TEEMA:  Olen tähelepanelik! 

Laste vanus: 6-7 aastased 

Seosed RÕK-ga:  

● mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult; 

● märkab nähtusi ja muutusi looduses. 

● tuleb toime igapäevases suhtlemises; 

● väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone. 

● teab, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõita. 

● teeb 12 piires loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude 1–12 järjestust ja 

tunneb numbrimärke ning oskab neid kirjutada. 

● suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale. 

● teab peast eestikeelseid luuletusi ja laule. 

● suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu. 

● säilitab tasakaalu paigal olles ja liikumise. 

● matkib täiskasvanut harjutuste sooritamisel. 

● peab kinni kokkulepitud mängureeglitest. 

● väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu. 

● saab aru korraldusest ja toimib vastavalt. 

● saab aru kuuldu sisust ja suudab sellele sobivalt reageerida. 

● keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö. 

● tunneb rõõmu võidust ja suudab taluda kaotust võistlusmängus 

● seostada uusi teadmisi varasemate kogemustega. 

● kasutada omandatud teadmisi erinevates olukordades ja tegevustes. 

Õppekäigu algus ennelõuna 

Koguneme Narva Kolledži ees. 
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Õppekäigu kirjeldus:  

 

Aeg ja koht Pimeaed 

 

Promenaad 

(päikesekella 

juures) 

 

Promenaad 

( Piiripost) 

Vajalikud 

vahendid 

Loodus  

 

10 min. 

Mäng 

“Vigurpuude 

bingo” 

 

    Prinditud 

pildid bingo 

mänguks, 

pliiatsid. 

 Kultuur 

 

 10 min. 

   Eesti 

rahvamäng 

“Me lähme 

rukist 

lõikama”. 

Vene 

rahvamäng 

“Õng” 

  Muusika, 

kõlar 

 

 

 

Hüppenöör 

Liiklus  

 

10 min. 

    Tähelepanu 

juhtimine 

liiklusmärkidele. 

Mäng “ 

valgusfoor” 

pimeaiast 

promenaadile.  

Tähelepanumäng 

“Eestimaale ja 

Venemaale” 

Nöör 

 

Meisterdatud 

Eesti ja 

Venemaa lipp 

 

  



 4 

Vahendid: meisterdatud Eesti ja Venemaa lipp, nöör, muusika, kõlar, prinditud pildid bingo 

mänguks, pliiatsid. 

 

Loodus 

Pimeaed on Narva vanim park.  

3-4 liikmelised grupid saavad puude piltidega bingo lehe. Ülesandeks on leida pargist pildil 

olevad vigurpuud. Töölehe täitmiseks 3 minuti 

 
 

Kultuur 

Eesti rahvamäng “Me lähme rukist lõikama”. Lapsed moodustavad ringi ja hoiavad kätest 

paarikaupa kinni. Lapsi peab olema paaritu arv, nii et üks jääb ringi keskele. Lapsed ringis 

hakkavad liikuma, samal ajal lauldes: "Me lähme rukist lõikama, kes tahab vihku köita, kas 

armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita. Ja mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Ja 

mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu, jääb ilma." Sõnade "ja mina otsin" kuni sõnadeni 
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"ja mina leidsin" ajal on lapsed segamini ringis ning peavad endale uue paarilise leidma. Kes 

üksikuks jääb, see läheb ringi keskele. Seda mängu mängiti jaanitulel, külapeol.  

Laulusõnad:  

Me lähme rukist lõikama,  

Kes hakkab vihku köitma? 

Kas armas sõber tahad sa  

Ka meie seltsi heita?  

  

Mina otsin ja sina otsid  

Ja igaüks otsib oma.  

Mina leidsin ja sina leidsid,  

Kes hooletu jääb ilma.  

 

Vene rahvamäng “Õng” 

Kõik mängijad moodustavad ringi. Valitakse üks juht, kes seisab ringi keskele ning talle 

antakse köis. Kõigi ringis olevate mängijate ülesanne on sellest üle hüpata ja mitte vahele 

jääda. Mängu arendamiseks on 2 võimalust. 

Esimene võimalus: juhti vahetamata (täiskasvanu). Sel juhul kukuvad söödaks langenud 

mängust välja ja lähevad ringist välja. Mängu viiakse läbi seni, kuni kõige osavamad ja 

hüppavad lapsed (3-4 inimest) jäävad ringi.  

Teine võimalus: juhi vahetamisega. See "kala", mis söödaks langeb on ringi keskel ja saab 

"kalameheks". 

 

Liiklus 

Promenaadile jõudes tutvustame mängu “Valgusfoor”, mida mängime piiripunkti tähiseni.  

Mängujuhend “Valgusfoor” 

Mängujuhil on kasutusel kolm erinevat värvi paberit (punane, kollane, roheline), mida ta 

jalutuskäigu vältel kõrgele tõstes osalejatele näitab. Punane paber tähistab korraldust seisma 

jääda - stop,  kollane paber naeratamist ning roheline liikumist tavapärases tempos. 

Jalutuskäigu ajal jälgime liiklusmärke.  

 

Mängujuhend “ Eestimaale ja Venemaale” 

Osalejad võtavad ühte viirgu, näoga mängujuhi poole. Seisavad nööri taha ehk nö. 

Eestimaale. Mängujuht annab juhiseid hüpata kas ühele või teisele poole nööri ehk kas 
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Eestimaale või Venemaale. Osalejad, kes teevad ebasobiva hüppe lahkuvad mängust. Mängu 

keskel raskusaste suureneb ehk nöörist saab nö. “Piiripunkt- sild”. Viimane alles jäänud 

mängija on võitja.  

 

Õppekäigu eel- ja järeltegevused:  

 

Loodus:  

Eeltegevus - Vaatleme piltidelt erinevaid vigurpuid. 

Järeltegevus - Arutleme milliseid puid nägime ja miks nad sellised on. 

 

Kultuur:  

Eeltegevus- Lastele tutvustatakse Eesti ja Vene pärimust. Arutelu - “Me lähme rukist 

lõikama”  mängiti jaanitulel ja külapeol. Muusika tunnis on eelnevalt õpitud “Me lähme 

rukist lõikama”.  

Järeltegevus-  Kunst: Rahvariiete värvimine (tööleht, värvipliiatsid) 

 

Liiklus:  

Eeltegevus- Enne õppekäigu algust liiklusmärkide kordamine. Eesti ja Venemaa lippude 

värvimine. Eesti piiri vaatamine kaardilt (naaberriigid). Piiriposti pildi näitamine. Multifilmi 

vaatamine “ Jänku-Juss läheb reisile”  

Järeltegevus lasteaias- Kunst: Piiriposti meisterdamine (wc rull, guaššvärvid). 

Liiklusmärkide näitamine, kas nägime neid õppekäigul? ( X-breik slaidid ekraanil, koos 

liigutustega.) 
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