
Suur õppepusle „Neli aastaaega“ 
Art. 11011 

Meie õppepusle „4 aastaaega“ võimaldab tutvuda astaaegadega mängulises kontekstis. Pusle innustab õppima 12 kuud ja avastama 
aastaaegade iseärasusi ning siduma neid teadmisi igapäevaeluga.   

Komplekti kuulub: 

• 48 pusletükki 

• 1 kuuseieriga aastaaegade „kell“ 

Lasteaiaekspert 
Pusle meelelahutuslikke ja harivaid omadusi on hinnatud koostöös lasteaiaekspert Karin Erdmanniga ning sellele on lisatud hariduslikke 
nõuandeid. Katrin Erdmann on sündinud 1969. aastal Saksamaal Gothas. Ta on atesteeritud sotsiaaltööjuht, päevahoiu- ja 
eelkooliõpetaja, kellel on lisaks ka diplom Montessori pedagoogikast. Katrin Erdmann on 23 aastat töötanud päevahoiu- ja 
lasteaiaõpetajana. 2010. aastast on ta kõikjal Saksamaal tegutsenud vabakutselise hariduskonsultandina, andes nõu laste päevahoiu ja 
varase lapsepõlve (kuni 3-aastaste laste) hariduse teemadel. 

Illustratsioonid 
Nadine Bougie on sündinud 1975. aastal Saksamaal Hildenis. Pärast disainiõpingute lõpetamist ülikoolis töötas ta mõne aasta 
moedisainerina. Ta on 2008. aastast olnud vabakutseline illustraator mitme kirjastaja juures ning elab nüüd Neussis. Nadine Bougie on 
illustreerinud paljusid beleduci mänge ja puslesid, nt Cumulo ning lasteaeda ja turgu kujutavad raamitud pusled. 

Kuidas õppepuslet kasutada? 
Aseta „kell“ laua keskele. Sellele märgitud numbrid viitavad kuude järjekorranumbrile aastas ning kujutavad tervet aastaringi. Nüüd 
lase lastel kokku panna need pusletükid, mis seostuvad õige kuuga. Nii saab kokku terve aastaring oma nelja aastaajaga. Pisemate 
lastega mängides soovitame „kella“ mängu keskele panna alles pärast seda, kui pusle on koos. „Kell“ näitab selgelt, mis kuudega on eri 
aastaajad seotud. Seega, talv algab detsembris (12. kuu) ja lõpeb veebruaris (2. kuu). 

Pusle välimiselt servalt ja kuude „kellalt“ leiavad lapsed sümbolid, mis aitavad neil teemas orienteeruda. Nad võivad eri aastaaegade 
paikapanemisel kasutada ka pusle välisserval olevaid värve. Eri värvid rõhutavad ka loomulikke tundeid, mis aastaaegadega seostuvad, 
nt külma ja sooja. 

Pusle aitab arendada: 
Koordinatsiooni ja motoorseid oskusi.  Pusle aitab arendada silma ja käe vahelist koordinatsiooni ja visuaalset taju. Värvid, mis 
kujutavad aastaringi möödumist, aitavad lastel puslest paremini aru saada. Pulsetükkide kokkupanemine arendab laste 
peenmotoorseid oskusi. 

Kognitiivseid võimeid. Kognitiivsete võimete arendamiseks julgustatakse lapsi mõtlema oma igapäevastele tegevustele kodus ja 
lasteaias. Nad võivad jutustada oma kogemustest ja mälestustest, näiteks vanematega veedetud suvevaheajast. Pusle pakub lastele 
võimaluse uurida eri aastaaegu ja nende tüüpilisi omadusi, arutledes õpetaja väljapakutud eriliste nähtuste ja olukordade üle. 

Suhtlusoskust, muusikalisi ja liikumisoskusi. Selle puslega saab omavahel edukalt ühendada muusika, liikumise ja suhtlemise. Laulge 
lastega näiteks aastaaegadega seotud laule ja tehke neile viitavaid liigutusi. 

Värvitunnetust ja sotsiaalset käitumist (sotsiaalne õppimine).  Kuudega seotud värvid viitavad sellele ajale vastavale temperatuurile 
ning tekitavad lastes positiivseid emotsioone. 
✓ punane = soe 
✓ sinine = külm 

Numbrite, koguste ja kujundite tundmist (matemaatika). Pusle pakub matemaatilisi oskusi arendavate tegevuste lisamiseks eri 
võimalusi. Lapsed võivad arutleda eri küsimuste üle, nt: 
✓ Mitu kuud on ühes aastas? 
✓ Mitu päeva on ühes kuus? 
✓ Mitu päeva on ühes nädalas? 

Puslel on kasutatud ka geomeetrilisi kujundeid ja hulkasid: lapsed peavad konkreetsed kujundid üles leidma ja neid siis klassifitseerima. 
See arendab ka visuaalset taju. Võimalikud otsimisülesanded on: 
✓ Ümmargune = pall, lumest pallid, millest on tehtud lumememme keha, kõrvitsad, pusle kui terviku kuju 
✓ Nurkadega (nelinurkne) = maja, aed, vaip, lillepeenar 
✓ Kolmnurk = telk 
✓ Inimeste ja loomade arv, „kellal“ kujutatud numbrid 

Suhtlemisoskust (kõne ja lugemisoskuse areng). Pusle innustab lapsi eri tegevusi nimetama ja oma kogemustest rääkima. 
Lugemisoskuse arendamiseks võib mängu võtta ka aastaaegade nimetustega pildikaardid. 

 



Tehniliste ja loodusainete õpet. Pusle sobib suurepäraselt nii rühmas kui kodus loodusteaduslike küsimuste uurimiseks: 
✓ Mis loomad magavad talveund? 
✓ Mis elusolendeid talvel tegutsemas ei näe? 
✓ Mis linnud/loomad jätkavad talvel oma tavapärast elu? 
✓ Kuidas linnud/loomad talvel süüa leiavad? 
✓ Milliseid riideid pead eri aastaaegadel kandma? 
✓ Mis juhtub eri aastaaegadel puude ja lilledega? 
✓ Millal sünnivad loomade pojad? 
✓ Pidage ühist kalendrit ilmamärkmetega. 

 
Nipid lastevanematele 
Lapsed ei puutu aastaaegadega kokku ainult lasteaias. Võite neid ja aastaringi möödumist üheskoos uurida ka kodus. Mis toimub 
tagahoovis? Millal tulevad linnud tagasi, et end taas laste magamistoa akna taga pesakasti sisse seada? Millal siilid jälle välja ilmuvad? 
Kui kaua aega tuleb oodata, enne kui saame jälle lumememme teha või merre ujuma minna? Õppepuslega „Neli aastaaega“ võid 
mängulistes olukordades uurida ja vastuseid leida väga paljudele küsimustele, mille kohta lapsed sinult aru pärivad. 

Nipid lasteaiaõpetajatele 
Õppepuslet „Neli aastaaega“ võib lasteaia igapäevategevustes kasutada mitut moodi. Hea aeg selle teema sissejuhatamiseks on 
hommikuringi ajal. Pane korvi kokku esemeid, mis on seotud eri aastaaegadega. Need võivad olla näiteks päikeseprillid, õlgkübar, 
vihmavari, villane müts jne. Kasuta pusle tutvustamisel taustana aastaaegadega seotud muusikat ja laule. 

Kata korv ilusa kangaga ja võta sellest siis ükshaaval esemeid välja. Küsi lastelt, mis aastaajal läheb seda eset vaja, ja pange üheskoos 
järk-järgult kokku pusle eri aastaaegade osad. Kui pusle on valmis, võid lastega koos kokku panna ka näiteks aastaaegade teematabeli. 

Pusle värviline disain ja sellel kujutatud olukorrad kutsuvad lapsi üles lugusid jutustama. Neid innustatakse rääkima oma isiklikest 
kogemustest. Sobivaid küsimusi esitades saab arendada nii laste visuaalset taju kui ka kõneoskust. 

Ülesanded:  

• Leidke ümmargusi, kolmnurkseid või nurkadega (nelinurkseid) esemeid!  
✓ Ümmargune = pall, lumest pallid, millest on tehtud lumememme keha, kõrvitsad, pusle kui terviku kuju 
✓ Nurkadega (nelinurkne) = maja, aed, vaip, lillepeenar 
✓ Kolmnurk = telk 

• Mitu parti ujub kevadisel pildil tiigi peal? 

• Mitut kõrvitsat on kujutatud sügise pildil? 

• Mitu õuna ripub sügise pildil puu otsas? 

Loodusainete õppimiseks pakub pusle võimalust rääkida sooja ja külma teemal. Lastele meeldib alati lume, vee ja jääga eksperimente 
teha. Kuid neile meeldib ka mõnusalt soe päikesepaiste, värskelt niidetud muru lõhn, metsas sügisestes lehtedes sahistamine ja 
suurtesse loikudesse hüppamine. 

 

Tootja: 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 

Heinrich - Heine - Weg 2 

09526 Olbernhau, Saksamaa 

Tel +49 37360 1620 

www.beleduc.de 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
 
E-pood: www.Taibutera.ee 
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