
Suur õppepusle „Minu päev“ 
Art. 11012 

Meie eriti suur õppepusle „Minu päev“ saadab lapsi nende igapäevastes tegevustes ja teeb mängulises kontekstis sissejuhatuse, et laps 
õpiks kella tundma. Pusle pakub lastele võimaluse piltidel tuttavaid tegevusi ära tunda ja nimetada, aidates kaasa keele arengule. 

Komplekti kuulub:  48 pusletükki; 
1 kell; 
1 puidust alus. 

Kuidas õppepuslet kasutada? 
Pane kell laua keskele seisma. See näitab aega, mis seostub mõne konkreetse päeva osa või tegevusega. Nüüd lase lastel kokku panna 
need pusletükid, mis seostuvad selle kellaajaga. Nii saavad kokku päeva eri osadega seotud tegevused. 

Pisemate lastega mängides soovitame kella mängu keskele panna alles siis, kui pusle on koos. See muudab laste jaoks seose teatud 
kellaaegade ja nendega seotud tüüpiliste tegevuste vahel tugevamaks. Pusle välimist ja sisemist serva ääristavad eri värvidega ribad, 
mis aitavad pusletükke õigetesse kohtadesse asetada. Mängu keskel olevale suurele kellale saab seada sama aja, mis on näidatud pusle 
sisemise serva kellapiltidel. Nii õpivad lapsed mängulisel moel tundma kella ja päeva eri osi. 

Pusle jaotamine eri värvi sektoriteks näitab selgelt liikumist ühest päeva osast teise. Pusle annab edasi ka esialgse arusaamise, kui kaua 
võtab üks või teine tegevus aega. 

Koordinatsioon ja motoorsed oskused 
Pusle aitab arendada käte ja silmade vahelist koordinatsiooni ning nägemistaju. Päeva eri osi näitavad värvid hõlbustavad lastel puslest 
arusaamist. Tükkide kokkupanemine arendab laste peenmotoorika oskusi. 

Mõtlemine 
Kognitiivsete oskuste arendamiseks julgustatakse lapsi mõtlema oma igapäevastele tegevustele kodus ja lasteaias. Mõeldes lähemalt 
õpetaja soovitatud konkreetsetele elementidele või olukordadele, õpivad lapsed tundma päeva ringkäiku, tuvastades eri rutiine ja 
seades neid sobivasse ajaraami. 

Suhtlemine, muusika, liikumine 
Selle puslega saab omavahel edukalt ühendada muusika, liikumise ja suhtlemise. Laulge lastega näiteks nädalapäevadega seotud laule 
ja tehke neile viitavaid liigutusi. 

Sotsiaalne käitumine 
Pusle innustab lapsi üksteisega kogemusi jagama ja omavahel suhtlema. Märgates teiste laste päevastes tegevustes sarnasusi enda 
päevaga, tugevneb lastevaheline sotsialne side ja tekib suurem huvi teiste vastu. 

Värvid 
Lapsed panevad päeva eri osi kokku, järgides värve (sinine = öö, kollane/punane = päev). Pusle aitab lastel õppida tundma põhivärve ja 
neist kokku segatud eri toonidega sekundaarvärve. 

Numbrid, kogused, kujundid 
Mängu kaudu õpivad lapsed tundma kella. Samuti on puslel kujutatud eri kellaaegadega seotud olukordades näha erinevaid koguseid ja 
kujundeid. 

Praktilised nipid pusle kasutamiseks lasteaias 
Õppepuslet „Minu päev“ võib lasteaia igapäevategevustes kasutada mitut moodi. Sellega on hea algust teha tavapäraste 
hommikutegevuste ajal. Pange korvi kokku esemeid, mis on seotud päeva jooksul eri kellaaegadel tehtavate tegevustega. Need võivad 
olla näiteks padi, pehme mänguasi, kamm, hambahari, mõni puuvili, klotsid ja rasvakriidid, raamat, pall, hüppenöör, kühvel, 
elektrooniline äratuskell jne. Kata korv ilusa kangaga ja võta sellest siis ükshaaval esemeid välja. Küsi lastelt, millal seda eset 
kasutatakse, ja pange üheskoos järk-järgult kokku päeva eri osad. Pusle pakub võimaluse arutada lastega rühmas nende harjumuste üle 
ja luua ka ühiseid harjumuspäraseid tegevusi, sest need tekitavad turvatunnet ja on laste jaoks nende iseseisvaks saamise teel 
pidepunktideks. 

Pusle värviline disain ja sellel kujutatud olukorrad innustavad lapsi lugusid jutustama. Neis tekib soov rääkida ka oma kogemustest. 
Sobivaid küsimusi esitades saab arendada nii laste nägemistaju kui ka kõneoskust. 

Nipid lastevanematele 
Kodus puutuvad lapsed kokku oma isiklikke igapäevaste rutiinidega. See pusle aitab neil mängu kaudu teha tutvust ka lasteaia seni 
tundmata rutiinidega. See tähendab, et saad lapsesse tema tulevikku silmas pidades sisestada pisut kindlustunnet, sest üleminek 
kodusest keskkonnast lasteaia elukorraldusse on laste jaoks suur teetähis. 

Nipid lasteaiaõpetajatele 
Võid seda puslet lasteaia igapäevategevuste ajal kasutada mitmesuguste teadmiste ja oskuste õpetamiseks. 



Ülesanded matemaatika õpetamiseks ja nägemistaju arendamiseks 
• Mitut numbrit sa tunned? Mis kell on? 
• Mitu last on mängimise ajal mänguväljakul turnimas? 
• Mitu last teeb lõuna ajal uinaku? 
• Mitu last lõuna ajal sööb? 
• Mitu last hommikul joonistab? 
• Mis kujundeid või mustreid võid piltidelt leida? 
• Mitu tundi on ühes päevas, mitu minutit on ühes tunnis? 
• Mitu päeva on ühes kuus? 
• Mitu päeva on ühes nädalas? 

Loodusteadusi silmas pidades tutvustab pusle lastele heleda ja tumeda ning päeva ja öö teemat. 

Sotsiaalsete oskuste õppimiseks sobivad järgmised teemad: 
• Mida teevad päeva jooksul meie vanemad? 
• Mis tööd nad teevad? 
• Kes töötab päeval ja kes öösel? 

Tervise ja keha tundmaõppimiseks ärgitab pusle arutlema järgmistel teemadel: 
• Kuidas süüa tervislikult? 
• Miks peame pesema hambaid? 
• Miks peame enne söömist pesema käsi? 
• Miks me magame? 
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