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Mäng arendab: 
- tervisega seotud oskusi: peenmotoorika oskused, käte ja silmade vaheline koordinatsioon, tükkide ühendamisel visuaalne 

taju; 
- loodusainete mõistmist: planeetide, tähtede ja teiste taevakehade ning kosmose mõistete tundmaõppimine; 
- sotsiaalseid oskusi: üheskoos päikesesüsteemi uurimine; 
- keelelisi oskusi: sõnavabadus, keeleline areng, suhtlusoskus; 
- kunstilisi oskusi: värvide äratundmine ja nimetamine. 

Komplekti kuulub:  49 pusletükki 

Illustratsioonid 
Nadine Bougie sündis 1975. aastal Saksamaal Hildenis. Pärast disainiõpingute lõpetamist ülikoolis töötas ta mõne aasta 
moekunstnikuna. 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. 

 

Kas oled vahel mõelnud, mida taevas peale Päikese, Kuu ja tähtede endas veel peidab? Miks näeme Päikest vaid päeval ja Kuud vaid 
öösel? Miks Kuu oma kuju muudab? Kuidas on võimalik, et näeme taevas tähti? Meie eriti suure õppepuslega „Planeedid“ õpid neile 
küsimustele põhjalikult vastama ja ka Päikesesüsteemi tundma. 

Mis on universum? Taevas, kosmos ja maailmaruum on terminid, mida kasutatakse tihti meie universumi kirjeldamisel. Universum 
sisaldab endas kõike olemasolevat. Selles on peale tähtede, galaktikate ja planeetide ka kõige pisemad aatomid ja tolmuosakesed, mis 
tühjuses hõljuvad. Aatomid on väiksed osakesed, mida ei saa näha isegi mitte mikroskoobiga. Kõik universumi osad on pidevas 
liikumises: planeedid tiirlevad oma orbiidil, komeedid liiguvad kiiresti läbi pimeduse, tähed süttivad tohututes kaugustes ja kustuvad 
siis taas. Universum on lõputu ja lõputult kauge. 

Kuidas universum tekkis? Keegi ei oska seda täpselt öelda. Teadlased räägivad n-ö Suurest Paugust, mis toimus umbes 14 miljardit 
aastat tagasi, kuid Suure Paugu all ei mõisteta mitte mingisugust suurt plahvatust. Universum hakkas lihtsalt ühest väga kuumast 
kohast järsku paisuma. Kõigest 100 sekundi pärast olid moodustunud juba esimesed aatomid. Aatomitest moodustusid gaasipilved. 
Gaasipilvedest aga said esimesed tähed ja nende gruppidest on omakorda moodustunud suured galaktikad. Ka praegusel ajal tekivad 
sel moel uued tähed ja galaktikad. Maailm areneb nii ikka aina edasi. 

Et lastel oleks seda lihtsam ette kujutada, võib õpetaja täis puhuda tähtedega õhupalli. 

Mis on galaktika? Galaktika viitab suurele tähtede, gaasi ja tolmu kogumile, mida hoiab koos gravitatsioonijõud. Kuulus Linnutee on 
vaid üks miljarditest galaktikatest. Paljud nimetavad Linnuteeks öötaevas nähtavat valget tähtedejada, kuid tegelikult on Linnutee 
sellest palju suurem. Sellesse kuulub üle 100 miljoni tähe. Üks neist tähtedest on Päike. 

Meie kaheksast planeedist koosnev Päikesesüsteem on seega vaid imetilluke osa Linnuteest. 

Mis on Päikesesüsteem? Päikesesüsteem koosneb Päikesest ja kõikidest taevakehadest, mis selle ümber tiirlevad. Nende seas on nii 
planeedid, nende kuud, meteoriidid kui ka komeedid. Kõik elemendid liiguvad oma orbiidil ümber Päikese. 

Mis on tähed? Tähed on hiiglaslikud gaasikehad, mis toodavad valgust ja sooja. Seetõttu on neid võimalik igal öösel taevas vilkumas 
näha. Päike on tavaline täht, kuid see on Maale kõige lähemal. Kõik teised tähed paistavad meile nii väikestena seetõttu, et nad on 
meist miljonite kilomeetrite kaugusel. Mõni täht paistab sinakas ja teised punakamad. See on tingitud nende erinevast 
pinnatemperatuurist. Kõige külmemad tähed näivad punasena ja kõige kuumemad sinisena. 

Päike on meie Päikesesüsteemi kese, mille ümber tiirlevad kõik kaheksa planeeti. Meie Päike on eriline täht, mis kiirgab sooja ja 
valgust. Seetõttu on tal meie planeedi jaoks ülioluline roll. Elu Maal on võimalik üksnes sellepärast, et Päike toodab sooja ja valgust. 
Kogu Päike koosneb vaid eriti kuumadest gaasidest. Nagu kõik teisedki tähed, kustub kunagi ka Päike. Selle hetkeni on veel aega üle 5 
miljardi valgusaasta. Päike on suurem kui kõik selle planeedid ja kuud üheskoos. Kui Päike oleks suur täispuhutav veepall, oleks Maa 
selle kõrval nagu väike klaaskuul. 

Ühe päeva jooksul teeb Maa ühe täisringi, pööreldes ümber iseenda telje. Nii saamegi päeva ja öö. Päikese poole jääval Maa poolel 
tehakse päevatoiminguid ja teisel poolel püütakse samal ajal magada ööund. 

Merkuur on meie Päikesesüsteemi väikseim planeet. See on Päikesele kõige lähemal ja teeb ühe tiiru kõigest 88 päevaga. Planeedile 
anti nimi Rooma jumalate käskjala Mercuriuse järgi. Selle astronoomilisel sümbolil on kujutatud Mercuriuse tiibadega kiivrit ja 
heeroldikeppi. 



Veenus on Päikesesüsteemi teine ja kõige kuumem planeet. Paksu atmosfääri tõttu võib Veenuse pinnatemperatuur tõusta kuni 480 
kraadini. Veenus sai oma nime Rooma armastus- ja ilujumalanna järgi. Veenuse nähtavale ilmumise ja kadumise tõttu nimetatakse 
seda ka õhtu- või hommikutäheks. Planeedi sümbolina kasutatakse jumalanna Veenuse käsipeeglit. 

Päikesesüsteem kolmas ja teadaolevalt ainus elu sisaldav planeet on Maa. Meie Maad kutsutakse ka siniseks planeediks, sest 70% selle 
pinnast on kaetud veega. Ühe päeva jooksul teeb Maa ühe täisringi, pööreldes ümber iseenda telje. Nii saamegi päeva ja öö. Päikese 
poole jääval Maa poolel tehakse päevatoiminguid ja teisel poolel püütakse samal ajal magada ööund. Maal kulub ühe tiiru tegemiseks 
ümber Päikese 365 päeva. Et Maa telg on pisut kaldu, tekivad neli aastaaega: kevad, suvi, sügis ja talv. Päikese ja Maa vaheline kaugus 
on tohutu. Autoga kuluks Päikeseni jõudmiseks umbes 200 aastat. 

Maal on üks kuu. See on meie püsiv kaaslane, millel kulub ühe tiiru tegemiseks ümber Maa üks kuu. Kuul on palju eri suurusega 
kraatreid ja „kuu mered“. Kuu ei tekita ise valgust, vaid seda valgustab Päike. Meile iga öö paistev Kuu valgustatud poolkera muutub 
pidevalt. Meie kutsume seda nähtust Kuu faasideks (noorkuu, kasvav kuu, täiskuu, kahanev kuu). Maa astronoomiline sümbol kujutab 
ekvaatori ja meridiaaniga maakera. 

Marss on Päikesesüsteemi neljas planeet, mida nimetatakse selle punase pinnase tõttu ka Punaseks planeediks. See on Maaga väga 
sarnane. Tiiru tegemiseks ümber Päikese kulub Marsil 687 päeva (peaaegu 2 aastat). Marsil on kaaslasteks kaks kuud: Phobos ja 
Deimos. Planeet on nime saanud Rooma sõjajumala Marsi järgi. Marsi astronoomiline sümbol kujutab endast oda ja kilpi. 

Jupiter on meie Päikesesüsteemi kõige suurem ja raskem planeet, see kaalub sama palju kui kõik teised planeedid ja kuud kokku. 
Jupiter on üks neljast gaasilisest hiidplaneedist, sest see koosneb üksnes tahkest gaasist. Selle pinnal olev Suur Punane Laik on 
keeristorm, mis on Jupiteri atmosfääris raevutsenud 350 aastat. Jupiteril on 67 kuud, millest kõige tuntumaid kutsutakse nende 
avastaja Galileo järgi Galileo kuudeks: Io, Ganymede, Callisto ja Europa. Jupiter sai endale nime Rooma jumala Jupiteri järgi. Jupiteri 
sümbolil on kujutatud Jupiteri stiliseeritud piksenool ja kotkas. 

Saturn on Päikesesüsteemi suuruselt teine planeet ja üks neljast gaasilisest hiidplaneedist. See on ainus planeet, millel on selgelt 
nähtav ja hästi valgustatud rõngasüsteem. Eraldiseisvaid rõngaid on kokku umbes 100 000. Saturnil on teadaolevalt 62 kuud: suurim 
neist on Titaan, järgnevad Tethys, Dione, Rhea ja Iapetus. Saturn sai nime Rooma põllutööjumala Saturnuse järgi. Saturnust 
iseloomustavad vikat ja sirp, ometi ei ole planeedi astronoomilisel sümbolil neid kasutatud. 

Uraan on Päikesesüsteemi seitsmes planeet ja kuulub samuti gaasihiidude hulka. Kuna planeedi sisemuses on tohutult palju jääd, 
nimetatakse seda ka jäähiiuks. Uraanil on väga vahva väike rõngasüsteem. Planeet on selget sinist värvi. See on tingitud atmosfääris 
olevast metaangaasist. Uraanil on 27 kuud. Tuntuimad neist on Miranda, Ariel, Umbriel, Titania ja Oberon. Planeet sai nime Kreeka 
taevajumala Uranose järgi. Uraani astronoomiline sümbol on kombinatsioon Päikese ja Marsi sümbolist. 

Neptuun on meie Päikesesüsteemi kõige välimine planeet ja asub seega Päikesest kõige kaugemal. Tiiru tegemiseks ümber Päikese 
kulub sel 165 aastat. Neptuun on üks neljast gaasilisest hiidplaneedist, mida tuntakse selle jääkoguste tõttu nagu Uraanigi ka jäähiiuna. 
Sellel on 14 kuud. Suurim kuu on Triton, mis on ühtlasi meie Päikesesüsteemi külmim paik. Sealne temperatuur on –236 kraadi. 
Neptuun sai nime Rooma merejumala järgi. Astronoomiline sümbol on inspireeritud merejumal Neptunist. See peaks kujutama tema 
kolmharki. 

Langevad tähed on kivi- ja metallitükid, mis lendavad kosmoses väga kiiresti. Enamasti on langevaid tähti võimalik näha augustis ja 
detsembris. Üldiselt öeldakse, et kui näed tähistaevas langevat tähte, võid midagi soovida. 

Meteoriidid on kosmoses lendavad kivitükid. Kui need mõne planeedi või kuuga kokku põrkavad, tekivad hiiglaslikud kraatrid. 
Maapinnale jõudvad meteoriidid on tavaliselt väga väiksed, sest need lähevad juba Maa atmosfääri sisenedes põlema. 

Mustad augud moodustuvad, kui tähe mass väga järsult langeb (tõmbub kokku). Mitte miski ei pääse sellest välja, sest selle tõmme on 
erakordselt tugev. Mustad augud tekivad vaid kõige tähtsamate tähtede kadumisel. 

Taevas helkivad säravaimad tähed moodustavad tähtkujusid. Tähtkujud on oma nimed saanud loomade või legendide tegelaskujude 
järgi. Põhja- ja lõunapoolkeralt on näha erinevaid tähtkujusid. Kokku on tähtkujusid 88 ja neist umbes pooled on Maalt ka näha. 

Suur Vanker (mujal Suur Karu) on üks tuntumaid tähtkujusid põhjapoolkeral. Seda on võimalik öötaevas näha kogu aasta jooksul. Suur 
Karu koosneb iseenesest enamatest tähtedest, kuid selle seitse heledaimat tähte moodustavad kitsamas mõistes just Suure Vankri. 
Suur Vanker katab Suure Karu kõhu- ja sabaosa. 

Jänese tähtkuju on nähtav vaid lõunapoolkeral ja üksnes talvekuudel. Arvatavasti on Jänese tähtkuju tõlgendus tingitud selle 
naabertähtkujudest, kütt Orionist ja Suurest Koerast. Rahvasuus räägitakse, et Suur Koer ajab igal öösel taevas Jänest taga. 

 

Kosmoses lendamiseks on vaja raketti. Ainult et see peab olema piisavalt tugev ja kiire, et end Maa tõmbejõust lahti rebida. Ajaloo 
suurim rakett oli Saturn V. Sellega lendasid inimesed esimest korda Kuule. Rakettidega saab teha vaid ühe lennu. 

Kui kosmonaudid Maale naasevad, saavad nad lennata vaid raketi ülemises osas, mida nimetatakse maandumiskapsliks. Ülejäänud 
raketi osad jäävad kosmosesse või põlevad Maa atmosfääris ära. Kapsli kiirust pidurdavad enne merre maandumist langevarjud. 
Seejärel võtab laev kosmonaudid oma pardale. 



Satelliite saadetakse kosmosesse, et need eri taevakehade kohta infot koguksid ja seda Maale saadaksid. Tänu satelliitidele õpime 
Päikesesüsteemi paremini tundma. Samuti kasutatakse satelliite ilmaandmete kogumiseks. Tänu neile saame kasutada mobiiltelefone, 
teha teleülekandeid ja määrata autoroolis või laeval oma geograafilist asukohta. Esimese satelliidina saadeti kosmosesse Sputnik 1. 

Erinevalt rakettidest võib kosmosesüstikuid mitu korda kosmosesse lennutada. Neil on suur lastiruum, milles saab kosmosejaamadesse 
saata mitmesuguseid asju. Selle otsas on kanderakett, mis võetakse süstiku küljest ära, kui seda enam vaja ei lähe. Maale naasmiseks 
on kosmosesüstikutel eraldi mootorid. 

Inimesed võivad kosmoses spetsiaalsetes kosmosejaamades elada ja töötada väga pikka aega. Kosmosejaamades on eluruumid, 
laboratooriumid ja abiruumid. Siin peavad kosmonaudid õhuvarustuse tagamiseks kandma skafandreid. Selgetel öödel on 
kosmosejaamu võimalik taevas isegi eristada. 

Esimesed kosmonaudid ei olnud mitte inimesed, vaid loomad. 1957. aastal lennutati kosmosesse koer Laika ja 1961. aastal šimpans 
Ham. 12. aprillil 1962 lendas kosmosesse esimene mees, Yuri Gagarin. Esimene naiskosmonaut oli 1963. aastal Valentina Tereškova. 
Ameeriklased Neil Armstrong ja Buzz Aldrin jõudsid esimeste meestena Kuule. Nad astusid oma kuumoodulist välja 20. juulil 1969. 
Nende jalajäljed peaksid siiamaani Kuul nähtavad olema. 

Kosmonaudiks saamiseks tuleb olla füüsiliselt terve ja väga heas vormis ning enne esimest kosmoselendu on vaja spetsiaalset 
treeningut, et harjuda kaaluta olekuga. Peale paljude teiste asjade harjutavad kosmonaudid, kuidas teha parandustöid vees olevas 
laevas, sest seal on peaaegu samasugused tingimused kui kosmoses. 

Kas peale meie oma on olemas ka teisi päikesesüsteeme? Tegelikult on universumis ka teisi päikesesüsteeme. Igal tähel on oma 
päikesesüsteem. See koondab planeete, kuid ja teisi taevakehi, mis tiirlevad ümber tähe. 

 

Nipid lastevanematele 
Käige lapsega planetaariumis või observatooriumis. Neis saavad lapsed tähti, planeete ja teisi taevakehi lähemalt vaadelda. Neis 
kuvatakse projektorite abil suurele kuplikujulisele ekraanile universumit kujutavaid slaide, fotosid ja videoid. 

Vaadake lapsega pimedatel õhtutel linnatuledest eemal mõnel väljal taevast. See on kõige parem võimalus vaadelda eri tähti ja 
tähtkujusid. Kui teil on pisut õnne, näete ka Linnutee valget tähtedejada või üht või teist naaberplaneeti. 

 

Nipid õpetajatele 
Päikesesüsteem (4+): värvige lastega eri suuruses vahtplastist palle. Värvid peaksid olema sarnased planeetide pinnaga. Pange tehtud 
pallidest kokku meie Päikesesüsteemi mudel. Nii loote peale teadusliku mudeli ka toreda dekoratiivse sisustuselemendi. 

Sodiaagimärgid (4+/5+): mis sodiaagimärgid on rühmas esindatud? Millised on nende sodiaagimärkide iseloomuomadused ja milliste 
tähtkujude juurde iga sodiaagimärk kuulub? Hommikune juturing pakub hea võimaluse arutleda neil teemadel kõigi lastega. Samas 
sobib sama teema kohta kohe teha ka seinalehti või -kaunistusi. 

Loendamine (4+): kui paljusid planeete, langevaid tähti ja meteoriite puslel näed? Mitu päeva on nädalas? Mitu nädalat on kuus? Mitu 
kuud on aastas? Pusle pakub lastele häid võimalusi loendamise harjutamiseks ja teemakohaste teadmiste kinnistamiseks. 

Aastaajad / laulud (3+): terve aastaring sõltub Maa ja Päikese vahelisest suhtest. Seetõttu on soovitatav aastaaegu lastega ükshaaval 
uurida. Missuguseid riideid sel aastaajal kantakse? Eri aastaaegade jaoks on olemas hulk laule ja tantse, mida võib lastega harjutada. 
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