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KOMPLEKT:   
Sensoorne mäng, mis arendab erinevate puuvljade aroomide eristamise abil lõhnataju. 
Mäng sisaldab 12 pudelit 12 puuvilja aroomiga + 24 fotot nendest 12 puuviljast (terve 
puuvili ja kahes osas). Reaalsed fotod võimaldavad lastel luua nägemis- ja lõhnameele 
vahelise võrdluse puuviljadest ja nende aroomidest, mis omakorda suurendab teadmisi 
nende kohta.  

SOOVITATAV VANUS:  
Lastele vanuses 3 kuni 8 aastat.  

PSÜHHOPEDAGOOGILINE ISELOOMUSTUS 
Selle õppematerjali hariduslik sisu põhineb LÕHNATAJU arendamisel. Selle saavutamiseks 
kasutab komplekt ära teatud puuviljade looduslikku aroomi: maasikas, banaan, visrik, 
ananass, apelsin, õun, pirn, sidrun, kirss, kookospähkel, melon ja ploom. Nende aroome on 
üksteisest võmalik selgelt eristada ning seeläbi toetada LÕHNAERISTUSI, võimaldades 
samaaegselt koos fotodega lastel luua NÄGEMIS- JA LÕHNATAJU ABIL SEOSEID jga puuvilja 
ja talle vastava lõhna vahel. On olemas ka võimalus seostada iga puuvilja välimust selle 
sisemise olemuse ja aroomiga, mis võimaldab lapsel luua endale puuviljast igakülgse ja 
täpse kuvandi.  

See on ka suurepäraseks meetodiks KEELE ARENDAMISEL ja BAASSÕNAVARA laiendamisel, 
kui kirjeldatakse lõhnu ja puuviljade pilte nende intensiivsuse, kuju, suuruse, värvi, maitse 
jne põhjal. See võimaldab ka samade kriteeriumide põhjal klassifitseerida.  

ÕPIEESMÄRGID: 
- Lõhnataju arendamine ning lõhnade eristusvõime parandamine. 
- Mitmekülgsed teadmised puuviljadest (väline ja sisemine olemus ning lõhn). 
- Nägemis- ja lõhnameerlte arendamine seoste ja loogilise mõtlemisega. 
- Puuviljade lõhna kirjeldamine ja klassifitseerimine. 
- Vaatlusoskuste arendamine ning objektide morfoloogilise seostamise oskuse 

omandamine. 
- Abstraktse mõtlemise kasutamise tutvustamine (toimib alusena vaimsete seoste 

loomisel ning astub esimesed sammud konkreetselt mõtlemiselt abstraktsele 
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mõtlemisele). 
- Psühhomotoorse koordinatsiooni parandamine kaartidega tegelemise ja nende 

korrektse kokkupanemise läbi. 
- Baassõnavara inkorporeerimine ja areng. 

 
MÄNGU MEETOD JA KASUTUSSOOVITUSED: 

- Pudeli põhja alt võib leida TESTSÜSTEEMI ÕPETAJALE. Sellesse kuulub number, mis 
peaks kokku klappima korrektse kaardi tagumisel küljel oleva numbriga. Seda on 
lapsel keeruline näha, et vältida selle seostamist numbriga lõhna asemel. 

- Sõltuvalt mängu iseloomust saab kaarte ja aroomipudeleid kasutada nii koos kui 
eraldiseisvalt. 

- Soovitame, et 12 aroomipudelit jaotataks algselt laste vahel nii, et nad saaksid  
korrapäraselt püüda lõhnu tuvastades, teades ette, et tegemist on 
puuviljaaroomidega. Lõhna tundmiseks on vaja lihtsalt pudeli otsa kergelt keerata. 
Kuna laps pole veel tuttav puuvilja fotodega, aitab see kaasa lõhnataju arengule, 
kuna toetub lapse olemasolevatele teadmistele.  

- Järgmiseks peaks laps püüdma seostada iga lõhna sellele vastava puuvilja fotoga 
(pilt puuvilja välimusest) ning lõpuks määratlema ka puuvilja sisemise oleku. 

- Kui iga lõhn on seostatud vastava puuviljaga, võib pudelid ja kaardid ümber keerata, 
et kontrollida paaride korrektsust. 
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