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Kevadisi aktiivtegevusi 
 

1. Kevadõied  
Osavõtjad jaotatakse rühmadeks. Iga rühm valib endi seast seletaja. Seletajale antakse 
kaardikomplekt kevadlillede fotodega. Seletaja valib pakist ühe pildi, hoiab seda nii, et teised 
ei näe. Ülejäänud grupp esitab küsimusi lille välimuse, kasvukoha, kasutusala jne. kohta. 
Seletaja võib vastata “Ei” või “Jah”, kuni arvab ära lille nime.  
Variant, mis sobib juhul kui osavõtjad tunnevad kevadlilli: igale osavõtjale kinnitatakse 
pesulõksuga selja taha krae külge foto kevadlillega. Osavõtjad kõnnivad ringi ja küsivad 
inimestelt, keda nad kohtavad, enda liigi selgitamiseks ühe küsimuse, millele saab vastata kas 
“ei” või “jah”. Ühelt inimeselt võib korraga küsida vaid ühe küsimuse, siis peab edasi 
liikuma. Kui liik on ära arvatud, siis võetakse see seljalt ära.  
Märkus: tegevust võiks läbi viia kohas, kus mõni varajane kevadlill on juba õitsema hakanud) 
 

2. Otsimismäng 

Osavõtjad vaatlevad hoolega ümbrust ja nimetavad midagi, 
- mille on teinud vihm; 
- mis näitab, et tuul puhub;  
- mis otsib päikesekiirguse eest varju; 
- mis on selles konkreetses kohas kõige vanem; 
- mis peegeldab päikesevalgust; 
- mis näitab, et on kevad. 

 
3. Mõistekaart kevadest  

 

Lasteaialastega kasutage mõistekaardi tegemiseks valmis pilte ja sõnu, mida nad saavad 
valdkonniti rühmitada ja seinale kleepida. Õpilased teevad mõistekaardi suurele paberile, ette 
antakse ainult valdkonnad. 
 
Teema: KEVAD 
 
Valdkonnad (kõiki ei pea kajastama, võib valida endale sobivad): 

- loodusnähtused 
- muutused 
- selgrootud kevadel 
- selgroogsed kevadel 
- taimed kevadel 
- seened kevadel 
- vanasõnad, kõnekäänud 
- muusika 
- luuletused 
- joonistused/kunst 
- kevadtööd 
- jne 
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Intervjuu __________________________________ (kellega)1 
 
 

Valige intervjueeritavaks mõni loom või taim, keda olete täna näinud. Mõelge koos, mida ta 

teie küsimustele tõenäoliselt vastaks 

1. Kuidas Su nimi on? (Mõelge välja nimi, mis tema välimusega või olemusega sobib, 

näiteks Laigu, vms) 

_________________________________________________________ 

2. Milline on Sinu liigi nimetus? (näiteks euroopa siil (liigi nimetus), tuhatjalg 

(perekonna nimetus) ) 

______________________________________________________________ 

3. Kus elad (kooslus ja elupaik, näiteks metsas, kännu all) _______________ 

__________________________________________________________________ 

4. Kas Sul on siinkandis sugulasi? Mis liikidest nemad on? _________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Mida Sa päeva jooksul teed? _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Mis on Su lemmiktoit? ____________________________________________ 

7. Mida Sa üldse ei söö? _____________________________________________ 

8. Kuidas ennast kaitsed? ____________________________________________ 

9. Mida teed kõige paremini? Kuidas/mille abil Sa seda teed? _______________ 

__________________________________________________________________ 

10. Mida/keda kardad maailmas kõige rohkem? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Kuidas tuled toime erinevatel aastaaegadel? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Milline on Sinu suurim soov? ______________________________________ 

                                                
1Tõlgitud ja kohandatud leheküljelt http://www.luontokouluilves.fi/opetusm/luokasta/tehtava/tehtavat/selka.html 
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13. Kas tohime Sinust või Sinu jälgedest pildi teha? (joonis või foto) 

 

 
 


