
17.Jaanuar 2012.a.

Kohtla-Järve Lasteaed “Kirju-Mirju”

Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest 
Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele” avaseminar



Vahendid: papptaldrik, niit või lõng, käärid, 
kleeplint, pudelikork, karvatraat, 
liikuvad silmad, nööp, kuum liim.

Töö käik: värvida papptaldrik meelepärast 
värvi. Lõigata taldriku servadesse väikesed 
pilud, kust hakkab jooksma ämblikuvõrgu 
niit. Niidi ots kinnitada taldriku tagaküljel 
kleeplindiga. Põimida niit vabalt ümber kleeplindiga. Põimida niit vabalt ümber 
taldriku, kasutades lõigatud pilusid. Niidi 
lõpp kinnitada jälle kleeplindiga. 
Pudelikorgile kinnitada kuuma liimiga 
nööp, millest saab ämbliku pea. Nööbile 
kleepida silmad. Ämbliku jalgade jaoks 
lõigata 4 juppi karvatraati ja keerata kõik 
traadid keskelt keeruga omavahel kokku. 
Seejärel kinnitada keerukoht kuuma liimiga 
korgi alla. Peale liimi jahtumist painutada 
jalad sobivasse asendisse. 



Vahendid: papptaldrik, käärid, ühe augu 
raud, niit või lõng, kleeplint, 
suurem pudelikork, saikoti 
klambrid, nööp, liikuvad silmad, 
kuum liim. 

Töö käik: Lõigata papptaldriku keskpaik ära. 
Tekkinud siseringi servale lüüa 
augurauaga augud ämblikuniidi jaoks. augurauaga augud ämblikuniidi jaoks. 
Niidi algus kleepida taldriku taga 
kleeplindiga kinni. Edasi põimida niit 
läbi aukude vabalt võrguks. Niidi lõpp 
kinnitada jällegi taldriku taha kleepsuga. 

Ämbliku jaoks kinnitada pudelikorgile 
kuuma liimiga  nööbist pea ja sellele 
silmad. Saiakotiklambrid painutada 
jalgadeks ja kleepida nööbi siseküljele. 



Vahendid: tükk pappi, liikuvad silmad, 
karvatraat, käärid, ühe augu raud, 
liim. 

Töö käik: Lõika šablooni järgi papist välja 
sipelga keha ja värvi see vajalikku värvi.  
Šabloonil näidatud kohtadesse lüüa 
augurauaga augud jalgade ja tundlate augurauaga augud jalgade ja tundlate 
jaoks. Läbi aukude pista oma kohale 
karvatraadist jalad ja tundlad. Kleepida 
silmad. 

NB! Paar jalgu ja tundlad on tehtud ühest 
traadijupist – pistetud ühest august 
pealtpoolt sisse ja tõmmatud teisest 
august altpoolt peale tagasi. Jalad 
painutada sobivasse asendisse. 

Sipelga šabloon on eraldi failis!



Vahendid: Väikesed pallikesed, liikuvad 
silmad ,nn lill traat, kuum liim, 
tangid traadi lõikamiseks. 

Töö käik: ühendada kolm pallikest üksteise 
külge kuuma liimiga. Värvida pallid 
meelepärast värvi. Kui pallid on 
kuivanud, kinnitada liimiga silmad ja 
tundlad. Jalad on keeratud ümber tundlad. Jalad on keeratud ümber 
pallikeste ühenduskohtade ja painutatud 
sobivasse asendisse. 



Vahendid: munakarp, käärid, kuum liim, 
liikuvad silmad, karvatraat.

Töö käik: Lõika või rebi munakarbist selline 
osa, et kõrvuti jääb 3 munapesa ja värvi 
see pealtpoolt sobilikku värvi.  Kui 
sipelga keha on kuivanud, kinnita ühte 
otsa sipelga silmad. Jalad ja tundlad on 
lõigatud karvatraadist. Need võib lõigatud karvatraadist. Need võib 
kinnitada kuuma liimiga nii, nagu on 
näha pildil. Kui kuuma liimi ei ole või ei  
soovita seda kasutada, võib 
jalakohtadesse lüüa augurauaga augud ja 
pista traat lihtsalt aukudest läbi (vt. 
Sipelgas 1). Seejärel painuta jalad ja 
tundlad sobivasse vormi. 



Vahendid: papptaldrik, käärid, pliiatsid või 
kriidid

Töö käik: Joonista taldrikule siili kuju 
k.a.jalad. Lõika siil välja. Joonista siilile 
nägu ja selga okkad ning värvi siilike ära. 
Seejärel lõika siili seljaosale sälgud ja 
painuta need kordamööda ette- ja 
tahapoole.  Väiksemad meisterdajad tahapoole.  Väiksemad meisterdajad 
võivad jalad ka eraldi kleepida. 



Vahendid: munakarp, käärid, ühe augu 
raud, vaibanuga, karvatraat, 
kummipael, markerid. 

Töö käik: Lõika või rebi munakarbist selline 
osa, et kõrvuti jääks kaks munapesa.  
Vaibanoaga lõika välja pesa põhi, et sealt 
oleks võimalik läbi vaadata. Kui prille ei 
soovita sättida silmade ette, võib silmad soovita sättida silmade ette, võib silmad 
ka joonistada või kleepida hoopis 
liikuvad silmad, nagu on näha alumisel 
pildid. Külgedele lüüa augurauaga augud 
kummipaela kinnitamiseks. Pikast 
karvatraadist kinnitada tundlad, keerates 
kaheks murtud traat ümber silmade vahe 
ja pistes lahtised otsad läbi tekkinud 
aasa. Alumisel pildid on lisatud ka uhked 
suised ja nupud tundlate otsa. 
Kaunistada vastavalt soovile.  



Vahendid: 2 papptaldrikut, käärid, 
klammerdaja, karvatraat, 
guaššvärvid.

Töö käik: värvida taldrikute alumine külg 
soovitud värvi – üks lepatriinu selja värvi 
punaseks ja teine kõhualuse värvi 
mustaks. Kuivanud taldrikud asetada 
vastamisi – värvitud pooled väljapoole ja vastamisi – värvitud pooled väljapoole ja 
klammerdada omavahel kokku. Seejärel 
lõigata ära alumisest osast ära nii suur 
poolkaare kujuline tükk, et käsi tekkinud 
avausest sisse mahuks. Tundlad  asetada 
kahe taldrikuserva vahele ja kinnitada 
samuti klambriga.  



Vahendid: Wc-paberi rull, käärid, vildikad., 
liim, liikuvad silmad. 

Töö käik: Joonista rullile spiraaljoon. Värvi 
spiraali triipudele mao muster. Seejärel 
lõika rull  mööda spiraali lahti. Kleebi 
maole kaheharuline keel ja silmad. 



Vahendid: paber või õhem kartong, värviline 
paber või vildikad, käärid, 
pliiats, liim, lõng, klammerdaja. 

Töö käik: joonista kartongile šablooni järgi 
pliiatsiga hiire piirjooned ja lõika välja. 
Murra detail ninaotsa kohalt pooleks. 
Kujunda hiire nägu – kleebi või joonista 
hiire kõrvad, silmad, nina. Vurrud kleebi hiire kõrvad, silmad, nina. Vurrud kleebi 
lõngast. Kui nägu valmis, võta sabaks 
jupp lõnga ja kinnita see  sabaosa vahele 
ning kinnita klambriga. 

NB! Hiire šabloon on eraldi failis. 



Vahendid: kartong raamatu kaanteks, 
paberit lehtedeks, üks oks , 
kummirõngas (nn rahakumm) 
käärid, auguraud. 

Töö käik: Lõika välja sobivas mõõdus 
kaaned ja raamatulehed. Koonda nad 
raamatuks ja löö augurauaga küljele 
augud. Pista rahakummi üks ots altpoolt augud. Pista rahakummi üks ots altpoolt 
läbi augu raamatu kaanele ja pista 
tekkivast aasast läbi oks. Tee sama ka 
kummi teise otsaga. Oksaköide ongi 
valmis! Tänu kummi venivusele on 
oksaraamaatud ka kergem lehitseda. 

Idee pärit: http://hop-island.com/





Vahendid: 4 – 5  lehte ca A4 suuruses 
õhemat paberit, kartongi, 
värvilist paberit, käärid, liim, 
kleeplint

Töö käik: 
http://www.youtube.com/watch?v=z7gv
xIiZucIdigaxIiZucIdiga

Kui puutrikk on tehtud, kleebi tüvi 
kleeplindiga kokku, et see lahti ei 
keerduks. Puule alustoe tegemiseks lõika 
kartongist ring, tee selle keskele natuke 
suurem auk, kui on tüve diameeter. Lõika 
ring ühe koha pealt katki ja moodusta 
koonus. Kinnita kleeplindi või liimiga. 
Aseta puu auku püsti, vajadusel kinnita 
kleeplindiga. Kleebi puule värvilised 
lehed. 



Meisterdused on pärit erinevatest raamatutest, interneti 
lehekülgedelt ja headelt kolleegidelt.


