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� Vaja läheb: paksemat paberit, 
pliiatsit, kääre.

� Töö käik: murra A4 paber pooleks 
ja joonista vaba käega pildil 
olevale linnule sarnane lind (linnu 
kõhu alla jääb murdejoon). 
Seejärel lõika lind välja. Painuta 
sõrmede vahel pisut linnu tiibu sõrmede vahel pisut linnu tiibu 
väljapoole.  Seejärel võta linnu 
saba alt kinni ja pööra pikad 
sabaosad mõlemalt poolt alla, 
hoia neist teise käega. Saba 
sikutades hakkavad linnu tiivad 
liikuma. 

� Sarnase linnu meisterdamise leiad 
aadressilt: 

� http://www.youtube.com/watch
?v=l0bi9eKcwK4



� Vaja läheb: papist sangadega 
joogitopsi, pisut vilti, liikuvaid 
silmi, sulgi, kuuma liimi. 

� Töö käik: värvi topsid musta 
guaššvärviga ja lase kuivada. 
Liimi varesele silmad ja vildist 
nokk. Tiibadeks jäävad topsi nokk. Tiibadeks jäävad topsi 
sangad – soovi korral võid neile 
lisada sulgi. Ka vahva tutt 
pealael on tore. 



� Vaja läheb: krabisevat paberit 
kingakarbist, ajalehte, nööpe, 
sulgi karvatraati, kuuma liimi. 

� Töö käik: kortsuta kingakarbist 
pärit valge paber ja pane selle 
sisse üks tutsakas 
kokkukortsutatud ajalehte. 
Kinnita ümbrispaber liimiga. 
kokkukortsutatud ajalehte. 
Kinnita ümbrispaber liimiga. 
Seejärel lisa suled tiibadeks, 
nööbid silmadeks ja 
karvatraadist nokk ning varbad. 

� Valge paberi asemel võib 
kasutada ka kortsutatud 
jõupaberid. 
Kakukese idee on pärit ühelt 
Järvamaa lasteaiaõpetajalt. 
Aitäh talle ☺



� Vaja läheb: paksemat kartongi, 
musta, punast  ja valget paberit, 
pesulõksu, kuuma liimi, 
pulgaliimi, kääre, musta 
vildikat, traati, millele linnud 
istuma panna. 

Töö käik: laps joonistab vaba � Töö käik: laps joonistab vaba 
käega papile pääsukese figuuri. 
Katab selle musta paberiga.  
Lisab valgest paberist naoosa, 
punase noka ja joonistab silmad. 
Linnu tagaküljele kinnitada 
pesulõks, mille abil kinnitada 
pääsukesed traadile. 



� Vaja läheb: Valget karvatraati, 
silmi, sulgi, käbi, punast 
kartongi, kuuma liimi. 

� Töö käik: Keerata karvatraadist 
luige pea, kael ja rõngas keha 
kohale. Rõngale kinnitada 
kuuma liimi abil käbi. Lisada kuuma liimi abil käbi. Lisada 
silmad, nokk ja sulgedest tiivad.



� Vaja läheb: papptaldrikut, sasi, 
puulaaste, lõngajuppe, oksi  vm 
pesamaterjali, värvilist paberit, 
guaššvärve, sulgi. 

� Töö käik: Värvida papptaldrik 
nii, et pool oleks sinist taevast ja 
pool  pruuni oksa. Oksale pool  pruuni oksa. Oksale 
kinnitada pesa. Pessa lõigata 
värvipaberist linnuke. 



� Vaja läheb: suurt plastlusikat, 
keskmise suurusega 
papptaldrikut, kuuma liimi, 
veekindlat markerit – punast ja 
musta. 

� Töö käik: Lõika papptaldrik 
pooleks ja kinnita üks pool pooleks ja kinnita üks pool 
kuuma liimiga lusika varre 
külge. Teisest poolikust lõika 
sabaosa ja kinnita ka see lusika 
külge. Joonista markeriga 
luigele nokk ja silmad. 



� Vaja läheb: suur papptaldrik, 
silmad, suled, klammerdaja, 
kleeplint, käärid, kuum liim, 
rahakumm. 

� Töö käik: taldrik lõigata pooleks. 
Taldrikupoolikud voltida neljaks 
sektoriks. Seejärel moodustada 
kolmnurkne koonus (2 sektorit kolmnurkne koonus (2 sektorit 
jääb üksteise peale). Kinnitada 
koonused klammerdajaga. 
Seejärel ühendada kaks koonust 
omavahel kleeplindiga. Lisada 
silmad ja suletutt. Rahakumm 
tõmmata nö noka vahele – sellest 
saab käe läbi pista – nii ei kuku 
lind käe küljest ära, k,ui nokka 
liigutada. 



� Vaja läheb: papptaldrik, silmad, 
punane kartong, suled, lõng, 
puupärlid, käärid, naaskel, 
sukanõel.

� Töö käik: Värvi taldrik ja murra 
pooleks. Lisa silmad, nokk, 
tiivad, saba. Mõõda välja linnu 
selja keskpunkt ja tee sinna 
tiivad, saba. Mõõda välja linnu 
selja keskpunkt ja tee sinna 
naaskliga ettevaatlikult auk. 
Pane lõng nõela taha ja pista 
august läbi. Lahtistesse 
lõngaotstesse seo pärlid. Säti 
jalgade pikkus õigeks ja tee selja 
kohale taldriku alla sõlm. 
Ülejäänud lõnga-aas jääb 
riputamiseks. 



� Vaja läheb: ruudukujulist 
kartongi, sulgi, silmi, liimi. 

� Töö käik: murra kartongiruut 
mööda diagonaali pooleks. 
Lahtised kolmnurgad murra 
omakorda sissepoole ja ühenda 
omavahel liimiga – saadud omavahel liimiga – saadud 
pinnal saab lind püsti seista. 
Nüüd lisa silmad, nokk, tiivad 
ja sabasuled ning tore lind ongi 
valmis.  



� Vaja läheb: munakarpi, sulgi, 
musta ja punast vildikat, liimi, 
kääre. 

� Töö käik: Lõika munakarbist 
lahti üks tops ja tasanda 
kääridega selle serv. Teisest 
munatopsist lõika linnule pea ja munatopsist lõika linnule pea ja 
kael. Kleebi kael keha külge. 
Lisa suled, joonista silmad ja 
nokk. 



� Vaja läheb: Valge pallike, suled, 
niit, noka jaoks punast kartongi, 
musta vildikat., kuuma liimi.

� Töö käik: Kinnita pallikese 
külge 2 sulge tiibadeks ja 1 
sabaks. Lisa kartongist nokk, 
joonista silmad. Kinnita joonista silmad. Kinnita 
riputusniit. 



� Vaja läheb: suurt papptaldrikut, 
kääre, pliiatsit, musta ja punast 
vildikat, sulgi, kuuma liimi. 

� Joonista taldrikule luige selja 
ning kaela piirjoon. Lõika välja. 
Joonista nokk ja silm, kinnita 
liimiga suled tiivaks. liimiga suled tiivaks. 



� Tööjuhised leiate 
aadressilt: 
http://howto-
origami.com/instructi
on/category/origami-on/category/origami-
to-make-for-
kids/easy-animal-
origami/simple-bird-
origami/



� Tööjuhised leiate 
aadressilt: 

� http://howto-
origami.com/instructi
on/category/origami-on/category/origami-
to-make-for-
kids/easy-animal-
origami/



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


