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Lasteaia omanäolisus

� Rühma nime sidumine õppe-
kasvatustegevusega

� Keskkonnateadliku ja loodussõbraliku � Keskkonnateadliku ja loodussõbraliku 
eluhoiaku kujundamine

� Terviseedendus



Rühma nimitegelase  Lepatriinu 
sidumine õppe-kasvatustegevusega

� Rühm sai nime aastal  2000

� Materjali kogumine lepatriinu kohta

� Kujundati rühma logo

� Lõbus tegelane – maskott lepatriinu Liina, 
perekond

� Loodi rühma sümboolika, rituaalid, mängud

� Õppevara koostati  aastast 2001- Lepatriinu 
väike, särab nagu päike...







Miks just lepatriinu?

� On meie lasteaia sümbol

� Seotud loodusega

� Seotud rahvatraditsioonidega

� On rahvusvaheliselt tuntud� On rahvusvaheliselt tuntud

� Meeldib kõigile

� On atraktiivne

� Teab nii suur kui väike



Rühma sümboolika

� Igal lapsel oma lepatriinu
� Lepatriinu kostüümid - keebid, mütsid
� Maskott, nukud, näpunukud
� Uksesilt, logo, kleeps, toolikateUksesilt, logo, kleeps, toolikate
� Kalender, lepatriinude kogu
� Mängud, näidendid, jutud
� Laul sünnipäevalapsele, unelaul
� Rühma laul, ringmäng
� Jutupank



Lepatriinu rühma traditsioonid

� Hommikuring – rühma tervitussalm

� Liina pai

� Rühma reeglid

� Õuesõpe� Õuesõpe

� Lepatriinumäng, lepatriinukeks 

� Lepatriinunädal, luure- ja maastikumängud 

� Ühised üritused, väljasõidud

� Sünnipäeva tähistamine



Lepatriinumäng “ Lepatriinu lendas” 
Lepatriinu lendas nina peale, atsihh
tiirutas  peopesal siia-sinna,
kopsas põlve peale, kops,
silitas põske, pai-pai,
kargas õlale hops,
hüppas sõrme otsa sops, hüppas sõrme otsa sops, 
sibas lõua alla peitu,
puges kõrva taha, oi, kõdi, kõdi,
ronis mööda kätt üles, 
kukkus pea peale kõmm. 
Peitis selja taha. Uu, kus sa oled?
Puges peopessa magama , äiu, äiu,ää, magama sa jää!



Lepatriinu nädal

1.Päev – otsimismäng “ Leia Liina” orienteerumine 
õuealal

2. Päev – kodupaik. Puudega tutvumine, 
puuraamatpuuraamat

3. Päev – lennutee, väike õpperada, tegevused, 
mängud õpperajal

4. Päev – uurimisretked salapaigas, 
meisterdamine

5. Päev – Lepatriinu Liina sünnipäeva tähistamine







Õppevara – Mina ja keskkond

� Õuesõpe , õpperajad, loodusõpe

� Rühma puu, põõsas, lind

� Kogutud materjal lepatriinu kohta

Liiklusõpetus liiklusväljakul� Liiklusõpetus liiklusväljakul

� Terviseõpetus – mäng “Kuhu lepatriinu 
lendas?”

� Kompimiskotid, kõlapallid

� Nimemäng koos lepatriinuga 









Tundlad teravaks

� Kuidas nimetatakse joont seljal? 

A- triip, B- õmblus, C- vagu.

� Kuidas nimetatakse lepatriinu jalgu?

A-koivad, B-käpad, C-jalad.A-koivad, B-käpad, C-jalad.

� Mida näitavad lepatriinu täpid?

A- sugu, B-vanust, C- liiki.

� Mis värvi on õnnetriinu?

A-punane, B-must, C- kollane. 



Regilaul 

Le, le, lepalind, Le, le, leeskana,

ki, ki, kirilind. la, la, lambrike.

Le, le ,lepatiiu, Le, le, lepatriinu,

ki, ki, kirihärg. õn, õn, õnnetriinu.ki, ki, kirihärg. õn, õn, õnnetriinu.

Kä, kä, käolehm,

La, la, lambapuna. 

Me, me, merihärg,

kä, kä, käokirjes. 



Keel ja kõne

� Tähesalmid ja tähejutud

� Lepatriinu Liina käik kaubanduskeskusesse

� Hüpitusmängud

Sõrmemängud � Sõrmemängud 

� Lõbusad riimid, liisusalmid

� Lavastused 

� Rütmisalmid, nimemäng, häälikuõpetus 

� Regilaulud – lepatriinu sünonüümid





Tähesalm  

Ämblik Ärni ärkas õhtul,
nälg tal näpistamas kõhtu.
Kärmelt käised üles kääris,
kärbsele ta mett siis määris.kärbsele ta mett siis määris.
Kärbes Kääri kärbsenääps,
vääksus, kääksus: “ Vääks, vääks, 
pääseks koju, kääks, kääks!”
Sääsk siis kärbse ära päästis,
Kääri päästjast head vaid rääkis. 



Tähesalm

Ürask kükitas kivi all,

küll oli külm seal olla tal. 

Külm oli küljel ja küünarnukil,

küürul, küünel ja südamesopil.küürul, küünel ja südamesopil.

Küünla siis süütas ta külma eest,

sooja sai ürask nüüd küünla väest. 



Sõrmemäng

Üks lepatriinu ärkas,
ta päikest taevas märkas.
Päike paitas tema põske,
väljas lennata veel raske.
Lapsed triinut märkasid,Lapsed triinut märkasid,
talle appi tõttasid.
Triinu ruttu sibama, 
mööda näppe triblama.
Vurrdi! Lendu tõuseb ta,
“ Tervisi vii kõigil sa!”



Lugu lepatriinu perest
Kaugel sügavas laanes kasvab üks puu. See puu on juba
vana aga veel tugev. Tal on jäme tüvi ja harulised oksad.
Sügisel kõiguvad ta okste küljes toredad mehikesed, kellel
murumütsid peas. Mis puu see on?
See puu on eriline veel selle poolest, et  ta on koduks
lepatriinude perele. Leeslindude peres elab viislepatriinude perele. Leeslindude peres elab viis
vahvat lepalindu: isa Teodor, ema Teele, tütred Liina ja
Tiina. Veel kasvab peres poeg Paul. Pere  kannab ühist
perekonnanime – Lepp. Leeskanade peres on kasulaps 
Kaspar. Kaspari vanemad  sõitsid Aafrikasse missioonile -
tähtsat tööd tegema, kirpe hävitama. 



Kodukoht

Lepatriinud elavad Tammetõru külas. Selles

külas on pood “Tõruke”, haigla “ Kurekaats”

tervisekeskus “Kummel”, kool “ Metsaveere”,

teater ”Kirilind”, lasteaed” Triinut” ja hotell

Unemati”. Muidugi on külas ka turg ja jõusaalUnemati”. Muidugi on külas ka turg ja jõusaal

staadion, laululava ja kiigeplats. Metsa kaugemas

nurgas asub Kuuseokka küla,kus elavad Liina

vanavanemad: vanaisa Tõnn Lepp ja vanaema

Leeni Lepp. 



Metsarahvas
Liina sõbrad ja tuttavad.
� Põrnikapere – Pernhard, Berta, Pupi, Põrra

� Võililleproua Velli, kellel juustuvabrik

� Rohutirts Robert ( Rosalind) teeb koos poegade 
Robi, Randiga oma viiuldamise meistriklassi Robi, Randiga oma viiuldamise meistriklassi 

� Mesilane Maali peab koos õe Meeli ja papa 
Mehisega  mesilastalu

� Sipelgas Seero ( Siiri ja Sergo) ostis esimese 
elektriauto

� Mardikas Mustafal on oma rändtsirkus.





Hüpitusmäng- asukoht

Üps, üps, üps, ülespoole,

aps, aps, aps, allapoole.

Par, par, par, paremale, 

vas, vas, vas, vasakule. 

Kõr, kõr, kõr kõrgemale,Kõr, kõr, kõr kõrgemale,

mat, mat, mat madalale.

Lõu, lõu, lõu lõua alla,

põl, põl, põl põlve peale,

Sel, sel, sel selja taha

kai, kai, kai kaissu. 



Head naabrid

� Üraskimemm Ülla ja üraskipreili Ülle

� Porilane Porri ja Jänes Juuli

� Õnnetriinu Õnneriin ja õunauss Õnne

� Kärbes Kärt, ämblik Ärni ja kiil Fredi� Kärbes Kärt, ämblik Ärni ja kiil Fredi

� Ritsikad Riina ja Riho on uustulnukad. Neil on   
suurpere: Riin, Reen, Ronni ja Ponni on 
kaksikud, Rees, Reedi

� Turuvana Oodu ja treener konn Kroogu jne



Matemaatika - nädalapäevad

Esmaspäeval siban ringi,

teisipäeval otsin kingi,

kolmapäeval kirpe püüan,

neljapäeval sõpru hüüan,neljapäeval sõpru hüüan,

reedel sügan käppi ma, 

laupäeval tiibu sirutan. 

Pühapäeval lulli löön,

terve päeva söön ja söön ja söön. 



Käemäng – Kümme lepatriinut
1 lepatriinu lendas viu-vops, viu-vops
2 lepalindu üle metsa rändas
3 koli kokku tassis kill-koll, kill-koll
4 läbi linna marssis üks-kaks, üks-kaks
5 viiulit kääksutas nii kiiks-kääks, kiiks-kääks
6 leeskana kellukat kõlistas kill-kõll,kill-kõll6 leeskana kellukat kõlistas kill-kõll,kill-kõll
7 sitikat silitas pai-pai, pai-pai
8 kingadega kõpsutas kips-kõps, kips-kõps
9 kirilindu küüsi teritas kriiks-kriiks, kriiks-

kriiks
10 leeslindu künkal külmetas uh-äh, uh-äh,
siis kähku naabrit kallistas kalli-kalli, kalli-kalli. 



Lepatriinude tegemised õues 

� Lepatriinu lennutee (õueala, pargid, rand jm)
� Kodupaik (puud, põõsad, linnud, loomad, 

putukad)
� Talvekorter (maapind, taimestik)

Taimelava – sibula, oa, herne, lillede, puu � Taimelava – sibula, oa, herne, lillede, puu 
kasvatamine

� Leiulaud, aardelaegas
� Salapaik, rändamine
� Vitamiinivaramu – ravimtaimed, jõujook, 

sügisannid



Johannes Käis õpetajale

Ole huvitatud oma tööst, 
ole iseseisev, ole vaba.
Uuri, katsu järele, vaidle. 
Püüa töötada eeskujulikult, 
aita eriti nõrgemat. aita eriti nõrgemat. 
Tunne rõõmu oma tööst!

Tänan vaatamast ja kuulamast!

Inna Rõbakova
Pärnus, 19.09.2011


