
Jagan teiega ideid, mida saate kasutada kodustes 
tingimustes lapse tunnetusprotsesside 
arendamise toetamiseks. Kuna Poku 
lasteaialapsed on loodusõbralikud uurijad, siis 
jagan teiega Montessori pedagoogika näiteid.  

Nõuanded: 

• Lülitage esiteks teised tähelepanu segavad 
asjad välja ning nautige oma lapsega koos 
veedetud aega 

• Juhendage last tegevuse käigus, ta areneb 
kõige rohkem siis, kui ülesanne on 
juhendamise abil jõukohane 

• Lapsega rääkides, kasutage lihtsaid sõnu 
ning lühikesi lauseid 

• Võtke tegevuse sooritamiseks aega 
• Julgustage last positiivse kirjeldava 

tagasisidega 

Rohkem infot: howwemontessori.com
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Paljudele lastele meeldib pesulõksudega mängida. Lõksud saab panna anumasse ning 
laps saab neid anuma ääre külge kinnitada või aidata Emal pesusid kuivama panna 
ning lapsele võib oma  
pesunööri madalamale  
paigaldada.  

1. Lõksud

Arendab:  
käe-silma koostööd  
ja peenmotoorikat



Arendab:  
käe-silma koostööd  

ja suuruse /kuju tajumist2. Kinni- lahti 

Otsige kodus välja erinevad kaanega anumad, millelt laps saab kaasi ära võtta ja 
peale panna. Ülesandeks sobivad ka erinevad kaantega purgid või plastikust 
karbid, mida on keerulisem sulgeda. 



Leidke kodust üks läbipaistmatu kott ning otsige sinna sisse erinevaid koduseid 
asju ning laske lapsel kompimise teel ära arvata, millega on tegu.  

3. Üllatuste kott

Arendab:  
kompimismeelt 

ja kõneoskust



4. Upub või hõljub

Arendab:  
algteadmisi 

füüsikas

Otsige asju, mis jäävad vee peale hõljuma ja vajuvad põhja. 
Laske lapsel veekausis katsetada. Suuremad lapsed  saavad  
Lahtritesse oma uuringu tulemused sorteerida.



5. Sorteeri värvi järgi
Arendab: 

värvide tundmist  

Otsige kodust erinevat värvi mänguasju ning laske lapsel 
neid vastavalt värvile alustele sorteerida.



6. Reasta pikkuse järgi
Arendab: 

vormitaju 

Otsige välja erineva pikkusega esemed ja laske lapsel need 
suuruse või pikkuse järgi ritta panna. 



7. Õpi voltimist
Arendab: 

suuruse ja pikkuse tunnetamist 

Otsige välja väikesed rätikud ning 
õpetage lapsele, kuidas kokku  
lappimine käib. Suurematele lastele  
saab suuremad saunalinad  
lappimiseks anda. Oskuse  
omandamisel on teil kodus lapsest 
palju abi ning edaspidi on lapsel  koolis ja 
lasteaias hõlpsam paberi  
voltimisega tegeleda. 



8. Leia helipaarid
Arendab: 

kuulmismeelt 

Üllatusmunade kestadest saab teha rütmipillid või 
toreda katse kuulmismeele arendamiseks. Täitke 
kaks kesta ühesuguse sisuga ning laske lapsel heli 
järgi paare leida. Erinevat helimaterjali leiab 
hõlpsalt köögikapist- manna, riis, kruup, tatar, 
sool, suhkur, c-vitamiinid jms. 



7. Õpi voltimist
Arendab: 

suuruse ja pikkuse tunnetamist 

Otsige välja väikesed rätikud ning 
õpetage lapsele, kuidas kokku  
lappimine käib. Suurematele lastele  
saab suuremad saunalinad  
lappimiseks anda. Oskuse  
omandamisel on teil kodus lapsest 
palju abi ning edaspidi on lapsel  koolis ja 
lasteaias hõlpsam paberi  
voltimisega tegeleda. 

9. Leia sokipaarid
Arendab: 

tähelepanuoskust 

Lastele meeldib teiega koos aega veeta, mis oleks veel kasulikum, kui lapse areng ning  
sellega käsikäes  
vähenevad kodutööd. 



10. Järgi mustrit

Arendab: 
käe- silma koostööd, peenmotoorikat ja 

kirjutamise eeloskusi 

Joonistage paberile erinevaid mustreid ja vaadake üle, mis 
esemeid teil kodus leidub, millest laps saab mööda rada 
mustrit moodustada. Sobivad  
makaronid, nööbid, kivid, lapikud  
klaashelmed, kivid jms. 



7. Õpi voltimist
Arendab: 

suuruse ja pikkuse tunnetamist 

Otsige välja väikesed rätikud ning 
õpetage lapsele, kuidas kokku  
lappimine käib. Suurematele lastele  
saab suuremad saunalinad  
lappimiseks anda. Oskuse  
omandamisel on teil kodus lapsest 
palju abi ning edaspidi on lapsel  koolis ja 
lasteaias hõlpsam paberi  
voltimisega tegeleda. 

8. Leia paare
Arendab: 

tähelepanuoskust 11. Vaatle lähemalt
Süvendab: 

loodusarmastust 

Minge loodusesse matkama ja korjake põnevaid naturaalseid detaile, kodus laske 
lastel neid lähemalt luubi või mikroskoobiga vaadelda. 



4. JUHISTE JÄRGMINIE

1. JAGAMINE 2. KOOSTÖÖ

3. KUULAMINE
5. TEISE ISIKLIKU RUUMIGA 

ARVESTAMINE

6. SILMSIDE LOOMINE 7. KÄITUMISKOMBED

LASTE 7 OLULIST SOTSIAALSET OSKUST


