
SIPSIKUD (I aiarühm) 
NÄDALA TEEMA: “Kas sa tead üht kauget maad, mil nimeks on Itaalia!”                                                                                          (21.05.12-25.05.12)               

 EESMÄRGID:  

� Laps teab, milline näeb välja Itaalia lipp. 
� Laps saab hakkama võrdlemisega – mis on iseloomulik Itaaliale, mis Eestile. 
� Laps saab hakkama hulkade moodustamisega ja nende võrdlemisega (vähem, rohkem). 
� Laps saab hakkama karnevali maski kaunsitamisega. 
� Laps saab hakkama liikumisharjutuste sooritamisega ettenäitamisel. 

 
 Nädalasõna: ITAALIA     
 Esmaspäev 21.05 Teisipäev 22.05 Kolmapäev 23.05 Neljapäev 24.05 Reede 25.05 
Vaatlemine, 
uurimine 

Pildid ja fotod Itaalia 
kohta: kaart, lipp, itaalia 
inimesed, kuulsad kohad 
(Pisa torn, Colosseum, 
Veneetsia), Itaalia loodus 
(mäed ja meri). Fakte 
Itaali kohta. 

Pildimaterjal – 
võrdlemine, mis on 
iseloomulik Itaaliale, mis 
Eestile. 
Comenius projekti Itaalia 
partnerite laste esinemised 
videolt. 
Katkend Itaalia Puccini 
ooperist. 

Pildid Itaalia ja Eesti 
lastest. Erinevad 
emotsioonid. 

Pildid Veneetsia ja 
Viareggio karnevalidest. 
Videomaterjal Viareggio 
karnevalist. 

Pildid raamatust 
muinasjutu juurde. 

Kuulamine, 
kõnelemine 

Itaalia tutvustus: faktid 
Itaalia kohta, Eesti ja 
Itaalia inimeste (laste) 
võrdlemine – erinevused. 
Itaalia kliima ja loodus 
(võrdlus Eestiga). Kuulsad 
kohad Itaalias – 
omapärane Itaallastele. 
Itaaliast toodud küpsiste 
söömine. 

Seinalehe valmistamine 
Itaalia kohta. Võrdlemine 
Itaalia ja Eesti, mis on 
mõlemale maale 
iseloomulik 
(vaatamisväärsused, 
suurus, toit, kliima, loodus 
jne). 
Ooperi tutvustamine. 

LASTEKOOSOLEK: 
Laste ajurünnak: Itaalia 
ja eesti laste erinevused 
ja sarnasused (me näeme 
erinevad välja aga me 
oleme kõik ühtemoodi  
lapsed)? 
Situatsioonikaart nr: 2 
„Sallivus ja austus“ 
Vestleme erinevatest 
emotsioonidest (rõõmus, 
kurb, vihane jne) 
Õppemäng: 
„Emotsioonid“ 
Millist emotsiooni minus 
see pilt (tegevus) tekitab. 

Vestleme Itaalia karnevali 
traditsioonidest. 

Muinasjutu kuulamine: 
maailmakuulus Itaalia 
muinasjutt: „Pinocchio“ 
(lühendatud variant). 
Jutu sisu üle arutamine, 
küsimustele vastamine 
jutu sisu kohta, 
jutustamine 2-3 lausega. 

Lugemine, 
kirjutamine 

 Nädalasõna: Itaalia. 
Häälikuanalüüs – sõna 

 Itaaliakeelsed sõnad: tere, 
head aega, aitäh, lapsed. 

 
 



alguse hääliku määramine 
kuulamise teel. 
Sõnade ladumine: Itaalia, 
Eesti – uurime millised 
häälikud on nendes 
sõnades.  
Telefonimäng. 

Võrdlemine
, arvutamine 

 Itaalia ja Eesti võrdlemine. Itaalia ja Eesti laste 
võrdlemine. 

  

Kunst Kleepetöö: 
„Itaalia lipu kleepimine“ 
Lipu värvide õiges 
järjekorras kleepimine. 

  Meisterdamine, maalimine: 
„Karnevali mask“ 
Maski meisterdamine, 
värvimine, kaunistamine. 

 
 

Liikumine  Itaali lastemäng: „Härra 
Hunt, mis kell on?“ 

  Itaali lastemäng: „Härra 
Hunt, mis kell on?“ 

 

  


