
 

Tunni kava vorm 

 
Õppeaine ja -valdkond: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, muusika, liikumine 
Klass, vanuse- või haridusaste: koolieelikud (6-7 aastat) 
Tunni kestvus: 60 minutit 
Tunni teema (sh alateemad): R JA SEENELKÄIK 
Tase: - 
Autor: Merlin Kirbits 
 
Tunni eesmärgid:  

1) tutvuda Eesti metsades kasvavate seeneliikidega; 
2) eristada söödavaid ja mittesöödavaid seeneliike. 

Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetatakse: 
Mina ja keskkond: laps nimetab, kirjeldab ja võrdleb õpetaja kaasabil erinevaid seeneliike; laps teab, et on olemas söödavad seened ja 
mittesöödavad seened; laps nimetab seentest valmistatavaid toite; laps nimetab seentest toituvaid loomi; laps suhtub ümbritsevasse keskkonda 
hoolivalt ning käitub seda säästvalt. 
Keel ja kõne: laps kasutab kõnes kõiki käände- ja pöördevorme ainsuses ja mitmuses; laps hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnade kordamisel 
õigesti kõiki emakeele häälikuid (eriline rõhk on r-häälikul); vajadusel tunneb laps ära, kas r-häälik on sõna alguses, keskel, lõpus või puudub 
üldse. 
Matemaatika: laps teeb 6 piires loendamise teel kindlaks silmade arvu täringul ja võrdleb seda pildil oleva täringu silmade arvuga. 
Muusika: laps laulab üheaegselt kaaslastega eakohast lastelaulu ilmekalt loomuliku hääle ja vaba hingamisega. 
Liikumine: laps sooritab üheaegselt kaaslastega rütmiliikumist.  
Õpitulemused:  

1) laps oskab nimetada ja pildil ära tunda vähemalt kahte söögiseent; 
2) laps oskab nimetada ja pildil ära tunda vähemalt ühte mittesöödavat seent.  

Mõisted: murumuna, kukeseen, puravik, kärbseseen, sirmik, pilvik, suur sarvik, männiriisikas, kuuseriisikas, kaseriisikas, seenesääsk, seeneuss, 
nälkjas, kübar, rõngas, jalg, tupp 
Õpilaste eelteadmised ja -oskused: laps oskab loendada kuueni, laps oskab lugeda Bee-Bot roboti samme ja tunneb mõisteid parem, vasak, 
üleval, all.  
Eelnevalt vajalikud tegevused õpetajale ja õpilasele: õpetaja prindib, lõikab välja ning asetab läbipaistvate taskutega mati sisse seenelkäigu 
kaardid; õpetaja paneb valmis projektori ja esitluse.  



 

Tunniks vajalikud materjalid, vahendid, tarkvara ja veebiaadressid (õpikud, vihikud, töölehed, esitlus, tehnilised vahendid, programmid jne): 
seenelkäigu esitlus, projektor, arvuti, Bee-Bot programmeeritav ja taaslaetav Mesimumm – põrandarobot, Bee-Bot Mesimummu läbipaistev 
taskutega matt, seenelkäigu kaardid, täring. 
Tunni käik: 
 

Tunni osad Tegevuste 
kirjeldused 

Tegevusele 
kuluv aeg 

Õpetaja tegevus Õpilaste tegevus 

I Ettevalmistus  
• Sissejuhatus 
• Tähelepanu 

haaramine 
• Häälestus 

(eesmärgipüstitus, 
motiveerimine) 

• Eelteadmiste 
väljaselgitamine 

• Vajaminevate 
teadmiste kordamine 

Ühine esitluse 
vaatamine ja 
täiendamine.  

~20 min 1. Õpetaja selgitab välja, milliseid seeni 
lapsed oskavad nimetada ning kirjutab 
seente nimetused selleks ette nähtud kohta 
esitluses. 
2. Õpetaja näitab seene eluiga tutvustavat 
videot.  
3. Õpetaja tutvustab lastele seene ehitust. 
 
4. Õpetaja näitab lastele erinevaid 
seenepilte. Õpetaja toetab laste arutelu 
suunavate küsimustega.  
 
5. Õpetaja selgitab välja laste teadmised 
seentest valmistatud toitude osas ja kirjutab 
toidud selleks ette nähtud kohta esitluses. 
Õpetaja selgitab lastele, et seeni ei tohi 
toorelt süüa ning osasid seeni peab enne 
keetma ehk kupatama.  
6. Õpetaja selgitab, miks ei tohi 
mittesöödavaid seeni metsas hävitada või 
tallata. Õpetaja tutvustab lastele loomi, kes 
seentest toituvad.  
7. Õpetaja võtab kokku kõige olulisema ja 
kontrollib, mis lastele meelde jäi.  

1. Lapsed nimetavad ükshaaval seeni, mida 
nad on kuulnud ja teavad. 
 
 
2. Lapsed arutlevad õpetaja kaasabil videos 
nähtu üle. 
3. Lapsed püüavad seene osasid meelde 
jätta. 
4. Lapsed võrdlevad pildil olevaid seeni 
omavahel (leiavad erinevusi ja sarnasusi) 
ning avaldavad arvamust, milline seen on 
söödav või mittesöödav (mürgine).   
5. Lapsed pakuvad välja, milliseid toite on 
seentest võimalik valmistada.  
Lapsed arutlevad, kuhu tuleb pöörduda siis, 
kui kahtlustatakse seenemürgitust.  
 
 
6. Lapsed püüavad meelde jätta, millised 
loomad seentest toituvad.  
 
 
7. Lapsed annavad tagasisidet selle kohta, 
mis neile esitlusest meelde jäi.  



 

PS: õpetajat abistavad küsimused on lisatud 
esitluse kommentaaridesse. 

II Põhiosa 
• Peab tagama tunni 

eesmärgi täitmise 
• Õppemeetodid 
• Harjutamine, 

kinnistamine ja/või 
rakendamine 

Mängu „Leia 
paariline“ 
mängimine. 

~30 min 1. Õpetaja tutvustab lastele mängureegleid. 
Õpetaja valib juhuslikkuse alusel lapse, kes 
mängu alustab.  
2.-4. Õpetaja toetab ja tunnustab last. 
Õpetaja jälgib, et kõik lapsed saaksid 
mängida.  

1. Lapsed rivistuvad ümber Bee-Boti 
mängumati.  
 
2. Laps veeretab täringut ja asetab Bee-Boti 
ükskõik millisele pildile, mille all paremal 
nurgas on samasugune täringusilmade arv. 
Laps nimetab seene nimetuse, millele ta 
Bee-Boti asetas. Samuti ütleb laps, kas 
tegemist on söödava või mittesöödava 
seenega. Vajadusel võivad teised teda 
abistada.  
3. Laps otsib üles seene paarilise ja 
programmeerib Bee-Boti sellele liikuma.  
4. Mängukord läheb järgmisele mängijale. 

III Lõpetav osa 
• Tunni 

kokkuvõte/eesmärgi 
saavutuse kontroll  

• Tagasiside/ 
reflektsioon (sh uute 
eesmärkide 
püstitamine) 

• Kodutöö 
 

Ringmängu 
mängimine.   

~10 min 1. Õpetaja organiseerib lastest ringi ja 
asetab (mati seest välja võetud) seenepildid 
ringi keskele põrandale.  
2. Õpetaja paneb mängima laulu „Väike 
seen“- https://youtu.be/UHJ93_GTlO4 ja 
suunab kolm last ringi keskele. Õpetaja 
annab mängu käigus lastele vahetut 
tagasisidet tunni eesmärkide saavutamise 
kohta ja kannab hoolt selle eest, et kõik 
lapsed on vähemalt korra saanud ringi 
keskel olla. Õpetaja võib jagada tegevuste 
lõpus lastele ProgeTiigri kleepekaid.  
 

1. Lapsed moodustavad ringi ja võtavad 
kätest kinni.  
 
2. Ringis seisvad lapsed hakkavad ühtlases 
tempos jalutama ning püüavad kaasa laulda. 
Ringi sees olevad lapsed lepivad kokku ja 
valivad koos välja kahe söödava seene pildi 
ja ühe mittesöödava seene pildi. Kui 
muusika lõpeb, siis iga laps näitab ühte 
pilti, nimetab seene nimetuse ning lisab 
juurde, kas seda seent tohib süüa või mitte.  

 


