REDIS
SPINAT
TOMAT
KORIANDER
SIBUL
RUKOLA
LEHTPEET
HERNES
JÄÄSALAT
MELON

PRIA tegevusprojekt 2017. aastal
„Põrnikad põristavad aias.“
Koostajad: Tartu Lasteaed Klaabu
Õpetaja Emeri Möldri, õpetaja assistent Kati Paide; õpetaja abi Kärt Joorits
Toimumise aeg: projektiga seotud tegevused viidi läbi märts-mai 2017.
Osalesid Põrnikate rühma lapsed (24 last, 4-5aastased lapsed).
Integreeritud tegevuste eesmärgid:
Laps vaatleb/uurib erinevaid puu- ja köögivilju ning oskab neid eristada
värvuse, kuju ja maitse järgi.
Laps teab, miks on puu- ja köögiviljad inimestele kasulikud.
Laps teab, et seemnest kasvab taim.
Laps oskab selgitada, mida vajab taim kasvamiseks.

MURULAUK
PETERSELL
KÜÜSLAUK
SPARGEL
MAGUS PAPRIKA
KIBE PAPRIKA
SALVEI
KÕRVITS
LEHTSALAT
KUUMAASIKAS
TÜRGI UBA
MAASIKAS REGINA
TILL
PUNAPEET
PÕLDUBA
MÜNT
KURK
PUNANE BASIILIK
ROHELINE BASIILIK
BROKOLI
TÜÜMIAN
KAER
PUNE

Märtsikuu lõpus korraldasime aktsiooni ning lapsevanemad olid väga
abivalmid. Kõik pered tõid meile rühma erinevaid taimi. Osadel olid juba
taimed 5 cm pikkused, paljudel aga alles seeme mulda pandud.

Me oleme märtsikuu lõpust saadik kastnud ja kasvatanud enda „väikest“ rohenurka. Meie
kollektsioon muudkui kasvas ja kasvas ning nüüd on meil kokku 41 erinevat taimeliiki.
Kõige rohkem on meil kõrgustesse kasvanud kurk ja türgi uba ning laiustesse kõrvits. Türgi
uba sai taimede meistrivõistlustel esikoha oma pikkusega (2 meetrit ja 5 sentimeetrit).

IDANDAMINE
Proovisime rühmas esmakordselt idandamist. Lapsed olid suured abilised. Alustasime enda
idandamisprotsessi esmaspäeval, kui lapsed panid õpetaja abiga seemned vee sisse ligunema.
Õhtul panime juba leotatud seemned konteinerisse. Alumisele korrusele panime lutserni,
keskmisele tšiili hanemaltsa ja mungoa ning ülemisele herned. Iga päev loputasime enda
seemneid ning jälgisime, kuidas idanemine toimub. Neljapäeval, kui me juba võileibu
valmistasime, saime juba idandeid kasutada.

VÕILEIBADE VALMISTAMINE
Võileibade valmistamisel kasutasime ka enda kasvatatud redist, sibulat, lehtsalatit.

Kõik lapsed sõid enda maitse järgi valmistatud
võileibu sellel päeval pakutud supi kõrvale. Supp
maitses seetõttu eriti hästi!

PUUVILJASALAT
Et valmistada puuviljasalatit, oli vaja eelnevalt poes käia. Poes käisime me kogu rühmaga.
Lapsed said ise valida puuvilju, millest valmistada salatit. Valituks osutus: õun, pirn, banaan,
melon ning punane viinamari. Banaani koorimise ning tükeldamisega said lapsed kenasti
hakkama. Raskemaks osutus pirni ja õuna tükeldamine. Lastele meeldis kõige rohkem
viinamarjadest seemnete otsimine. Omavalmistatud salat maitses ülihästi!

PRUUDISÕLG

MEIE LILLED

MURU

Et suvi tuleks ikka värviküllane ja silmailu pakkuv, siis sai lillekasti külvatud ka
mõned lilleseemned.

PEIULILL
LÕVILÕUG
PÄEVALILL
NARTSISS
HÜATSINT
ÕLELILL

BEEBOT ja MoreToMath, StoryStarter
PRIA projekti teema laienes meil ka Lego- ja
robootikamaailma. Tuletasime BeeBot`iga meelde juba tuntud
puu- ja köögivilju ning õppisime tundma uusi. Lastele oli
võõras granaatõun.
Tuletasime

ka

meelde, kuidas
seemnest
kasvab
taim. Kasutasime selleks MoreToMathi ja
StoryStarteri komplekte. Sügisel kui annid
on suureks kasvanud, saame maitsta
magusaid vilju.

MÄNGUD
„Kõrvitsapea.“: Lapsed mängivad, et nad on kõrvitsapead. Üks mängijatest on müüja ning
teine ostja. Ostja ajab müüjaga juttu ning läheb kõrvitsapeade juurde nende küpsusastet
määrama. Kes laseb pea lonti, ei kõlba süüa. Kui ostja leiab endale sobiva kõrvitsapea, peab
ostja kaugenema ning hüüdma kõrvitsapea nime. Kõrvits pistab jooksu, sest nii müüja kui ka
ostja hakkavad teda taga ajama. See, kes kõrvitsapea kinni püüab, saab kõrvitsa endale.
„Tige kala tahab süüa.“: Maha on asetatud paberist saarekesed. Saarekeste ümber maas on
puuviljad. Saarekesed moodustavad pika tee ühest toa äärest teise. Lapsed peavad teekonna
läbima ainult saarekestele astudes. Kui lapsed astuvad paberilehest mööda, võib tige kala nad
ära süüa (ehk laps lahkub mängust). Teekonnale saavad kõik lapsed kaasa ühe ülesande. Nad
peavad kätte saama kas rohelise või kollase banaani, punase või rohelise õuna,
viinamarjakobara, aprikoosi, sidruni, apelsini või ploomid.

