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KAVA

• Liikumismäng ”Memoriin”
• Toidupüramiidi (maja) tegemine
• Hindame toitude koguseid ja vaatame, kui palju selline • Hindame toitude koguseid ja vaatame, kui palju selline 

eksimine ”mõjutab” energia saamist
• Testime oma meeli - vaatame, nuusutame, maitseme 
• Kuidas kasutada erinevaid toiduaineid lasteaias 

kunstitegevustes, teeme siirupimaali.



Liikumismäng Memoriin



Jaguneda kolme rühma

REEGLID

• Esimesele kaardile leida paariline, alles siis otsida 
järgmist paari

• Sisenetakse-väljutakse “uksest”, anna sõbrale plaks ja • Sisenetakse-väljutakse “uksest”, anna sõbrale plaks ja 
jookse ümber piiratud ala saba lõppu

• Korraga alas sees üks inimene

• Korraga tohib katsuda üht kaarti

• NB! Tekstid kaartidel sarnased – paar on TÄPSELT 
ÜHESUGUNE

• Võite valida endi seast juhi, kel ei ole kohustust käia 
piiratud alas sees



Toidupüramiidi 
(toidumaja) tegemine



Grupitöö – igas grupis 3-4 inimest

• Igal grupp saab 2 sooduspakkumiste lehte
• Iga inimene kirjutab oma nimetähe 3-5 toidu kõrvale, mida 

ta kindlasti tahaks osta – NB! Ärge märkige sama lehe 
mõlemale poole, selleks teile 2 eksemplari

• Lõigake välja KÕIK toidud
• Joonistage ehituspapile toidupüramiidi või -maja kujutis• Joonistage ehituspapile toidupüramiidi või -maja kujutis
• Kleepige kõik inimeste TOIDUD õigetele korrustele või mis 

sinna ei sobi, siis püramiidi kõrvale
• Pange rohelised täpid nende toitude juurde, mida peaks 

sööma sagedamini ja/või suuremates kogustes ning kollased 
täpid nende toitude juurde, mida peaks sööma harvem 
ja/või väiksemates kogustes. Kui mõnda toitu ei tohiks 
lapsed üldse süüa, siis nende juurde pange punane täpp





Koguste hindamine
Testime oma meeli



TEGEVUSED

1. Vaatame ja hindame toidukoguseid piltide järgi

2. Jaguneme gruppidesse ja 

a. hindame toidukoguseid taldrikutelta. hindame toidukoguseid taldrikutelt

b. püüame tuvastada erinevaid toite: 

• lõhna järgi

•maitse järgi

• välimuse järgi

3. Kontrollime, kui hästi suutsime tuvastada koguseid ja toite



Menüü kogustega

Kogus, g

HS Kaerahelbepuder (või, piim R 2,5 %) 150

Rosinad 30

Piim, R 2,5%, keskmiselt 180

Rukkileib, keskmiselt 35

Või 5

Juust, keskmise rasvasusega (R 25%) 15

LO Õun 200

Apelsin, koorega 250Apelsin, koorega 250

LS Seljanka 250

Hapukoor, R 20% 15

ÕO Kartulisalat 150

Rukkileib, keskmiselt 35

Meekook 100

ÕS Kartulipuder (piim 2,5%, või) 150

Viiner / Sardell, keedetud 55

Hapukapsa-sibulasalat, õliga 100

Majonees, R 80% 30

Rukkileib, keskmiselt 35

Keefir, R 2,5% 180

Kokku



VASTUSED

Nr Toiduaine Nr Toiduaine

1 Nisujahu 19 Hirss

2 Kaerahelbed 20 Läätsed

7 Nisukliid 21 Päevalilleseemned

Lõhnad

1. PIPARMÜNT   
7. KANEEL
2. KAKAO  
8. ÄÄDIKAS
3. KOHV
9. VANILLISUHKUR

Jahud, kaunviljad, seemned

7 Nisukliid 21 Päevalilleseemned

9 Põlduba 26 Riivsai

10 Kuskus 27 Riisihelbed 

12 Tatar 29 Linaseemned

15 Kama 30 Seesamiseemned

16 Herned 33 Maisimanna

17 Maisijahu 34 Rukkijahu

18 Odrakruup 35 Riisimanna

9. VANILLISUHKUR
4. NELK    
11. MESI

JOOGID
Piim
Vitautas
Kelluke
Pirnimahl
Apelsinimahl



Toiduainete 
kasutamine kunstis



Milliseid toiduaineid olete kasutanud 
kunsti tegemisel?

• Teraviljatooted, kartul

• Puu- ja köögiviljad

• Piimatooted• Piimatooted

• Liha, kana, kala, muna

• Lisatavad toidurasvad

• Suhkur ja maiustused

• Sool, maitseained jm



Teraviljatooted, kartul

• Erinevad jahud, kruubid, helbed – jahumängud, nö 
pudruvärv, soolataigen, makaronid kaunistamiseks
• Tärklis (kliister) 
• Kartulitrükk



Puu- ja köögiviljad

• Trükkimine (nt porgand, seller, brokoli, paprika, porrulauk, 
šampinjonid, sidrun)

• Külmutatud marjad
• Kaunviljad – jahumängudes, kaunistamiseks, hernesupi 
“keetmine”



Puu- ja köögiviljad

• Pirnisiilid, mandariinipõdrad, laevukesed



Piimatooted

• Hapukoor
• Vahukoor



Liha, kana, kala, muna

• Trükk kalaga
• Munakoore sisse – jahupuder, želatiin, muru kasvama, kips
• Munakoortest pildiraamid



Lisatavad toidurasvad

• Seemned töö peale (päevalill, kõrvits)
• Õli – soolataignasse, rasvakriitide laiali ajamiseks 
• Rasvapallikese tegemine lindudele



Suhkur ja maiustused

• Siirupimaal



Sool, maitseained jm

• Sool 
• raputada erinevate tööde peale (nt siirupimaalile)
• soolataigen
• purkide kaunistamine
• soolakristallide kasvatamine

• Maitseained: kaneel, piparkoogimaitseaine, vanillisuhkur, • Maitseained: kaneel, piparkoogimaitseaine, vanillisuhkur, 
köömned, nelk, kakao jne – jahutöödes või soolataignas
• Toiduvärvid
• Želatiin - tarretisemängud


