
Tere, sõber! 
Sa loed juba hästi oma emakeeles ja tunned lugemisest rõõmu. Ja lugemine meeldib sulle. Me 
kutsume sind lugema eesti keeles. Eesti keeles on kerge lugeda. Nii nagu tähed on kirjutatud, 
nii me neid ka loeme. Alguses tähed, siis sõnad, siis laused, siis juba luuletused ja jutud. Ja 
edasi palju huvitavat ümberringi: tänavate nimed, asutuste sildid, reklaam. Ja varsti oskad 
sa lugeda ka seda, mida meie raamatutes ei ole: ajalehtede, ajakirjade ning internetitekste. 
Ja kõike seda, mis sind huvitab. Need oskused  ei tule korraga, see võtab aega. Ja tahtmist. Ja 
tööd. Mida rohkem sa loed, seda rikkam on su sõnavara.
Kes palju loeb, see saab ka kuulates paremini aru, räägib ja kirjutab õigesti. Nii tulevad sinu 
suhu uued keeled. Mitmekeelsus on see võti, mis avab sulle uksed terves maailmas. Lugemik 
“LOEME KOOS” toob sind Eestimaale. Sa saad teada, kuidas elavad ja õpivad sinu ea-
kaaslased Eestis. Koos õpime tundma eestlaste kombeid ja traditsioone. Me rändame mööda 
Eestimaad ja avastame Eestimaa looduse ilu.
Sinult saame teada palju huvitavat sinu kodumaa ja inimeste kohta, kes seal elavad.

Me loodame, et see raamat saab sinu heaks sõbraks. 
Soovime sulle mõnusat lugemist ja kaasamõtlemist!

Autorid

Ülemaks 
kui hõbevara,

kallimaks kui kullakoormad, 
tuleb tarkust tunnistada.

F. R. Kreutzwald
„Kalevipoeg“

Tore, et sa tulid 
Eestisse!

Ega see tee 
kerge ei olnud. 
Tore on siin olla!
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Armas õpetaja!

Lugemisoskus on hindamatu väärtus. Lugemine seob meid ümbritseva maailmaga.
Lugemine aitab meil ennast tundma õppida, õpetab meid orienteeruma asjade maailmas. Lugemine laseb meil nautida 
neid paiku ja loodusnähtusi, mida meil pole õnnestunud näha oma silmaga. Lugemine laseb meil kaasa elada teiste 
inimeste rõõmudele ja muredele, muutes meid mõistvamaks ja paremaks kaasinimeste suhtes.
Pakume Teile teisest rahvusest algajale õppijale funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks ja süvendamiseks tugi-
materjalina lugemikku „Loeme koos“.  Lugemik on mõeldud 2. ja 3. kooliastme õpilastele, kes teevad oma esimesi 
arglikke samme eesti keele ja kultuuri õppimisel (A1 ja A2 keelevaldamise tase).
Lugemiku tekstid ja ülesanded on mõeldud tööks õpetaja juhendamisel ja abistamisel (sõnavaratöö suuliselt ja tahvlil, 
sõna ja sõnaühendite kaardid seinal, paaris- ja rühmatöö tugilehed õpilase laual, hääldamisharjutused, liisusalmid, 
keelemängud, pantomiim, rollimängud jne.)
Lugemik on tihedalt seotud grammatika töövihikuga ja CD-l oleva interaktiivsete harjutustega: sõnavara, tüüpiliste 
keelenähtuste esiletoomine õppetegevuse korraldamise ja lugemise käigus.
Seega on lugemine keeleõppe lahutamatu osa. 

Lugemistekstide ja ülesannete koostamisel oleme lähtunud järgmistest põhimõtetest:
Lugemisoskuse omandamine teises keeles on õpilasele lihtsam ja loomulikum, kui enne on harjutatud kuulamist, •	
arusaamist ja kõnelemist eesti keeles.
Lugema õpetamisel püüame võimaluste piires arvesse võtta lapse lugemisoskust oma emakeeles. Oluliseks peame •	
anda lapsele aega kohaneda eesti tähestikuga, tema jaoks uute häälikute ja häälikuühenditega. 
Hea eeltöö hääldusega enne tekstide lugemist muudab lugemise võõras keeles sarnaseks lugemisega emakeeles, kus •	
ei keskendutaks mitte niivõrd hääldamisele kui sisust arusaamisele.
Maandamaks tekkivaid pingeid ja lugemiskartust on lugemaõpetamise algfaasis esmatähtis mänguliste võtete •	
kasutamine: laul, rütm, räpp, näitlikustamine sõnas ja pildis jne. Mida rohkem meeli on võimalik lugemisprotsessi  
haarata, seda kindlam võib olla selle tulemuslikkuses. 

LUGEMIK „Loeme koos“
Lugemik on üles ehitatud temaatiliselt. Teema sees on materjal jaotatud eri kooliastmetele järgmiselt:
vasakpoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 2. kooliastmele, 
parempoolsel leheküljel on tekstid ja ülesanded 3. kooliastmele.
Tekstid on valdavas osas koostatud diferentseeritult, vastavalt A1 ja A2 keeletasemele ning lähtudes õpilaste huvidest 
erinevates vanuseastmetes.
Lugemismaterjal algab tähelugudega. Suuretähelist teksti dubleerib esimeste teemade juures väiketäheline. Selline lu-
gemisülesannete diferentseerimine võimaldab sama lauset või fraasi kõnetempo, hääletooni ja valjusega nüansseerida.
Tekstide koostamisel lähtusime praktilisest vajadusest mõista eri sisu ja ülesehitusega tekste, mis õpetavad õpilasi 
tulema toime ümbritseva infotulvaga.
Lugemikku on valitud suhtlemist toetavad tekstid, mis on seotud õpilase igapäevatoimingutega kodus ja koolis, nagu 
õppimine, tervislik toitumine, töö ja ametid, elukutse valik, sõprus, Eestimaa ja loodushoid, riiklikud pühad ja tähtpäe-
vad ning nendega seotud tavad. Tähtsal kohal on teema „Õpime õppima“.
Õppematerjali esituses pidasime otstarbekaks järgida kolmefaasilise õppeprotsessi mudelit (evokatsioon, mõistete 
analüüs,	refleksioon).
Kolmefaasilise õppeprotsessi mudelit järgides lõpetab materjali kinnitav kokkuvõte „Kordamine on tarkuse ema“.
Lugemiku tutvustamisel õpilastele soovitame üheskoos lugeda autorite pöördumist ning võimaluse korral see ka 
tõlkida.

Soovime Teile edu, loovust ja huumorimeelt eesti keele lugemisharjumuste kujundamisel teisest rahvusest lastele.

Autorid 

_______________________________________________________________________________________________ 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed projektikonkursi raames korraldas materjali valmimist 
OÜ Sola Integra ning seda rahastasid Kultuuriministeerium ja Euroopa Riikide Kodanike Integreerimise Fond
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Kunstnik-kujundaja: Tõnis Kärema
Keeletoimetaja: Killu Paldrok
Trükk: AS Kuma
Tasuta	jaotatav	tiraaž



3

Sisukord
A, B, hakka pähe  4
Tähed tantsivad tähetantsu  5
Esimene september – tarkuse päev  6
Tere, kool! Tere, klass!  7
Kes elab meie klassis?  8
Saame tuttavaks!  9
Abrakadabra – simm-sala-bimm  10
Toiduga ei pirtsutata!  11
Tervislik toitumine  12
Toidupüramiid  13
Hääletu ja tumm, aga räägib paljudes keeltes  14
Õppimine ei ole raske  15
Kes palju käinud ...  16
See palju näinud  17
Mart on must,  18
Kadri on valge  19
Advendiaeg on käes!  20
Jõulude ootel  21
Jõuluaeg on käes!  22
Tiliseb, tiliseb aisakell  23
Gogo ja Uhuu talvel  24
Talvisel koolivaheajal  25
Sünnipäev ja sõbrapäev  26
Vastlapäev koolis ja kodus  27
Eesti Vabariigi sünnipäev – 24.veebruar  28
Iga amet vajab õppimist  29
Kui hästi sa tunned Eestimaad?  30
Kiri Tomassellole  31
Heal lapsel mitu nime  32
Kevadpühad, munadepühad  33
Tõeline sõber on kullast kallim  34
Tõelist sõpra tuntakse hädas  35
Emadepäev  36
Hoiame ja kaitseme loodust  37
Eestlaste laulu- ja tantsupeod  38
Jaanipäev – suvine pööripäev  39
Kordamine on tarkuse ema  40
Harjutamine teeb meistriks  41



4

2. LOE TÄHELUGU ILMEKALT, PEA PAUSE. 

3. LOE JA VÄRVI TÄHED 
M-täht on must. S-täht on sinine. J-täht on helesinine. P-täht on punane. Ö-täht on täpiline.

1. KUULA!  PLAKSUTA RÜTMIS KAASA! 

1 2 3 4
A B C D   – MIDA SA SEAL TEED? Mida sa seal teed?
5 6 7 8   
E F G H   – TAHAN JUBA LUGEDA! Tahan juba lugeda!
9 10 11 12 13   
I J K L M  – LÄHME, LÄHME, LÄHME, MEMM! Lähme, lähme, lähme, memm!
14  15  16  17  18  
N O P Q R   – KÄES ON RAAMAT – TARKUS SUUR. Käes on raamat – tarkus suur.
19  20  21  22
S š Z ž 			 –	ES	JA	ŠA,	ZEE	JA	ŽEE,	oi,	mis	tore	keel	on	see!		
23 24  25  26
T U V W  – EES ON MINU KOOLITEE! Ees on minu koolitee!
27  28  29  30

Õ Ä Ö Ü   – TÄPIMÜTSID PEAS ON NEIL! TÄPITÄHTI KAS ON TEIL?
 Täpimütsid peas on neil! Täpitähti kas on teil?
31  32
X Y   – IKS JA IGREK, IGREK JA IKS, lapse keel läks katki „kriks!“

1 A, B, HAKKA PÄHE!

TERE TULEMAST EESTI KOOLI! EESTI KOOLIS ÕPIME EESTI KEELES.

X mängib mister X-i.

I itsitab isaga.

Š sööb šokolaadi.

K kastab kurke ja kõrvitsaid.

Ü ümiseb üleval.  G kiigutab gorillat. 

 Õ õmbleb 
õmblus-
masinaga.

S sööb saia.D tukub diivanil. 

Y juhib üpsiloni.P piilub binokliga Pluutot.

M maitseb mett.

H hüppab hiirega. 

Ä näeb äikest.

O on oma onnis. 

J joob jääteed.

F	mängib		flööti

R joonistab rebast.

T teeb trenni.

 V valab vett.

U ujub ujulas.

E elab Eestis.  

Z söödab Zojat.

B armastab banaani.

L laulab kui lõoke.

Ž	maitseb	oranži	želeed.

Ö hüüab öösel öökulli.

 A armastab arvutit.

1

 C võtab C-vitamiini.

3

N nutab nurgas.
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TÄHED TANTSIVAD TÄHETANTSU  

5. LAHENDA SALAKIRI. SAAD TEADA GOGO LEMMIKPLANEEDI KOSMOSES.
16 12 24 24 23 15

P  _____    _____    _____    _____    _____  
 KOERA NIMI KOSMOSES 
 on päikesesüsteemis kõige kaugem, kõige väiksem ja kõige külmem täht. -230ºC. 

6. KIRJUTA SALAKIRJAS OMA EESNIMI JA OMA PEREKONNANIMI.

____________________________________________________________________

4. LOE VAIKSELT, JAOTAGE ROLLID JA LUGEGE VALJUSTI.

U-Mina olen öökull Uuhuu!
G-Mina olen papagoi Gogo. Mis on sinu lemmiktäht, öökull?
U-Ei ütle, las lapsed nuputavad! Nende nupp nokib hästi.
U-Mis on sinu lemmiktäht, Gogo?
G-Lemmiktäht? Kas tähestikus või kosmoses? 
U-Mul ükskõik!
G-Noh, mina ka siis ei ütle!

TERE TULEMAST EESTI KOOLI! EESTI KOOLIS ÕPIME EESTI KEELES. KOOS ON JÄLLE VANAD SÕBRAD, PALJU UUSI KA. SAAME TUTTAVAKS, KES OLED JA KUST TULED SA?

X mängib mister X-i.

I itsitab isaga.

Š sööb šokolaadi.

K kastab kurke ja kõrvitsaid.

Ü ümiseb üleval.  G kiigutab gorillat. 

 Õ õmbleb 
õmblus-
masinaga.

S sööb saia.D tukub diivanil. 

Y juhib üpsiloni.P piilub binokliga Pluutot.

M maitseb mett.

H hüppab hiirega. 

Ä näeb äikest.

O on oma onnis. 

J joob jääteed.

F	mängib		flööti

R joonistab rebast.

T teeb trenni.

 V valab vett.

U ujub ujulas.

E elab Eestis.  

Z söödab Zojat.

B armastab banaani.

L laulab kui lõoke.

Ž	maitseb	oranži	želeed.

Ö hüüab öösel öökulli.

 A armastab arvutit.

1

 C võtab C-vitamiini.

3

N nutab nurgas.

PLUUTO
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2. MÄNGIME KOOS TUTVUMISMÄNGU.
Tere! Mina olen Saskia. Mul on sulle üks kingitus. Üks raamat. Palun võta!
Tere! Mina olen Helgi Mul on sulle ...

1. LOE LASTE NIMED JA KIRJUTA NEED TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS.
TÕNU, MÄRT, LEHTI, HÄLI, ÜLLA, ÕIE, PEDRO, JAZEPS
1. Häli 2. _________________ 3. _________________ 4. _________________ 5. _________________
6. _________________ 7. _________________ 8. _________________

ESIMENE SEPTEMBER - TARKUSE PÄEV  2

Vaata, see 
on sinu uus 
kool.

Sul ei ole vaja 
karta. Kõik 
lapsed on siin 
sõbralikud ja 
abivalmid. 

Isa, ma 
kardan.

- Tere, Tamara. 
- Tere Õnne! 
- Kas see on sinu vend?
- Jah, see on minu vend 

Ašot. Ning siin on minu 
õde Tanja. Ašot ja Tanja 
on kaksikud, nad tulevad 
esimesse klassi.

TULE, TULE, VÄIKEMEES! 
KOOLITEE SUL JALGE EES. 
TARKUST TAGA AJA, 
SEDA ON SUL VAJA!

SASKIA HELGI TEODOR JOHANNES JULIA TÕNIS JAAN

MINA ELAN EESTIS. MINU KODU ON EESTIS. MINA ÕPIN EESTI KOOLIS. MINA ÕPIN KA EESTI KEELT.
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3. UUDISHIMULIKELE
Loe, leia vastus pildilt ja dialoogidest.
1. Kes seisab koolimaja ees?   
2. Mis on Tamara venna nimi?
3. Mis on Tauno õpetaja nimi?
4. Kes on Mary Sander?
5. Mis sõnadega tervitab kool lapsi?

Kas PAPA ja GOI on 
kokku PAPAGOI?

TERE, KOOL! TERE, KLASS!

Ülle, kes 
see on?

Vaata, see 
ongi meie 
kool. 

Ilus! Ja 
ilus lipp

- Tere! Mina olen Minna-Kerttu 
Lermola, Tauno ema. 

- Ja mina olen Pentti Lermola, Tauno isa.
- Väga meeldiv. Mina olen Ülo Õun, Tauno 

õpetaja. Tulge, ma näitan Tauno klassi 
ja kooliruume. Tauno, tule sina ka! Sul 
on vaja teada, kus on garderoob, söökla, 
raamatukogu, poiste tualett.

- Aga kus on spordisaal? Ja ujula? Ja 
tööõpetuse klassid?
- Neid ma näitan ka. Need on 

keldrikorrusel.

- Mis on sinu nimi? Kas 
sa räägid eesti keelt?

- Loomulikult, ma olen ju eest-
lane. Minu nimi on Tuuli. Ma 
olen uus õpilane teie koolis. Kus 
on kaheksas klass?
- Lähme, ma näitan sulle meie 

klassi. Mina õpin ka ka-
heksandas klassis.

Meie uus 
inglise keele 
õpetaja, Mary 
Sander. Ilus, 
eks ole?

Inglise keele õpetaja.

Mary Sander
Tere tulemast kooli!

Ašot.
Ülo Õun.

ESIMENE SEPTEMBER ON TARKUSEPÄEV. SELLEL PÄEVAL LÄHEVAD EESTIS KÕIK LAPSED KOOLI. ESIMESEL SEPTEMBRIL SAAVAD ESIMESE KLASSI 
ÕPILASED KINGIKS ESIMESE KOOLIRAAMATU -  AABITSA.

ÖÖ ja KULL on kokku ÖÖKULL
LEMMIK ja TÄHT on kokku LEMMIKTÄHT.
SALADUS ja KIRI on kokku SALAKIRI.
TARKUS ja PÄEV on kokku TARKUSEPÄEV
KOOL ja TEE on kokku KOOLITEE
BUSS ja PEATUS on kokku BUSSIPEATUS
JALG ja RATAS on kokku JALGRATAS
EMA ja KEEL on kokku EMAKEEL
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2. VAATA KLASSI PILTI, LEIA LAUSE ALGUS.
1. _____________________ seisab õpetaja
 laua peal.
2. _____________________ on aknalaua
 peal.
3. _____________________ ripub seina
 peal.
4. _____________________ on arvuti
 ees.
5. _____________________ on kapi otsas.
6. _____________________ on klassi ees.

KOOLIPÄEV ALGAB HARILIKULT KELL KAHEKSA. KOOLIKELL HELISEB. ÕPETAJA ASTUB KLASSI. LAPSED TÕUSEVAD PÜSTI 
JA TERVITAVAD ÕPETAJAT. TUND ALGAB. 

Mina ei 
jookse! Mina 
töötan!

U- Kui vana sa oled, Gogo? 
G- Mina olen veel väga noor. Arvuta ise: 90 

pluss _____ = 100 . 
U- Kas sa oled siis juba sada aastat vana?
G- Jah, mina olen saja-aastane. Uhuu, kas 

sina oled ka nii vana?
U- Ei, mina olen noorem. Mina ka sulle ei 

ütle, arvuta ise! Mina olen 100 miinus 85 
= _____.

G- Siis sa oled ju ___________ aastane.

KES ELAB MEIE KLASSIS?3

1. LOE VAIKSELT JA ARVUTA. 
LUGEGE PAARIDES.
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ESIMESEL SEPTEMBRIL ALGAB EESTIMAAL ÕPPETÖÖ PÕHIKOOLIDES JA GÜMNAASIUMIDES. ENNE ALGKOOLI MINEKUT KÄIVAD PALJUD 
LAPSED KUNI SEITSMENDA ELUAASTANI LASTEAIAS. ÕPILASED ÕPIVAD ÜHEKSA AASTAT PÕHIKOOLIS. KOLM AASTAT TOIMUB ÕPPETÖÖ 
GÜMNAASIUMIS.

SAAME TUTTAVAKS!
U-Kas sa tead, et keegi elab meie 

klassis?
G-Elab? Mitte keegi ei ela meie klas-

sis. Siin lapsed õpivad. Igaüks elab 
oma kodus.

U-Elab siiski!  Vaata õpetaja lauale!
G-Oi! Vaata, ta jookseb!! See on ju

hi, hii, hiir!

3. LOE VAIKSELT, SEEJÄREL LUGEGE ROLLIDES.
- Tere hommikust, lapsed! Saame tuttavaks! 
- Minu nimi on Õnne Rõõm, mina olen teie klassijuhataja. Kes siis õpib sellel 

aastal meie klassis?
- Kas sinu nimi on Boriss? Kui vana sa oled?
- Jah, minu nimi on Boriss Baltis. Mina olen kümneaastane. Mina olen lätlane.
- Mis on sinu nimi?  
- Kadri Aavik. Mina olen ka kümne aastane. Ma olen eestlane. Eesti keel on 

minu emakeel. 
- Mina olen Ahmed Aljanov. Mina olen üheksaaastane. Minu emakeel on vene 

keel. 
- Mina olen Saskia Ausmees. Minu emakeel on soome keel, ma olen soomlane. 

Mina olen üksteist.
- Artem Markisjan. Mina olen armeenlane. Minu emakeel on armeenia keel.  
- Minu nimi on Selim. Mina olen türklane.

4. TUTVUME
KLASSIGA. LEIA 
PILDILT JA LOE.

1. Mida ütleb Uhuu 
Gogole?

2. Mis on kirjutatud 
tahvlile?

3. Kellel on varsti
sünnipäev?

4. Mis toimub homme 
kooli staadionil?

6. Millised on klassi 
reeglid?
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1. KUULA JA PLAKSUTA VÕI KOPUTA KAASA.

NUMBRIRÄPP

2. LOE, MIS KELL ON.

3. LOE ILMEKALT, PEA PAUSE.

NÕIAHOMMIK
Hom-mi-kul kell kuus,  Hom-mi-kul kell seit-se,
nors-kab nõid Mi-moos.  ik-ka uni mait-seb.

Hom-mi-kul  pool ka-hek-sa, Hom- mi-kul kell ü-hek-sa, 
tei-se kül-je va-he-tab.  ik-ka voo- dis pü-her-dab.

Alles kell pool küm-me,
suu-res van-nis kümb-leb.

Otse vannist poodi
saadab toidusoovi.
Tooge mulle koju pipart ja soola,
kurke ja piima. Ja veel kaneeli ja 
halvaad.

Nõid süütab lõkke kell üksteist 
ja süüa teeb kell kaksteist.

Võtab kapsast, porgandeid,
see teeb hästi targaks meid.
Seente peale marinaad,
Magustoiduks mett, halvaad!

Ja veel grammike kaneeli, 
õunu, pirne, kärbseseeni.
Siis veel lusikaga mett,
piima, mahla, külma vett.

Nüüd veel salasõnad head:

VIISAKAS LAPS ÜTLEB: „HEAD ISU“ JA VASTAB „AITÄH!“.

ABRAKADABRA, SIMM-SALA-BIMM4
Kaheksa null-null.
Kell on kaheksa.

11.30 pool kaksteist

13.15 veerand kaks

17.45 kolmveerand kuus

18.10 kaheksateist kümme

20.50 kakskümmend 
viiskümmend

Üks ei ole kaks! Plaks! Plaks!  
Kaks pluss üks on kolm. 2 + 1 = 3
Plaks! Plaks! Plaks!
Kolm ei ole neli.
Plaks! Plaks! Plaks! Plaks!

Kolm  pluss kaks on viis. 3 + 2 = 5
Plaks! Plaks! Plaks! Plaks! Plaks!
Viis ei ole kuus. Ja mis siis?  6
Kuus ei ole seitse. Ja mis siis?  7
Seitse pluss üks on kaheksa. 7 + 1 = 8
Üheksa ja  kümme! Kümme täis!
Üksteist ja  kaksteist, tosin täis!  11 12 
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üks kurk, kaks tomatit, kolm peeti, 
neli lillkapsast, viis porgandit, 
kuus küüslauku, seitse sibulat, 
kaheksa kaalikat, üheksa herne-
kauna, kümme kartulit

4. KONTROLLI, KAS KÕIK
TELLITUD KAUP ON KOTIS. 

Simm-sala-bimm, 
simm-sala-bimm,
abrakadabra!
Kõik on valmis õige pea,
nõiarahval isu hea.
Tuleb kokku kogu pere:
Tere ema! Tere-tere.

Lendab kiirelt papagoi. 
Oi, oi, oi!
Värske sai! Ja värske või!
Õi õi õi! 

Lendab aeglaselt Uhuu.
Silmad kinni, mossis suu.
Ei maitse tal päeval söök ega jook.
Ei meeldi tal porgandid, 
seened ja kook.

Päeval ma süüa ei taha,
See söök siin on paha.
Magada tahan! 

Sa, nõid, ei oska süüa teha!
Sul toidus pole üldse liha. 
Ja üldse, kes siis päeval sööb?
Söögi jaoks on minul ööd!

See söök on väga hea!
Kes ei taha, see sööma ei pea!
Toiduga ei pirtsutata!
Seda, öökull, meeles pea!

Kõht on täis, meel on hea.
Nüüd meil hästi töötab pea.
Ära enam passi,
jookse ruttu klassi!
Kui tahad nõiaks saada sa,
pead koolis hästi õppima!

EESTIS VÕIB LAUAS SOOVIDA “JÄTKU LEIVALE!” JA VASTATA: “TÄNAN!” VÕI “JÄTKU TARVIS!”.

TOIDUGA EI PIRTSUTATA!

5. LOE, KAS LAUSE ON ÕIGE VÕI VALE.

Õige Vale
Väikese nõia nimi on Mimaas.
Kell seitse väike nõid veel magab.
Kell kaheksa ärkab väike nõid üles.
Kell kümme ta peseb ennast.
Kell pool kümme tellib ta poest toiduained.
Kell üksteist teeb ta süüa.
Kell kaksteist kutsub ta sõbrad sööma.
Öökullile maitseb söök, ta ei pirtsuta.
Papagoi kiidab kokka.
Nõid tellib lõunasöögiks pitsat.
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5 TERVISLIK TOITUMINE

MIDA VALMISTATAKSE SINU KODUMAAL KODUKÖÖGIS HOMMIKUSÖÖGIKS, LÕUNASÖÖGIKS, ÕHTUSÖÖGIKS?  TÜHI KÕHT ON PARIM KOKK.

1. KUIDAS SA MÕISTAD SEDA VANASÕNA? SELETA.
Hommikusöök söö ise, lõunasöök jaga sõbraga, õhtusöök anna vaenlasele.

2. VAATA, LOE JA VASTA.
•	Mitu	saadikute	rühma	on	söögikogus?
•	Kes	on	koosoleku	juhataja?
•	Kes	on	protokollija?
•	Missuguses	rühmas	tahaksid	sina	töötada?	Miks?

Piimatooted on väga
vajalikud valgu ja kaltsiumi 
allikad. Valgud ja kaltsium 
teevad meie luud tugevaks. 
Piimatoodetest sõltub meie 
hammaste tervis.

Puuviljad ja 
marjad on 
maitsvad ja 
väärtuslikud. 
Meis on palju 
süsivesikuid ja 
vitamiine. 
Me sobime 
suurepäraselt 
magustoiduks ja 
kergeks eineks.

Meie, toidurasvad, 
anname söögile 
hea maitse. Meis 
on palju vajalikke 
rasvhappeid ja 
vitamiine.

Armsad sõbrad! 
Kuulutan koosoleku 
avatuks!

Maiustused ja karastus-
joogid ei vaja reklaami. 

Lapsed armastavad 
meid. Meis on palju 

toiduenergiat, süsi-
vesikuid ja rasva. 
Kahjuks on meis 

vähe vitamiine ja 
mineraalaineid. 

Maias-
mokkadel 
võime
rikkuda
hambad
ja söögiisu. 

Protokoll
Koosolek möödus sõbralikus 
õhkkonnas. 
Ükski kõneleja ei teinud ennast 
teistest tähtsamaks. Keegi ei  
halvustanud ega pilganud teisi. 
Üheskoos leiti: kõik toiduained 
on vajalikud, kui neid süüa õiges 
koguses  ja vahekorras.   
Protokollija:

Eestlane ütleb, et kui leib on laual, siis 
ei ole majas nälga. Teraviljatoodetes 
on palju vitamiine, mineraalaineid ja 
kiudaineid.

Ilma meieta ei 
möödu ükski päev. 
Aedviljad on väga 
vajalikud supi 
sees ja vormiroas. 
Taldrikul peaks 
meid olema 
rohkem kui teisi 
toiduaineid.

Päevalill

Liha- ja kalatoidud teevad lapsed terveks 
ja tugevaks. Lihas on ka palju rauda. Kalas 
on inimese organismile vajalikke A-, D- ja 
E-vitamiine.
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TOIDUPÜRAMIID

4. LOE. KAS SA OLED MADISEGA 
NÕUS VÕI EI?

5. LOE. KONTROLLI OMA TEADMI-
SI. LÕPETA LAUSE.

* Aine, mis muudab luud tugevaks, on
_______________________________.

* Aine, mida on rohkesti lihas, kalas ja 
munas, on
_______________________________.

* Toidukord, mis peab kindlasti sisaldama
sooja toitu, on
_______________________________.

* Toidukord, millega alustad päeva, on 
_______________________________.

* Toiduained, mis sisaldavad palju süsivesikuid ja vitamiine, on
 __________________________________.

* Toiduaine, milles on rohkesti kaltsiumi, on ______________________________________________.

6. JOONISTA SUURELE TALDRIKULE TERVISLIK LÕUNASÖÖK. JÄLGI, MIDA ON KA-
SULIK SÜÜA.

7. KOOSTA ENDALE ÜHEKS PÄEVAKS TERVISLIK KODUNE MENÜÜ
Hommikusöök: _______________________________________________________________________.
Lõunasöök: __________________________________________________________________________.
Õhtusöök: ___________________________________________________________________________.

8. PAARISTÖÖ
Vaheta oma menüü paarilisega. Loe paarilise menüüd ja tee sellele reklaami. Pea meeles, toiduga ei 
pirtsutata. 

MIDA VALMISTATAKSE SINU KODUMAAL KODUKÖÖGIS HOMMIKUSÖÖGIKS, LÕUNASÖÖGIKS, ÕHTUSÖÖGIKS?  

Maiustused ja karastus-
joogid ei vaja reklaami. 

Lapsed armastavad 
meid. Meis on palju 

toiduenergiat, süsi-
vesikuid ja rasva. 
Kahjuks on meis 

vähe vitamiine ja 
mineraalaineid. 

Maias-
mokkadel 
võime
rikkuda
hambad
ja söögiisu. 

3. LOE TEKSTI VEEL KORD, TÄIENDA TABELIT.

Saadikute rühmad Esineja
Pu����ja� j� m��ja�

H��r� L�h�
Jo��� 

T�i��ra�va�
T�r����jat�� e�

H��r� Š�k�l�a�
H��r� P�rg�n�

Niisuguse toidupüra-
miidi idee pakub välja 

Osula Põhikooli 9. klassi 
õpilane Madis Mark. 

Madise toidupüramiid 
näitab, missuguseid 
toiduaineid on tema 

meelest kasulik 
rohkem süüa.

Suhkur, karastusjoogid
Maiustused

Õli, rasvad, pähklid, 
seemned
Liha, kala, muna
Piim ja piimatooted

Köögiviljad ja kaunviljad
Puuviljad ja marjad

Teraviljasaadused:
Leib
Puder
Makaronid
Helbed

TOIDUPÜRAMIID
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ÕPETAJALE, KOOLITÄDILE, TURVAMEHELE  JA TEISTELE  KOOLITÖÖTAJATELE KINGITAKSE LILLI.

1. LOE LUULETUST JA OTSUSTA MISSUGUNE PEAL-
KIRI MEELDIB SULLE KÕIGE ROHKEM. TEE .
 Jütsikese esimene koolipäev
 Tarkuse ja teaduse maja 
 Jütsikene tõttab kooli

Jütsikene tõttab kooli,
Käes tal tahvel, raamatud,
Rõõmuga ta astub teele,
Mida ammu oodanud.

Seal ju paistab koolimaja
Kena kasetuka sees,
Kus nüüd väikest Jütsi ootab
Uus ja armas elu ees.

Seal tal voolab värske allik,`
Kust ta janu kustutab,
Teadus, tarkus, mis ta ammu
Kätte saada himustab,

Jütsikene tõttab kooli,
Astub suure rutuga,
Emakene uksel seisab ,
Palub: „Jumal, õnnista!“

Otto Grossschmidt, 1869–1941  

Luuletuse pealkiri on
„Jütsikene tõttab kooli“

Kasetukk = 
mõned kased, mis 
kasvavad tihedasti 
koos
Allik`= allikas, 

kus saab puhast vett juua; 
siin : tarkuse allikas
Rutuga = kiiruga, kiiresti, 
kiirelt käima, ruttama, 
kiirustama
Himustama = soovima, 
tahtma
Tahvel = umbes sada aastat 
tagasi oli igal lapsel kirju-
tamiseks oma väike tahvel 
Janu kustutama = jooma
Juba ammu = kaua, pikka 
aega tagasi

2. LOE ILMEKALT, RÕHUTA KURSIIVIS  SÕNU.

3. LOE LUULETUSEST VASTUS KÜSIMUSTELE.
Mis on Jütsil käes, kui ta kooli läheb?
Mida soovib väike Jüts koolist saada?
Kus asub koolimaja?
Kuidas Jüts läheb kooli?
Mida soovib ema oma pojale?

4. LEIA SAMA TÄHENDUSEGA SÕNAD KASEOKSTE PEALT. LOE LAUSED NENDE
SÕNADEGA.

Hommikul ruttavad õpilased kooli, vanemad tööle. Rutuga pakivad lapsed kohvri ning jooksevad bussile. 
Siin ilusate kaskede varjus saab hästi puhata. Koolitädi Salme töötab juba ammu meie koolis.

5. TULETA MEELDE!
Kuidas möödus sinu esimene koolipäev?
Kes saatis sind esimesel päeval kooli?
Kus oli sinu kool?

EESTI KOOLIDES SAADAVAD ESIMESEL KOOLIPÄEVAL VÄIKESI LAPSI KOOLI NENDE EMAD, ISAD, VANAEMAD VÕI VANAISAD .

6  HÄÄLETU JA TUMM, AGA RÄÄGIB PALJUDES KEELTES



Et õppimine ei oleks 
raske, õpime õppima. 
Õppimisnipid on 
tähtsad.

Kui nii 
õppida, siis ei 

ole luuletuse õppimine 
tõesti raske! See on 

päris lõbus!

G-Ma õppisin juba raskemad ained ära ja 
tegin valmis kõik kirjalikud ülesanded.
Nüüd ma olen täitsa väsinud. 

U-Õige! Sul on vaja puhkepausi! Võimle, 
kuula muusikat, joo kindlasti vett!
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ÕPETAJALE, KOOLITÄDILE, TURVAMEHELE  JA TEISTELE  KOOLITÖÖTAJATELE KINGITAKSE LILLI.EESTI KOOLIDES SAADAVAD ESIMESEL KOOLIPÄEVAL VÄIKESI LAPSI KOOLI NENDE EMAD, ISAD, VANAEMAD VÕI VANAISAD .

6. LOE, MISSUGUSED NIPID AITAVAD SUL
LUULETUST PÄHE ÕPPIDA? TEE , KUI
SA NÕUSTUD VÄITEGA.
 Joonistan luuletusest pildi.
 Panen raamatu õhtul padja alla, hommikul on luuletus peas.
 Loen luuletust valjusti ja kallan selles rütmis vett ühest klaasist teise.
 Loen sosinal, ise liigun nagu uss.
 Marsin ühest toast teise ja loen luuletust marsitaktis.
 Kooliteel kõnnin käte peal ja kordan teksti, luuletus vajub kiiresti pähe. 
 Loen luuletust vähemalt kolm-neli korda ette oma sõbrale, emale või lemmikloomale.
 Põrgatan palli luuletuse lugemise rütmis.
 Kirjutan luuletuse pliiatsiga paberile, kustutan järjest rohkem sõnu ära ja katsun lugeda peast.
 Luuletuste ja laulude päheõppimine on väga kasulik. Kui mul vaja on, siis ma saan rääkida luule-

tuse lausetega.

7. LOE JA ÜTLE, MISSUGUSEID NIPPE OLED SINA 
LUGEMISEL KASUTANUD? 

Priit: Minu vanas koolis õpetati nii: ilmeka lugemise harju-
tamiseks loe tekst kõigepealt vaikselt läbi ja alles seejärel loe valjusti.

Taivo: Meie eesti keele õpetaja õpetas meid teksti lugema alguses selgelt, monotoonselt ja 
aeglaselt nagu robot. Alles seejärel ilmekalt. See oli väga lõbus! 

Kirke: Tekstist arusaamiseks jaotan ma teksti lõikudeks ning leian igast lõigust kõige tähtsamad 
sõnad, võtmesõnad.
Sirli: Tekstist arusaamiseks ja meelespidamiseks joonistan ma mõttes pildi jutu sisu kohta. Või mõtlen 
jutule uue lõpu. Või mõtlen kolm uut pealkirja.
Janar: Isa õpetas, et kui ma leian jutust võõra sõna või väljendi, siis ma ei hakka seda sõna kohe sõnas-
tikust otsima või teiste käest küsima. Ma katsun ise sisu järgi aru saada, mis see sõna tähendab.

8. MIDA SA TAHAKSID NENDEST NIPPIDEST PROOVIDA? VALI ÜKS TEKST JA LOE 
SEE SELLE NIPIGA ETTE.

9. TULETA MEELDE MÕNI NIPP, MIDA SA ISE OLED
ÕPPIMISEL KASUTANUD. ÕPETA SEE SÕBRALE!

10. MÄNG KEELEÕPPIMISEKS. LOE, LEIA
UUSI SÕNU.

tantsima  rahvatants  tantsija  ____________________
töötama  töökas  töötasu  ______________________
õppima  õpihimuline  õpetaja  __________________
laulma  laulik  laulurahvas  ____________________

 HÄÄLETU JA TUMM, AGA RÄÄGIB PALJUDES KEELTES ÕPPIMINE EI OLE RASKE
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KES PALJU KÄINUD ...

2. VAATA, KAS SELLEL
PLAANIL ON KOHTI, 
KUS SA OLED OLNUD? 
NÄITA JA NIMETA.

3. LOE MARIA KIRJA. NÄITA JA NIMETA KAARDIL 
KOHTI, KUS LAPSED KÄISID.

 
4. LEIA KUULUTUSEST JA MARIA KIRJAST

VASTUSED KÜSIMUSTELE.
Kuhu sõitis Maria klass ekskursioonile?
Kus lapsed kohtusid?  
Millal sõitsid lapsed Tallinna? 
Kuhu läksid õpilased Balti jaamast? 
Kellega kohtusid õpilased Lastekirjanduse Majas?
Millega sõitsid lapsed Kadriorgu?
Mida oleks Maria veel tahtnud Tallinnas külastada?
Miks meeldib Mariale elada Tartus rohkem kui Tallinnas? 

T��DE
Ü��p��v��� �k���r�io�� T�����na� � t�����
27. �kto����� , ko���v��e�j�� . M� ��last���:
To���ea�
R�i��ko��
Las�����j�n�u�� M�j�
Re�is�����id� �las��v���m� Re��n� �u��e�.
R�n� v����� ���� 7.30. K�h���� r�n��ja�ma� 7.15.

1. LOE KUULUTUST

EESTI KOOLIDES ON NELI KOOLIVAHEAEGA. SÜGISVAHEAEG ON OKTOOBRIS. TALVEL ON VAHEAEG PIKK. 
SEE ALGAB JÕULUDEGA JA KESTAB KAKS NÄDALAT.

U-Mulle meeldib mu kodu Piusa koobaste 
lähedal! 

G-Kus on Piusa koopad?
U-Lõuna-Eestis.
G-Ah nii lähedal. Mulle meeldib kõige 

rohkem Lõuna-Ameerika ürgmetsas!
U-Nii kaugel! Kuidas sa üldse siia 

põhjamaale sattusid?
G-Ma mõtlesin, et kes kaugel käinud, see 

palju näinud.



Kes tahab rohkem teada Eesti 
Lastekirjanduse Keskuse 
kohta, leiab informatsiooni 
internetist aadressil
http://www.eltk.ee
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... SEE PALJU NÄINUD!

K���i� H���!         T�� �, 30.10.

Kuidas Sul läheb? Minul läheb väga hästi. Me olime oktoobrivaheajal klassiga Tallinnas ekskursioonil. 
Sõitsime seekord rongiga, mitte bussiga. 
Balti jaamast läksime kohe üles Toompeale. Toompea kõrgelt müürilt avaneb ilus vaade Tallinna lahele.
Lahel olid mõned valged purjekad ja suured reisilaevad. Tallinn  on rahvusvaheline sadamalinn. Siit 
lähevad reisid Soome, Rootsi, Taani,  Saksamaale, Inglismaale.
 Giid jutustas meile Tallinna legende. Me saime teada, et Toompea on Kalevi hauaküngas. Ma ei 
teadnudki, et Ülemiste järv on tekkinud Kalevi naise Linda pisaratest. Linda kivi on Ülemiste järves 
näha. 
 Toompeal külastasime Eesti Vabariigi Riigikogu. Toompealt tulime Raekoja platsile mööda huvitava 
nimega tänavat, mööda Lühikest jalga. Raekoja tornis seisab Vana Toomas, Tallinna linnavaht.
 Raekoja platsil oli palju rahvast ja oli kuulda palju erinevaid keeli. Ma tundsin ära soome, saksa, 
prantsuse ning loomulikult inglise ja vene keele. Põnev ja huvitav! 
 Vanalinnast sõitsime trammiga Kadriorgu. Jalutasime Russalka juures mere ääres. Meie klassi Steffi  
ja Omar läksid päris pööraseks, nemad nägid merd ju esimest korda. Laululava juurde me ei jõudnudki, 
kahju! Kuid me käisime presidendi lossi juures ning nägime vahtkonnavahetust. 
 Enne rongile minekut olime veel Lastekirjanduse Keskuses. Seal oli kohtumine eesti lastekirjanikega.  
Meiega vestlesid kirjanikud Andrus Kivirähk ja Leelo Tungal. Ma sain mitu uut raamatut ja mitu auto-
grammi! Siis oli meie päev läbi, loomaaeda me ei jõudnudki.
 Ja tead, mis ma Sulle ütlen, kui ma päris aus olen. Tallinn meeldib mulle väga, kuid ma ei tahaks 
seal elada. Minu jaoks on seal liiklus liiga tihe, liiga palju on autosid, turiste ja  lärmi. Minu kodulinn 
Tartu on väiksem ja vaiksem. Siin on minu kodu ja kool, pere ja sõbrad. Sina elad ju maal, kas Sa tahak-
sid meelsamini suures linnas elada?
 Mida Sina tegid vaheajal? Kas sa olid kodus Elvas või vanaema ja vanaisa juures Pühajärvel? 
P. S.  Kas ma olen Sulle juba kirjutanud, et ma läksin näiteringi. Me õpime mardi- ja kadripäevaks tore-
dat näidendit! 

Igavesti Sinu

�A��A

Kui Maria Heli kirja avas, juhtus väike õnnetus. Mineraalveepudel 
läks laual ümber.

5. LOE HELI VASTUS MARIALE. KATSU ARU SAADA.

K���i� M��i�!
Sain Sinu pika ja huvitava              kätte, aitäh! 
Sina kirjutad, et            elada rahulikumas linnas. Mina olen maalaps ja 
tahangi elada ainult maal, mitte                   .
 Meie pere reisib palju. Me                olnud peaaegu kõikjal Eestis:
Ida-Virumaal,                   kaevandustes,  Narvas, meie piirilinnas, 
Põlvamaal seto külades, Hiiumaal ja Saaremaal. Ma olen ka Tallinnas 
käinud ja läheksin ikka veel. Seal on nii palju vaadata. 
Eestimaa on imeilus.  Elada tahan ma aga ikka maal.
Vabanda, mul on väga kiire. Kui aega saan, kirjutan pikemalt.

H��I

MÄRTSIS ON KEVADVAHEAEG. JUUNIS LÕPEB KOOLIAASTA JA ALGAB SUVEVAHEAEG.
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MART ON MUST

1. LOE! ÜHENDA PILT JA SÕNA!

Mardisandi portree

Ma joonistan pea,
silmad, nina ja suu.
Nüüd joonistan mehe,
teen kaela ja keha.

Ja vaatan, 
mida on vaja veel teha.
Nina alla vuntsid
ja pähe kaabulott,
jalga mustad püksid
ja kätte mardikott.

Veel kummikud jalga 
Ja kasukas selga.
Nüüd aru saad sina,
see mart olen mina.

3. TÕMMAKE NIMEKAARDID JA LUGEGE ROLLIDES.
Claudia, tule ka meiega  kadrisanti jooksma! 
Ma ei oska ju kadrilaule laulda, ma ei tunne ka vanu kadrikombeid!
Me õpetame sulle.
Pea meeles,  kadriks käimisel on kindel kord. 
Kõigepealt tuleb paluda ukse taga, et meid tuppa lastaks.
Siis tuleb laulda:

Mari:
Claudia:

Jüri:
Mari:

NOVEMBRIKUU MUUDAVD LÕBUSAKS ISADEPÄEV, SAMUTI MARDI- JA KADRIPÄEV. MARDI- JA 
KADRISANDID JOOKSEVAD EESTIMAAL NOVEMBRIS. MARDID JOOKSEVAD 10. NOVEMBRIL.

2. TÕMMAKE NIMEKAARDID JA LUGEGE ROLLIDES.

Poisid, lähme marti jooksma! 
Kes on mardiisa? 
Loomulikult Mart!
Ja mardiema? Kas Marta?
Meil ei ole Martat. Kes hakkab ikkagi  mardiemaks?
Marek!
Mida me selga paneme?
Midagi tumedat. Mardid olid alati mustad. Mina panen selga vanaisa pika musta
mantli ja pähe musta kaabu.
Mina võtan ema musta kasuka. Pähe panen tema kübara ning selga pika maani seeliku.
Näod tuleb ka ära värvida. Mida koledam, seda parem. Tähtis on, et keegi ära ei tunneks.
Teeme näod söega mustaks ja peedipudiga punaseks.
Võime teha ka mardimaskid, veel kindlam.
Mina teen maski! 

Mait:
Marek:

Mirjam:
Hilja:

Ernesto:
Carlos:

Mait:
Mirjam:

Mart:
Mait:

Carlos:
Ernesto: 

Mardisandid ütlevad: 
“Viskan tuppa pereõnne, 
laua peale leivaõnne!”.



1. Las-ke  sis - se   kad - ri - san-did,   las - ke   sis - se    kad - ri - san- did!

Kad-rid   tul-nud    kau-ge’ - el - ta,    kad - rid tul-nud     kau-ge’ - el - ta,
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KADRI ON VALGE

4. LOE, LEIA VASTUSED.
1. Kes jooksevad varem, mardid või kadrid?
2. Mis kuus jooksevad mardid ja kadrid?
3. Mida kingiti mardi- ja kadrisantidele?
4. Mida soovisid mardid ja kadrid peredele?

5. KAS KA SINU KODUMAAL TÄHISTATAKSE MARDI- JA KADRIPÄEVA?

6. ÜHENDA JOONEGA, MIDA TEHAKSE KADRIPÄEVAL, MIDA MARDIPÄEVAL VÕI
MÕLEMAL PÄEVAL.

Mina rohkem ei tea, läheme küsime vanaema käest.
Kadridel on seljas ilusad puhtad valged riided, sest inimesed ootavad juba valget lund ja 
ilusat talveilma.
Kadridel pidi titt ka kaasas olema!
Miks titt?
Eks ikka sellepärast, et uuel aastal sünniks väike laps majja. 
Miks käiakse marti või kadrit jooksmas?
Vanadel eestlastel oli selline komme. Pikk pime november tuli lõbusamaks teha. 
Mardid ja kadrid tõid õnne majja, tantsisid, tegid nalja, küsisid mõistatusi.
Heade soovide eest tasus perenaine heldelt. 
Lastele pisteti kotti õunu, pähkleid. Mõni rikkam pere andis isegi rahamündi.
Mardisandid ja kadrisandid pidid laulda ja tantsida oskama. 
Mis me perele soovime? Ütle, vanaema, me kirjutame üles.
Head soovid õppige pähe ja leppige kokku, kes mida teeb.
Perele palju päikest,
Emale issimusi,
Isale emmemusi,
Laua alla lapseõnne.
Taadile tarkust taskusse.
Lastele laule lõbusaid,
Jõukus majja tulgu,
Tervis majja jäägu!

Mari:
Vanaema:

Claudia:
Jüri:

Vanaema:
Claudia:

Vanaema:

Mari:
Vanaema:

KADRID JOOKSEVAD 25. NOVEMBRIL. MARDIPÄEVAL SÜÜAKSE KODUDES MARDIHANE.
KADRID JA MARDID SOOVIVAD PERELE ÕNNE.

Laske sisse kadrisandid!
Kadri käed külmetavad, 
Kadri varbad valutavad!
Kadrid tulnud kauge’elta

Riietutakse musta.

Süüakse mardihane.

Soovitakse perele kõike head.
Pannakse koledad maskid ette.

Soovitakse karjaõnne.

Pannakse selga valged riided. Värvitakse näod mustaks, 

kriimuks.

Lauldakse ja tantsitakse.

Käiakse talust tallu.Saadakse maiustusi, ande.



9

20

ADVENDIAEG ON KÄES

Rõõm on me majas, 
rõõmus me meel,
Rõõmusta sinagi, sõber –
jõulud on teel.

1. LOE VASAKUL ÄÄREL OLEVAID SÕNU. MISSUGUNE SÕNA ON 
KÕIGE LÜHEM JA MISSUGUNE KÕIGE PIKEM?

2. MISSUGUNE SÕNA ON KÕIGE MAGUSAM JA MISSUGUNE KÕIGE 
SOOLASEM? 

3. MITU LIITSÕNA SA LEIDSID? LOE NEED.

4. MÕISTATA!
* See on üks üpris tore mees, kel meeter pikk on habe ees ja nina nagu õun?
* Kes oskab kõiki maailma keeli?

5. KOOSTA ISE MÕISTATUS JÕULUDE KOHTA.

6. TÄIENDA MÕISTEKAARTI JÕULUD. KUI SA EI OSKA KIRJUTADA, 
VÕID JOONISTADA.

7. KIRJAD JÕULUVANALE.
Loe laste jõulusoove.
Kelle jõulusoov meeldib sulle kõige rohkem? Miks?

PALJUDES EESTI KOOLIDES ON SELLINE KOMME, ET ÕPILASED KOGUNEVAD ADVENDI AJAL IGAL ESMASPÄEVAL KOOLI AULASSE. 

K���i� J����v�n�!
M��� ���� �� Ka�� . M� 
�ot �� ��n� ��� väg�. 
M� ���� häs�� , ��� �� 
��n�is�u��� ������ ���e�. 

J� ���� so���� m�  �i��� j� ��� 
väg� �e� ra�ma�� s���u�es�.

K���i� J���ut�a�!
El�� Ees�i�, T�� u�. M�� �� v���� ��n� j� ���� v��k��� 
õ��. N�ma� �� o�k� ���� �u�ed� eg� ����utad�. P���� 
to� ���� v�������n���  ��n��� ���et����ma��� . Õ��� 
p���� to� ���� ����, �e� os��� �is�id� j� ������ to� 
�eg���ot �i�.
K����

K����

T���
K�u�� 

K�n�i�u�e�

JÕULUD

P���� to� ����� j���u��k�
j� ���� p����
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ADVENDIAEG ON KÄES JÕULUDE OOTEL

 Mulle meeldib ______________________ kaart ja soovid.

8. MIDA SINA SOOVIKSID JÕULUKINGIKS? JOONISTA ÜKS
KAART JÕULUVANALE. KIRJUTA SELLELE OMA KÕIGE
SUUREM SOOV.

9. LOE! LEIA LAUSELE LÕPP.
Kati soovib endale  suusad.
Emili sooviks on   raamatut „Kaka ja kevad“.
Tristan soovib vanaemale  kelku.
Kristjan soovib endale  imerohtu.
Jan soovib,    et isa tuleks koju tagasi.
Reet soovib endale   käpiknukku.

10. POSTIKOTIST KUKKUSID VÄLJA JÕULUSOOVID. AITA NEED 
KORDA TEHA. LOE. MIS ON KAARTIDELE KIRJUTATUD. 

ilusaidjalõbusaidjõulupühirahulikkejõulupühirõõmsaidjõule
soovimerõõmsaidjõulejaheaduutaastat

11. MIS ON JÕULUVANA KINGIKOTIS? VÄRVI.

SÜÜDATAKSE ADVENDIKÜÜNAL, KÕLAB JÕULUMUUSIKA JA LAULDAKSE JÕULULAULE. 

M��� ���� k�i�� �u���� so�� �� �������: p���� to� ���� v�n��m��� v���r�h��. T� �� väg� h�i��. T�ist��

O��� J�� , ���� ����e�ast���. M�� �� ����� ������ �k� so��: 

����N T�E ��I, ET �U ��A ��L��S M�IE ��U�DE �����I!

J�� M� so���k��� ��� väg� v���es� ��nd�. J� �����.
K�is�j��

M� o�k�� ��b� ��usatad�, ag� ��u��� ��� �� ��� .

E����

K���i� J����v�n�!
O��� ko�u� k��� las��ra�ma�u� l��� �u���u�. J�r��� 
��i��� �� ��n���� i� k�ht� ra�ma���� “K�k� j� ��va�”.
S���� �ut�� �� An��u� K���r���.
R�e�
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JÕULUAEG ON KÄES

1. LOE. TÕMBA MAHA SÕNAD, MIS EI OLE
 SEOTUD JÕULUDEGA. 
Advendiaeg – Küünalde süütamine – Munade värvi-
mine – Kuuse toomine – Piparkookide küpsetamine 
– Sinilillede noppimine – Isadepäeva üllatus – Kin-
gituste pakkimine – Kadrijooks – Ehitud kuusepuu 
– Lilled emadepäevaks – Jaanituli – Mardijooks – 
Metsloomade söötmine – Liulaskmine  – Maskide 
meisterdamine – Sõbrapäeva kaart

Jõulude ooteaeg algab Eestis esimese advendiküünla süütamisega. 
Jõulud on paljudel rahvastel aasta tähtsaim püha. Jõulud on rõõmupühad. Jõulud on perepüha. Jõulud 
on rahupüha. Paljud pered sõidavad jõuludeks maale. Kombeks on käia kirikus ja surnuaias. Kalmistul 
süüdatakse omaste haudadel küünlad. Jõulud on kõige ilusam püha aastas.

2. LOE JA KIRJUTA, MISSUGUSTELE KÜSIMUSTELE VASTAVAD LAPSED?

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Nikolaus: Meie pere sõidab Saksamaale, Nürnbergi. Seal elavad mu vanaema, onu ja tädi. Nürnbergis 
on kõige suurem jõululaat Saksamaal. Jõululaadal on alati palju rahvast.
Õpetaja: __________________________________________________________________________

Thomas: Meie sõidame sellel aastal sõprade juurde Londonisse. Külla tuleb Santa Claus.
Seal on väga ilus ja huvitav. 

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Kadri: Meie sõidame kogu perega maale, vanaema ja vanaisa juurde. 
Minu vanavanemad elavad Lõuna-Eestis, Otepää lähedal. 
Jõululaupäeval on kogu pere koos. Minu tädid ja onu sõidavad ka oma lastega sinna. 
Otepää kandis on tihti rohkem lund kui Põhja-Eestis 
Talvise pööripäeva ajal on Otepääl alati imeilus!

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Jüri: Jõuluõhtul läheb meie pere metsa. Meil on selline komme, et me võtame termoses kaasa kuuma 
teed ja ka piparkooke. Metsloomadele viime jõulukingiks porgandeid, kuivatatud leiba, kapsapea, pähk-
leid oravatele ja teri lindudele. Sellega aitame neil raske talve üle elada. Metsas süütame kuusel küün-
lad. Seejärel võtame üksteisel kätest kinni ja kuulatame metsa vaikust! See on imeline tunne.  Nii hea, et 
me oleme kõik koos, kogu pere.

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Tiina: Ka meie pere on jõulude ajal koos. Jõulud on pere püha. Mu vanavanemate kodu asub Põlva-
maal, mitte kaugel Piusa liivakoobastest. Seal ootavad meid vanaema ja vanaisa.
Ahjus on verivorstid, praekapsad, seapraad ja praekartulid. Ja veel jõulukringel. Seda küpsetab kõige 
paremini minu vanaema. Piparkoogilõhn täidab kogu maja. Kõlab jõulumuusika. Siis süütame kuusel 
küünlad.

EESTLASED TÄHISTASID TALVIST  PÖÖRIPÄEVA KUI PÄIKESEPÜHA. PÄEV ON SIIS KÕIGE LÜHEM JA PIMEDAM. PÄIKESE AUKS SÜÜDATI LÕKKEID. 
SEE PÜHA OLI ÜHINE KÕIKIDELE PÕHJAMAA RAHVASTELE.
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TILISEB, TILISEB AISAKELL

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Antonas: Minu isal on jõulude ajal toiduga raskusi – ta on taimetoitlane. Ta ei söö midagi, kus on liha 
või kala sees. Ema valmistab talle aga alati midagi põnevat juurviljadest, sojajahust ja puuviljadest. 
Olen maitsnud isa toite, täiesti maitsev! Mõtlen, et kui suureks saan, hakkan ise ka taimetoitlaseks.
Praegu isa veel ei luba. Ta ütleb, ma pean enne täis kasvama!

Õpetaja: __________________________________________________________________________

Tuuli: Meile toovad päkapikud kingid kuusepuu alla. Mina olen juba suur, ka teised meie pere lapsed 
ei ole enam nii väikesed. Seepärast ei tule meile enam jõuluvana. Salmid ja laulud peavad ikkagi peas 
olema. Hannesel on igal aastal üks ja sama salm:

Jõuluvana, kulla pai, kingi mulle suhkrusai.
Mina olen pisi, pisi, ära minult salmi küsi.

Ise juba kolmteist!

Liisi: Õpetaja, kas teil käib ka jõuluvana?

Õpetaja: Mina olen nii noor, lapsi ka veel ei ole. Ma käin ise lasteaedades jõuluvana mängimas.
Jõulujutud peavad mul mitmes keeles selged olema. Jõulude esimesel pühal läheme me kõik kirikusse. 
Selline on meie pere komme. Ja minu arvates on see väga ilus traditsioon. 
Häid jõule ja head vana aasta lõppu!
Vaheajal ärge unustage metsloomi, meie sõpru!
Puhake ja sportige!

3. LOE VEEL KORD TEKSTI. JOONI ALLA LAUSED, MIS SULLE KÕIGE ROHKEM 
MEELDIVAD.

4. LOE, ÜHENDA!

VANASTI JAGAS LASTELE KINGITUSI JÕULUSOKK. LASTE JUURDE TULLES MÖKITAS SOKK NAGU PÄRIS LOOM. TA TEMBUTAS TOAS, TANTSIS, PUKSIS 
PERERAHVAST, PRITSIS VEEGA. SELLEKS ET KORD MAJJA SAADA, TULI TALLE ANDE ANDA.  

5. KUULA, LAULA KAASA.
Tiliseb, tiliseb aisakell,
lumi hell, lumi hell.
Tiliseb, tiliseb aisakell, 
kiirgab mets ja kiirgab maa.
Mööduvad saanid, reed,
piki teed, talvist teed,
üle soo ja karjamaa,
üle heinamaa.
Helgivad tuled eel, talveteel, külateel,
rõõmsad pühad igal pool, üle kogu maa.

Kadri pere sõidab •	
Jõululaupäeval läheb pere•	
Metsas süüdatakse•	
Metsloomadele viiakse•	
Kodus on kuuse all•	
Jõululaud on•	
Jõulude ajal süüakse•	
Väikeste laste juurde tuleb•	
Paljud pered lähevad•	

rikkalikult kaetud. •	
all kingitused.•	
pähkleid, õunu ja porgandeid.•	
verivorsti, hane- või seapraadi hapukapsaste ja pohlasalatiga.•	
maale.•	
metsa.•	
kuusel küünlad.•	
kirikusse.•	
jõuluvana.•	

L. Wirkhaus, sõnad J. Oro
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2. LEIA KÜSIMUSTELE VASTUSED, LOE NEED VASTUSED VALJULT ETTE.
Mis ei meeldi Gogole talvel?
Mida arvab öökull talvest?
 
3. LOE LAUSEID, VAATA TÄHELEPANELIKULT PILTI JA OTSUSTA, KAS LAUSE ON ÕIGE 

VÕI VALE.

4. LOE REPLIIKE, VAATA 
PILTI JA KIRJUTA REPLIIGI 
NUMBER PILDILE.

Mida sa arvad, kes ütleb nii:
1. Kus on sinu kindad?
2. Vaadake, ma lendan!
3. Palun aita mind!
4. Huvitav, miks jänes ära ei jookse?
5. Mehed, tulge appi!
6. Tooge veel lumepalle!

GOGO JA UHUU TALVEL

EESTIS ON TALV SAGELI LUMEROHKE. KÕIGE KÜLMEMAD KUUD ON JAANUAR JA VEEBRUAR. TEMPERATUUR VÕIB LANGEDA KUNI –30.

1. JAOTAGE ROLLID, LUGEGE ROLLIDES. 
G- Mul on nii külm! Tuul puhub läbi sulgede. Talv 

on nii vastik! Mitte midagi ei ole teha! Igav on!
U- Mida sa virised! Talv on tore! Vaata, kui palju 

lund on! Ära pirise!
G- Mul on külm, mul valutab kurk, kindlasti on ka 

palavik.
U-Vaata lapsi! Nad suusatavad ja kelgutavad, ehita-

vad lumekindlust.
G- Väljas on nii külm ja libe, külmem kui metsas. 
U-Minule sa ütlesid, et toiduga ei pirtsutata! Mida 

sa nüüd ise teed? Nüüd pirtsutad sa ise.
Lund sajab – see on halb! Tuul puhub – see on 
väga halb! Teed on libedad – ei kõlba kuhugi. 
Päev on lühike – jälle häda! Oled ikka üks häda-
vares! Ära virise! 

G- Sul on õigus. Ma püüan ennast parandada. 
U-Kes õues olla ei taha, see võib minna basseini 

ujuma või spordisaali trenni tegema. Teatris ja 
kinos on ka iga päev midagi huvitavat. 

G- Olgu, mina jään koju ja vaatan televiisorit. 

Õige Vale
1. Lapsed ehitavad maja taga lumekindlust. 
2. Tüdrukud uisutavad liuväljal.
3. Liuväli asub üleval mäe peal.
4. Kõik tüdrukud oskavad hästi uisutada.
5. Mehed töötavad metsa ääres.
6. Maja ees seisab lumememm.
7. Lumememmel on kübar peas.
8. Kuuse all magab valge jänes.
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TALVISEL KOOLIVAHEAJAL

TALVEL ON PÄEVAD LÜHIKESED. VARAKULT LÄHEB PIMEDAKS. KÕIK OOTAVAD VEEBRUARI. VEEBRUARIS ON 
SÕBRAPÄEV, VASTLAPÄEV JA EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEV.

5. VÕRDLE PILTI JA KIRJELDUST. LEIA 
KAKS ERINEVUST. JOONISTA PILDILE 
JUURDE

On jaanuar, lastel on koolivaheaeg. Maad katab 
paks lumevaip. Päike paistab, ilm on tuulevaikne. 
Vaikselt sajab lund. Tagapool keskel, metsa ääres 
seisavad kaks metskitse.
Paremal üleval künka peal ehitavad lapsed lume-
kindlust, kõige väiksemad kelgutavad. Üks väike 
koer jookseb lumes.
Mart ja Richard suusatavad. Vasakul all orus on 
väike liuväli, liuväljal uisutavad kolm tüdrukut. 
Üks tüdruk kukkus, ta sai haiget. 
Paremal metsa ääres töötavad mehed, kes veavad 
palke metsast välja.
Vasakul näed sa üht talumaja. Korstnast tõuseb  
suitsu. Vanaema kütab ahju ja teeb süüa. Katusel 
korstna kõrval istub must kass.
Maja taga kasvavad kuused, maja ees seisab suur 
lumememm. See lumememm on hokitüdruk. Peas 
on tal väravavahikiiver, prillid on ninal, paremas 
käes on hokikepp, vasakus käes ämbris hokilitrid.
Hammaste vahele on keegi hambaharja pistnud.
Esiplaanil kuuse all magab valge väike jänes, 
tagaplaanil vasakul lendab kuuskede kohal vares. 
On tore talvepäev!

6. MIDAGI ON JUHTUNUD JOHANNA KIRJAGA. 
Loe, kirjuta puuduvate sõnade ette  number.

 pidulikult,  perega,  suusad,  muusika,  elamus,  saluuti,  seitse 

K���i� J�h��n�!
V��e�e� �� m�öda�, k����! V�n��asta�h��� j��� p�l������, m� �� n���u� 
         K�r�� p�l����, k�h� j� n��� �es�i�         p��v�! J����v�n��� s��� m� 
��n��k� ��e�           , ��us����i� j� sa�pa�, ��i� m� �� sa��u� k�rda�� 
��usat�m�! O��� �� h�i��!
K�i�� �u����          ��� �ea�����las�u�. 
           k�i���� Est��i� �ea��i�. K�va� ��� Tš��k�v��� b�����  „L���e�� j���“. 
Sed� �h�u� �� ��ust� m� �i�l��! B����i��i�, �����u�            Tea�����last�-
ja� ��i�            ��i�e�. M���� ��� ���ja� ���e������ s��e����i� j� j�la� �usta� 
l���-��nga�.
N�ü� �e�� ��n�las�� , e� m� t�h�� ���n� b���e��ko��� . M��us� sa�� ma���m�-
����u� b����i�� .
Mid� S�n� v��e�j�� �e�i�? P���� ����ut�, �����k� S�n� t�ha� s�ad�. Ka� ��k� 
���� �us���ns�����k�?

K����

1 2
3

4

7

6
5
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EESTIMAAL ON KOMBEKS KUTSUDA OMA SÜNNIPÄEVALE KÕIGE PAREMAD SÖBRAD.

KÕIGE PAREM KINK ON RAAMAT VÕI ISETEHTUD KINGITUS.

12 SÜNNIPÄEV  JA SÕBRAPÄEV

3. LOE JA LÕPETA LAUSED.
Kell 17.00 heliseb uksekell. Uksel seisavad Valentini 
sõbrad. Valentin kutsub sõbrad sisse.
Sõbrad õnnitlevad Valentini: “Palju õnne sünni-
päevaks!” Nad kingivad talle fotoalbumi ja lilled. 
Kingitus teeb Valentinile rõõmu, sest talle meeldib 
pildistada. Sõbrad vaatavad koos fotosid. Siis kut-
sub ema lapsed sünnipäevalauda.

Valentini sünnipäevale tulevad tema sõbrad _____ 
______________________. Sõbrad kingivad talle 
_______________________. Kingitus teeb talle 
rõõmu, sest _______________________________.
  
4. MIS ON ÕHUPALLIDEL? LOE JA KIRJUTA.

5. LOE PEREPILDI KIRJELDUST,
KIRJUTA PERELIIKMETE NIMED.

1. Valentini peres on kolm last.
2. Paremal seisab ema Helgi.
3. Emal on pruunid lokkis juuksed.
4. Isa Hannese kõrval seisab poeg Illimar.
5. Isal on vuntsid ja prillid.
6. Illimar on isast pikem.
7. Peres on ka tütar Hella.
8. Hella seisab vend Illimari kõrval. 
9. Väike Valentin seisab isa ja ema vahel.

6. MILLAL ON SINU SÜNNIPÄEV?
Kes on tavaliselt sinu sünnipäeval?
Kas sinu kodumaal tähistatakse sünnipäeva
ja nimepäeva?

____________________________________
____________________________________
____________________________________JUPAL 

NEÕN
LISKAL TINLENVA!

1. LOE. VALI VANASÕNA, MIS SULLE 
KÕIGE ROHKEM MEELDIB. KUI 
OSKAD, PÕHJENDA, MIKS SA NII 
MÕTLED.

Sõpra tuntakse hädas.•	
Õige sõber on kullast kallim.•	
Ütle, kes on sinu sõber, ja ma ütlen, kes oled sina.•	

2. LOE KUTSE LÄBI, LEIA VASTUSED 
KÜSIMUSTELE.

1. Kellel on sõbrapäeval sünnipäev?
1. Kus elab sünnipäevalaps?
3. Mis kell algab sünnipäevapidu?
4. Kelle kutsub Valentin oma sünnipäevale?

Kut��
B��is�, A��e� j� D�n�!
Oot �� ��i� �m� ��n��p��v��� ��h�-
p��v�� , 14. �����u����  ���� 17.�0.
Sö��� t�� � j� m�n����  ���� ���l� 
19.30. 
M�n� �l�� S���u�� ���es��� 12. S�i� 
s�id�va� �r���i� 2, 3, 4, 9.  
M��� �m� ���ef��������� ��  
5241756.

V���n���
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7. LAULAME KOOS VASTLAPÄEVALAULU. 

8. LOE KÜSIMUSED. 
Mis kuus on eesti rahvakalendris vastlapäev? Mida süüakse vastlapäeval? Mis on vastlaliug?
Miks lasti vastlapäeval liugu? Miks oli ja on linakasvatamine tähtis? 

9. TÖÖTAGE PAARIDES. ESITAGE KORDAMÖÖDA KÜSIMUSI JA LEIDKE NENDELE 
TEKSTIST VASTUS. KIRJUTAGE KÜSIMUS VASTAVA LÕIGU ETTE.

EESTIMAAL ON VEEBRUARIS TAVAKS TÄHISTADA VASTLAPÄEVA NII KOOLIS KUI KA KODUS.

VASTLAPÄEV KODUS JA KOOLIS

Õige Vale

Vastlapäeval tuuakse kuusk 
tuppa.
Vastlapäeval süüakse 
verivorsti.
Süüakse hernesuppi ja 
seajalgu.
Lastakse kelkudel ja saanidel 
liugu.
Süüakse vastlakukleid.
Pannakse maskid ette.
Eestis kasvatatakse lina.
Linasest kangast riided on 
tervislikud.

10. LOE JA OTSUSTA, MIS ON ÕIGE, MIS 
ON VALE.

                                                                           
Kõige armastatum vastlapäevakomme on
liulaskmine. Mäelt või kõrgemalt künkalt
sõidetakse kelgu või saaniga alla. 
                                                                           
Vanasti usuti, et mida pikem liug, seda pikemad 
kasvavad suvel linataimed. Hea linasaak oli sama 
tähtis kui hea rukkisaak.
                                                                           
Linakiust tehakse linalõnga. Lõngast kootakse 
linast riiet. Linasest riidest valmistatud rõivad on 
tervislikud. 
                                                                           
Eestis kasvatatakse ka tänapäeval lina. Linaõied 
on helesinised. Linapõld sinetab juulis, kui lina 
õitseb. Pärast õitsemist valmivad linaseemned. 
Linaseemnetest valmistatakse linaseemneõli. 
Linaseemneõli kasutatakse toidus, ravimites, 
kosmeetikas. Pressitud linaseemnetest 
valmistatakse loomasööta.
                                                                           
Vastlatoit on traditsiooniline: keedetud seajalad, 
herne- või oasupp, vastlakuklid vahukoore ja 
moosiga.

Vastlad

1. Tä - na  liu - gu       la - se - me,          hõis - sa, meil on    vast - lad!
2. Õh-tuks o   -  a   -   lee - me- kest        saab   ja se  -  a   -   jal   -   gu!
3. Pää-le   sel -  le      kuu - la - me,         kas    ju  pill   ei     hüü   -   a.

   Sel- jas ka - suk      lu -  mi-  ne,             ja - las val - ged     past   -  lad.
Ham-mas- te - ga        an - na - me            nei- le  tub  -  li        tal   -   gu.
  Et saaks õh -  tuI      tub - lis -  ti             vast-la-tant - su        lüü   -   a.

Ai,   rai,    ri - di -  ral  -    la,               ja- las val - ged    past  -  lad.
Ai,   rai,    ri - di -  ral  -    la,              nei-le   tub -  li       tal   -   gu.
Ai,   rai,    ri - di -  ral  -    la,              vast-la-tant- su       lüü   -   a.

Hoogsalt Sõnad J. Hurt
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SININE RUKKILILL ON EESTI RAHVUSLILL. RUKKILILLED KASVAVAD RUKKIPÕLLUL, RUKKI SEES.

EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEV – 24. VEEBRUAR13

1. LEIA TEKSTIST LAUSED, MIS SULLE KÕIGE ROHKEM MEELDIVAD 
VÕI MILLES ON SINU JAOKS UUS INFORMATSIOON.

Igal perel on oma kodu. Igal rahval on oma kodumaa ja oma emakeel, mida ta kalliks 
peab. Kuid mitte igal rahval ei ole oma riiki. 
Maailmas on üle 5000 (loe: viie tuhande)  rahva ja  üle 6000 (loe: kuue tuhande) keele. 
Maailmas on tänapäeval umbes 200 riiki. Eestimaalastel on oma riik ja oma emakeel, 
mis on ka Eesti riigikeel. 

2. LÕPETA LAUSED.
Eesti lipu värvid on                                                                                                               
Eesti rahvuslind on                                                                                                               
Eesti rahvuslill on                                                                                                                 
Eesti rahvuskivi on                                                                                                               
Iga nelja aasta järel toimub Tallinnas lauluväljakul                                                             

3. LOE, KELLEKS TAHAVAD LAPSED SAADA. LÕPETA LAUSE.
Pavel
Minu kodu on Ida-Virumaal, Narvas. Narva on Euroopa Liidu kõige idapoolsem piiri-
linn. 
Kodus on hea olla. Siin elavad mu vanemad, vanavanemad, minu vanem vend ja mina. 
Minu emakeel on vene keel. Koolis ma õpin veel eesti, inglise ja saksa keelt.
Piirivalvur peab oskama võõrkeeli. Ma tahan saada piirivalvuriks. Nagu mu isa. 
24. veebruaril, Eesti riigi sünnipäeval, marsib mu isa alati paraadil uhkes paraadvormis.
Pavel tahab  saada                                                                                                           . 

Janis
Mina elan Valgas. Valga on piirilinn. Valga asub Läti piiri ääres.  Minu isa on lätlane ja 
ema on eestlane. Kodus me räägime eesti ja läti keelt. 
Mina tahan saada tuletõrjujaks. Ka minu isa on tuletõrjuja. See on vajalik amet. Tule-
tõrjujad peavad olema heas füüsilises vormis, julged ja  kiired. See on tõeline meeste 
amet. Minu ema töötab haiglas õena. Mu õde Jaana tahab Tartu Ülikoolis lastearstiks 
õppida.
Janis tahab saada                                                                                                               .
Jaana tahab saada                                                                                                              .
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RUKKIJAHUST KÜPSETATAKSE MAITSVAT MUSTA LEIBA. EESTLASTE LAUAL ON ALATI MUST LEIB.

IGA AMET VAJAB ÕPPIMIST

Kristiina
Mina elan Tallinnas. Tallinn on Eesti riigi pealinn.
Tallinnas Toompeal töötab meie riigikogu. 
Mina unistan saada poliitikuks ja töötada riigikogus. Ma tahan hästi töötada, et kõigil 
inimestel oleks töö ja nad oleksid õnnelikud.
Kristiina tahab saada                                                                                                         .

Vahur
Mina tahan saada heaks sportlaseks. Kümnevõistlejaks nagu Erkki Nool. Meie pere elab 
Lõuna-Eestis, Haanjamaal. Siin on suured spordibaasid. Siin toimuvad suured spordi-
võistlused.
Vahur tahab saada                                                                                                             .

4. LEIA LUGEMIKUST EESTI KAART JA NÄITA KAARDILT KOHAD, KUS 
ELAVAD LAPSED, KELLEST SA LUGESID.  

  
5. VAATA PILTE, MÕTLE JA VALI KOLM ELUKUTSET, MIS SULLE KÕIGE 

ROHKEM MEELDIVAD. PÕHJENDA.

1. Kõige rohkem meeldib mulle                                    elukutse, sest                                        
                                                                                                                                               .
2. Samuti meeldib mulle                                 elukutse, sest                                                                
                                                                                                                                               .
3. Veidi vähem meeldib mulle                                                elukutse, sest                           
                                                                                                                                               .

6. KOOSTA NIMEKIRI KÕIGE POPIMATEST ELUKUTSETEST. ARUTA 
SEDA PAARILISEGA. KOOSTAGE ÜHINE NIMEKIRI JA ARUTAGE SEDA 
RÜHMAS.

7. LOE, ÜHENDA TEGEVUS VASTAVALT AMETILE. LÕPETA LAUSED.
1. Talunik küpsetab    leiba ja saia
2. Pagar parandab                                   
3. Automehaanik õpetab                                  
4. Loomaarst pildistab                                  
5. Õpetaja künnab                                  
6. Piirivalvur ravib                                  
7. Fotograaf  valvab/kaitseb                                  
8. Reporter intervjueerib                                   

8. VASTA KÜSIMUSTELE. ABI LEIAD EELMISTEST HARJUTUSTEST.
Kellena töötavad sinu vanemad? Kelleks sina tahad saada? Põhjenda.

9. OTSUSTA, KAS SÕNA ALGAB H-TÄHEGA. 
Harakas      ooples teiste loomade ees: „Ma     oskan kõike,     igasuguseid töid teha! Mul pole vaja mi-
dagi     aastaid     õppida!“
    arakas     akkas     ambaarstiks.       Esimene      aige oli     all      unt, kes      ajas oma     irmuäratavad
    ambad      irevile.     arakas kohkus      undi  kihvu nähes ja     iilis      uksest välja. 
     arakas tõusis lendu ning rohkem pole keegi seda     aledat      ädavarest ja kiidukukke näinud.
Iga     amet vajab     õppimist.
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G- Mõista, mõista, mis see on? Neli teevad aset, kaks näitavad tuld, üks läheb magama?
U- See on ju koer, teda ma küll ei karda! Kuula minu mõistatust: Õues mäena, toas veena.
G- Mina kardan küll seda! See on külm ja teeb kõik märjaks! See on ju                                         .
U- Kas sa tead, mis on magusam kui mesi ja tugevam kui lõvi?
G- Missugune täht ei ole taevas?                                                  .
U- Missugune hiir lendab?                                                           .

SUITSUPÄÄSUKE ON EESTI RAHVUSLIND. PÄÄSUKE ON ILUS, UHKE JA RÕÕMUS LIND. 
TALVEKS LENDAB SUITSUPÄÄSUKE AAFRIKASSE.

KUI HÄSTI SA TUNNED EESTIMAAD?14
1. KUI HÄSTI SA TUNNED EESTIMAAD?
Uuri Eesti kaarti. Otsusta, kas lause on õige või vale.
Tee sobivasse lahtrisse .

Iga õige vastus annab ühe punkti.
Punktid 9–10 – sa tunned Eesti-
maad väga hästi.
Punktid 7–8 – oled tubli, uuri ja 
avasta Eestimaad edasi.
Punktid 5–6 – hea tulemus, kuid 
loe veel juurde.

2. RÜHMATÖÖ. MÄNGIME LAUAMÄNGU.
Valmistage ise ülesanded lauamänguks „Matkame Eestimaal“. 
Mängige lauamängu „ Matkame Eestimaal“ .
Abi leiad ka internetist: www.wikipedia.ee

3. LOE, LAHENDA RISTSÕNA.
1. Eestlaste vana liulaskmise päev. Sellel päeval

lastakse liugu ka tänapäeval.
2. Kommeterohke päev novembris, mida

tähistatakse ka tänapäeval. 
3. Aprillikuu ehk ...
4. Kõige suuremad talvised pühad.
5. Lõke, mis süüdatakse suvisel pööripäeval. 
6. Aasta üheksas kuu on ...
7. Maitseb hästi veebruaris.
8. Saavad esimese klassi õpilased

esimesel koolipäeval.
9. Tava ehk ...
10. Kadrisantidele kingitakse ...
11. Palju ... !
Komme, tava ehk                                                     .

5. MÕISTA, MÕISTA, MIS SEE ON?

Õige Vale
1. Saaremaa ja Hiiumaa on Eesti suurimad saared.
2. Hiiumaa on suurem kui Saaremaa. 
3. Vormsi, Muhu ja Kihnu saared asuvad Põhja –Eestis.
4. Valga asub Vene piiri ääres.
5. Tallinn asub Põhja-Eestis.
6. Tartust Tallinnasse sõitmiseks tuleb kindlasti sõita läbi Viljandi.
7. Narva on Eesti kõige idapoolsem linn.
8. Rakvere asub Tallinna ja Narva vahel.
9. Võrust Valga linna sõitmiseks tuleb kindlasti sõita läbi Põlva.
10. Haapsalule lähim saar on Vormsi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4. KUI SULLE TULEB KÜLLA SU SÕBER 
MÕNEST TEISEST RIIGIST, MIDA SA 
NÄITAD TALLE EESTIS? MIKS? KOOSTA 
EESTI KAARDI ABIL MATKA MARSRUUT.
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EESTISSE SAABUB SUITSUPÄÄSUKE APRILLI LÕPUL VÕI MAI ALGUL. TA TOOB KAASA KEVADE SOOJA. OMA PESA 
EHITAB PÄÄSUKE ALATI INIMESTE LÄHEDUSSE. EESTIMAAL PEETAKSE PÄÄSUKEST ÕNNELINNUKS.

KIRI TOMASSELLOLE

6.  LOE KIRJA, TÄIDA JUHAN-RASMUSE  ANKEET.  andreas.tomassello@gmail.com 11.02.2011

Tere Andreas! 
Minu nimi on Juhan-Rasmus Pääsuke, 
ma olen viieteistaastane ja õpin
kaheksandas klassis. Ma otsin kirjasõpru 
tervest maailmast. 
Sa kindlasti imestad, kellelt ma Sinu 
meiliaadressi sain.
Mäletad Pille-Riini Tartust? Ta oli Sinu-
ga tantsulaagris Viljandis. 
Pille-Riin on minu sugulane, minu onu-
tütar. Tema rääkiski mulle Sinust. Ta 
ütles, et Sina oled itaallane, elad Eestis 
juba paar aastat ning otsid kirjasõpra 
Tartust. Võib olla saavad meist kirjasõb-
rad?

Mõni sõna endast. Minu sünnipäev on 17. novembril. Missugune ma olen? Ma arvan, et olen sõbralik ja ava-
meelne. Ma ei salli valetamist ja kiusamist. Mulle meeldib sport. Ma mängin suvel rannavõrkpalli ja mat-
kan. Talvel ma suusatan ja mängin jäähokit. Meil on koolis oma bänd, mina mängin basskitarri. Nagu näed, 
on mul palju hobisid ja seepärast vähe aega.
Mis on Sinu huvialad? Millega sa vabal ajal tegeled? Järsku on meil ühiseid hobisid?
Minu plussid on: ma ei räägi saladusi edasi, ei jäta oma sõpru kunagi hätta. Loomulikult ei ole ma mingi 
paipoiss. Näiteks olen ma võrdlemisi mugav, ma ei viitsi teha koduseid ülesandeid, ka olen ma veidi loha-
kas. Mulle käib närvidele, kui kodus ema käsib mul tuba koristada või prügi välja viia või isa ütleb, et võta 
labidas ja puhasta kõnnitee lumest puhtaks.
Mulle meeldivad võõrkeeled. Ma õpin oma koolis inglise, vene ja saksa keelt. Minu unistuseks on selgeks 
õppida veel itaalia keel. Järsku saad Sina mind aidata? Mina õpetaksin Sulle eesti keelt, kui soovid. Kirjuta, 
mis Sa arvad minu ettepanekust? 
Juss
7. MISSUGUSED JUHAN-RASMUSE ISELOOMUJOONED ON SULLE SÜMPAATSED. TÕMBA 

JOON ALLA.

Hüüdnimi: _______________________________________
Perekonnanimi: ___________________________________
Vanus: __________________________________________
Elukoht: _________________________________________
Klass: ___________________________________________
Kool: ___________________________________________
Huvialad: ________________________________________
Armastab/meeldib: _________________________________
________________________________________________
Ei armasta / ei meeldi: ________________________________
________________________________________________
Iseloomuomadused: ________________________________
________________________________________________

8. JUBA JÄRGMISEL PÄEVAL ON JUSSI 
ARVUTIS ANDREASE VASTUS. LOE 
ANDREASE VASTUST JA LEIA, KAS 
ANDREAS OSKAB EESTI KEELES 
SUHELDA. KIRJAS ON VIGU JA 
ITAALIAKEELSEID SÕNU, KAS SEE 
SEGAB ARUSAAMIST? PARANDA 
ANDREASE VEAD.

Mi amigo!
Aitähh toreda kirja eest! Vastan kohe. Maa hakkan  
hea meelega suu kirjasobraks. Sina akkad minu 
kiriu parandama, mina opetan sule itaalia keelt. 
Ma mängin jalkpali, laulan paliu, teen sporti, mull 
on paliu sopru.  Eesti keel on ilus keel, sama ilus 
kui muu emakeel. Omseni!
Paranda minu fead, palun!

Andreas

11. MISSUGUNE ON SINU ARVATES HEA KIRJASÕBER? LOE, TÕMBA SOBIVATELE
SÕNADELE RING ÜMBER.

12. PAARISTÖÖ
Loe sõbrale enda valitud sõnad ette, võrrelge.

viisakas

lõbus

sõbralik
aus

upsakas

abivalmis

mõnus
temperamentne

kiidab ennast
ei vasta kirjale

musikaalne sportlik
andekas

huvitavigav
kirjutab ainult endast
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KEVADINE PÖÖRIPÄEV ON MÄRTSIS.

15 HEAL LAPSEL MITU NIME 

Kevadpühade komme on munade värvimine ja peitmine.
Mune võib peita majja, tuppa, kööki või ka õue.

4. LOE TÄHELEPANELIKULT. LEIA PILDILT 7 VALGET MUNA JA VÄRVI NEED.

1. Esimene muna on korvis laua peal. Palun värvi 
see kollaseks.

2. Teine, punane muna, on peidus laua all kausis. 
3. Kolmas, roheline muna, on tooli ja laua vahel 

jänese juures. 
4. Neljas muna ripub puu otsas. Värvi see roosaks.
5. Viies, sinine muna, on peidus puu kõrval. 
6. Kuues muna on vaasi taga. Värvi see viker-

kaarevärvides siiruviiruliseks.
7. Seitsmes muna on jänese korvi sees. See on 

sinu lemmikvärvi.

5. LOE JA KIRJUTA TEKSTI ALALÕIKUDELE 
PEALKIRJAD.  

                                                                                                   
Ema: Mari, kas sa ostsid munavärve?
Mari: Oi, ma unustasin! Mis nüüd saab?
Ema: Ei ole midagi, värvime siis sibulakoortega.
Jüri: Sibulakoortega? Munad ei jää ju ilusad!

                                                                                                   
Ema: Vastupidi. Ma otsin lisaks riidelappe, sina aga 
võta kapist kruupe ja tatratangu. 
Vanaema: Kahju, et meil ei ole noori kaselehti! 

1. LOE JA ÜTLE, MIDA NÄED 
JA TUNNED?

Mine, mine lumekene,
Kao kiiresti,
Tule, tule, suvekene,
Tule rutusti!
Laudas kirju tallekene
Ootab ammugi,
Väike punapullikene,
Ei söö heinugi.
Mine, mine lumekene,
Kao kiiresti,
Tule, tule, suvekene,
Tule rutusti!

Juhan Liiv

2. LOE, MILLEST UNISTAB LUULETUSE AUTOR 
JUHAN LIIV?

3. VALIGE ROLLID JA LUGEGE ROLLIDES.

G- Lõpuks ometi on see pikk talv möödas, küll on tore!
U- Ja kevad on käes! Nüüd on päevad pikemad. Ma saan jälle 

rohkem magada.
G- Mind rõõmustavad kõige rohkem munadepüha toidud.
U- Mind ka! Aga kas sa tead, et Eestis on antud sellele toredale 

kevadisele pühale mitu nime: kevadpühad, lihavõttepühad, 
munadepühad, ülestõusmispühad.

G- Heal lapsel mitu nime!
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KEVADINE KOOLIVAHEAEG ON KA MÄRTSIS.

KEVADPÜHAD, MUNADEPÜHAD 

Jüri: Aga saunas on meil ju saunavihad.
Vanaema: Mine lippa ja too palun vihalehti. Nendega saame  kollakasrohelised munad.
Vanaema: Vanasti värviti mune ka käbidega, need andsid pruunikat tooni. 
Ema: Sibulakoortega värvides saame toredad kollased siiruviirulised munad.
Mari: Hakkame juba tööle! Hakkame mune värvima.
Jüri: Emme, kui kaua peavad munad keema?
Ema: Umbes kümme minutit. 
Jüri: Mari, kui 10 muna keeb 10 minutit, mitu minutit pead siis ühte muna keetma?
Mari: Tean, ega ma rumal ei ole. Aga kas sina ise tead?

                                                                                                                                                                
Vanaema: Ah jaa, meil läheb hiljem veel võid vaja. Siis kui munad on keedetud, määrime neid võiga.
Võiga määritud munad hakkavad ilusasti läikima.

                                                                                                                                                                
Jüri:  Vanaema, sa tead nii palju munade värvimisest, ütle, mida vanasti veel munadepühal tehti?
Vanaema: Keedetud munadele kirjutati  soove ja isegi salme.
Häid pühi! Rõõmsaid pühi! Sind armastan! Ära mind unusta, ikka mind mäleta!
Lõuna-Eestis oli selline komme väga levinud.

                                                                                                                                                                
Ema: Tädi Salme jutustas, et munadepüha ajal mängiti mitmesuguseid mänge. Üle Eesti tunti näiteks 
munade veeretamist. Mängijad istusid ringis ja veeretasid mune põrandal või liiva sees. Kelle munad 
kokku põrkasid, läksid omavahel maadlema.
Ja loomulikult oli levinud  munade koksimine, seejuures loeti rütmis salmi: muna koks, muna koks, 
kelle muna katki läeb, see oma munast ilma jääb.
Mune koksitakse ka tänapäeval.

                                                                                                                                                                
Munadepüha ajal on söögilaud rikkalik.
Laual on mitmed traditsioonilised toidud: lihatoidud, munaroad ja kohupiimatoidud.

6. VALMISTAME LIHAVÕTTEKS MAITSVA  PASHA.
Ema: Meil läheb vaja pool pakki võid, 1pakk kohupiima, 2 muna, 3 supilusikatäit rõõska koort,  pool 
klaasi suhkrut, pool klaasi rosinaid ja 2 supilusikatäit hakitud pähkleid või mandleid, 1 sidrun.

Valmistamine:
Sulatame või keedunõus. Kui see on sulanud, kuid mitte pruun, siis lisame kohupiima, munad, rõõsa 
koore ja suhkru.
Kuumutame pidevalt segades, kuni kohupiimasegu on kuum. 
Tõstame nõu pliidilt.
Rosinad peseme kuuma veega ning lisame toidu hulka koos hakitud pähklitega. 

7. LOE RETSEPTI, ÕPETA OMA SÕBRALE, KUIDAS VALMISTADA PASHAT.
1                                           või keedunõus. 
2                                           kohupiimale munad, rõõsk koor, suhkur.
3                                           pidevalt segades 
4                                           nõu pliidilt.
5                                           rosinad.
6                                           hakitud pähklid.

Ku��ut�
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KUI SUL ON PROBLEEME TERVISEGA, TULEB TÕSISTEST HAIGUSTEST RÄÄKIDA OMA KLASSIJUHATAJALE.

TÕELINE SÕBER ON KULLAST KALLIM1616161616
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2. LOE VEEL KORD JA ÜTLE, MIDA HINDAVAD JA HOIAVAD EESTIMAALASED. 
* Eestimaalasi ühendab armastus kodukoha vastu. Nad hoiavad ja kaitsevad kodumaa kaunist

loodust.
*                                                                                                                                                          

3. LOE KIRJA ALGUST JA MÕTLE, MIS VÕIS JUHTUDA SAAREMAA 
EKSKURSIOONIL

Tere, Michael!          Tallinn, 15. mai

Kirjutan Sulle  sellest, mis juhtus meie klassi bussiekskursioonil Saaremaale, Eesti kõige suuremale 
saarele ... 

4. KIRJUTA KOLM OLETUST, MIS VÕIS JUHTUDA.
1                                                                                                                                                           . 
2                                                                                                                                                           . 
3                                                                                                                                                           . 

1. LOE, NÄITA KAARDILT.
Eestimaa on vetemaa,
vetemaa ja saarte maa.
On Saaremaa ja Hiiumaa.
Ja Vormsi saar! Ja Muhumaa!

Eestimaa on järvede maa,
on Peipsi järv ja Karujärv,
on Ülemiste ja Võrtsjärv.
Eestimaa on metsade maa,
meie metsloomade kodumaa.

Kus karud Alutagusel
ja põdrad Viru metsades.
Ja koprad Põlvamaa jõgedes,
ja angerjad Võrtsjärve voogudes.

Meie Virumaa on põlevkivimaa.
Eesti on dolomiidi- ja paekivimaa.
On puhta vee ja looduse maa,
on rabade ja soode maa.

Otepää

Haapsalu

Rakvere

Kohtla-Järve

Tartu

Põlva

Paide

Rapla

Vil jandi

Kuressaare

Kärdla

Narva

Jõgeva

Tal l inn

Valga

Pärnu
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ANNA SÕPRADELE OMA MOBIILTELEFONI NUMBER. KIRJUTA ÜLES HÄDAABI NUMBER 112.
KÕIK ÕPILASED PEAKSID TUNDMA ESMAABIVÕTTEID.

TÕELIST SÕPRA TUNTAKSE HÄDAS
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Alutaguse

dolomii t

Karujärv

põlevkivi

Lahemaa

Jägala
juga

Kakerdaja
raba

Ülemiste
järv

Lindakivi

rääbis

angerjas

Piusa koopad

koprad

Ida-Viru
maakond

Lääne-Viru maakond

nahkhi i red

Kalevipoeg

5. LOE OMA MÕTTED NAABRILE ETTE.

6. LOE MARDI KIRJA JA LEIA, KAS SA ARVASID ÕIGESTI.
.... Kahepäevasel ekskursioonil ööbisime Karujärve ääres telkides. Vesi oli nii soe, käisime isegi 
ujumas. Õhtul istusime lõkke ääres, sõime suitsukala, laulsime ja tantsisime. Kõigil oli lõbus. 
Seltskond on meil klassis päris lahe! 
Meil kehtib põhimõte: Üks kõigi, kõik ühe eest. 
Ma pean Sulle aga Carlosest kirjutama. Ta tuli Eestisse Hispaaniast, kaks aastat tagasi. Mina ja 
Carlos saime kohe headeks sõpradeks. 
Ja nüüd juhtus midagi, mis pani mind mõtlema. Kas tõelist sõprust on üldse olemas?
Hommikul, kui ma silmad lahti tegin, ei olnud Carlost telgis. Ma olin üllatunud, mõtlesin, et küllap ta 
läks pissile. Carlost ei tulnud ega tulnud. Püüdsin talle helistada, kuid ta telefon vaikis.
Hakkasime hüüdma, ikka valjemini ja valjemini.  Keegi ei vastanud. 
Läksime kõik närvi. Võib olla ta eksis ära.  Carlose eesti keele oskus ei ole kõige parem.
Ja siis tuli üks auto. Carlos istus juhi kõrval, ta nägu oli väga kahvatu ja tõsine.
Saime teada, et mu sõber on raskelt haige, suhkruhaige.  Ta peab pidevalt
rohtusid võtma, vajaduse korral ennast süstima.
Varahommikul läks Carlos järve äärde jalutama, aga jättis oma ravimid, veepudeli ja mobiil-
telefoni telki. Jalutuskäigul hakkas Carlosel halb.  
Õnneks märkas üks võõras autojuht tee ääres Carlost. Ta aitas poisi autosse ja tõi laagrisse.
Mind vaevab siiani küsimus miks varjas Carlos oma tõsist haigust? Miks ei usaldanud Carlos 
mind, oma sõpra? Kas ta kartis, et keegi hakkab teda narrima? Kas see on tõeline sõprus, kui 
sõbrad ei usalda teineteist? Mida ma pean endas muutma? Kas ma tegin midagi valesti?
Ma olen solvunud ja kurb. Ma tahan Carlost aidata. Aga kuidas? 
Mida ma pean tegema? Mida Sina minu olukorras teeksid? 

Mart

7. LOE VEEL KORD MARDI 
KIRJA JA LEIA VASTUSED 
KÜSIMUSTELE JUTUTÄHE 
JÄRGI.

8. LOE MICHAELI SOOVITUSI. 
MÄRGI, MILLEGA SA OLED
NÕUS, MILLEGA MITTE, PÕHJENDA. 

Mart!

Aitäh usalduse eest. Vastan Sulle kohe. 
Minu soovitused Sinule:
Mõtle, kas sinu mure põhjuseks ei ole erinevad emakeeled?
Võib olla Carlos ei mõista, kui tähtis ta sulle on? Räägi temaga.
Carlos on hispaanlane, võib olla hispaanlased ei räägi teistele oma tervisest, oma haigustest. 
Räägi kindlasti Carlosega otsekoheselt ja avameelselt!

9. RÜHMATÖÖ. 
Mis sina arvad, miks Carlos ei rääkinud oma haigusest?

Otepää

Haapsalu

Rakvere

Kohtla-Järve

Tartu

Põlva

Paide

Rapla

Vil jandi

Kuressaare

Kärdla

Narva

Jõgeva

Tal l inn

Valga

Pärnu

Tõeline 
sõprus algab 
usaldusest.

Millega sõidavad 
lapsed ekskursioo-
nile?

Kuidas lugu lõpeb?

Miks on
Carlose parim 
sõber õnnetu?

Kuhu sõidavad õpilased?

Kus õpilased ööbivad?Mis juhtub laagris?
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MAIKUU TEISEL PÜHAPÄEVAL TÄHISTAME EMADEPÄEVA.

EMADEPÄEV 17
1. KUULA JA LOE LAULU SÕNU KAASA.

2. LOE KUTSET, VASTA KÜSIMUSTELE.
1. Mis toimub koolis?
2. Millal toimub kontsert? 
3. Kes tulevad kontserdile?
4. Missuguse näidendi esitavad 4a klassi õpilased?
5. Mida huvitavat on lapsed veel valmistanud?

3. LOE.
Kutse
Kallid emad ja vanaemad!
Me ootame teid emadepäevakontserdile neljapäeval, 7. mail.
Kontserdi algus 18.30

Kavas:
Esinevad solistid ja lastekoor, pillimehed, võimlejad.
Kontserdi lõpus esitavad 4a klassi õpilased näidendi „Sipelgakuninganna Siri“.
Kaheksanda klassi õpilased on katnud maitsva teelaua.

4. KIRJUTA KUTSE TEKST PUHTALE LEHELE JA KUJUNDA KUTSE.

5. LOE TEATEID KOOLI 
TEADETETAHVLILT. 
ÜTLE, MISSUGUSED 
ÜRITUSED 
KIRJUTAKSID SINA 
OMA MÄRKMIKUSSE. 

6. LOE, MISSUGUSED 
KOOLIVAHEAJA 
ÜRITUSED ON SINU 
KOOLI TEADETE 
TAHVLIL.

Iga päevaga muutub midagi.
Koolivaheaeg on varsti käes! Hurraa!

Suvi annab meile palju võimalusi kohtuda. 

Laulupeo peaproovid algavad reedel, 12. juunil kell 12.00
Tantsurühmade proov toimub kolmapäeval, 10. juunil kell 10.00

Jaanituli on 23. juunil Linnamäel
Keelelaager toimub  Valgamaal, Sangastes 15. juulil

Spordilaager algab 10.augustil Otepääl

Metsa- või paadimatk – helistada Johannesele 5321 755

Ilusat koolivaheaega! Kohtume jälle esimesel septembril!

Südamlikult

E- ma,  kal - lis        e  -  ma,         o - led nõn  -  da       hea,

pa- nen     si - nu        sül  -   le          o - ma     väik- se     pea.

Em Em Em Am7B B

Am AmEm C B7 Em

Ema, kallis ema, oled nõnda hea,
Panen sinu sülle oma väikse pea.

Käsi nõnda pehme, nõnda selge silm,
Süda hell ja avar, armurikas ilm.

Ema, kallis ema, kui saan suureks kord,
Küll siis sinu hoole tasun tuhatvõrd. 

Sõnad kirjutas Ada Oengo-Juhanson
Muusika kirjutas Miina Härma
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NÕRGEMAID PEAB KAITSEMA!

HOIAME JA KAITSEME LOODUST!

Sipelgad ja inimesed on välimuselt väga erinevad. Nende elu-
korralduses on aga üllatavalt palju sarnast.

7. LOE, LEIA LAUSED SIPELGATE JA INIMESTE 
ELUVIISI SARNASUSEST. JOONI NEED ALLA.

Metsakuklaste elust
Kuklased ehitavad oma suured pesad okastest ja rohukõrtest. Pesa-
kuhilad võivad olla kuni kaks meetrit kõrged. Maa all on toad, mis 
ulatuvad kuni poolteise meetri sügavusele liiva sisse.
Kuhila sees on soe, seal elavad emasipelgad. Neid nimetatakse
kuningannadeks. Nende ülesandeks on munemine. Munadest kooru-
vad vastsed. Ühes pesas võib olla kuni tuhat emasipelgat. Amm-
sipelgad toidavad noori sipelgaid nagu emad väikesi lapsi.
Sipelgatel on organiseeritud tööjaotus. Pesa sees töötavad koristajad 
ja pesakaitsjad. Pesast väljas töötavad ehitajad ja toidutoojad.
Kuklaste pesade vahel on ühendusrajad. Kui ühes pesas on toitu 
vähe, toovad toidutoojad seda naaberpesast. 
Kuklased kaitsevad oma kodumetsa kahjulike putukate eest. Nad on 
meie metsade sanitarid.
Metsakuklased on looduskaitse all. Nende pesi ei tohi lõhkuda.

9. VASTA KÜSIMUSTELE.
Mitu jalga on sipelgal?
Kus elavad emasipelgad?
Kuidas kannavad sipelgad okkaid ja toitu pessa?
Miks kutsutakse sipelgaid metsasanitarideks?

8. LAULAME KOOS
Viis: Me meistrimehed oleme
Laul näidendist „Sipelgakuninganna Siri“

Me meistrimehed oleme 
Me meistrimehed oleme ja tööd me hästi tunneme!
Ehitame pesa, ehitame pesa, suure uhke pesa. 
Okkaid kokku veame, raage kokku veame.
Nii me pesa teeme.
Tööle, tööle, tööle, 
üks, kaks, kolm.
Tule mulle appi,
Üks, kaks, kolm.
Hoia minu palki,
Tule, tule, siia,
Meil on vaja viia
Naabritele piima.
Ma minna ei saa mitte
Mina hoian titte.

Suvine koolivaheaeg on
parim aeg, et hoida loodust.



Mägede harjadel kumamas 
koit.Taevasse tõusku me 
lootuse loit ...
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PÕLVEST PÕLVE ON EESTI RAHVAS EDASI KANDNUD LAULU- JA PILLIMÄNGU TRADITSIOONE. LAULUPIDUDE VAHEL HARJUTAVAD JÄRGMISE 

LAULUPEO REPERTUAARI MUDILAS- JA LASTEKOORID, NOORTEKOORID, MEES-, NAIS- JA SEGAKOORID, TANTSIJAD  JA ORKESTRID.

EESTLASTE LAULU- JA TANTSUPEOD18

1. LOE, JOONI ALLA LAUSED, MILLE SÕNUM ON SULLE TUTTAV.
Eestlasi tuntakse kui laulurahvast. Laulavad suured ja väikesed, noored ja vanad. Laulupeo traditsioon 
Eestis on juba rohkem kui sada kolmkümmend aastat vana. Esimene üle-eestiline laulupidu toimus
Tartus 1869. (tuhande kaheksasaja kuuekümne üheksandal) aastal.
Tänapäeval toimub üldlaulupidu Tallinna Lauluväljakul. Iga laulupidu algab laulupeo rongkäiguga ja 
tule süütamisega lauluväljakul. Lauljad ja tantsijad liiguvad puhkpillimuusika saatel rongkäigus laulu-
väljakule. Igal maakonnal ja linnal on oma lipp ja vapp.
Üldlaulupeost võtab osa rohkem kui kolmkümmend tuhat lauljat, nende hulgas on palju külalisi:
lätlased, leedulased, venelased sakslased ja teised.
Rongkäiku saadavad pealtvaatajad, paljudel on seljas oma kodukoha rahvariided. 
Laulupidu algab ühislauluga „Koit“. Lõpulaul on „Mu isamaa on minu arm“, mille sõnade autoriks on 
Lydia Koidula ja viisi kirjutas meie lauluisa Gustav Ernesaks. Selle laulu esitavad ühendkoorid ja kaasa 
laulab kogu rahvas lauluväljakul.
Kui sa tahad meie laulupeost rohkem teada saada, siis leiad informatsiooni internetist.

3. KUULA JA LAULA KAASA. 

Mu isamaa on minu arm

Mu isamaa on minu arm,
Kel südant andnud ma,
Sul laulan ma, mu ülim õnn,
Mu õitsev Eestimaa!
Su valu südames mul keeb,
Su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb,
Mu isamaa!

Lydia Koidula

2. LOE, VALI VASTAMISEKS ÜKS 
JUTUTÄHE KÜSIMUS.

Miks tuntakse 
Eestit kui 
laulurahvast? 

Millal toimus esime-
ne üldlaulu- ja tantsu-
pidu?

Kui vana on laulu-
pidude traditsioon?

Kes võtavad 
osa laulu-
peost?

Kui palju on lauljaid 
laululaval?

Mida võib näha 
rongkäigus?



39

JÕULUD ON TALVINE PÖÖRIPÄEV, JAANIPÄEV ON SUVINE PÖÖRIPÄEV JA AASTA KÕIGE PIKEM PÄEV.

JAANIPÄEV – SUVINE PÖÖRIPÄEV 

5. LOE TEKSTI JA KIRJUTA JAANIPÄEVA KOHTA NELI KÜSIMUST.
Vanadele eestlastele oli jaanipäev päikese püha. Iidsetest aegadest on 23. juunil tehtud jaanituld, et anda 
päikesele jõudu edasi paista. Et tule mõju oleks suurem, tehti jaanituli tavaliselt künkale või tõsteti 
kõrge posti otsa põlev tõrvatünn. Kui tuli oli süüdatud, algas selle ümber pidutsemine, mis tavaliselt 
kestis hommikuni. 
Tantsiti, lauldi, mängiti, kiiguti, võisteldi.
Vanad eestlased uskusid, et jaaniööl on liikvel võlujõud. Kõige enam loodeti leida sõnajalaõit, mis pidi 
tooma armastuseõnne.
Tütarlapsed punusid jaanipärga. Usuti, et jaanipärg kaitseb haiguste ja õnnetuste eest.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. HARJUTA JA LOE TEKSTI ILMEKALT.
ÖÖBIK ja Lilled
Anton Hansen Tammsaare

Ilusal kevadel laulis metsas . Samal kevadel hakkasid seal ka õitsema. Kui  

neid ilusaid  nägi, mõtles ta: „Nad õitsevad ainult sellepärast nii ilusasti, et mina laulan.“

Ja 
  

laulis veel ilusamini. Aga , kes 
 

 laulu kuulsid, mõtlesid: „Ta laulab ju ainult 

sellepärast nii ilusasti, et meie õitseme.“

Ja  õitsesid veel ilusamini.

7. LEIA VASTUS, MIKS LAULAB ÖÖBIK NII ILUSASTI.

4.  VAATA PILTI, LOE TUTTAVAID SÕNU.

3. KUULA JA LAULA KAASA. 

Mu isamaa on minu arm

Mu isamaa on minu arm,
Kel südant andnud ma,
Sul laulan ma, mu ülim õnn,
Mu õitsev Eestimaa!
Su valu südames mul keeb,
Su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb,
Mu isamaa!

Lydia Koidula
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KORDAMINE ON TARKUSE EMA19
1. ANALÜÜSI JA HINDA ISE OMA LUGEMISOSKUST. 

2. PAARISTÖÖ. ARUTAME KOOS. 
1. Kas mardid jooksevad märtsis, novembris või 

veebruaris?
2. Kas öösel paistab päike või kuu?
3. Kas mardihane süüakse vastlapäeval või jõulude 

ajal?
4. Kas Eestimaa asub mere või ookeani kaldal?
5. Kas Eesti Vabariigi pealinn on Tartu või

Tallinn?
6. Kas Eesti Vabariigi sünnipäev on juunis,

augustis või veebruaris?
7. Kas emadepäev on juunis, augustis või mais?
8. Kas eesti tähestikus on kaks, neli või viis täppi-

dega tähte?
9. Kas isadepäev on mais, juunis või novembris?
10.Kas vastlakukkel on magus või soolane? 

3. MÕISTATA. VASTUSE LEIAD LOETELU 
HULGAST. 

PAJU RAAMATU KUU VIGUR UNI HUNDI 
HÄDA PÄEVA
1. Missugust mütsi ei panda pähe?
2. Missugune vares ei ole lind?
3. Missugune koi oskab lugeda?
4. Missuguse sirbiga ei saa lõigata?
5. Missugune nui kasvab?
6. Missugust vänta ei aeta ringi?
7. Missugused tibud ei piiksu?
8. Missugune koer ei haugu?

Minu teadmised ja oskused
Tean ja oskan  

väga hästi hästi pean veel 
harjutama

Tean peast eesti tähestikku. See võimaldab mul sõnaraamatutest 
kiiresti informatsiooni leida.
Oskan lugeda õigesti oma klassi õpilaste nimekirja.

Oskan lugeda teateid kooli teadetetahvlilt ja saan neist aru.

Oskan oma emakeeles lugeda.

Oskan eesti keeles lugeda ja saan aru õpikute tekstidest.

Oskan lugeda ja saan aru õpiku ülesannete töökorraldustest.

Oskan leida informatsiooni  teatmeteostest, internetist.

Oskan lugemistekstide kohta abi küsida õpetajalt ja kaasõpilastelt. 

Oskan lugeda tänavate ja asutuste nimesid, saan aru liiklusmärkidest.
Oskan lugeda ja saan aru  kutsekaartide, õnnitluskaartide ja meilide teksti-
dest.
Tunnen meie kooli ja klassi reegleid.

Tekstide sisust arusaamisel toetun suhtlussituatsioonile, sõna-
varale ja grammatikale. See aitab aru saada, kes mida teeb, mis 
toimub, toimus, kuidas ja miks see juhtub või juhtus, kus ja millal 
see toimub või ei toimu.

Saan aru ankeetide ja küsitluslehtede tekstist ja oskan neid täita. 

Oskan lugeda trükitud ja käsitsikirjutatud tekste.

Oskan lugeda tähtsaid telefoninumbreid: politsei-, päästeameti ja 
usaldustelefoni numbreid.
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HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS

KÜMME SAMMU LÄBI LUGEMIKU “LOEME KOOS”
MEENUTA JA  KUI VAJA, VAATA JÄRELE. LISA KA LEHEKÜLJE NUMBER.

1. Esimese klassi õpilastele kingitakse esimesel koolipäeval 
_________________________________________________________. Lk ______
2. Eestis võib sööjatele soovida „Head isu!“ või ___________________. Lk ______
3. Tühi kõht _______________________________________________. Lk ______
4. Kui sa oled õppimisest väsinud, siis __________________________
_________________________________________________________. Lk ______
5. Mardid ja kadrid soovivad perele ____________________________
_________________________________________________________. Lk ______
6. Jõulupühadel on Eestis kombeks süüa ________________________
_________________________________________________________. Lk ______
7. Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind, paekivi on Eesti rahvuskivi,
_________________________________________ on Eesti rahvuslill. Lk ______
8. Hädaabi number on _______________________________________. Lk ______
9. Esimene üle-eestiline laulupidu toimus ________________________.  Lk ______
10. Jutustuse „Ööbik ja lilled“ autor on __________________________. Lk ______

U- Me oleme terve aasta üheskoos eesti keelt õppinud. On 
sul nüüd lugemine eesti keeles hästi või väga hästi selge? 
Või pead sa veel peegli ees harjutama?

G- Harjutamine teeb meistriks! Kindlasti on vaja pidevalt 
korrata. Kuid ma tean juba palju asju. Ma tean näiteks,  et 
eesti keeles loetakse nii, nagu kirjutatakse.

U- Mida sa veel tead või oskad?
G- Ma saan hästi mõistatustest aru, ma oskan isegi ristsõnu 

lahendada. Ma tean Eestimaast ja Eestimaa kommetest ja 
tavadest palju! Ja oskan ka laulda eesti keeles!

U- Aitäh, Gogo, selle eest, et sa õpetasid mind heast lõuna-
söögist lugu pidama. Ma ei pirtsuta enam toiduga. Õpilas-
te käest sain teada palju toredaid õppimisnippe, mida ma 
nüüd ise kasutan. Sinuga koos õppides olen ma õppinud 
eesti keelt lõbusamalt õpetama. 

G- See on tõesti nii. Sa oled mind palju aidanud, sa oled
suurepärane õpetaja! Aitäh!

U- Aga mida mõtlevad lapsed meist? Küsime nende käest.
G- Õigus, jätame neile paar rida, las nad kirjutavad siia.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

U- Küsime nüüd laste käest, mida nad said teada sellest
lugemikust?




