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4.5. KORDAMINE

1. Loe, miks on Eestis hea elada. Ühenda sobiv pilt ja lause. 

Mulle meeldib Eestis elada, sest ...

2. Loe laused. Kirjuta lünka õige sõna. 
     lossis          tark          president

1. Eesti kõige tähtsam inimene on ..................................... .
2. President peab olema väga ..................................... . 
3. President elab ja töötab Kadri-oru ..................................... . 

mu pere elab siin.

mu sõbrad elavad siin.

siin on väga ilus loodus.

talvel on palju lund ja 
ma saan suusatada.
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3. Vaata pilte. Millist tööd teeb president? Märgista sobivad pildid.

4. Kus asuvad Eesti naabrid? Kirjuta kaardile Eesti naaber-riigid. 
 ROOTSI         SOOME         VENEMAA         LÄTI

ravib inimesi

reisib,  
külastab teisi riike

kohtub inimestega

ehitab maju õpetab lapsi

kiidab inimesi, kes on Eesti 
riigi jaoks head teinud

Need kaks shutterstocki pilti on 
juba ostetud!

EESTI
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5. Loe laused. Paranda vead. Tõmba vale sõna maha ja kirjuta õige.

1. Eesti pea-linn on Tartu.

2. Eesti kõige suurem linn on Tallinn.

6. Milline lipp sobib Eesti lipuks? Tõmba sellele ring ümber.  
Värvi see õigete värvidega ära. 

7. Vaata Eesti vappi. Lõpeta selle järgi laused.

Eesti vapi värv on ..................................... .
Eesti vapi peal on kolm ..................................... .
Lõvide värv on ..................................... .



48

8. Igal riigil on oma hümn. Kuula digi-õpikust kolme hümni.  
Milline neist on Eesti hümn? 

1. Kas see on Eesti hümn?    JAH        EI
2. Kas see on Eesti hümn?      JAH        EI
3. Kas see on Eesti hümn?   JAH        EI

9. Kirjuta pildi juurde õigesse kohta sobivad märk-sõnad. 

     pikk harkis saba          valge kõht          mustad tiivad
 

10. Loe laused. Kirjuta lünka õige sõna. 

       sinised          põllul          rukki-lill 

1. Eesti rahvus-lill on ..................................... . 
2. Rukki-lilled kasvavad ..................................... .
3. Rukki-lille õied on ..................................... .
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11. Vaata pilte. Millised on Eesti sümbolid?  
  Märgista sobivad pildid.
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12. Ühenda püha õige aasta-ajaga. 

TALVKEVAD SUVI SÜGIS

13. Ühenda joonega oma-vahel püha ja sellega sobiv toit.

 

VOLBER

JAANI-PÄEV

MARDI-PÄEV KADRI-PÄEVJÕULUD

VASTLA-PÄEVEESTI SÜNNI-PÄEV

VASTLA-PÄEV

JAANI-PÄEV

JÕULUD

EESTI SÜNNI-PÄEV


