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4.3. EESTIMAA SÜMBOLID

Riigi tunneme ära sümbolite järgi. Sümbolid on lipp, vapp, hümn, 
rahvus-lind ja rahvus-lill. 

LIPP

Loe.
Eesti lipu värvid on sinine, must ja valge.  
Värvidel on oma tähendus.
Sinine tähistab Eesti sinist taevast.
Must tähistab Eesti musta mulda.
Valge tähistab valget lund. 

Lipud lehvivad ... 

      Eesti sünni-päeval     laulu-peol

          jaani-päeval  spordi-võistlustel
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1. Vaata kahte pilti. Loe küsimused. Lõpeta vastused.

1. Mis on esimesel pildil sinine? Pildil on sinine ............................ .
2. Mis on esimesel pildil must? Pildil on must ............................ .
3. Mis on esimesel pildil valge? Pildil on valge ............................ .

2.  Milline lipp sobib Eesti lipuks? Märgista õige lipp.  
Värvi see õigete värvidega ära. 
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VAPP

Loe.
Eesti vapp on kuldset värvi. 
Vapile on joonistatud kolm sinist lõvi. 

3. Milline on Eesti vapp? Märgista õige.

 

4. Loe laused. Kirjuta lünka õige sõna. 

1. Eesti vapp on ................................... (valget / kuldset) värvi.
2. Eesti vapil on kujutatud .................................. (hobuseid / lõvisid). 
3. Eesti vapil on ................................... (kolm / neli) lõvi. 
4. Lõvid on ................................... (pruunid / sinised). 

5. Värvi ise Eesti vapp.  
Kasuta õigeid värve. 
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HÜMN

Loe.
Igal riigil on oma hümn. 
Hümn on riigi jaoks kõige olulisem muusika-pala. 
Eesti hümn on „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“. 
Meie hümnil on sõnad. Meie saame seda kaasa laulda. 

Hümni laulame ...

 esimesel kooli-aktusel            kui tähistame Eesti sünni-päeva

 kui eesti sportlased võidavad

Hümni laulmise ajal on viisakas seista püsti ja võtta müts peast. 
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6. Kaks poissi laulavad hümni. Kumb poistest käitub õigesti? 
Märgista.

7. Loe laused. Kirjuta lünka sobivad sõnad. 

1. Hümni laulame ................................... (püsti seistes / istudes). 
2. Kui laulad hümni, pead ära võtma  .......................... (jope / mütsi). 

8. Kuula digi-õpikust Eesti hümni ja vasta küsimusele. 
Mis on Eesti hümni pealkiri? Märgista õige vastus.

1. „Mu koduke on tilluke“
2. „Mu isamaa, armas“
3. „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“

SUITSU-PÄÄSUKE

Loe. 
Eesti rahvus-lind on suitsu-pääsuke.  
Suitsu-pääsuke rändab sügisel soojale maale.  
Tagasi Eestisse tuleb ta kevadel. 
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Suitsu-pääsukesel on ...

Suitsu-pääsuke on väike lind. 

9. Kuula digi-õpikust suitsu-pääsukese laulu ja vasta küsimusele. 

Kuidas suitsu-pääsuke laulab?
1) prääksub
2) vidistab
3) kukub

10. Milline neist on pääsukese saba? Märgista õige.

mustad tiivad

pikk harkis saba valge kõht

noka ümbert punane
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11. Vaata pilte. Leia suitsu-pääsukesed. Märgista õiged pildid.

12. Värvi ise suitsu-pääsuke. Kasuta õigeid värve.
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RUKKI-LILL

Loe. 
Eesti rahvus-lill on rukki-lill. Rukki-lill kasvab põllul. 
Rukki-lille õied on sinised. 

Rukki-lilledest ...

    koguvad mesilased nektarit saame teha teed

saame teha ilusaid pärgi
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13. Vaata pilte. Leia rukki-lill. Märgista.

 

14. Värvi ise rukki-lill. Kasuta õigeid värve.


