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3.2. MINU PERE

töö = koht, kus inimene töötab ja teenib raha

Loe ja kuula.
Kõikidel inimestel on oma pere. Pere-liikmetel on erinevad 
ülesanded. Inimesed töötavad erinevates kohtades. Vahel mõni 
pere-liige ei käi tööl. Kui peres on sündinud beebi, siis jääb ema või 
isa koju. Sel juhul on ta kodune. Ta hoolitseb beebi eest.

Kadri ema töötab             Marko on õpilane.            Pille on kodune.  
apteegis.

1. Arutle õpetajaga.

1. Mis ameteid sa tead? 
2. Mis tööd teevad sinu vanemad?
3. Millist tööd tahaksid sina teha? 

2. Kirjelda oma peret. Jooni või kirjuta vastused.
Elan koos emaga / isaga / vana-emaga / vana-isaga / õega /  
vennaga / onuga / tädiga. Mul on (mitu?) ........ õde ja (mitu?) ........ 
venda. Meie peres on / ei ole lemmik-loom(a). Ta on kass / koer 
/ hamster / rott / merisiga / jänes / tuhkur / papagoi / kilpkonn / 
......................... . Minu peres on kokku (mitu?) ........ liiget.  
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3. Mida teevad sinu pere-liikmed? Täida tabel.

Näide.

PERE-LIIGE
TÖÖL / KOOLIS / LASTE-AIAS /  
KODUNE / PENSIONIL

ema töötab

PERE-LIIGE
TÖÖL / KOOLIS / LASTE-AIAS /  

KODUNE / PENSIONIL

mina

ema

8. Mida te koos perega teete? Täienda skeemi. 
Vali kolm tegevust tabelist. Kirjuta need joonte otsa. 
Lisa kahe joone juurde veel kaks tegevust.

reisime teeme trenni käime poes teeme süüa matkame

loeme koristame kuulame 
muusikat vaatame filmi mängime 

laua-mänge

MINU PERE  
TEGEVUSED

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

SÖÖME

on pensionil =  
on vanadus-puhkusel, 
enamasti ei käi tööl
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NIMI JA VANUS

Loe.
Iga päev sünnib maailmas palju lapsi. Vanemad panevad lapsele 
alati nime. Nimi on see, mille järgi inimest kutsutakse. 
Vanus näitab, mitu aastat oled elanud.
 
 

2018. aastal sündis Eestis palju lapsi. Vaata tabelist, mis nimesid 
pandi lastele kõige rohkem.

4. Loe nimed. Kirjuta, kummad on poiste, kummad tüdrukute nimed.

................... NIMED ................... NIMED

Karl 
Robin 
Hugo 
Rasmus 
Mattias 
Oliver 
Oskar 
Aron 
Henri 
Nikita

Sofia 
Mia 
Maria 
Eliise 
Laura 
Nora 
Emily 
Mirtel 
Milana 
Emma

Populaarseimad nimed 2018. aastal Eestis. https://raseduskalkulaator.ee/laste-nimed/

NIMI

Hei! Mina olen Laura. 
Olen 10-aastane. 

VANUS
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5. Vasta küsimustele.

1. Mis on sinu nimi?  Minu nimi on ......................... .
2. Kui vana sa oled?  Ma olen ........-aastane.

6. Arutle perega, kuidas sina omale nime said.

7. Vaata pilte. Leia beebi, õde, vana-ema. Ühenda joonega sõna ja 
pilt. Kui vanad nad on? Kirjuta vanus pildi alla kasti sisse.  

 a = aasta      1a = ühe-aastane                

beebi            õde            vana-ema

Vanus:


