3. MINA JA PEREKOND
3.1. SUURPERE JA VÄIKE PERE
Loe.
Pered on erineva suurusega. Pere võib olla suur või väike. Väikses
peres on 1 või 2 last. Suures peres on 3 või rohkem last.

1. Milline on suur-pere? Milline on väike pere?
Ühenda sõna õige pildiga.

suur-pere

väike pere
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Loe.
Suures peres elasid koos vana-ema, vana-isa, ema, isa ja lapsed.
Suur-pere vanasti võis välja näha selline:

2. Leia pildilt pere-liikmed. Ühenda joonega sõna ja inimene pildil.
vana-ema

vana-isa

ema
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isa

laps

3. Vaata erinevaid pere-pilte.

Nimeta suuliselt, kes on nendes peredes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Arutle õpetajaga.
Milline neist on suur-pere? Milline väike pere?
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5. Milline pere-kond on sinu perele sarnane? Vali number 1–8.
1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

ÕED JA VENNAD, TÄDID JA ONUD
Sa tunned erinevaid pere-liikmeid:
ema, isa, lapsed, vana-ema, vana-isa.
Lapsed võivad olla pojad või tütred.
Aga kes on õde? Kes on onu?

Loe.
VEND
ÕDE

VEND

VEND

VEND

ÕDE

Ühe pere lapsed on õed-vennad.
Poisid on teine-teisele vennad.
Poisid on ka tüdrukutele vennad.
Tüdrukud on teine-teisele õed.
Tüdrukud on ka poistele õed.

6. Vaata pilti. Vasta küsimusele numbriga.
Mitu venda on selles peres? .........
Mitu õde on selles peres? .........
Mitu tütart on peres? .........
Mitu poega on peres? .........
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Loe.
Sinu emal võib olla õde või vend. Sinu isal võib olla õde või vend.
Kui su vanemal on õde, siis on ta sulle tädi.
Kui su vanemal on vend, siis on ta sulle onu.

Mari

Kaupo
Mari ema

Mari tädi

Kaupo isa Kaupo onu

TÄDI on ema või isa õde.

ONU on ema või isa vend.

7. Loe laused. Jooni õige vastus.
1. Tädi on ema või isa õde / vend.
2. Onu on ema või isa õde / vend.
3. Minul on 0 / 1 / 2 / 3 / 4 tädi.
4. Minul on 0 / 1 / 2 / 3 / 4 onu.

8. Kes on pere-liikmed? Järjesta tähed. Ühenda joonega.
SAI						EMA
EDÕ						ISA
DENV					ÕDE
AME						VEND
GEPO					TÜTAR
TARTÜ					POEG				
MAE-VANA				VANA-EMA	 
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