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1. KÄITUMINE JA SUHTLEMINE 

1.1. MINU VÄLIMUS

ühte nägu  =  sarnane välimus

Loe ja kuula. 
Inimesed näevad erinevad välja.  
Näiteks sõbral on lokkis juuksed.  
Aga minul on sirged juuksed.  
On inimesi, kellega me oleme sarnased. 
On inimesi, kellega me oleme erinevad. 

1. Loe ja vaata pilte. Ühenda joonega sõna ja õige pilt. 

LÜHIKE    

PIKK
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LÜHIKESED  
JUUKSED

PIKAD 
JUUKSED

LOKKIS  
JUUKSED

SIRGED 
JUUKSED

PRUUNID  
SILMAD

SINISED  
SILMAD

2. Milline on sinu välimus? Jooni õige vastus.

Ma olen lühike / pikk.
Mul on lühikesed / pikad juuksed.
Minu juuksed on sirged / lokkis.
Minu juuksed on heledad / tumedad. 
Mul on sinised / rohelised / hallid / pruunid silmad.
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Loe ja kuula. 

Ma hoolitsen oma välimuse eest.

 Ma pesen end sageli.

 Ma pesen 2 korda päevas hambaid.

 Ma kammin juukseid.

 Ma lõikan küüsi, kui need on pikad.

 Ma kannan puhtaid riideid.

Hea on olla puhas! 

           

3. Loe. Värvi õiged laused roheliseks. 

    

        Karl on puhas. 

Tal on määrdunud riided.

Tema käed on pestud.

Küüne-alused on puhtad.

Tema sokid haisevad.

Tal on puhtad riided.

Juuksed on kammitud.
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4. Kumb poiss on Karl? Kirjuta nimi õige pildi alla. 

            ………………….                  ………………….

5. Tahan olla puhas. Mul läheb vaja …
 Tõmba ring ümber sobiva pildi.  

      
     

ŠAMPOON
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6. Loe ja kuula. Otsusta, kas lause on õige või vale. Märgi X.
 Ütle vale lause õigesti.

  LAUSE ÕIGE VALE

1. Ma ei pea enda eest hoolitsema.

2. Juukseid tuleb lõigata. 

3. Kannan ühte pluusi terve nädala.

4. Hambaid saab pesta hamba-harjaga.

5. Pesen hambaid neli korda päevas.

6. Kasutan keha pesemiseks nuustikut.

7. Ma lõikan küüsi suurte kääridega.

7. Arutle õpetajaga.

1. Millal sa pesed hambaid? 
2. Mis juhtub juustega, kui neid ei kammi?
3. Kui tihti sa käid ennast pesemas?
4. Millal on vaja riideid pesta?

 Ma hoolitsen enda välimuse eest.

 Ma vahetan iga päev riideid.

 Ma pesen ennast sageli.

 Ma tahan olla puhas!


