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3.3. HOOLIN OMA PEREST

Pere on iga inimese jaoks väga tähtis.  
Oma peret tuleb hoida.  
Pere-liikmed aitavad üksteist.

Loe ja kuula. 
Madli oli emaga kahekesi kodus. Ema oli just pere riided ära 
pesnud. Riideid oli palju. Need oli vaja õue kuivama viia. 
Ema läks Madli juurde.

EMA: „Madli, kas tuled appi pesu riputama?“
MADLI: „Miks mina? Ma ei viitsi. Mul on telefonis mäng pooleli.“
EMA: „Mul on abi vaja. Me kõik peres aitame üksteist.  
 Mina tegin hommikul teile süüa. Mida isa täna on teinud?“
MADLI: „Isa tõi puid tuppa.“ 
EMA: „Kuidas vend meid aitas?“
MADLI: „Ta aitas nõusid pesta.“
EMA: „Kuidas sina meid täna aidanud oled?“
MADLI: „Ei olegi. Hea küll, ma tulen.“
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1. Lõpeta laused. Vali õigele vastus. 

1. Ema palus Madlit appi, sest ... 
 1) pesu oli vähe.
 2) pesu oli palju. 
 3) pesu oli must.

2. Madli mossitas, sest ...
 1) tal oli õppimine pooleli.
 2) tal oli joonistamine pooleli.
 3)  tal oli telefonis mäng pooleli.

3. Ema sai tüdruku appi nii, et ...
 1) ta ütles, et igal pere-liikmel on oma töö.
 2) ta ostis talle kommi.
 3) ta andis Madlile raha.

4. Peres tuleb üksteist aidata, sest ...
 1) vanaema käseb.
 2) nii on peres kõigil hea olla.
 3) nii saab rikkaks.

2. Loe. Otsusta, kas tegija arvestab teistega või mitte.  
Jooni õige vastus.

Laura ostis paki komme.  
Ta hakkas neid kodus sööma. 
Tüdruk pakkus komme ka teistele. 
Ta arvestab / ei arvesta oma perega.

1.
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Lapsed istuvad auto taga-istmel.  
Kaks õde laiutavad.  
Vennal on kitsas istuda.
Õed arvestavad / ei arvesta vennaga.

 

Karl on kõik oma riided nagidesse pannud. 
Ühtegi vaba nagi ei ole.  
Teistel ei ole oma jopede jaoks ruumi.  
Karl arvestab / ei arvesta teistega.

Ele-Riin katab õhtu-söögiks laua. 
Ta paneb nõud endale ja teistele. 
Ele-Riin arvestab / ei arvesta teistega.

Sünni-päeva-lauas jagatakse kartuleid. 
Rando tõstab kõik kartulid oma  
taldrikule. Teised jäävad ilma.
Rando arvestab / ei arvesta teistega.

Kui sa arvestad teistega, siis on kõigil hea olla.

4.

3.

2.

5.
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KOHUSTUSED

Perel on kodus omad kohustused: 

	 	prügi välja viimine,

	 	elektri-pirni vahetamine,

	 	söögi valmistamine,

	 	koristamine.

Nendega tegelevad tavaliselt ema või isa. Lapsed abistavad vane-
maid nendes kohustustes. 

Kohustused tuleb perel ära teha. Siis on perel rohkem vaba aega. 

Vabal ajal saab:

 

 laua-mänge mängida          kinos käia 

 matkata sporti teha
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3. Mis on sinu kohustused peres? Märgi  sisse X.

  söögi tegemine  laua katmine  

  nõude pesemine    oma toa koristamine  

  pesu riputamine  pesu triikimine

 lemmik-looma eest hoolitsemine   prügi välja viimine

2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

1.


