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1.5. VALETAMINE

Loe ja kuula.
Juss jõudis koolist koju. Köögis ootas teda isa. 

küsis: „Juss, kust sa tuled?“

Juss läks näost punaseks. 

vastas: „Koolist.“

ütles: „Sa valetad. Õpetaja helistas mulle. Ta ütles,  
et sind ei olnud täna koolis. Kus sa olid?“

hakkas nutma: „Ma...Ma... Mari kutsus mu külla.  
           Me mängisime video-mänge.“

vastas rahulikult: „Juss, koolist ei tohi puududa.  
Ja valetada ei ole ilus.“

ütles: „Jah, tean. Ma luban, et ma enam nii ei tee.“

1. Lõpeta laused. 

1. Juss pidi minema kooli, aga läks Mari juurde.
 Juss käitus ............................ (õigesti / valesti). 
2. Juss valetas isale.
 Juss käitus ............................ (õigesti / valesti). 

Mina olen  
Juss.

Mina olen  
Jussi isa.
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2. Vaata pilte ja loe. Tõmba ring ümber piltidele,  
kus on näidatud õige käitumine. 

 

Juss mängis video-mänge.              Juss õppis koolis.

Juss räägib tõtt.                              Juss valetas.

3. Vaata pilte ja loe. Mis juhtub, kui valetada? 
 Kuidas tüli lõpetada? Tõmba sobivale vastusele ring ümber.

Juss on isa  
peale pahane.

Juss valetab. Juss ei tunnista 
isale, et ta valetas.

Isa pahandab Jussiga.

Isa ja Juss lepivad kokku. 
Juss ei valeta enam.
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4. Vaata pilte ja loe. Mis juhtub, kui tunnistada vale üles?

5. Loe vana-sõna. 

Valel on lühikesed jalad.

 Mida see vana-sõna tähendab? Värvi õige vastus.

1. Valel on lühikesed jalad nagu taksi-koeral.

2. Tõde tuleb alati välja.

6. Lõpeta laused. 

Aus inimene ................................. (valetab / räägib tõtt).
Valetamine toob kaasa ................................. (pahandust / rõõmu). 

Juss valetab. Juss räägib 
isale tõtt.

Isa saab teada, et Juss valetas 
= isa pahandab Jussiga.

Isa palub Jussil enam mitte valetada. 
Nad lepivad ära. 
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7. Vaata pilte ja loe. Vali sobilik vastus.  
Tõmba sellele ring ümber. 

8. Moodusta laused. 

1. Ma mängisin (kus?) ............... .
2. Jätsin tegemata (mille?) ............... .
3. Õpetaja küsis (mida?) ............... .
4. Ütlesin õpetajale (mida?) ............... .

Mängisin kogu  
õhtu arvutis.  
Ei tee kodu-tööd.

Ütlen, et tegin,  
aga koer sõi ära.

Ütlen, et ma 
mängisin arvutis 
ja unustasin teha.

Miks sul on  
kodu-töö tegemata?
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9. Vaata pilte ja loe. Vali sobilik vastus.  
Tõmba sellele ring ümber. 

10. Moodusta laused.

1. Ma sõin (mida?) ............... .
2. Ema tuli koju ja küsis (mida?) ............... .
3. Mina vastasin emale (mida?) ............... .

Söön kõik  
küpsised ära.

Ema

Ütlen, et mina sõin 
küpsised ära.

Ütlen, et õde sõi.

Kes sõi kõik  
küpsised ära?
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11. Vaata pilte ja loe. Vali sobilik vastus.  
  Tõmba sellele ring ümber. 

12. Moodusta laused. 

1. Ma olin kogu õhtu (kus?) ............... .
2. Ma ei jõudnud (mida teha?) ............... .
3. Ema küsis (mida?) ............... .
4. Mina vastasin (mida?) ............... .

Tuleb olla aus.
Valetamine toob kaasa pahandust.

Ema

Olin kogu õhtu sõprade pool.  
Ei jõudnud õppida.

Ütlen, et  
harjutasin klaverit.

Ütlen, et oli kogu 
õhtu sõprade pool.

Miks sul on kõik 
õppimata?


