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4.  EESTI – MINU KODUMAA

4.1. EESTIMAA ON MINU KODUMAA

EESTI VABA-RIIK

Loe.

Me elame Eesti Vaba-riigis. 
Eesti Vaba-riik on meie kodu-maa. 
Eesti on meile kallis.  
Siin elavad meie pere ja sõbrad. 
Siin räägitakse meile kallist keelt – 
eesti keelt. 

1. Loe laused. Kirjuta lünka sobiv sõna.

1. Ma elan ............................................. (Eesti  / Soome) Vaba-riigis. 
2. Eesti Vaba-riik on meie .............................................. (kodu-maa / 

välis-maa). 
3. Eesti rahvas räägib  ............................................. (soome keeles / 

eesti keeles). 
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2. Vaata pilti. Loe küsimused. Märgista sobiv vastus.

1. Mida tüdrukud pildil teevad?  Nad laulavad / tantsivad. 
2. Kus tüdrukud on? 
 Nad on sünni-päeval / laulu-peol. 
3. Mida tüdrukud seljas kannavad? 
 Nad kannavad seljas kleite /  
 rahva-riideid. 
4. Mida nad käes hoiavad? 
 Nad hoiavad käes Eesti lippe /   
 vihma-varje. 

RAHVAS

Loe. 
Eestis elavad inimesed, kes peavad Eestit oma koduks. Neile  
meeldib Eestis olla ja elada. Miks inimestele meeldib Eestis elada?  

 

ISA

Eestis  elab 
minu pere.

VANA-ISA

Eestis on 
väga ilus 
loodus.

LAPSED

Talvel on Eestis 
palju lund ja 
meile meeldib 
suusatada.

NAABER

Eestis elavad 
minu sõbrad.
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3. Vasta küsimustele.

1. Kus asub sinu kodu? 
2. Missugune on sinu kodu?
3. Kas sulle meeldib Eestis elada? Põhjenda oma arvamust.  

Loe ja kuula. 
Eestis elavad sinu pere-liikmed, sõbrad, naabrid, kooli-kaaslased. 
Siin elavad noored ja vanad inimesed ning lapsed. 

VANAD 
INIMESED

LAPSED

PERE-KOND SÕBRAD

NAABRID
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Eestis elavad inimesed, kes käivad tööl. Noored käivad koolis ja 
õpivad. Vanad inimesed enam tööl ei käi. Nemad on pensionil.  
Kõik inimesed kokku on rahvas. 

4. Loe laused. Kirjuta lünka sobiv sõna. 

1. Eestis elavad noored, vanad ja ...................... (lapsed / õpilased).
2. Vanad inimesed on .................................... (Eestist ära kolinud /  

pensionil). 
3. Kõik inimesed kokku on ............................... (pere-kond / rahvas).

PAGAR

ARST EHITAJA

ÕPETAJA

MÜÜJA

AUTO-PARANDAJA
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5. Vaata pilte. Piltidel on eesti inimeste jaoks olulised tegevused.  
Ühenda joonega kokku pilt sobivate sõnadega.

Eesti inimesed ...

6. Arutle õpetajaga.

1. Milliseid tegevusi oled sina koos perega teinud?
2. Mida sulle endale meeldib teha? 

puhkavad looduses 
(matkavad, jalutavad)

käivad saunas

suusatavad talvel

kiiguvad

laulavad laulu-peol

tantsivad tantsu-peol
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7. Loe laused. Kirjuta lünka sobiv sõna.

Eesti rahvale meeldib
 a) laulu-peol .................................... (laulda / suusatada). 
 b) tantsu-peol .................................... (kiikuda / tantsida). 
 c) suvel  .................................... (suusatada / kiikuda).
 d) talvel .................................... (suusatada / kiikuda). 
 e) käia  .................................... (saunas / vannis). 

PRESIDENT

Loe.
Eesti kõige tähtsam inimene on president. 
President esindab Eesti rahvast kodus ja välis-maal. 
President peab olema väga tark ja õiglane. 
President elab ja töötab Tallinnas Kadri-oru lossis. 
Praegu on Eesti president Kersti Kaljulaid. 

KADRI-ORU LOSS
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Mis tööd teeb president?

	 	peab koos-olekuid 	reisib
 	külastab teisi riike

	 	kiidab tublisid inimesi 	esineb
	 	annab neile au-märke  	peab kõnesid
	 	vastab küsimustele

	 	kohtub rahvaga 
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Eesti Vaba-riigil on olnud 5 presidenti. 

     
1. Konstantin Päts          2. Lennart Meri         3. Arnold Rüütel

     
 4. Toomas-Hendrik Ilves       5. Kersti Kaljulaid

8. Vasta küsimustele suuliselt.

1. Mitu presidenti on Eestil olnud?
2. Kes on olnud Eesti presidendid?

9. Märgista õige vastus.

1. Kes oli kõige esimene president? 
 a) Lennart Meri   b) Konstantin Päts   c) Arnold Rüütel
2. Kes on praegu Eesti president? 
 a) Toomas Hendrik Ilves  b) Kersti Kaljulaid
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MINU EESTI

10. Vaata digi-õpikust videot Eestimaast.  

11. Mida videost nägid? Märgista õiged vastused.

1. 2.

3. 4.

5.


