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1.3. IGA INIMENE ON TÄHTIS

  toitu.
 Raha eest 
 saab osta 
  asju.

1. Mis on odav? Mis on kallis? 
Järjesta: 1 – kõige odavam; 3 –  kõige kallim. 

 

2. Vaata pilte. Tee ring ümber piltidele, mida raha eest osta EI SAA.  

 



16

3. Arutle õpetajaga.

1. Mida saab raha eest osta?
2. Mida ei saa raha eest osta?

ÕIGUSED

Kõikidel inimestel on  
võrdsed õigused.
Sul on õigus

  elada peres.

  elada kodus.

  käia koolis.

  olla koos sõpradega.

  puhata.

  saada arsti-abi.

  oma asjadele.

4. Vaata digi-õpikust videot Karelist, kes räägib, mis õigused igal 
lapsel on. Värvi õiged vastused.

Sul on õigus ...

a) käia koolis.
b) kiusata.
c) jonnida.
d) elada rahus.
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Loe.

 1. Inimesi ei tohi võrrelda  
 naha-värvi järgi.  

 2. Inimesi ei tohi võrrelda  
 riietuse järgi.

 3. Inimesi ei tohi võrrelda  
 pere-konna järgi.            

Loe ja kuula.

Tere, mina olen Hugo!

Ma olen Eestis sündinud. Elan oma perega Haapsalus.  
Ma käin koolis. Kõige rohkem meeldib mulle koolis  
vahe-tund. Siis saab puhata. 

Mulle meeldib ka muusika. Ma õpin klaverit.

Mu parim sõber on Maksim. Me mängime koos arvuti-
mänge.  
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Tere, mina olen Mariam! 

Ma olen pärit Iraanist. See asub Eestist kaugel.  
Praegu ma elan Tartus. Mu vanemad töötavad siin. 

Ma käin koolis. Mulle meeldib õppida mate maatikat. 
Ma käin spordi-võistlustel. Ma olen kiire jooksja. 

Mu hea sõber on Anni. Me istume koolis kõrvuti.  
Me käime Anniga koos trennis.

5. Millised õigused on Mariamil, millised Hugol? 
 Märgi õigesse kohta X.

MARIAM HUGO

1. Õigus elada Eestis.

2. Õigus elada koos oma perega.

3. Õigus käia koolis.

4. Õigus kiusata teisi lapsi.

5. Õigus käia huvi-ringis.

6. Õigus süüa ja juua. 

7. Õigus puhata.

8. Õigus leida sõpru.

9. Õigus puududa tunnist.
   

Kõikidel inimestel on sama-sugused õigused nagu sinul. 
Arvesta alati ka teiste inimeste õigustega.
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Mina olen Gustav! 

Mina olen Robin!

KIITLEMINE

 kiitlema  =  uhkustama, eputama oma asjadega

 kiitma  =  teisele head ütlema

Loe ja kuula.

Koolis toimus jooksu-võistlus. Robin võitis selle.  
Ta on kiire jooksja. Robin läks Gustavi juurde.

ütles: „Kuule, Gustav! Sa kaotasid mulle.“

vastas: „Ah, ma ei viitsi täna joosta.“

ütles: „Ära valeta. Sa ei jaksa kiiresti joosta.“

vastas: „Ma ei valeta. Endal sul pole rulagi.“

ütles: „Mul suva!“ 

vastas: „Mul on sinust kah suva!“ 

Poisid olid teine-teise peale solvunud. 



20

6. Millega kiitles Robin? Millega kiitles Gustav? 
Ühenda lause õige poisi pildiga.

 Uhkustas enda rulaga.

 Uhkustas, et ta võitis jooksu.

Loe ja kuula uuesti. Mis oli teist-moodi?
Koolis toimus jooksu-võistlus. Robin võitis selle. Ta on kiire jooksja. 
Gustav läks Robini juurde.

ütles: „Hei, Robin! Palju õnne, sõber!  
           Sa jooksid väga kiiresti!“

vastas: „Aitäh, Gustav! Sa jooksid ise ka täna väga hästi.“

ütles: „Aitäh! Ma olen trenni teinud.“

küsis: „Kuule, kas õhtul läheme ruladega sõitma?“

vastas: „Ikka. Ma õpetan sulle paar uut trikki,  
              mida ise just õppisin.“

ütles: „See oleks hiiglama tore! Sa oskad neid trikke  
           teha ikka väga hästi!“
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7. Mille eest kiitis Gustav Robinit? Mille eest kiitis Robin Gustavit?  
Ühenda lause õige poisi pildiga. 

 Sa jooksid väga kiiresti!

 Sa oskad väga ägedaid trikke rulaga teha!

Kui märkad head, kiida kaaslast!

8. Loe ja kuula. Värvi õiged laused. 

1. Poisid kiitlesid oma oskustega. 
2. Poisid käitusid viisakalt.
3. Poisid käitusid sõbralikult.
4. Gustav ütles, et Robin jookseb kiiresti.
5. Robin ütles, et Gustav oskab rulaga trikke teha. 
6. Poisid olid üks-teise peale solvunud.

9. Millega inimesed kiitlevad? Koosta laused.

 uute asjadega.

 hinnetega. 
Inimesed uhkustavad

 reisimisega. 

 rahaga.
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10. Vaata pilte. Mida keegi oskab hästi teha? Ühenda.

11. Mida nad sulle ütlevad? Loe. Täida lüngad. 

Kõik oskavad midagi hästi teha.
Pole viisakas sellega kiidelda.

Ma olen kokk. 
Ma teen hästi süüa.
Ma ......... kiitle sellega. 
See pole ..................... .

Ma olen arst. 
Ma ravin inimesi terveks. 
Ma ei kiitle sellega. 
See pole viisakas.
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12. Vaata pilte ja loe. 

 
Ma oskan hästi ujuda, sest …
	mulle meeldib trennis käia.

Ma olen hea sõber, sest …
	ma olen lahke.
	ma kuulan sõpru.
	meile meeldib koos mängida.

Ma oskan tunnis hästi käituda, sest …
	kui ma tahan rääkida, siis tõstan kätt.

Ma oskan hästi arvutis mänge mängida, sest …
	ma harjutan.
	mulle meeldivad arvuti-mängud.

Ma oskan hästi matemaatikat, sest …
	ma harjutan.
	õpin hoolega tunnis.

Ma oskan hästi pilli mängida, sest …
	ma harjutan seda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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13. Mõtle, mida sina oskad hästi. Kirjuta ja joonista.

Mina oskan hästi (mida teha?) ............................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

14. Arutle õpetajaga.

Mida sa pead veel harjutama?


