
8

1.2.  SARNANE JA ERINEV

1. Loe. Kirjuta lünka sobiv sõna.

1. Mina elan (mis riigis?) ........................................ .
2. Ma olen (kes?) ............................... (eestlane / soomlane).
3. Mina elan ........................................ (maal / linnas).
4. Eesti lipul on (mis värvid?) ............................,  

............................. ja ............................. värv. 

Kas sa tead, kes on Akiko? Loe ja kuula.
Akiko on tüdruk. See on Jaapani nimi. Selle-
pärast on see meile harjumatu. Jaapan asub 
väga kaugel. 

Akiko õpib 3. klassis. Nagu sinagi. Aga tema 
õpib jaapani keeles. Jaapani keel on väga 
huvitav keel. 

Eesti lapsed ütlevad kohtumisel „Tere!“.  
Kuula, kuidas tervitavad jaapani lapsed – 
„Konnichiwa!“.

2. Loe ja kuula koos õpetajaga jaapani-keelseid sõnu.

tüdruk  – shõjo
kool  – gakkõ 
poiss  – otokonoko
tänan  – arigato
palun  – onegaishimasu

Konnicwhiwa!
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3. Vaata Eesti ja Jaapani lippe. Täida lüngad. 

See on ............................ (Jaapani / Eesti) lipp. 
Eesti lipp on ............................ (valge-punane / 
sini-must-valge).

See on ............................ (Jaapani / Eesti) lipp. 
Jaapani lipul keskel on ...................................... 
(ring / kolm-nurk). 
Ring on ............................ (kollane / punane). 

4. Tee koos õpetajaga. Tegutse juhise järgi.

1. Ava https://www.google.com
2. Otsi „Google translate“. 
3. Vali „eesti keel“ ja „jaapani keel“.
4. Sisesta eesti keeles sõna „kool“.
5. Kuula, kuidas see kõlab jaapani keeles.
6. Nüüd proovi ka sõnu, mis sind huvitavad.

Vali „eesti keel“. Vali „jaapani keel“.

Sisesta  
sõna „kool“.

Kuula sõna jaapani keeles.
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5. Vaata pilte. Mida meeldib Akikole teha? Täida lüngad.

Akikole meeldib käia ........................................... 
(trennis / laulmas). 
Akiko käib .......................... (ratsutamas / judos). 
Tal on selles ......................... (valge / must) vöö. 
  

Akiko vaatab multi-filmi ....................................... 
(Pokemonidest / Jänku-Jussist). 
Tema lemmik-tegelane on .................................. 
(Jänku-Juss / Pikachu). 
  

Akikole meeldib süüa .......................................... 
(sushit / piima-suppi). 
Ta sööb seda ...................................................... 
(lusikaga / pulkadega). 

6. Lõpeta laused enda kohta.

 elan (kus?) ………….....………. .
 räägin (mis keelt?) …………….....……. .
 õpin (mitmendas klassis?) ………….....………. .
Mina

 söön (mida?) ……………….....…. .
 lähen pärast kooli (kuhu?) …………….....……. .
 vaatan õhtul telerist (mida?) ………….....………. .
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7. Lõpeta laused Akiko kohta. 

 elab ........................... (Jaapanis / Eestis).
 räägib ……………...... (jaapani keelt / eesti keelt).
Akiko õpib ………………….. (2. klassis / 3. klassis).
 sööb …………………. (herne-suppi / sushit).
 läheb pärast kooli …………………. (trenni / laulma). 

8. Võrdle ennast Akikoga. Märgi tabelisse õigesse kohta X.

OLEME 
SARNASED

OLEME  
ERINEVAD

1. Elame mõlemad Eestis.

2. Räägime mõlemad sama keelt.

3. Käime 3. klassis. 

4. Käime mõlemad trennis. 

5. Lemmik-toit on sushi.

6. Lemmik multi-film on „Pokemonid“.

7. Meil mõlemal on tumedad juuksed.

8. Meil mõlemal on pruunid silmad.

1. Nimeta, mis on sul Akikoga sarnast.
2. Nimeta, mille poolest te Akikoga erinete.

Sa oled Akikoga mõnes asjas sarnane ja 
mõnes asjas veidi erinev. 
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9. Vaata pilte. Mida õpetaja Madis päeva jooksul teeb?

Ahoi! Mina olen 
õpetaja Madis! Ma ärkan vara.

Hommikul käin 
jooksmas.

Õpetan koolis lastele 
matemaatikat.

Jalutan koeraga.

Lähen magama.
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10. Võrdle õpetaja Madise ja enda päeva.  
   Vali, mida teeb õpetaja Madis. Tee ring ümber. 

    Vali, mida teed sina. Tee ring ümber.

TEGEVUS ÕPETAJA  MADIS MINA

ärkab vara 

magab kaua

ärkan vara 

magan kaua

käib jooksmas 

ei käi jooksmas

käin jooksmas 

ei käi jooksmas

õpetab lapsi 

õpib koolis

õpetan lapsi 

õpin koolis

jalutab koeraga 

ei jaluta koeraga

jalutan koeraga 

ei jaluta koeraga

läheb magama 

ei lähe magama

lähen magama 

ei lähe magama
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11. Täida lüngad. 

1. Mina ärkan hommikul ............................ (vara / hilja).
2. Ma ............................ (lähen / ei lähe) jooksma.
3. Ma lähen ............................ (tööle / kooli).
4. Koolis ma ............................ (õpin / õpetan lapsi). 
5. Õhtul ............................ (jalutan / ei jaluta) koeraga. 
6. Olen väsinud ja ............................ (lähen / ei lähe) magama. 

Sa oled õpetaja Madisega  
mõnes asjas sarnane ja mõnes veidi erinev.

12. Lahenda ristsõna. Kirjuta puuduvad tähed ja saad teada 
  Jaapani rahvus-riiete nimetuse.
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