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1.6. KÄITUMINE KODUÜMBRUSES

Loe.
Laura elab suures korter-majas. 
Laura peres elavad ema, isa, vend ja vanaisa.
Majas elab palju inimesi. Nad on Laura naabrid. 
Naabritega tuleb viisakalt käituda. Neile tuleb 
öelda „Tere!“. Koridoris ei tohi karjuda.
Muusikat tuleb kuulata vaikselt.  
Vali muusika võib teisi segada.

Kui näed, et naaber vajab abi,  
siis tuleb teda aidata.

1. Kuidas saad naabreid aidata? Vaata pilte.

Naaber kõnnib 
kepiga.

Aitan kanda 
puid tuppa.

Naaber pühib 
prügi kokku. 

Viskan prügi 
maha.

1.

2.
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Naabril valutab 
selg.

Aitan kasta 
tema lilli.

Naabrid pesid 
maja seinad 
puhtaks.

Sodin seintele 
uued pildid.

Naaber murdis 
jala-luu.

Toon talle aja-
lehe tuppa.

Naaber jäi 
haigeks.

Käin tema 
koeraga 
jalutamas.

Naaber kannab 
raskeid kotte.

Teen talle 
ukse lahti. 

Kirjuta numbrid.
Aitan naabreid. Pildid ............, ............, ............, ............., ............ .
Ei aita naabreid. Pildid ............, ............. .

3.

4.

5.

6.

7.



40

2. Vaata ja võrdle pilte. Arutle, kuidas on viisakas käituda.

     
  
 
        Karjun kõva häälega. Räägin tasakesti.

  Kuulan muusikat  Kuulan muusikat
 kõrva-klappidega.      kõvasti.

        
   Ütlen „Tere!“. Ei ütle „Tere!“.

3. Vaata pilte. Mis tegevus rõõmustab / ei rõõmusta naabreid?  
Tõmba ring ümber vastavale märgile. 

   


RÕÕMUSTAB


EI RÕÕMUSTA

Võtan prügi maast üles. Viskan pudelid katki.

1.
2.

TERE! TERE!
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Loe ja kuula.
Maja ees kasvavad suvel ilusad lilled. Laura tahtis ema rõõmusta-
da. Laura korjas peenralt punaseid lilli. Õhtul tuli ema töölt koju. 

 küsis: „Laura, kust sa need lilled said?“

 vastas: „Ma korjasin maja eest. Kas sulle meeldivad?“

 ütles: „Meeldivad küll. Aga need on tädi Malle lilled.  
 Kas sa küsisid tema käest luba?“

 tundis häbi. 

 vastas: „Ei küsinud. Ma ei teadnud, et luba peab küsima.“ 

 vastas: „Alati peab küsima luba. Lähme palume vabandust.“

Kuulan muusikat  
kõrva-klappidega.

 

   

 
Kuulan valjult 
muusikat. 

Pühin trepi 
puhtaks.

Viskan prahi 
prügikasti.

3. 4.

5.
6.
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4. Lõpeta laused.

1. Laura korjas ............................ (lilli / käbisid).
2. Lilled olid ............................ (sinised / punased).
3. Lillede omanik oli  ............................ (tädi Malle / Laura).
4. Laura ema ütles, et tädi Mallelt ............................ (peab / ei pea) 

luba küsima. 

Kui asi pole minu oma, pean alati luba küsima omanikult.
Kui asi on minu oma, ei pea luba küsima. 

5. Ühenda omavahel sobivad lause-pooled. 

 
MINU OMA – EI PEA LUBA KÜSIMA.

POLE MINU OMA – PEAN LUBA KÜSIMA.


