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KELL
9. Ühenda pilt ja sõna.

käe-kell

laua-kell

seina-kell

nuti-kell

tasku-kell

Need on elektron-kellad.

12:00 11:00
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10. Leia pildil kellad.

11. Leia sobiv sõna. Ühenda joonega. 

 Seina peal on …     kaela-kell

 Riiuli peal on …      seina-kell

 Vana-isal on …      nuti-kell

 Lapsel on …       tasku-kell

 Emal on …       äratus-kell

 Kell näitab AEGA.
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12. Ühenda joonega. 

13. Leia kell, kus numbrid on õiges järje-korras. Märgi  X  .

Kirjuta üle numbri-laual olevad numbrid (1–12). Loe.

numbri-laud

väike osuti

suur osuti
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14. Loe. Värvi.

Värvi väike osuti kollaseks.

Väike osuti näitab tunde. 

Loe: kell on 3 (KOLM).

15. Kell on 3. Märgi  X  .
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16. Ühenda kellad, mis näitavad sama aega.

17. Mis kell on? Kirjuta numbriga.

kell on ........... kell on ........... kell on ...........

kell on ........... kell on ........... kell on ...........
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kell on 8 kell on 6 kell on 11

kell on 12 kell on 7 kell on 2

18. Joonista suur osuti.  

19. Joonista väike osuti.

kell on 6 kell on 1 kell on 3

kell on 9 kell on 10 kell on 4
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20. Joonista suur ja väike osuti.

kell on 9 kell on 4 kell on 1

kell on 12 kell on 7 kell on 3

kell on 11 kell on 6 kell on 8

kell on 5 kell on 10 kell on 2
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21. Ühenda kellad ajaga.

kell on 2

kell on 7

kell on 11

kell on 5

kell on 3

kell on 12

kell on 8

kell on 4

kell on 10

kell on 9
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22. Vaata pilti. Kirjuta lünka MINUTEID või TUNDE.

23. Ühenda sama aega näitavad kellad.

05:00

Näitab ............................ Näitab ............................

03:00 11:00 05:00 09:00
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24. Mis kell on? Kirjuta kella numbri-lauale number.    
 Joonista osutid.

25. Märgi kellale aeg.

Kell on viis

Kell on seitse

:

:

07:00

Kell on .......

04:00

Kell on .......

08:00

Kell on .......

12:00

Kell on .......

10:00

Kell on .......

02:00

Kell on .......
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26. Täida tabel. 

Tädi saabub

kell kümme.

Pidu algab

kell ........... .

Läheme õue

kell ........... .

Saame kokku

kell üheksa.

Lõuna-söök

on kell 12.

... : ...

06:00

... : ...

... : ...

... : ...


