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3.4. ILMAKAARED 
Võõras kohas liikumisel aitab sind kaart. 
Kaardi abil saad liikuda siis, kui sa tunned ilma-kaari.

Ilma-kaared on suunad, mis aitavad sul õigesti liikuda.
Ilma-kaari on kokku kaheksa.  
4 põhi-ilma-kaart ja 4 vahe-ilma-kaart.

PÕHI-ILMAKAARED

Põhi-ilmakaared on 
põhi, lõuna, ida, lääs.

PÕHI

LÕUNA

IDALÄÄS

 Põhi-ilmakaared

       Pea meeles!
Kokku on lepitud, et kaardil on:

•  põhi üleval,  
•  lõuna all, 
•  ida paremal,
•  lääs vasakul.
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Ülesanne 1
1. Vaata pilte.
2. Millises suunas lapsed liiguvad? 
3. Märgi õige vastus.

 a) lõuna suunas
 b) põhja suunas
 c) lääne suunas
 d) ida suunas

 a) lõuna suunas
 b) põhja suunas
 c) lääne suunas
 d) ida suunas

 a) lõuna suunas
 b) põhja suunas
 c) lääne suunas
 d) ida suunas

 a) lõuna suunas
 b) põhja suunas
 c) lääne suunas
 d) ida suunas
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Ülesanne 2
1. Leia ruudustikust lepatriinu. 
2. Loe alt tulbast liikumise juhised.  

 Nende järgi liigub lepatriinu. 
3. Märgi lepatriinu tee.

Triin
Lea

Peep Alo

1) 1 ruut lõunasse.
2) 3 ruutu itta.
3) 2 ruutu põhja.
4) 2 ruutu läände.
5) 1 ruut põhja.
6) 3 ruutu itta.
7) 1 ruut põhja.
8) 4 ruutu läände.

Mis nime juures teekond lõppes? ……………………….
See ongi lepatriinu nimi.
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Ülesanne 3
1. Vaata kaarti. 
2. Loe kaardilt linnade nimed.

3. Kirjuta, mis linnad on ...
   1) Tartust lõuna pool? .................................................
     .................................................................................
 2) Viljandist põhja pool? ............................................. 

      .................................................................................
 3) Jõhvist lääne pool? .................................................
     .................................................................................
 4) Tallinnast ida pool? .................................................
     .................................................................................
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Ülesanne 4
1. Vaata joonist. Loe putukate nimed. 

SAARA

JOEL

NETIGUIDO

2. Loe putuka kõrvalt juhis tema nime leidmiseks.
3. Kirjuta iga putuka juurde tema nimi.

Minu nimi asub lõunas.
Minu nimi on .............................. .

Minu nimi asub põhjas.
Minu nimi on .............................. .

Minu nimi asub läänes.
Minu nimi on .............................. .

Minu nimi asub idas.
Minu nimi on .............................. .
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VAHE-ILMAKAARED
Põhi-ilmakaarte vahele jäävad vahe-ilmakaared.

PÕHI

LÕUNA

IDA

kirre

kaguedel

loe

LÄÄS

 Põhi-ilmakaared ja vahe-ilmakaared

Vahe-ilmakaared on kirre, kagu, edel, loe.

Ülesanne 5
1. Vaata eelmist skeemi.
2. Vasta küsimustele.

 Mis ilmakaar jääb...
 1) põhja ja ida vahele? ...........................................
 2) lõuna ja lääne vahele? .......................................
 3) ida ja lõuna vahele? ...........................................
 4) põhja ja lääne vahele? .......................................

       Pea meeles!
Vahe-ilmakaared asuvad 
põhi-ilmakaarte vahel.


