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Tänava plaan

Tänava plaan ja legend

3.10. PLAAN II

OBJEKTID PLAANIL

Plaanile joonistatakse vaid kõige olulisemad objektid. 

Plaani jaoks olulised objektid on need, mis ei liigu. 
Näiteks joonistatakse tänava plaanile majad, teed ja puud. 
Tänava plaanile ei joonistata inimesi ega autosid.

Selleks et aru saada, mida plaanil kujutatud on,  
pead aru saama plaanile joonistatud märkidest. 
Märkide tähendused on kirjas legendis. 

Legend on tavaliselt kaardi servas.

Legendis on kirjas, mida tähendavad plaanile ja  
kaardile joonistatud märgid.

Hoone Tänav Puu

PõõsasJalgteeMuruplats
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Ülesanne 1
1. Vaata eelmist tänava plaani ja legendi.
2. Kuidas on plaanile märgitud
    majad, puud, jala-käijate teed?
3. Joonista.

Ülesanne 2
1. Joonistage koos õpetajaga tahvlile oma kooli-maja    
    ümbruse plaan.
    Märkige plaanile:
     a) hooned,
     b) tänavad ja jalgteed, 
     c) puud ja põõsad.

2. Joonistage plaani juurde legend.

MAJA PUU
JALA-KÄIJATE 

TEE
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Ülesanne 3
1. Vaata toa plaani.
2. Millised esemed on plaanile kantud?
3. Täienda legendi. Kirjuta joonele eseme nimetus.

OBJEKTID RUUMI PLAANIL

Ruumi plaanile joonistatakse mööbli-esemed.

Ruumi plaanile ei joonistata asju, mis ei ole alati kindlas 
kohas (jalanõud, asjad laual, mängu-asjad põrandal).
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Ülesanne 4
1. Loe sõnad. 
    hoovide, inimesi, ülevalt, olulised, tubade,  

   autosid, mängukaru            

2. Loe laused. 
3. Kirjuta lünka sobiv sõna.

 1) Plaane koostatakse tänavate, .............................. ,  
     .............................. kohta.

 2)  Plaanid joonistatakse ................................ vaates.
 3)  Plaanile joonistatakse ainult ........................ asjad.
 4)  Plaanile ei joonistata ........................................... ,  

      ................................... ega ................................... .

* 4. Kirjuta laused oma vihikusse!

Ülesanne 5
1. Vaata pilti. 
2. Vaata plaane. 
3. Milline plaan on joonistatud pildi kohta?
4. Märgi õige plaani juurde rist (X).



78

Ülesanne 6
1. Loe sõnad ja sõnaühendid.

 uks, õpilaste lauad, kooli-kotid, õpetaja laud,  
 kapp, kraani-kauss, pinalid, aken, tahvel, õpikud,  
 õpetaja, toolid, kriit, õpetaja arvuti, õpilased.

2. Mida sa nendest klassi plaanile ei joonista?  
   Tõmba need sõnad maha. 

Ülesanne 7
Joonistage koos õpetajaga tahvlile enda klassi plaan.

Sinu klass on nagu tuba. Klassi plaanile joonistatakse 
samuti ainult kõige olulisemad esemed.


