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11.5. ASULAD: LINN, ALEV, KÜLA

Asulad on inimeste elu-kohad. 
Asulad on väga erineva suurusega. 
Asula suurust määratakse seal elavate inimeste arvu järgi.

Ülesanne 1
1. Vaata pilte.
2. Otsusta:

 1) millises asulas elab kõige rohkem inimesi?  
 2) millises asulas elab kõige vähem inimesi?

3. Järjesta pildid.  
   Alusta suurima inimeste arvuga asulast.

Inimeste arvu järgi saab asulad jagada: maa-asulad ja linnad.

Maa-asulad on külad ja alevid. Nendes elab vähe inimesi.
Kõige vähem elab inimesi külas. Seal on tavaliselt ainult 
üksikud maa-majad. 
Külas ei ole enamasti isegi poodi.

Külast suurem asula on alev. Alevis elab mitu-sada inimest. 
Seal võib olla ka korrus-maju.
Alevis on kindlasti pood ja kirik. Seal on sageli ka kool.
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........................... ........................... ...........................

Linn on suur asula. Linnas elab rohkem kui tuhat inimest. 
Linnas on olemas kõik inimese eluks vajalik: poed, laste-aiad, 
koolid, haiglad.
Linnas on ka meele-lahutus-asutused: teatrid, kinod,  
muuseumid, kohvikud.

Ülesanne 2
1. Leia pilt, millel on...

   küla, alev, linn

2. Kirjuta asula nimetus pildi alla.

Ülesanne 3
1. Loe teksti.

 Anna pere elab oma majas. Tema maja ümber on  
 suur  põld, kus kasvatatakse vilja. Teisel pool põldu  
 elab  tema sõber Margus. 

Anna ja Marguse kodu-kohas ei ole kooli ega poodi.  
 Laste kool asub naaber-asulas. See on 5 km kaugusel.

2. Kus elab Anna?  
3. Jooni alla õige vastus.

          linnas / alevis / külas
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Ülesanne 4
1. Loe teksti.

Triin on müüja. Ta elab korrus-majas. Triin töötab  
 kooli kõrval asuvas toidu-poes. Triinu unistus on  
 kunagi kolida linna.

2. Kus elab Triin?  
3. Jooni alla õige vastus.

          linnas / alevis / külas

Ülesanne 5
1. Loe teksti.

Kristjan on politseinik. Kristjani kodu-maja kõrval on  
 park. Pargi lähedal on suur maja. Selles majas on   
 teater. Kristjan armastab teatris käia.

2. Kus elab Kristjan?  
3. Jooni alla õige vastus.

          linnas / alevis / külas

Ülesanne 6
1. Millises asulas elad sina?
2. Jooni alla õige vastus.

           linnas / alevis / külas


