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1. ELUS- JA ELUTA LOODUS

1.1. ELUS-LOODUS I 

Sa oled kindlasti käinud metsas jalutamas.

•  Nimeta, mida sa seal nägid. 
•  Nimeta, keda sa seal kohtasid. 

Looduse võib jagada elus- ja eluta looduseks.

LOODUS

ELUS-LOODUS ELUTA LOODUS

ELUSLOODUS

TAIMERIIK

Elus-looduse hulka kuuluvad taimed, loomad ja seened.  
Puud, põõsad, lilled on roht-taimed. 
Kõik taimed moodustavad taime-riigi. 
Taimed vajavad eluks mulda (toitu), valgust ning õhku. 
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Ülesanne 1
1. Loe nimetused. 
    pihlakas, vaarikas, tamm, pilli-roog, 
   mets-maasikas, sirel
2. Kirjuta pildi alla taime nimetus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•  Milline nendest taimedest kasvab vee-kogu kaldal?
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SEENERIIK

Sügisel leiame metsast erinevaid seeni.  
Kõik seened moodustavad seene-riigi.  
Seenel on kübar ja jalg.  
Seenel on mulla sees seene-niidistik. 

On seeni, mida inimene tohib süüa.  
Need on söögi-seened. Metsas on ka mürgiseid seeni.  
Neid inimene süüa ei tohi. 

Korjata võib ainult neid seeni, mida tunned.

•  Nimeta söögi-seeni. 
•  Nimeta mürgiseid seeni.

Ülesanne 2
1. Loe nimetused.
    kübar, jalg, seene-niidistik

2. Kirjuta pildi juurde õiged nimetused.
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LOOMARIIK

Kõik imetajad, kahe-paiksed, linnud ja kalad moodustavad 
looma-riigi. 
Loomad kasvavad.  
Kasvamiseks vajavad nad toitu, vett ja õhku. 
Loomi võib olla nii pisikesi kui ka suuri.  
Mõned loomad liiguvad kiiresti, teised aga aeglaselt.

•  Nimeta kiiresti liikuvaid loomi. 
•  Nimeta aeglaselt liikuvaid loomi.
•  Nimeta suuri linde. 
•  Nimeta väikseid linde.

Ülesanne 3
1. Loe nimetused.
    kase-riisikas, kärbse-seen, puna-puravik, kuke-seen
2. Kirjuta pildi alla õige nimetus.

.....................................................                   .....................................................

.....................................................                   .....................................................



7

Ülesanne 4
1. Loe nimetused.
    konn, leevike, rebane, saarmas,
    räim, vähk, tigu, sääsk
2. Kirjuta pildi alla õige nimetus.

....................................................                   ...................................................

....................................................                   ...................................................

....................................................                   ...................................................

....................................................                   ...................................................
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Ülesanne 5
1. Loe elus-olendite nimetused.
2. Loe tabeli peal-kirjad.
3. Kirjuta nimetused õige pealkirja alla.
    puna-peet, ilves, roos, sirmik, toone-kurg, kiil,
   kuke-seen, tulp, kärbse-seen, räim,
   kase-riisikas, sara-puu

LOOMARIIK TAIMERIIK SEENERIIK

Metsas või pargis kohtad sa elus-organisme.
Kõik loomad, taimed ja seened on elus-olendid  
ehk elus-organismid. Ka inimene on elus-olend.

Pea meeles!
Kõik elus-olendid ehk elus-organismid
kuuluvad elus-looduse hulka.
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1.2. ELUS-LOODUS II

ELUS-ORGANISMIDE TUNNUSED

Loomad, taimed, seened hingavad. 
Kõik elus-organismid hingavad. 

Kõik elusorganismid paljunevad ehk saavad järglasi. 
Näiteks inimesel sünnivad lapsed, lambal sünnivad talled, 
linnul kooruvad munadest pojad, tamme-tõrust kasvab  
uus puu.
Väikesed elus-olendite järel-tulijad kasvavad suureks. 
Kasvades muutuvad elus-olendid oma vanematega  
sarnaseks.

Kasvamiseks vajavad nad vett, toitu ja õhku.

Pea meeles!
Kõik elus-organismid:
•  kasvavad,
•  toituvad,
•  hingavad,
•  paljunevad.
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Ülesanne 1
Märgi sobiv väide ristiga (X).

TOITUB HINGAB KASVAB PALJUNEB

HAUG

KOER

PURAVIK

KUUSK

KAJAKAS

Haug, koer, puravik, kuusk ja kajakas on elus-organismid.

Ülesanne 2
Nimeta elus-organismide tunnused. Kirjuta.

ELUS-ORGANISMIDE 
TUNNUSED
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1.3. ELUTA LOODUS

ELUTA LOODUSE OSAD

Kujuta ette, et sa istud mere-rannas suure kivi peal.  
Varbaga joonistad sa soojale liivale ringe. 
Päike paistab palavalt. Tuul paitab sinu käsivarsi. 

Eemal mere kohal märkad suurt äikese-pilve. 
Peagi on kuulda müristamist. 
Järsku hakkab sadama vihma ja lööb välku. 
Äikese-vihm ei kesta pikka aega. 
Pärast vihma tekib taevasse vikerkaar.

Sa kujutasid ette kivi, liiva, päikest, tuult, pilve,  
vihma, välku, vikerkaart. 
Need ei hinga, ei toitu, ei kasva ega saa järglasi. 
Järelikult ei ole kivi, liiv, päike, välk, vihm ja vikerkaar 
elus-organismid.



12

Ülesanne 1
1. Vaata pilti. 
2. Leia pildilt elus-looduse ja eluta looduse osad.
3. Tõmba eluta looduse osadele ring ümber.

Kõik nimetatud objektid ja nähtused on eluta looduse osad.  
Eluta looduse hulka kuuluvad esemed, materjalid (kivid, liiv, 
õhk, tuul, vesi) ja loodus-nähtused (vikerkaar, rahe).

Pea meeles!
Eluta loodus:
•  ei hinga,
•  ei toitu, 
•  ei kasva,
•  ei saa järglasi.
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Ülesanne 2
1. Loe sõnad. 
    vesi, ristik-hein, jänes, õhk, seen, inimene, liiv, kivi
2. Rühmita sõnad.

ELUS-LOODUS ELUTA LOODUS

3. Jätka tabeli täitmist. Mõtle ise nimetusi juurde.
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1.4. KORDAMINE

TAIMED, LOOMAD, 
SEENED

PÄIKE, ÕHK, VESI, 
KIVID

LOODUS

Ülesanne 1
1. Loe laused.
2. Tõmba õigele lause-lõpule joon alla.

 1) Kõik elus-organismid moodustavad
       elus-looduse / eluta looduse.
 2) Maavarad, õhk, vesi, valgus, ilmastiku-nähtused on
       elus-loodus / eluta loodus.

3. Loe saadud laused.
4. Kirjuta laused õigesti vihikusse.

Ülesanne 2
Täida mõiste-kaardil lüngad.

paljuneb, hingab,  
toitub, kasvab

 ei paljune, ei hinga,
ei toitu, ei kasva
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Ülesanne 3
1. Vaata pilti.
2. Ringita rohelisega elus-looduse osad.
3. Ringita sinisega eluta looduse osad.
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Ülesanne 4
1. Loe sõnad.

          sääsk, lumi, pruun-karu, allikas, haug, 
          pihlakas, välk, vikerkaar, pilvik, kivi

2. Loe tabeli pealkirjad.
3. Kirjuta sõnad sobiva pealkirjaga tulpa.

Ülesanne 5
1. Loe tunnused.

         ei toitu, hingab, ei kasva, toitub,  
         ei paljune, paljuneb, kasvab, ei hinga

2. Loe tabeli pealkirjad.
3. Kirjuta tunnused sobiva pealkirjaga tulpa.

ELUS-LOODUS ELUTA LOODUS

ELUS-LOODUS ELUTA LOODUS
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2. MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE

2.1. TAHKED KEHAD JA VEDELIKUD 

Maailmas on erinevaid aineid ja materjale.
Mõned neist on tahked ja mõned vedelad.
Tahketel ja vedelatel ainetel on erinevad omadused.

Uurime neid omadusi lähemalt.

Katse 1

Vaja läheb: vee-klaasi, klaas-kaussi, vett. 

1. Võta klaasi-täis vett. Vaatle vee kuju klaasis.  
    Vala vesi klaasist kaussi. Mis juhtus vee kujuga? 
2. Võta vesi peo peale. Püüa sellest teha pallike.  
    Miks sa ei saa seda teha?

Mõned ained on vedelas olekus. Vedelik on voolav aine. 
Vedelik võtab selle anuma kuju, mille sees ta on.  
Näiteks on vesi pudelis pudeli kujuga.  
Järves on vesi aga järve kujuga.

Vesi pudelis Vesi järves



18

                            Katse 2 

Vaja läheb: tüki-suhkrut, lusikat, taldrikut, kivi. 

1. Võta kivi kätte. Kirjelda kivi. 
2. Kas saad kivist voolida tähekest? Miks ei saa? 
3. Pane kivi taldrikule? Kas kivi muutis kuju? 
4. Võta kätte üks suhkru-tükk.  
5. Kas saad suhkru-tükist voolida tähekest?  
    Miks ei saa? 
6. Pane suhkru-tükk taldrikule. 
    Kas suhkru-tükk muutis kuju?

Mõned kehad on tahked. Näiteks: kivi, suhkru-tükk.

Telliskivi Suhkrutükk

Tahkel kehal on kindel kuju.  
Tahket keha saame kaaluda ja mõõta. 
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Ülesanne 1 
1. Vaata, mis on pildil. 
2. Vasta küsimustele. 
 1) Missugune on jää?  
 2) Millest tekib jää?  
 3) Mis olekus on vesi jää-pangas?  
 4) Mis olekus on vesi jää-panga ümber? 
 5) Mis olekus on kosest langev vesi?  
 6) Millal muutub vesi tahkeks?  
 7) Millal muutub jää vedelaks?

Jää Vesi
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Ülesanne 2
1. Loe sõnad ja sõna-ühendid. 
2. Kas tegemist on vedela aine või tahke kehaga?  
3. Kirjuta sõnad sobiva peal-kirjaga tulpa. 

kuivanud puu, külm piim, kuum vesi, villane sokk,  
soe tee, seen, kala, klaas-kann, oliivi-õli, Coca-Cola,        

          keefir, külm jää, bensiin, kuum šokolaad,   
          mobiil-telefon, jää-purikas, sula-või, vee-pudel

 
VEDEL TAHKE
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Ülesanne 3
1. Loe sõnad. 
2. Loe lausete algused. 
3. Lõpeta lause sobiva sõnaga. 

    mõõdu-lindiga, kaaluga, termo-meeteriga, 
    mõõte-kannuga

 1) Pikkust mõõdame ……………………………… .  

 2) Raskust mõõdame……………………………… .

 3) Vedelike mahtu mõõdame …………………….. . 

 4) Õhu-temperatuuri ja keha-temperatuuri  

     mõõdame…………………………..................... .

KEHADE SUURUSTE MÕÕTMINE  
JA VEDELIKE KOGUSTE MÕÕTMINE

Pea meeles!
Suuruste (pikkus, kaal, temperatuur, maht)
mõõtmiseks kasutame mõõte-riistu.

•  Milliseid mõõte-riistu sa tead?
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Ülesanne 4
1. Vaata pilti.  
2. Mida mõõdad pildil kujutatud mõõte-vahendiga?   
3. Tõmba sobivale sõnale joon alla. 

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Mõõte-lusikas Mõõte-topsik

Õue-termo-meeter Kaal

Vee-termo-meeter

Ripp-kaal

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri
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Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Mõõte-kannSauna-kaal

Keha-termo-meeter

Köögi-kaal

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri

Kolm-nurkne joon-laud

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri

Sademete-mõõtja

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Turu-kaal

Joon-laud

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Õmbluse mõõdu-lint

Pikkust
Raskust  
Mahtu

Temperatuuri

Pikkust
Raskust 
Mahtu

Temperatuuri
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2.2. KEHADE RASKUS       
 
KEHADE RASKUS

Kaaluda saab asju, esemeid ja olendeid. 
Kehad on väga erineva raskusega.  
Mõned kehad on raskemad, teised kergemad.

Ülesanne 1
1. Vaata, mis on pildil. 
2. Täida ülesanne.

 1) Ringita raskema objekti pilt.

 

 2) Ringita kergema looma pilt.
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 3) Ringita raskema looma pilt.

 

 

 4) Ringita kergema linnu pilt.

Sa märkisid kergemat või raskemat objekti.  
Seda tegid sa oma teadmiste põhjal.  
Täpse tulemuse saame kehade kaalumise teel.  
Selleks kasutame kaalu.

Pea meeles!
Objektide kaalu ehk raskust märgime:
•  grammides (g),
•  kilogrammides (kg),
•  tonnides (t).
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Ülesanne 2
1. Vaata pilte.
2. Kirjuta iga eseme või olendi kaal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kg              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 
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Katse 1

Vaja läheb: köögi-kaalu, paksemat raamatut,  
       jahu-pakki, õunu, karpi kividega  
       (esemed valida kg täpsusega).

1. Kaalu esemete raskused.
2. Märgi kaalumis-tulemused sõnade taha lünkadesse.
3. Järjesta esemed kaalu järgi. Alusta kõige kergemast.
    Kirjuta järje-korra-number sõna ette.

.......... Jahu-pakk ..................

............ Õunad ......................

.............. Kivid .......................
............ Raamat .....................

     Katse 2

Vaja läheb: köögi-kaalu, kaussi ja kaalutavaid aineid:  
       liiva, õunu, kivisid.

1. Kaalu kaussi 2 kg liiva.
2. Aseta kaalule 1 kg õunu.
3. Aseta kaalule 3 kg kive.
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2.3. VEDELIKE KOGUSTE  
   MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE

MAHUÜHIK I

Vedelik on aine, mis võtab anuma kuju. 
Me saame mõõta, kui palju vedelikku mahub anumasse.

Pea meeles!
Vedelike koguseid mõõdame liitrites (l).
Liiter on mahu-ühik.

Ülesanne 1
1. Vaata pilte. 
2. Kui palju vett mahub anumasse?
3. Kirjuta vastus lünka.

. . . . . . . . . . . . . . . . .  l                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l
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Ülesanne 2
1. Loe nimetused. 
2. Mida saab mõõta liitrites? Tõmba ring ümber.

    kommid, piim, või, tort, toidu-õli, auto-kütus

Ülesanne 3
1. Vaata pilte.
2. Võrdle vedelike koguseid. 
3. Märgi anum, kus on rohkem vedelikku.
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Ülesanne 4
1. Vaata joonist. 
2. Mitu liitrit vedelikku on anumas? 
3. Kirjuta õiged vastused.

. . . . . . . . . . . . l               . . . . . . . . . . . . l            . . . . . . . . . . . . l

. . . . . . . . . . . . l               . . . . . . . . . . . . l              . . . . . . . . . . . . l
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MAHUÜHIK II

Ülesanne 5
1. Vaata pilte.
2. Mitu liitrit vedelikku mahub anumasse?

3. Vaata pilti ja mõõtühikut. Moodusta lause.

 1) Kannu mahub ........................... l piima.
 2) Kaussi mahub ......................... l vett.
 3) Kanistrisse mahub ...................  l õli.
 4) Purki mahub .......................  l mahla.

4. Arvuta.

1) Kannu ja purki mahub kokku ....................... liitrit vett.
2) Kaussi ja kanistrisse mahub kokku ...................  liitrit vett.
3) Kahte kanistrisse mahub ............................ liitrit vett.
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Ülesanne 6
1. Kui palju vett on purgis? 
2. Mitu purgi-täit vett mahub igasse anumasse? Kirjuta.

1 purgitäis  

. . . . . . . .  purgitäit 

. . . . . . . .  purgitäit . . . . . . . .  purgitäit 
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1 liiter

pool liitrit

veerand  
liitrit

veerand  
liitrit

veerand  
liitrit

veerand  
liitrit

*Ülesanne 7
1. Vaata pilte ja vedelike koguseid tabelis.
2. Loe väited.
3. Otsusta, kas väide on tõene või väär. 
4. Märgi tabelisse X.

VÄIDE TÕENE VÄÄR
1 pudelisse mahub 2 klaasi vett.

1 piima-pakki mahub 1 pudeli-täis vett.

1 pudelisse mahub 4 klaasi vett.

1 piima-pakki mahub 4 klaasi vett.

1 piima-pakki mahub 2 pudeli-täit vett.

pool liitrit
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2.4. TEMPERATUURI MÕÕTMINE

•  Keera külma vee kraan lahti.  
   Pane käsi jooksva vee alla. Mida sa tunned?

•  Võta sügav-külmast kätte üks jää-kuubik. 
   Mida sa tunned?

•  Õues on õhk külm. Tuba soojendab radiaator.  
   Pane käsi vastu radiaatorit. Mida sa tunned?

•  Kujuta ette. On suvi. Päike paistab.  
   Sa paned käe vastu asfalt-teed. Mida sa tunned?

SOOJA-KRAADID JA KÜLMA-KRAADID

Pea meeles!
Temperatuuri täpseks mõõtmiseks on 
vaja termo-meetrit ehk kraadi-klaasi. 

Termo-meetriga saab mõõta  
keha või aine temperatuuri. 



35

Ülesanne 1
1. Vaata pilte. 
2. Millised nendest termo-meetritest on sulle tuttavad? 
3. Loe sõnad.
4. Ühenda nimetus termo-meetri pildiga.

sauna-termomeeter,  

keha-termomeeter,  

õue-termomeeter,  

digitaalne termomeeter,  

vee-termomeeter
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TEMPERATUURI MÕÕDETAKSE KRAADIDES

Temperatuuri mõõdetakse kraadides.  
Kraadi märk on °C.
Kraade saame lugeda termo-meetri skaalalt.
Skaalal on märgitud tavaliselt  
sooja- ja külma-kraadid.
Igal termo-meetril on märgitud 0 kraad. 

•  Leia see termo-meetrilt. 

Kui termo-meetri näit on 0 kraadi,  
siis kirjutame 0 °C. Loe: null kraadi.

Sooja-kraadide näidud asuvad skaalal nullist kõrgemal.
Külma-kraadide näidud asuvad skaalal nullist allpool.  
Kirjutamisel märgitakse külmakraadide ette „–“.

SOOJA-KRAADID

KÜLMA-KRAADID

SKAALA
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..........................

..............................

..............................

..............................

..............................

Ülesanne 2
Kirjuta termo-meetri juurde nimetused.

skaala, sooja-kraadid, külma-kraadid
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Temperatuur on 
................... °C.

Temperatuur on 
................... °C.

Temperatuur on 
................... °C.

Temperatuur on 
................... °C.

Ülesanne 3
1. Loe termo-meetrilt temperatuuri näit.
2. Kirjuta õige termomeetri näit. 
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Ülesanne 4
1. Loe laused. 
2. Otsusta, kas tegemist on sooja- või külma-kraadiga. 
3. Kirjuta temperatuurid numbritega. 

Kaheksa kraadi külma. -8 oC

Kakskümmend kraadi sooja.

Null kraadi.

Kaksteist kraadi külma.

Kaheksa kraadi sooja.

Viisteist kraadi sooja.



40

Ülesanne 5
1. Vaata pilte.
2. Leia temperatuuri näidud.
3. Ühenda pilt ja termo-meetri näit.
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2.5. KORDAMINE

Ülesanne 1
1. Loe laused. 
2. Tõmba õigele vastusele joon alla.  

    Põhjenda oma arvamust. 

 1) Tahkel kehal on / ei ole kindel kuju.

 2) Tahketel kehadel mõõdame raskust 
   liitrites / senti-meetrites / kilo-grammides.

 3) Vedelik on / ei ole voolav aine. 

 4) Vedelik võtab / ei võta anuma kuju.

 5) Vedelike mahtu mõõdame 
      liitrites / senti-meetrites / kilo-grammides.

 6) Termo-meetri skaalal on märgitud 
   sooja-kraadid / külma-kraadid.

3. Loe saadud laused.
4. Kirjuta 1., 3., 4., 6. lause õigesti vihikusse.

Ülesanne 2
Mõõda temperatuuri õues ja klassis. 

Täna on (kuupäev) ................................................... .
Õues näitab termo-meeter ................................... oC. 
Klassis näitab termo-meeter ................................. oC.
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Ülesanne 3
Vaata ilma-kaarti. Täida lüngad.

Meie pealinnas on temperatuur ............... kraadi.
Kõige soojem on ........................................................... . 
Seal on ............... kraadi.
Kõige külmem on ........................................................... .
Seal näitab termo-meeter ............... kraadi.
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3. GLOOBUS, KAART JA PLAAN

3.1. MAAKERA MUDEL EHK GLOOBUS

Meie koduks on planeet Maa.  
Maa on kera-kujuline taeva-keha. 

Maa-keral on nii mägesid, metsi kui ka vee-kogusid.  
Need paistavad kosmosest vaadates värvilistena. 

Veekogud (ookeanid, mered, jõed, järved) paistavad sinised. 
Mais-maa aga roheline, pruun või kollane. 

Roheline on madal maa, seal kasvavad rohelised taimed. 
Kõrgemad kohad on kõrgustikud, mäed ja mäestikud. 

Kõrgel taimed hästi kasvada ei saa.  
Need alad paistavad kollased või pruunid. 

Kui maa-pinda katab lumi ja jää, paistab see kosmosest  
vaadates valge. Lumised on ka kõrged mäe-tipud.

Planeet Maa kosmosest vaadates
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GLOOBUS

Iga inimene ei saa Maad kosmosest vaadelda. 

Maad kujutab gloobus. See on planeedi Maa kujutis. 

Gloobus on Maa mudel.  
Sellele on märgitud vesi ja mais-maa.

Gloobusel on vesi kujutatud sinise värviga.  
Maa-pinda on kujutatud roheliste ja pruunide toonidega.

Rohelisega kujutatakse gloobusel madalaid alasid.  
Mida kõrgem on maapind, seda tumedama pruuniga  
on see kujutatud. 

Tume-pruunid on kõrged mäed.

•  Vaatle gloobust.
•  Mida kujutatakse gloobusel:
 - sinisega? 
 - rohelisega?
 - pruuniga? 
•  Leia gloobuselt kõrged ja madalad alad ning vesi.

Gloobus on Maa 
vähendatud kujutis
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Ülesanne 1  
Kirjuta sõnad õigele joonele. 

kõrge ala, madal ala, vesi

MAA TELG

•  Keera gloobust. 
•  Leia õpetaja abiga gloobuse telg.

Põhja-poolus 

Telg 

Lõuna-poolus 

Maakera pöörleb ümber telje

...............................

...............................

...............................
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Ülesanne 2  
1. Joonista gloobusele telg.
2. Märgi gloobusele:
 a)  lõuna-poolus 
 b)  põhja-poolus

Telg on nagu varras, mis on läbi gloobuse torgatud. 
Nii pöörleb ka maakera ümber oma telje.

Päriselt sellist varrast maa-keral olemas ei ole.  
Seda saab vaid ette kujutada.

Telje ülemine ots märgib põhja-poolust. 
Telje alumine ots märgib lõuna-poolust.
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3.2. EESTI KAART

Gloobus on kujutis kogu maa-kerast.  
Gloobusel on kujutatud kõik maa-alad väga väikeselt.  
Sinna ei saa kõiki järvesid, jõgesid ja linnasid peale kanda.

Täpsema ette-kujutuse mõne maa-ala kohta annab kaart.

Väiksema maa-ala kohta tehakse kaart

Kaardil on kujutatud Eestimaa jõed, järved, linnad, kõrgustikud

madal maa veekogu kõrgustik
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Ülesanne 1
1. Vaata kaarti.
2. Loe sõnad.

          kollane, madal, sinine, kõrgustik, roheline, pruun    

3. Loe laused.
4. Täida lüngad. Kirjuta sõna sobivas vormis.

 1) Kaardil on vee-kogud märgitud ……………………
   värviga.
 2) Mais-maa on märgitud …………………. , 
   ……………………. ja …………………. värviga.
 3) Rohelise värviga on märgitud …………..…….. 
   maa-alad.
 4) ……………….……. on märgitud kollase ja pruuni 
   värviga.
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3.3. KÕRGUSTIKUD, VEEKOGUD  
  JA ASULAD KAARDIL

KÕRGUSTIKUD
 
Kõrgustik on tasasest maa-alast kõrgem. 

Mida kõrgem on maa-ala looduses, seda tumedam on 
pruun värv kaardil.

Eestis on neli suuremat kõrgustikku: Pandivere kõrgustik, 
Sakala kõrgustik, Otepää kõrgustik ja Haanja kõrgustik.

•  Leia Eesti kaardilt 4 suuremat kõrgustikku.

Ülesanne 1
1. Mis kõrgustik on sinu kodukohale kõige lähemal?    
2. Kirjuta lünka.
    Minu kodu-kohale kõige lähemal on  

           ........................................................ kõrgustik.
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Eesti kõige kõrgem ala on Lõuna-Eesti.  
Lõuna-Eestis asub Haanja kõrgustik. 
Haanja kõrgustikus on Eesti kõige kõrgem koht Suur Munamägi.  
Suur Munamägi on 317 meetrit kõrge.

•  Leia Eesti kaardilt Haanja kõrgustik.
•  Leia Haanja kõrgustikul Suur Munamägi.

Kaardil on märgitud Haanja kõrgustik

Kaardil on märgitud Suur Munamägi
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VEEKOGUD JA ASULAD
 
Loodus-kaardil on kujutatud ka veekogud, linnad ja asulad.

Ülesanne 2
Vaata Eesti kaarti. 
 Milline linn on Suurele Munamäele kõige lähemal?
      See linn on .......................................................... .
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Ülesanne 3
1. Leia kaardilt enda kodu-koht.
2. Leia kaardilt enda kodukohale kõige lähem linn.
3. Missugune vee-kogu on sinu kodule kõige lähemal?  

   Kirjuta. ...........................................................................
4. Kas sinu kodule kõige lähem veekogu on
    meri / järv / jõgi?

Eesti vee-kogude kaart
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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.
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3.5. ILMA-KAARTE MÄÄRAMINE  
       LOODUSES
Looduses saame ilma-kaari määrata mitut moodi.  
Selleks tuleb tähele-panelikult loodust jälgida.

Ülesanne 1
Kirjuta joonisele põhi-ilmakaarte nimetused.

Pane tähele!
Looduses ei ole põhi alati üleval ja lõuna all. 
Põhi ei ole ka alati otse ees ega lõuna selja-taga.
Looduses liikudes tuleb ilma-kaarte suunad ise määrata.
Ilma-kaarte määramiseks kasutame looduse märke,  
päikese asendit või kompassi.

...........................

...........................

...........................

...........................
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Loodust jälgides näed, et...
 1) puudel on oksi rohkem lõuna pool.  
        Lõuna pool on oksad ka pikemad (pilt 1); 
 2) kividel kasvavad samblikud rohkem põhja-poolsel  
        küljel (pilt 2);
 3) kevadel soojendab päike kõige rohkem maja  
        lõuna-poolset külge. Ka lumi sulab sealt kiiremini (pilt 3).

Pilt 1 Pilt 2 Pilt 3

Ilma-kaari saab määrata ka päikese abil.
•  Hommikul tõuseb päike idast.  
•  Õhtul loojub päike aga läände.
•  Kesk-päeval paistab päike lõunast.

Ülesanne 2
1. Loe sõnad tulpadest.
    Mis ilma-kaarest paistab päike hommikul,  

    lõuna ajal, õhtul?
2. Ühenda paarid.

HOMMIKUL  •

LÕUNA  AJAL •

ÕHTUL  •

• PÕHJAST
• LÕUNAST
• IDAST
• LÄÄNEST
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3.6. PÕHJA- JA LÕUNA-SUUNA 
       MÄÄRAMINE PÄIKESE ABIL

PÄIKESEST TEKIB VARI

Kujuta ette.

1. Sa seisad kesk-päeval seljaga päikese poole.  
Päike jääb sinu selja taha (vaata joonist 1).  
Seega jääb selja taha lõuna-suund. Sinu ette tekib sinu vari. 

Vari näitab sulle põhja-suunda.

2. Sa seisad kesk-päeval näoga päikese poole.  
Sinu vari ja põhja-suund jäävad sinu selja taha (vaata joonist 2). 

Lõuna-suund on nüüd otse sinu ees.

Joonis 1. Poiss seisab keskpäeval  
seljaga päikese poole

Joonis 2. Poiss seisab keskpäeval  
näoga päikese poole
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 Katse 1
1. Minge päikese-paistelisel kesk-päeval koos klassiga õue.

2. Seisa näoga päikese poole. 
 1) Kuhu tekib sinu vari? .............................................. 

                  (ette, selja taha)

 2) Mis ilmakaar jääb sinu ette? ...................................
 3) Mis ilmakaar jääb sinu selja taha? ...........................

3. Seisa seljaga päikese poole. 
  1) Kuhu jääb sinu vari nüüd? .......................................
 2) Mis ilmakaar jääb sinu ette? ...................................
 3) Mis ilmakaar jääb sinu selja taha? .........................

Ülesanne 1
1. Vaata pilte. 
    Kust paistab kesk-päeval päike? Kuhu tekib vari?
2. Kus on pildil põhja-suund ja lõuna-suund?
3. Täida lüngad.

Tüdruk vaatab ............... suunas.  
Tüdruku selja taha jääb 
............................... suund.

Poiss vaatab ............... suunas.  
Poisi selja taha jääb
................................ suund.
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Ülesanne 2
1. Loe sõnad.
    loojub, põhjast, lõunast, tõuseb, põhja

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

 1) Päike ...................... idast ja ....................... läänes.
 2) Keskpäeval paistab päike ..................................... .
 3) Keskpäeval langeb vari ............................. suunda.

     Üks sõna jäi üle. See sõna on ................................

Ülesanne 3
1. Vaata pilte.
2. Mis päeva osa on pildil kujutatud?

hommik, keskpäev, õhtu 

3. Kirjuta pildi alla.

........................................

........................................

........................................
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3.7. IDA- JA LÄÄNE-SUUNA        
       MÄÄRAMINE PÄIKESE ABIL

IDA JA LÄÄS

Mine kesk-päeval päikese-paistelise ilmaga õue. 
Keera selg päikese poole. Nüüd vaatad sa põhja suunas. 
Siruta käed kahele-poole kõrvale.

Ülesanne 1
1. Vaata pilti.  
2. Värvi pildil poisi parem käsi.

Parem käsi näitab ida suunda.  
Vasak käsi osutab lääne suunas.

Ülesanne 2
1. Vaata pilti.
2. Värvi poisi parem käsi. 
3. Loe sõnad.

põhi, lõuna, ida, lääs

4. Kirjuta ilma-kaarte nimetused pildile.

.........................

..................................................

.........................
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Ülesanne 3
1. Vaata pilti.
2. Määra pildil põhi-ilmakaared.
3. Kirjuta ilma-kaarte nimetused pildile.

Ülesanne 4
1. Vaata pilti eelmises ülesandes. 
2. Loe lausete algused ja neli ilmakaare nimetust.
3. Jooni lausesse sobiv nimetus.

 Maja asub...  põhjas, lõunas, idas, läänes.

 Mets asub...  põhjas, lõunas, idas, läänes.

 Traktor asub...  põhjas, lõunas, idas, läänes.

 Või-lilled on...   põhjas, lõunas, idas, läänes.
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3.8. ILMA-KAARTE MÄÄRAMINE  
       KOMPASSI ABIL

KOMPASS

Ilmakaari on võimalik määrata kompassi abil.

Vaata kompassi või selle pilti. 
Kompassi keskel on liikuv magnet-nõel. 

Kompassi magnet-nõela üks ots näitab alati põhja-suunda. 
Teine magnet-nõela ots osutab lõuna-suunda. 

Tavaliselt on magnet-nõela põhja-suunda näitav ots 
tähistatud värviga.

Magnet-nõela all on alus-plaat.  
Sellele on kirjutatud ilma-kaarte nimetused. 

Sageli on ilmakaared tähistatud inglise keelest tulenevate 
tähtedega.

Põhi − N (north) 
Lõuna − S (south)
Ida − E (east) 
Lääs − W (west) 
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Õpi kompassi kasutama.

Ülesanne 1
1. Vaata jooniseid.
2. Määra kompassil põhja- ja lõuna-suund. 
3. Kirjuta alus-plaadile N (põhi) ja S (lõuna).

 Katse 1
Toimi nii: 
1. Pane kompass lauale või põrandale. 
2. Oota, kuni kompassi nõel jääb seisma.
3. Keera kompassi. 
    Liiguta magnet-nõela põhja-ots N tähe juurde. 
    Nüüd näitab nõela märgistatud ots põhja-suunda ja
     teine ots lõuna-suunda. 
4. Määra klassi-ruumis…

 •  põhja-suund (N), 
 •  lõuna-suund (S), 
 •  ida-suund (E)
 •  lääne-suund (W)
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Ülesanne 2
1. Vaata pilti. 
2. Määra pildile joonistatud kompassi järgi ilmakaared.
3. Mis objekt on lauast põhjas, lõunas, idas ja läänes?

Põhja-suunas on ................................................ .

Lõuna-suunas on ............................................... .

Ida-suunas on .................................................... .

Lääne-suunas on ............................................... .
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Ülesanne 3
1. Vaata pilti. 
2. Määra pildile joonistatud kompassi järgi ilmakaared.
3. Mis objekt on vaibast põhjas, lõunas, idas ja läänes?

Põhja-suunas on ................................................ .

Lõuna-suunas on ............................................... .

Ida-suunas on .................................................... .

Lääne-suunas on ............................................... .
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Ülesanne 4
Kasuta kompassi. 
1. Kirjuta põhi-ilmakaared tabelisse üksteise alla.
2. Mis esemed asuvad sinu klassis põhi-ilmakaartes? 
3. Täida tabel.

PÕHI-ILMAKAAR ESE KLASSIS
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3.9.  PLAAN I

KAARDID
Kaarte koostatakse suurte maa-alade kohta. 

•  Vaata kaarte. Need on kõik erinevad.

Joonis 1 on kaart maismaa osast.
Joonis 2 on kaart merest.
Joonis 3 on kaart riigist.
Joonis 4 on riigi ilma-kaart.

Joonis 1. Euroopa kaart Joonis 2. Lääne-mere kaart

Joonis 3. Eesti kaart Joonis 4. Eesti ilma-kaart
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Joonis 5. Linna tänavate plaan Joonis 6. Korteri plaan

PLAANID
Väikeste alade kohta koostatakse plaan. 
Plaane koostame tänavate (joonis 5), hoovide, majade või 
korterite kohta (joonis 6).

Plaanide ja kaartide koostamisel võivad abiks olla fotod (pildid).
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•  Vaata pilti. 
•  Mida sa pildil näed?  
•  Mis võiks olla maja taga?

Maja tänavalt vaadates

 Maja ja hoovi foto ülevalt vaates  Maja ja hoovi plaan

Pilti vaadates sa ei tea, mis on maja taga. 
Plaanil on objektid kujutatud ülevalt vaates.  
Nii saad sa teada, mis on maja taga.
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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).
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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.
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3.11. KORDAMINE

Ülesanne 1
1. Loe sõnad.

    kera, mudel, poolus, lõuna, telje, põhja

2. Kirjuta lünka sobiv sõna.
 1) Maa-kera ja gloobus on mõlemad  

     ...................-kujulised. 
 2) Gloobus on maa-kera vähendatud kujutis  

     ehk ........................ .
 3) Maakera pöörleb ümber oma kujuteldava   

     ........................ .
 4) Lõuna-poolus asub .......................-poolkeral. 
 5) Põhja-poolkeral on põhja-...................... .
 
 * Üks sõna jäi üle.   
        See sõna on .......................................... .

3. Kirjuta laused õigesti vihikusse.
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Ülesanne 2
Lahenda ristsõna.

Vasakult paremale
2. Põhi, lõuna, ida ja lääs on... 
4. Joonis, mis on koostatud tänava,  
    korteri või toa kohta.
5. Eesti kõige kõrgem koht.
6. Seade, mille abil saab määrata ilmakaari.
7. Ilmakaar, kuhu langeb sinu vari keskpäeval.

Ülevalt alla
1. Ilmakaar, kust paistab päike keskpäeval.
3. Ümbritsevast alast kõrgem ala.  
    Märgitakse kaardil pruuni värviga.
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4. PINNA-VORMID KODU-KOHAS 

4.1. PINNA-VORMID I

TASANDIK JA KÜNGAS

Maa-kera pind ei ole igalt poolt ühe-sugune. 

Enamasti kõnnid sa tasasel alal.  
Vahel pead kõndima künkast üles. Mõnikord jalutad mööda orgu. 

Maa-pind võib olla väga erinev.  
On tasast maad, on künkaid ja mägesid, on orge ja nõgusid.  
Need kõik on pinna-vormid.

Maapinda, mis on suurel alal tasane, nimetatakse tasandikuks.  
Maapinnast pisut kõrgem maa-ala on küngas.

Tasandik Küngas
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•  Arutlege klassis. 
   Missugune küngas on sinu koolile kõige lähemal?

Tasandik Küngas

Mägi on künkast palju kõrgem pinna-vorm.  
Mäe kõrgus jalamilt tipuni on vähemalt 200 meetrit. 

Eesti kõige kõrgem tipp on Suur Muna-mägi.  
Selle kõrgus on jalamilt mõõtes umbes 60 meetrit.  
Seega ei ole Suur Munamägi mägi, vaid on küngas. 

Eesti-maal mägesid ei ole.
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4.2. PINNA-VORMID II

NÕGU

Nõgu on ümbritsevast maa-alast madalam pinna-vorm. 
Nõgu võib olla erineva kuju ja suurusega.  
Nõgu on ümber-ringi suletud servadega.  
Nõo põhja võib tekkida järv. Järv on seisva veega vee-kogu.

•  Nimeta enda kodule lähim järv. 
•  Arutlege klassis.
   Kas see järv on tekkinud künka või nõo põhja?

Nõgu
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Org

ORG

Org on samuti pinna-vorm, mis on ümbritsevast maa-alast  
madalam.  
Võrreldes nõoga on org kitsam ja järsemate servadega.

Pane tähele!
Nõo põhjas võib olla vesi. Sel juhul on nõos järv. 
Ka oru põhjas võib olla vesi. Siis voolab seal jõgi.

Nõo põhjas on järv Oru põhjas voolab jõgi
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Ülesanne 1
1. Vaata fotosid. 
2. Loe sõnad.

    tasandik, küngas, nõgu, org

3.  Milline pinna-vorm on pildil?
4.  Kirjuta nimetus pildi alla.

..........................................   ...........................................

..........................................   ...........................................



86

Ülesanne 2
1. Loe laused. 
2. Kas lause on sisult õige või vale? 
3. Ringita lause lõpus vastav täht: Õ − õige, V − vale. 
4. Paranda sisult valed laused õigeks.

 1) Maa-pind on igalt poolt ühe-sugune.  Õ / V
 2) Maapinna erinevad kõrgused ja lohud  

     on pinna-vormid.   Õ / V
 3) Tasandik on suur künklik ala.   Õ / V
 4) Oru põhjas saab vesi voolata.   Õ / V
 5) Eestis ei ole ühtegi küngast.   Õ / V
 6) Nõgu on lohk maapinna sees.   Õ / V

5. Kirjuta laused õigesti oma vihikusse.

 Katse 1
Vaja läheb: plastiliini ja voolimis-pulka.
Vooli plastiliinist pinna-vorme. 
 1. Vooli tasandik.
 2. Vooli tasandiku sisse nõgu.
 3. Vooli tasandiku kõrvale 2 küngast.
 4. Kujunda küngaste vahele org.
 5. Kontrolli oma tööd pinnavormide joonise järgi.

Pinnavormid
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4.3. PINNA-VORMIDE  
       KUJUTAMINE KAARDIL

KAART

Kaart on joonis suurest maa-alast.  
See on suure maa-ala kujutis. 

Kaardile on kantud pinna-vormid:  
tasandikud, künkad, orud ja nõod. 

Pinna-vormid on kaardil märgitud kindlate värvidega.

Erinevad pinnavormid on kaardil märgitud  
erinevate värvidega

•  Mis värve sa kaardil näed?

Pea meeles!
Kaardil on tasased alad rohelised.
Veekogud on sinised.
Künkad ja mäed on pruunid.
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Ülesanne 1a
1. Vaata kaarti.
2. Kus on meri kõige sügavam?
3. Kus on meri kõige madalam?
4. Märgi kõige madalamasse kohta X.

Mida sügavam on vee-kogu,  
seda tumedama sinisega on see kujutatud.
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Ülesanne 1b
1. Vaata kaarti.
2. Kus on mais-maa kõige kõrgem? 
3. Kus on maismaa kõige madalam?
4. Märgi kõige kõrgemasse kohta O.

Mida kõrgem on küngas (mägi),  
seda tumedama pruuniga on see kaardile märgitud.
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Ülesanne 2
1. Loe sõna-ühendid. 
2. Vaata värve. 
3. Mida on iga värviga kujutatud? 
4. Ühenda paarilised.

Madal maismaa

Kõrge küngas

Madal küngas

Sügav meri

Madal meri

Ülesanne 3
1. Loe sõnad.  

    kõrgeid, tumedama, sinise, rohelise

2. Loe laused.  
3. Täida lüngad.              

 1) Maa-pind märgitakse kaardile ………………….... ,  
     kollase ja pruuni värviga.

 2) Tumeda pruuniga märgitakse ……………………...  
     künkaid.

 3) Vee-kogud märgitakse ………………….... värviga.
 4) Mida sügavam on veekogu, seda     

    ………………….. sinisega see kaardile märgitakse.

4. Kirjuta laused vihikusse.
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4.4. KORDAMINE

Ülesanne 1
1. Tõsta tähed sõnas õigesse järje-korda.  

    Saad pinna-vormide nimetused.
2. Tõmba ring ümber pinna-vormile, mida Eestis ei leidu.

 1)  OGR  __  __  __

 2)  ÄMI __  __  G  __

 3)  GÕN __  __ __  U

 4)  ÜSAG K  __  N  __  __  __

 5)  KSANIT __  A  __  __  __  D  __  __

Ülesanne 2
1. Leia tähe-rägastikust 5 erinevat pinnavormi nimetust.
2. Värvi need.
3. Nimetused on kirjutatud ülevalt alla või vasakult      

          paremale.
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•  Mille poolest on need inimesed pildil erinevad? Räägi.

5. INIMENE

5.1. INIMESE VÄLIS-EHITUS I

KERE JA PEA

•  Vaata oma klassi-kaaslasi. 
•  Mille poolest olete erinevad?
•  Mille poolest olete sarnased?

Iga inimene on teistest natuke erinev. 
Meil on seljas erinevad riided. 
Meil on erinevad soengud, näo-jooned ja keha-kuju.
Mõnel inimesel on heledad, mõnel tumedad juuksed. 
Mõnel on terav nina, teisel jällegi lame nina. 
Mõne keha on pikk ja sale, teine on jässaka keha-kujuga.
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Sarnased on inimesed aga oma keha-ehituse poolest. 
Kõigil inimestel on samad keha-osad. 
Meie peamised kehaosad on pea, kael, kere ja jäsemed.
Käed ja jalad on jäsemed. 
Tervel inimesel on 4 jäset (2 kätt, 2 jalga).

Iga kehaosa jaguneb veel eraldi osadeks. 

Sinu kerel on eesmine ja tagumine pool. 
Eesmine pool on kõhu-pool. Tagumine pool on selja-pool.
Kere osadel on samuti erinevad nimetused.

•  Loe sõnad.
    ala-selg, õlad, puusad, turi, rinnak, tuhar

•  Osuta nimetatud keha-osadele oma kehal.

Kere eesmine pool Kere tagumine pool

Õlg Õlg

Turi

Ala-selg

Puus

Tuhar

Rinnak

Kõht

Puus
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Ülesanne 1  
1. Vaata enda nägu peeglist. 
    Millistest osadest koosneb sinu nägu?
2. Loe sõnad.
    lõug, otsmik, silm, kulm, suu, põsk, nina, kõrv

3. Kirjuta sõnad joonisel õigesse kohta.

Pea jaguneb näoks ja kuklaks.

Nägu                                                  Kukal

................................

................................

................................

................................

................................

........................

...........................

......................
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5.2. INIMESE VÄLIS-EHITUS II

KÄED JA JALAD

•  Sul on 4 jäset. Osuta neile.
Inimese jäsemed on tema käed ja jalad. 
Käte kohta ütleme üla-jäsemed. 
Jalgu nimetame ala-jäsemeteks.
Kätel on erinevad osad. 

•  Vaata pilti.
•  Leia käe osad oma kehalt.

Ülesanne 1
Kirjuta joonisele käe osade nimetused.

Pöial

Ranne

Õla-vars

Küünar-nukk

Küünar-vars

Laba-käsi

Sõrmed

................................

................................

................................

.............................

.............................

.............................

..................
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Ka jalad koosnevad erinevatest osadest.

•  Vaata pilti.
•  Leia jala osad oma kehalt.

Ülesanne 2
Kirjuta joonisele jala osade nimetused.

Reis

Säär

Pahk-luu

Põlv

Varbad
Laba-jalg

Kand

.............................

.............................

.............................
.............................

.............................

.............................

....................
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Ülesanne 3 
1. Loe sõnad tabelis.
2. Mitu sellist kehaosa sul on?  
3. Kirjuta tabelisse number.

KEHA-OSA NIMETUS ARV

turi

küünar-vars

kand

õla-vars

istmik

õlg

kukal

rinnak

reis

Pea meeles!
•  Inimesed on välimuselt üks-teisest erinevad.
•  Meil kõigil on ühed ja samad keha-osad.
•  Inimese peamised kehaosad on pea, kael, kere ja jäsemed.
•  Jäsemed on käed ja jalad.
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5.3. KEHA MÕÕTMED I

MÕÕTMINE

Kõikide inimeste kehad on pisut erinevad.
Inimesed erinevad pikkuse ja raskuse poolest.

•  Vaata enda ja pingi-naabri käelaba ja sõrmi.
•  Kas need on ühe-sugused või erinevad?

•  Pange pingi-naabriga käe-labad kokku. Nii nagu pildil.
•  Kelle sõrmed on pikemad?
•  Kelle käelaba on laiem?

Me saame keha-osade pikkust mõõta.
Pikkust mõõdame mõõdu-lindiga või joon-lauaga. 
Pikkust mõõdame meetrites (m) ja senti-meetrites (cm).
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 Katse 1
1. Võta joonlaud.
2. Mõõda oma käelaba pikkus  

   randmest keskmise sõrme otsani.

Minu käelaba pikkus on …... cm.

 Katse 2
1. Võta mõõdulint.
2. Mõõda, kui pikk on pingi-naabri jalg kannast puusani.

 

 Pinginaabri jala pikkus kannast puusani   
       on …...…... m ja …......... cm.
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 Katse 3
Kui pikk on sinu keha kannast pea-laeni?

Mõõda nii:
 1) Võta mõõdulint.
 2) Võta jalanõud jalast ära.
 3) Seisa sirgelt seina äärde. 
         Pane kukal, selg ja kannad vastu seina.
 4) Lase pinginaabril mõõta oma keha pikkus  

     kandadest pea-laeni (vaata joonist). 

Minu keha pikkus on …… m  ja  …… cm.

Pingi-naabri keha pikkus on …... m ja …... cm.

Inimeste kehad on erineva pikkuse, aga ka erineva raskusega. 
Mida pikem ja paksem on inimene, seda raskem ta on.
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5.4. KEHA MÕÕTMED II

KAALUMINE

Ülesanne 1
Vaata jooniselt inimeste kujutisi.
 1) Milline neist inimestest on kõige kergem? 
 2) Milline kõige raskem?
 3) Tõmba kõige kergema inimese kujutisele sinine  

      joon ümber.
 4) Tõmba kõige raskema inimese kujutisele punane  

                 joon ümber.

Raskust ehk inimese massi saame teada kaalumisega.
Kaalud on väga erinevad.

Keha raskust märgime kilo-grammides (kg) ja grammides (g).
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Ülesanne 2
1. Vaata pilte. 
2. Missuguse kaaluga on sind kaalutud? Märgi pilt.

 Katse 1
Tooge klassi kaal, millega ennast kaaluda.

Toimi nii:
1. Võta seljast rasked pealis-rõivad  

   (dressi-pluus, kampsun) ja jalast jala-nõud.
2. Seisa kaalu peale ja ole rahulikult.
     Kui raske sa oled? 
     Loe seda õpetaja abiga kaalu näidikult.

Minu keha kaalub ….... kg  ja  …… g.
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Ülesanne 3
1. Loe sõnad.

   meetrites, kilo-grammides, kaaluga, pikkust,  
   raskem, grammides, senti-meetrites, kergem

2. Loe laused.
3. Kirjuta lünka sobiv sõna. Üks sõna jääb üle.

 1) Keha ……………….. mõõdame mõõdulindi  
     või joonlauaga.

 2) Keha raskust mõõdame ……………………… . 
 3) Mida pikem ja paksem on inimene, 
        seda ………………..... ta on.
 4) Keha raskust märgime ………………… ja   

     ………….……… .
 5) Keha pikkust märgime ………………… ja   

     ……………........ .

4. Loe saadud laused.
5. Kirjuta laused oma vihikusse.

Pea meeles!
• Keha-osade pikkust mõõdame joon-laua või mõõdu-lindiga.
• Pikkusi märgime meetrites (m) ja senti-meetrites (cm).
• Keha raskust mõõdame kaaluga.
• Raskust märgime kilo-grammides (kg) ja grammides (g).
• Erinevaid keha-osasid me ühe-kaupa kaaluda ei saa.
• Kaaluda saame kogu keha korraga.
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5.5. ELUNDID JA ELUND-KONNAD

Käed, kõht, jalad ja pea on inimese keha-osad.  
Neid me näeme.
Keha-osad on ka inimese sees. Neid me ei näe.

Kõikidel keha-osadel on oma kindel kuju ja ülesanne. 
Kindla kuju ja ülesandega keha-osasid nimetame elunditeks.

Elundeid, mis on inimese sees, nimetame sise-elunditeks.

•  Vaata pilti inimese sise-elunditest.

Inimese sise-elundid

•  Nimeta sise-elundeid, mis asuvad sinu kehas.
•  Osuta oma kehal nende asukohale.

Kopsud

Magu

Jäme-sool

Pea-aju

Süda

Maks

Kõhu-nääre
Peen-sool
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Igal elundil on meie kehas täita kindel ülesanne.  
Sarnase ülesandega elundeid on inimesel sageli mitu. 
Näiteks söömiseks ja toidu seedimiseks on meil hambad, keel, 
söögi-toru, magu ja sooled.

Kõik need elundid teevad tööd selleks, et saaksime toidust 
kätte vajalikud toit-ained.

Sarnase ülesandega elundid moodustavad elund-konna.

Suu, neel, söögitoru, magu, sooled on seede-elundkond.

Ülesanne 1
1. Loe sõnad.
   ülesanne, elund-kond, kuju, sise-elundid 

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

 1) Kehaosi, mis on inimese sees, nimetame   
     …………......….......................................... .

 2) Elundil on oma kindel ………………........ ja      
        .......................................…..……………… .

 3) Sarnase ülesandega elundeid nimetame     
               …………........…........................................ .

4. Loe saadud laused.
5. Kirjuta laused oma vihikusse.
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Inimese kehas täidavad elundid erinevaid ülesandeid.

Elundid võimaldavad:
 1) inimesel enda ümbert infot saada,
 2) keha püsti hoida ja liikuda,
 3) hingata,
 4) verel kehas liikuda,
 5) süüa ja toitu seedida,
 6) jääkidest vabaneda,
 7) järglasi saada,
 8) kõikide elundite tööd korraldada.

Meid ümbritsevast keskkonnast saame teadmisi  
meele-elundite abil.

Keha püsti hoida ja liikuda aitavad tugi-elundkond ja  
liikumis-elundkond.

Hingamiseks kasutame hingamis-elundkonda.

Veri liigub meie kehas mööda vereringe-elundkonda.

Söömiseks ja toidu seedimiseks on seede-elundkond.

Toidu ja joogi ülejäägid väljuvad meie kehast   
eritus-elundkonna kaudu.

Järglasi ehk lapsi saadakse sugu-elundkonna abil.

Kõikide meie elundkondade tööd juhib aga närvi-süsteem.
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Ülesanne 2
1. Loe elundkondade nimetused.
2. Loe elundkondade ülesanded.
3. Ühenda elundkonna nimetus ja ülesanne.

ELUNDKOND
Paljunemis-elundid •

Meele-elundid •

Närvi-süsteem •

Seede-elundid •

Vereringe-elundid •

Hingamis-elundid •

Eritus-elundid •

Tugi-elundid •  
 
       

ÜLESANNE
• Vere liikumine kehas.
•  Keha püsti hoidmine  
 ja liikumine.
•  Teadmiste saamine  
 maailmast.

•  Hingamine.
•  Laste saamine.
•  Jääkide kehast  
 väljutamine.
•  Toidu söömine ja  
   seedimine.

• Kõikide elundkondade  
   töö juhtimine.

Pea meeles!
Kindla kuju ja ülesandega keha-osa on elund.
Sarnase ülesandega elundid on elund-kond.

ja liikumis-elundid
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5.6. MEELE-ELUNDID I

MEELE-ELUNDID

Meele-elundid on silmad, kõrvad, nina, keel ja nahk.

•  Vaata pilti ja mõtle.  
•  Mida sa teed nende meele-elundite abil?

Inimesel on 5 meele-elundit

Meele-elundite abil saad teada, mis kuskil toimub.  
 1. Silmadega näeme.
 2. Kõrvadega kuuleme.
 3. Ninaga tunneme lõhna.
 4. Keelega tunneme maitset.
 5. Nahaga me puudutame midagi. Puudutades     
         tunneme sooja ja külma. Puudutades tunneme, kas asi  
     on sile või kare. Nahaga tunneme ka valu ja asjade kuju.

Kõrv
Nina

Nahk

Silm
Keel
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SILMAD JA NÄGEMINE

Nägemine on inimese tähtsaim meel. 
Me näeme silmadega. Silm on nägemis-elund.

Silmadega näeme asjade kuju ja värvi. 
Silmade abil saame teada, kui kaugel või lähedal  
asjad ja olendid meile on.

Silmi ja nägemist on vaja hoida. 

Hea nägemise hoidmiseks ei tohi oma silmi väsitada. 
Silmad väsivad, kui loeme või kirjutame halva valgusega 
ruumis. 
Samuti ei tohi raamat, arvuti- ega teleri-ekraan olla  
silmadele liiga lähedal.
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5.7. MEELE-ELUNDID II

KÕRVAD JA KUULMINE

Kuulmis-elund on kõrv.  
Kõrvadega kuuleme helisid ja kõnet.
Me näeme ainult kõrva välimist osa.  
Seda nimetame kõrva-lest.

Suurem osa kõrvast asub inimese pea sees.
Pea sees on sise-kõrv. 

Inimene kuuleb ka siis, kui tal mingil põhjusel  
kõrva-lesta ei ole, aga sise-kõrv peab terve olema.

Kõrva-lest

Suurem osa kõrvast asub pea sees

•  Kujuta ette, et toas on pime. Kuskil tiksub kell.
•  Kas sa leiad kella üles?  
•  Millise meele-elundi abil sa kella üles leiad?

Kuulmise teel saame kindlaks määrata helide asukoha.

Välis-kõrv Sise-kõrv
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 Katse 1
Tehke klassis katse.
1. Peitke klassis ära kellegi mobiil-telefon.
2. Helistage sellele telefonile.
3. Kuula, kust tuleb telefoni-helin. Leia telefon üles.

Hea kuulmise hoidmiseks peame oma kõrvu kaitsma  
tugeva müra ja lärmi eest.  
Samuti ei tohi vastu kõrva lüüa.  
Kõrvu ei tohi ka teravate esemetega torkida.

NINA JA HAISTMINE

Ninaga tunneme lõhna. 
Lõhna tundmist nimetame haistmiseks.  
Nina on haistmis-elund.

Inimene hingab õhku sisse läbi nina-aukude ehk nina-sõõrmete. 
Õhul võib olla lõhn, mida me haistame.

•  Köögis on toit pliidil kõrbema läinud. Vasta küsimustele. 
1) Kuidas sa tead, et toit on kõrbema läinud?
2) Millise meele-elundi abil sa sellest teada saad?
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5.8. MEELE-ELUNDID III

KEEL JA MAITSMINE

Keelega tunneme me maitset. 
Keel on maitsmis-elund.

 •  Mis maitsega on pipar?
 •  Mis maitse on suitsu-vorstil? 
 •  Millist maitset sa veel oled tundnud?

Toit võib olla väga erineva maitsega.
Toit võib olla magus, soolane, hapu, mõru või kibe.
Keelega tunneme kõiki neid maitseid.

Ülesanne 1
1. Mõtle ja kirjuta vastusesse 3 sõna.
2. Mis on magus, soolane, hapu, mõru või kibe? 

 1) ……………..... , ......................... ja …………...…....  
  on magusad.

 2) ……………..... , ......................... ja …………...….... 
  on soolased.

 3) ……………..... , ......................... ja …………...…....  
  on hapud.

 4) ……………..... , ......................... ja …………...…....  
  on mõrud.

 5) ……………..... , ......................... ja …………...…....  
  on kibedad.



113

•  Vaata oma keelt peeglist.
•  Kas keel on sile või krobeline?

Sa näed, et keele peal on pisikesed punnikesed. 
Need on keele näsad.  
Näsade abil tunneme toidu maitset.

Keele peal on näsad,  
mis tunnevad toidu maitset

NAHK JA KOMPIMINE

Inimese kõige suurem elund on nahk.
Nahk katab kogu inimese keha.

Naha sees on väikesed närvi-rakud.  
Nende abil tunneme puudutust, sooja, 
külma ja valu.
Kõige tundlikum on nahk sõrme-otstel, jala-taldadel,  
huultel ja peo-pesas.

Nendes kohtades on kõige rohkem närvi-rakke. 
Nahal on veel üks tähtis ülesanne. 
Ta katab kogu sinu keha nagu kaitse-ülikond. 

Nahk kaitseb su keha sisemust tolmu, mustuse ja pisikute eest. 

Nahka nimetame katte-elundiks.



114

Ülesanne 2
1. Loe laused. 
2. Mis meele-elundi kaudu see info sinuni jõuab?
3. Kirjuta õige meele-elundi nimetus. 

 1) Lilled on vaasis närtsinud. 
     ..............................................................
 2) Raadiost kõlab su lemmik-laul. 
     ..............................................................
 3) Koolimaja vist ei köeta. Klassis on jahe.
     ..............................................................
 4) Köögist tuleb pannkoogi-lõhna. 
     ..............................................................
 5) Tänane kurgi-salat oli veidi mõru maitsega.
      ..............................................................

1. Palu pingi-naabril silmad kinni panna.
2. Vali oma pinalist üks asi  

 (pliiats, kustukumm, teritaja või muu).
3. Anna see asi pingi-naabri kätte.
4. Lase tal kinniste silmadega arvata, mis asi see on.
5. Milliseid meele-elundeid pingi-naaber kasutas?  

 Märgi need.

    silmi, kõrvu, nina, keelt, nahka

Pea meeles!
Meele-elundite abil saame teada, mis meie ümber toimub.
Meele-elundid on silmad, kõrvad, nina, keel ja nahk.

 Katse 1
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5.9. TUGI- JA LIIKUMIS-ELUNDID I

Tugi- ja liikumis-elundite abil püsib inimese  
keha püsti ja saab liikuda.

Tugi- ja liikumiselundid on luud, liigesed ja lihased.

LUUD

Luud asuvad keha sees.
Luud on kõvad. Need ei paindu. 
Luid on inimesel tarvis kahel põhjusel. 
  1. Luud kaitsevad keha sees olevaid elundeid ehk organeid.
  2. Luud toetavad keha.

Täis-kasvanud inimese kehas on üle 200 luu.

Kõiki luid kokku nimetatakse luustikuks ehk skeletiks.
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Inimese luustik ehk skelett

•  Vaata pilti inimese luustikust.
•  Nimeta luid ja osuta, kus need sinu kehas asuvad.
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Ülesanne 1
1. Vaata pilte.
2. Milline luustiku osa on pildil?
3. Kirjuta pildi juurde õige nimetus.

......................... .........................

.........................

.........................

RÜHT
Viienda klassi õpilased on veel kasvu-eas.  
See tähendab, et sinu keha alles areneb ja kasvab. 

Kasvamise ajal on sinu luustik veel nõrk.  
Oma keha-asendiga mõjutad sa selle kasvamist.

Kui istud toolil pidevalt küürus või lösutad diivanil,  
siis muutub kõveraks ka sinu selg-roog.
Kõver selgroog mõjub halvasti sinu keha-hoiule ehk rühile.

Hea rüht näitab aga, et sinu keha on hästi arenenud.
Hea rühiga inimene on terve ja tugev.
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Vale istumis-asend Õige istumis-asend 

Hea rühtHalb rüht

Pane tähele!
Jälgi õiget rühti ja istumis-asendit, kui liigud või istud. 
Jälgi kaaslasi. Tee vajadusel neile ettepanekuid rühi  
või istumis-asendi parandamiseks.
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5.10. TUGI- JA LIIKUMIS-ELUNDID II

Sinu kehas on luud. Luud on kõvad ja ei paindu.
Ka sinu kätes ja jalgades on kõvad luud.

LIIGESED

Sinu keha saab painduda kahe luu ühendus-kohalt. 
Kehas on palju luude ühendus-kohti.

1. Vaata pilti.
2. Leia enda kehalt punasega      

          tähistatud luude ühendus-kohad.
3. Proovi, kas sinu keha saab  

   samadest kohtadest painduda.

Kael
Õlg

Küünar-nukk

Puus
Ranne

Põlv

Pahk-luu

1. Vaata pilte.
2. Liiguta oma jäsemeid nii nagu on joonistel näidatud.

 Katse 1

 Katse 2
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Kahe luu ühendus-kohta nimetame liigeseks.

Liigese kohalt saab sinu keha painduda.

Inimese suurimad liigesed on õla-liiges, puusa-liiges ja 
põlve-liiges.

Kõige väiksemad liigesed on sõrmedes ja varvastes.

Inimese liigesed

Ülesanne 1
Täida lüngad.
 1) Tee käte ringe.  

     Seda võimaldab teha ………….............-liiges.
 2) Kükita. Seda võimaldavad teha  

     ……….............…-liiges ja ………..................-liiges.
 3) Võta laualt kirjutus-vahend.  

     Seda võimaldavad teha ……….................-liigesed.

Õla-liiges

Küünar-liiges

Puusa-liiges
Randme-liiges

Sõrme-liiges

Põlve-liiges

Pahk-luu
Varba-liigesed
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5.11. TUGI- JA LIIKUMIS-ELUNDID III

LIHASED

Luude peal on inimesel lihased.  
Lihased kinnituvad luude külge.

Inimese luustikku katavad lihased

Lihaste abil liigutab inimene oma keha. 
Enamus lihaseid saab inimene ise liigutada.  
Need alluvad inimese tahtele. 

Lihaseid saab liigutada nii kiiresti või aeglaselt kui inimene 
ise tahab.
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•  Liiguta oma kätt hästi aeglaselt.
•  Liiguta oma kätt nii kiiresti kui saad.

Lihaste abil saab luid nende ühendus-kohtadest  
ehk liigestest liigutada.

•  Vaata pilti inimese lihastest.
•  Nimeta lihaseid ja osuta, kus need sinu kehas asuvad.

Inimese lihased

•  Liiguta oma näo-lihaseid.
•  Liiguta oma kõhu-lihaseid.
•  Püüa liigutada oma tuhara-lihaseid.

Näo-lihased

Käe-lihased

Kõhu-lihased

Tuhara-lihased

Jala-lihased
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Lihaste arengust oleneb inimese jõud, keha-asend (rüht) ja keha 
välimus. 

Mida tugevamad on inimese lihased, seda rohkem on tal jõudu.  
Seda sirgem ja ilusam on tema keha.

Lihaseid saab tugevdada ja arendada.  
Neid saab treenida pideva liikumise ja spordi tegemisega.

•  Arutlege klassis, millised tegevused aitavad  
   lihaseid tugevamaks muuta.
•  Kuidas sina oma lihaseid treenid?

Ülesanne 1
Mõtle ja kirjuta.
Missugused lihased peavad olema hästi treenitud
 1) jooksjal? …………………………………………….....
 2) tõstjal? ……………………………………………........
 3) baleriinil? ................................................................
 4) sõudjal? ………………………………………….........
 5) tsirkuse artistil? .......................................................

Inimese kehas on ka lihaseid, mida ta ise liigutada ei saa. 
Need ei allu inimese tahtele. Need on tahtele allumatud.

Tahtele allumatud lihased hoiavad inimest elus ka siis,  
kui ta magab.

Tahtele ei allu:
 1) südame-lihas, mis pumpab kehas verd ringi; 
 2) lihased, mis aitavad hingata;
 3) lihased, mis aitavad toidul sooltes edasi liikuda.
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Ülesanne 2
1. Loe elundite nimetused.
2. Loe elundite kirjeldused.
3. Ühenda elundi nimetus ja selle ülesanne.

ELUNDI NIMETUS

Luud •

Lihased •

Liigesed •

ELUNDI KIRJELDUS

• Nende abil liigutab inimene  
  oma keha.

• Kahe luu ühendus-koht,  
   kust saab keha või  
 keha-osasid painutada.

• Hoiavad keha püsti ja  
 kaitsevad sise-organeid.

Pea meeles!
Tugi- ja liikumis-elundkond aitab kehal püsti seista ja liikuda.
Tugi ja liikumis-elundid on luud, liigesed ja lihased.
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5.12. HINGAMIS-ELUNDID I

Inimene hingab selleks, et varustada oma keha õhus oleva 
hapnikuga.
Hingamisel liigub õhu-hapnik kopsudesse.  
Kopsudest liigub hapnik verre.  
Veri kannab hapniku kehas laiali. 

Inimese keha vajab kogu aeg hapnikku.
Kui inimene hingata ei saa, siis ta sureb.

Hingamis-elundid on nina-õõs, kõri, hinge-toru,  
kopsu-torud, kopsud.

Inimese hingamis-elundid

Nina-õõs

Hinge-toru

Kopsud

Kõri    

Kopsu-torud
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Ülesanne 1
1. Millised on inimese hingamis-elundid?
2. Kirjuta.
 Hingamis-elundid on:

 a)……………..…...........  b) ..................................

 c) ..................................  d) .................................. 

 e) ..................................

Inimene hingab õhku sisse nina kaudu. 
Õhk liigub nina-õõnest kõrri. 
Kõrist liigub õhk edasi hinge-torru. 
Hinge-torust liigub õhk edasi kopsu-torudesse  
ja sealt kopsudesse.

Inimesel on 2 kopsu.  
Kopsudest läheb hapnik inimese verre.

Ülesanne 2
Kuidas liigub õhk sisse-hingates inimese kehas?

....................................... a.................................... a 
hinge-toru  a...........................................................a 
...............................................  
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Vahel juhtub, et sul on nina kinni.  
Siis hingad sa õhku sisse suu kaudu. 
Kui hingad suu kaudu, liigub õhk nii:

suu akõri a hinge-toru a kopsu-torud a kopsud.

Ülesanne 3
Kuidas liigub õhk välja-hingamisel?

........................................a......................................a 

........................................a......................................a 

....................................... 

Välja-hingamisel liigub õhk vastu-pidiselt. 
Välja-hingamine algab kopsudest.  
Sealt liigub õhk kopsu-torudesse. 
Edasi liigub õhk hinge-torru ja sealt kõrri. 
Kõrist liigub õhk nina-õõnde ja lõpuks hingatakse see nina kaudu 
välja. 

Välja-hingatud õhus on hapnikku vähem kui sisse-hingatud õhus.
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5.13. HINGAMIS-ELUNDID II

Sisse-hingatav õhk peab olema puhas ja hapniku-rikas.
Sellise õhu kohta ütleme, et see on värske õhk.

Sise-ruumides lendleb õhus tolmu.  
Inimesed räägivad, köhivad ja aevastavad õhku pisikuid.  
Selline õhk ei ole enam puhas.

Õues on õhk värskem kui ruumis. 
Sellepärast tulebki tube ja klassi-ruumi tuulutada ja koristada.
Tuulutamisel tuleb õuest puhas ja värske õhk tuppa. 

Kui sa köhid või aevastad, tuleb suu katta varruka või 
tasku-rätiga.  
Nii ei satu sinu pisikud õhku ja teised ei pea neid sisse hingama.

Kõige puhtam ja värskem õhk on metsas.  
Seal on vähe tolmu ja puud toodavad pidevalt juurde hapnikku.

Ülesanne 1
1. Järjesta asu-kohad õhu puhtuse järgi. 
2. Alusta kõige saastunuma õhuga kohast.

 …..….  Suure sõidu-tee ääres kõnni-teel.
 …..….  Männi-metsas järve ääres.
 …..….  Haige lapse magamis-toas.
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Ülesanne 2
1. Loe sõnad.

          surema, koristama, hapnik,  hapniku-rikas, tuulutama

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

 1) Hingates varustab inimene oma keha    
     ……………………… .

 2) Inimene ……………….. , kui ta hapnikku  
     hingata ei saa.

 3) See õhk, mida sisse hingame,  
     peab olema puhas ja ………………………. .

 4) Tube on vaja ………………… ja ………………… .

4. Loe saadud laused. 
5. Kirjuta laused oma vihikusse.

Pea meeles!
Hingamis-elundid varustavad inimese keha hapnikuga.
Hingamis-elundid on nina-õõs, kõri, hinge-toru,  
kopsu-torud ja kopsud.
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5.14. VERERINGE-ELUNDID I

•  Tuleta meelde. Kas sul on kunagi kuskilt verd jooksnud?

Kogu sinu kehas voolab veri. See on punane vedelik.
Veri voolab kehas peenikestes torukestes.  
Neid torukesi nimetatakse vere-soonteks.  
Vere-sooned on inimese kõikides keha-osades.

Vere-sooned on kõikides keha-osades

Verel on sinu kehas täita kolm ülesannet.
 1. Veri kannab sinu kehas ringi hapnikku ja toit-aineid.
 2. Veri aitab kehast välja viia süsi-happe-gaasi  
     ja teisi jääk-aineid.
 3. Veri aitab hävitada kehasse sattunud baktereid.

Vaata digi-õpikust videot töötavast südamest.
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Vere paneb vere-soontes liikuma süda. 
Süda on nagu väike pump, mis pumpab vere kehasse ringi 
liikuma. 
Süda asub rinnaku keskel roiete all.

Süda ja vere-sooned

Vereringe-elundid

Süda

Süda

Vere-sooned

Vere-sooned
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 Katse 1
Tunneta südame tööd. 

Toimi nii: 
1. Leia oma kehal rinnaku koht. 
2. Pane enda käsi rinnaku keskele.
3. Hoia kätt tugevalt vastu oma keha.
4. Istu või seisa hästi vaikselt.

Kas tunned oma südame tuksumist?

Süda on lihas, mis ei allu inimese tahtele. 
Südant inimene ise seisma jätta ei saa. 
Süda pumpab verd ka siis, kui sa seda ise ei taha.
Kui süda enam verd ringi ei pumpa, siis inimene sureb.
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5.15. VERERINGE-ELUNDID II

Vere-ringe-elundid on lisaks südamele ka vere-sooned.

Veresooni on kahte sorti: arterid ja veenid.

 1. Artereid mööda voolab veri südamest kehasse.
 2. Veene mööda voolab veri kehast südamesse tagasi.

Ülesanne 1
1. Loe tabelist vere-ringe-elundkonna  

   elundite nimetused.
2. Loe elundite ülesannete kirjeldused.
3. Ühenda elundi nimetus sobiva kirjeldusega.

ELUNDI NIMETUS ELUNDI ÜLESANNE

• Kannavad verd kehast  
 südamesse tagasi.

• Pumpab verd kehas ringi.

• Kannavad verd südamest  
 mööda keha laiali.

4. Loe saadud laused.

Arterid •

Veenid •

Süda •
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Ülesanne 2
1. Loe sõnad.
    ei pumpa, vere-sooned, lihased,  

           vere-ringe, veri, süda

2. Loe laused.
3. Kirjuta lünka õige sõna sobivas vormis.  

   Üks sõna jääb üle.

 1) Inimese kehas voolab punane vedelik. 
         See on …………...........................….................. .
 2) Veri voolab mööda ……….....................……….. .
 3) Verd pumpab kehas ringi ………………............. .
 4) Süda ja vere-sooned on ……………………-elundid.
 5) Kui süda verd ringi ……………………..,  

     siis inimene sureb.

4. Loe saadud laused.
5. Kirjuta laused õigesti oma vihikusse.

Liikumine ja sport tugevdavad südant ja vere-sooni. 
Sporti tehes peab sinu süda rohkem tööd tegema. 
Treenides muutub süda tugevamaks. 
Tugev ja treenitud süda on terve. 
Terve südamega peab inimene haigustele paremini vastu.

Pea meeles!
Vereringe-elundid varustavad keha hapnikuga.
Vereringe-elundid on süda ja vere-sooned. 
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5.16. SEEDE-ELUNDID

Inimene vajab elamiseks jõudu ehk energiat. 
Energiat saame me sellest toidust, mida sööme. 

Söödud toitu peab seedima.  
Seedimine toimub seede-elundites. 

Seede-elundid on suu, neel, söögi-toru, magu,  
peen-sool, jäme-sool ja pära-sool.

Seede-elundid

Suu
Neel

Magu

Peen-sool
Jäme-sool

Pära-sool

Söögi-toru
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Kuidas seedimine toimub?

     1. Toidu seedimine algab suus. Suus närid sa hammastega  
  toidu väiksemateks tükkideks. Keel segab toidu süljega.  
  Süljega niisutatud toidul on kergem edasi liikuda.

 2. Suust liigub toit neelu. Neel on suu taga-osas. 

 3. Nüüd neelad sa toidu alla ja see liigub söögi-torru.

 4. Mööda söögitoru liigub toit makku.  
     Maos seguneb toit mao-mahlaga.  
     Mao-mahla mõjul muutub toit veel väiksemateks  
   osakesteks.

 5. Maost liigub toit peen-soolde.  
     Peensool on umbes 5 meetrit pikk toruke.  
     Läbi peensoole seina imenduvad vajalikud toit-ained   
         inimese verre.  
   Veri kannab toitained mööda keha laiali. 

 6. Seedimata toit liigub peen-soolest edasi jäme-soolde. 

 7. Jämesoolt mööda liigub seedimata toit pära-soolde.

 8. Pärasoolde jõudnud toidu jäägid väljuvad kehast  
     päraku kaudu.

Ülesanne 1
Kuidas liigub toit inimese kehas? Kirjuta.

suu a..................................a..........................a  
 ...................................apeen-sool a 
 ...............................................apära-sool   
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1. Leia tekstist, kui pikk on peen-sool?

    Peen-sool on …………….. pikkune.

2.  Mõõtke õpetaja abiga 5 meetri pikkune lõnga-jupp.
     Sama pikk on sinu peensool.

Ülesanne 2
1. Loe lause.
2. Mõtle, kas lause on sisult õige või vale.
3. Tõmba sisult vale lause numbrile ring ümber. 
4. Paranda vale lause sisult õigeks.

 1) Seedimine on toidust energia ja toit-ainete saamine.
 2) Toidu seedimine algab maos.
 3) Toitained imenduvad verre läbi peensoole seina.
 4) Seedimata toit väljub kehast päraku kaudu.

5. Kirjuta laused õigesti oma vihikusse.

 Katse 1
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Toitu tuleb valmistada värsketest ja puhastest toidu-ainetest. 
Halvaks läinud ehk riknenud toidu söömine võib põhjustada 
haigestumist. 

Samuti ei tohi süüa pesemata puu- ega köögi-vilju.  
Nende koore peal elab tuhandeid pisikuid, mida silmaga ei näe.  
Osa nendest pisikutest põhjustavad haigusi.

Toidu seedimine algab suus.  
Suus on hambad, mis purustavad toidu väikesteks osadeks. 

Oluline on, et hambad oleksid terved.  
Selleks, et sinu hambad terved ja ilusad püsiksid,  
pese neid kindlasti hoolikalt. 

Hambaid pese vähemalt 2 korda päevas −  
õhtul ja hommikul.

Pea meeles!
Seede-elundites toimub toidu seedimine. 
Seede-elundid on suu, neel, söögitoru, magu, peensool, 
jämesool, pärasool.
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5.17. ERITUS-ELUNDID

Sa sööd, jood ja hingad iga päev. 
Toidu ja joogi seedimisel tekivad kehas jääk-ained. 
Ka sisse-hingatud õhu ära-kasutamisel tekivad jääk-ained.  
Jääk-ained on ained, mida keha ei vaja.

Jääkained võivad olla vedelad, tahked või gaasilised.

Jääkained tulevad kehast välja eritus-elundite kaudu.
Eritus-elundid on neerud, kuse-põis, pära-sool, kopsud ja 
nahk.

Eritus-elundid tahketest  
jääk-ainetest vabanemiseks

Pära-sool
Pärak

Toidu seedimisel tekivad tahked jääk-ained. 
Sel juhul ei ole organism kogu  
söödud toitu ära kasutanud. 
Tahked jäägid kogunevad pära-soolde.  
Sealt väljuvad tahked jäägid ehk roe (kaka) 
päraku kaudu.
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Eritus-elundid vedelatest  
jääk-ainetest vabanemiseks

Neerud

Põis

Vedelike joomine tekitab vedelaid jääk-aineid.
Neerud puhastavad keha vedelatest jääkainetest.

Liigne vedelik koguneb kuse-põide.  
Kuse-põide kogunenud vedelikku  
nimetame uriiniks. 
Uriin väljub kehast  
urineerides ehk pissides.

Vedel jääkaine on ka higi.  
Higi väljub kehast naha kaudu. 
Nahk on samuti eritus-elund.  
Naha kaudu vabaneb keha vedelatest jääkidest.

Hingamise tulemusel tekivad gaasilised jääk-ained.
Inimese kehas tekib süsi-happe-gaas. 

Süsihappe-gaas on jääkaine, mis on vaja kehast välja saada.
Süsihappe-gaas eraldub kehast kopsude kaudu välja-hingamisel.

Eritus-elund gaasilistest  
jääk-ainetest vabanemiseks

Kopsud

Välja-hingatav õhk
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Ülesanne 1
1.  Ühenda lause algus sobiva lõpuga. 

2. Loe saadud laused.

gaasilised jääkained.

vedelad jääkained.

tahked jääkained.

• Süües tekivad

• Juues tekivad

• Hingates tekivad

Ülesanne 2
1. Mis on tahked, vedelad ja gaasilised jääkained?
2. Kirjuta tabelisse.

TAHKED  
JÄÄK-AINED

VEDELAD 
JÄÄK-AINED

GAASILISED 
JÄÄK-AINED

1) 1) 1)

2)
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Ülesanne 3
1. Loe sõnad.

           nahk, ei vaja, neerud, kopsud,  
           pära-sool, eritus-elundid, kuse-põis

2. Loe laused.
3. Täida lüngad sobivate sõnadega.  

   Kirjuta sõnad õiges vormis.

 1) Jääk-ained on ained, mida keha enam    
     ........................................................... .

 2) Jääk-ainetest aitavad vabaneda     
      …………………………….................... .

 3) Tahked jäägid eralduvad …………………. kaudu.
 4) Vedelad jäägid eralduvad …….…………….. ,   

      ………………...... ja ………………...... kaudu.
 5) Gaasilised jäägid eralduvad …………………….  

      kaudu.

4. Loe saadud laused. 
5. Kirjuta laused oma vihikusse.

Pea meeles!
Jääk-ained on tahked, vedelad ja gaasilised.
Jääk-ainetest vabaneb inimene eritus-elundite abil.
Eritus-elundid on pära-sool, neerud, kuse-põis, nahk ja 
kopsud.
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5.18. SUGU-ELUNDID I

SUGU-ELUNDID

Paljunemis-elundeid nimetame sugu-elunditeks.
Sugu-elundeid on tarvis järglaste ehk laste saamiseks.

Meestel ja naistel on erinevad sugu-elundid.
Naiste sugu-elundid asuvad keha sisemuses.  
Meestel on sugu-elundid kehast väljaspool.

Naiste sugu-elundid  
asuvad keha sees

Meeste sugu-elundid 
paiknevad kehast väljas
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NAISTE SUGU-ELUNDID

Naiste sugu-elundid asuvad kõhu-õõnes. 
Naiste sugu-elundid on muna-sarjad, muna-juhad, 
emakas ja tupp.

Naise sugu-elundid

Kuidas hakkab naise kõhus laps kasvama?

Laste saamiseks vajalikud muna-rakud valmivad  
muna-sarjades. 

Muna-rakud hakkavad valmima siis, kui tüdruk on umbes 
12-aastane või vanem.

Munarakud liiguvad mööda muna-juhasid emakasse.
Laps hakkab kasvama siis, kui naise munarakk ühineb 
mehe seemne-rakuga. 

Sündimata laps ehk loode hakkab kasvama naise emakas.

Muna-sarjad
Emakas

Tupp

Muna-juha
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5.19. SUGU-ELUNDID II

MEESTE SUGU-ELUNDID
Meeste sugu-elundid paiknevad kehast väljaspool.

Meeste sugu-elundid on munandid, seemne-juhad  
ja peenis.

Meestel on kaks munandit. Need asuvad munandi-kotis. 
Munandites valmivad laste saamiseks vajalikud seemne-rakud.

Seemne-rakud hakkavad valmima siis, kui poiss on umbes 
12-aastane või vanem.

Mehe sugu-elundid

Seemne-juha

Peenis

Munand
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Ülesanne 1
1. Kas pildil on mehe või naise sugu-elundid?
2. Kirjuta pildi alla.

Ülesanne 2
1. Loe sõnad.

           emakas, peenis, muna-sari, munand, 
           põis, seemne-juha, muna-juha, tupp

2. Rühmita sõnad tabelisse. 
    Pane tähele: 1 sõna jääb üle.

.................................... ....................................

NAISE  
SUGU-ELUNDID

MEHE  
SUGU-ELUNDID

* Üle jäi ………………… .   
See on ………………………-elund.

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

Seemne-juha

Peenis
Munand

Muna-sarjadEmakas

Tupp

Muna-juha
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Ülesanne 3
1. Loe sõnad.

          naine, munand, järglased, mees,  
          kõht, peenis, paiknema

2. Loe laused.
3. Kirjuta lünka õige sõna sobivas vormis.

 1) Sugu-elundid on vajalikud ……………..………    
         saamiseks.
 2) ………..…….. ja ………..……… suguelundid on   
         erinevad. 
 3) Munasarjad, munajuhad, emakas ja tupp on naisel   
          ………...................... .
 4) Mehe suguelundid …………..……. kehast  
     väljaspool.
 5) Mehe suguelundid on .......……….. , seemne-juhad  
               ja …………...................... .

4. Loe saadud laused.
5. Kirjuta laused oma vihikusse.
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Suguelundite eest tuleb hoolt kanda. 
Pese ennast korra-päraselt ja vaheta alus-pesu.
Suguelunditele on külmetamine ohtlik.  
Talvel on vaja soojalt riides käia. 
Löögid suguelundite pihta kahjustavad neid.

Pea meeles!
•  Sugu-elundid on vajalikud järglaste ehk laste saamiseks.
•  Meeste ja naiste sugu-elundid on erinevad.
•  Naiste sugu-elundid asuvad naistel kõhu-õõnes. 
   Need on muna-sarjad, muna-juhad, emakas ja tupp.
•  Meeste sugu-elundid paiknevad kehast väljaspool. 
   Need on munandid, seemne-juhad ja peenis.
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5.20. NÄRVI-SÜSTEEM I

NÄRVI-SÜSTEEMI ELUNDID

Närvi-süsteem ehk närvi-elundkond on inimese  
jaoks väga oluline.  
Närvi-süsteem on nagu arvuti.  
See juhib kogu inimese keha tegevust: südame tööd,  
hingamist, seedimist, liigutusi jne.

Närvi-süsteemi elundid on pea-aju, selja-aju ja närvid.

Pea-aju on pea sees. Pea-aju kaitseb pea-luu ehk kolju.
Selja-aju on selgroo sees. Selja-aju kaitseb selg-roog.
Närvid on inimese kehas igal pool (näos, kätes, jalgades, 
nahas, sise-elundites).

Närvi-süsteem ehk närvi-elundkond

Närvi-süsteemi ülesanneteks on:
 1) võtta kehast vastu teateid,
 2) analüüsida neid teateid,
 3) otsustada, kuidas keha peaks vastama saadud teadetele.

Pea-aju

Selja-aju

Närvid



150

PEA-AJU
Näos asuvad meele-elundid: silmad, kõrvad, nina, keel. 

Meele-elunditega inimene näeb,  
kuuleb, haistab lõhna, tunneb maitset. 

Meele-elundid saadavad ümbritsevast kesk-konnast  
saadud teabe ajule. Aju analüüsib seda.  
Pärast seda aju otsustab, mida on vaja teha.

Näiteks:  
Raadio mängib. Sa kuuled seda.
Kõrvades olevad närvid saadavad kuulmise kohta  
info pea-ajju.
Pea-aju analüüsib seda infot.
Nüüd selgub, et raadio mängib liiga kõvasti.
Pea-aju otsustab, et raadio tuleb vaiksemaks keerata.
Sa keerad raadio vaiksemaks.

Pea-aju
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Näiteks:  
Sa lööd oma varba vastu läve-pakku.
Sinu närvid varbas tunnevad, et varbal on valus. 
Mööda närve liigub see teade selja-ajju. 
Selja-aju võtab vastu otsuse, et jalg tuleb läve-pakust  
kiiresti eemale tõmmata.
Sa tõmbad jala lävepakust eemale.

•  Mis võib juhtuda, kui su aju saab põrutada?
•  Märgi tekstis laused, kust leiad vastuse.

SELJA-AJU

Selja-aju analüüsib neid teateid,  
mis tulevad kehast seest-poolt.

Peaaju on väga õrn elund. 
Pea peale kukkumine või vastu pead löömine on ohtlik.  
Nii võid saada peaaju-põrutuse. 
Põrutusega võib lõppeda rüselemine, tõuklemine või vastu  
pead löömine.
Peaaju põrutades võid kaotada teadvuse ja haiglasse sattuda.

Mõni-kord juhtub, et aju-põrutuse tagajärjel ei saagi  
enam terveks. 
Pea-põrutuse tagajärjel võid jääda vigaseks või koguni surra.
Sellepärast tuleb pead väga hoida.

Selja-aju
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5.21. NÄRVI-SÜSTEEM II

PEA-AJU JA PUHKUS

Pea-aju vajab treenimist. Treenida saab õppimise kaudu.  
Õppimise ajal teeb peaaju tööd. 

Töötamise tagajärjel aju väsib ning vajab puhkust.
Kõige parem puhkus ajule on liikumine värskes õhus:  
jalutamine, sportimine, aia-tööde tegemine, õues mängimine. 

Peaaju puhkab ka inimese magamise ajal. 
5. klassi õpilane peaks öösel magama keskmiselt 9 tundi.
Kui sa magad liiga vähe, siis väheneb sinu õppimis-võime. 

Liiga vähese magamise taga-järjel oled sa pidevalt väsinud. 
Kui magad pikka aega öösel alla 9 tunni, siis võid jääda haigeks.

Ülesanne 1
Mõelge ja arutlege klassis. 

 1) Miks on koolis lisaks tundidele ka vahe-tunnid?
 2) Mida teed sina vahetunni ajal?
 3) Mis tegevused aitaksid ajul vahetunnis kõige   
     paremini puhata?
 4) Kirjuta vähemalt 3 võimalikku tegevust:   

     ................................................... , 

     ................................................... ja 

     ................................................... .
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Ülesanne 2
1. Mida näed pildil?
2. Kuidas on see tegevus seotud ajuga?
3. Kas see tegevus on ajule kasulik või kahjulik?

          Märgi pilt või pildid, millel on kasulik tegevus.

Pea meeles!
Närvi-süsteem kontrollib ja juhib kogu meie keha tööd.
Närvi-süsteemi elundid on pea-aju, selja-aju ja närvid.
Peaaju on õrn elund. Seda ei tohi vigastada.
Aju vajab puhkust ja und.
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Ülesanne 3
1. Jälgi nädala jooksul oma une pikkust öösel.
2. Vaata tabelit allpool. 
3. Kirjuta tabelisse iga päeva kohta:

 a) mis kell sa magama läksid,
 b) mis kell sa hommikul ärkasid,
 c) mitu tundi sa sellel öösel magasid.

KUUPÄEV
LÄKSIN 
MAGAMA 
KELL 

ÄRKASIN 
KELL

MAGASIN ... 
TUNDI

4. Vaata andmeid tabelis. 
       Tee värviliseks need kuu-päevad, kui magasid  
     öösel oma vanusele vajaliku aja.
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5.22. KORDAMINE. INIMENE

Ülesanne 1
1. Millised elund-konnad on inimesel? 
2. Vastuse saad, kui tõstad tähed õigesse järje-korda.

1) E E L   M  E  __  __  __ ELUNDKOND

2) G U U   S  __  __  __ ELUNDKOND

3) R V I  N  Ä  __  __  __ SÜSTEEM 

4) D E E E   S  __  __  __  __ ELUNDKOND

5) N G R E E   V  E  __  __  R  I  __  __  __ ELUNDKOND  

6) I T U G  __  __  __  __  -  ja LIIKUMIS-ELUNDKOND

7) G A M I S N    H  I  __  __  __  __  __  __ ELUNDKOND  

8) U S I T   E  R  __  __  __  __ ELUNDKOND
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Ülesanne 2
1. Loe lause elundkonna ülesande kohta.
2. Mõtle, millist elundkonda on kirjeldatud.
3. Kirjuta õige elundkonna nimetus.

ELUNDKONNA NIMETUS ELUNDKONNA ÜLESANNE

Varustab kõiki keha-osasid 
verega.
Hoiab keha püsti ja sooritab 
liigutusi.
Peenestab toitu ja seedib 
seda.

Varustab keha hapnikuga.

Juhib kõikide elundite tööd.

Viib kehast välja jääkained.

Võtab vastu teateid  
välis-keskkonnast.

Aitab saada järglasi.
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Ülesanne 3
1. Vaata pilte. 
2. Mõtle, mis elundeid on pildil kujutatud?
3. Vali õige vastus. Tõmba valed vastused maha.

Seede-elundid
Hingamis-elundid

Eritus-elundid

Eritus-elundid
Sugu-elundid

Vereringe-elundid

Meele-elundid
Tugi- ja liikumis-elundid
Närvisüsteemi elundid

Vereringe-elundid
Hingamis-elundid

Seede-elundid

Meele-elundid
Närvisüsteemi elundid

Eritus-elundid

Vereringe-elundid
Meele-elundid

Närvisüsteemi elundid

Vereringe-elundid
Seede-elundid

Tugi- ja liikumis-elundid

Eritus-elundid
Sugu-elundid
Meele-elundid
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5.23. INIMESE PÕLVNEMINE I

INIMENE KUULUB LOOMA-RIIKI

Ülesanne 1
Vali lausesse õige sõna. Tõmba valed sõnad maha.

          Inimene on seen / taim / loom.

Sise-organid on inimesel peaaegu sama-sugused  
nagu teistelgi imetajatel.

Inimesel ja koeral on samad siseorganid

Välimuselt ei sarnane me täpselt ühegi teise loomaga.
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•  Vaata pilte.
•  Millised keha-osad on olemas nii inimesel kui ka kassil?
•  Milline kehaosa on olemas kassil, aga inimesel ei ole?
•  Mille poolest on kassi ja inimese välimus veel erinevad?
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5.24. INIMESE PÕLVNEMINE II

INIMESE JA INIM-AHVI SARNASUS  
JA ERINEVUS

Mille poolest sarnaneme me inim-ahvidega?

Kõige rohkem sarnaneme me inim-ahviga.  
Inim-ahvid on šimpansid, gorillad ja orangutanid.

Inim-ahvidega sarnased oleme me nii välimuse,  
sise-elundite kui ka käitumise poolest.

Šimpansid Orangutan Gorilla

1. Inimahvidel ja inimestel on sarnased sise-organid ja          
    välised keha-osad. 
    Meil mõlemal on näiteks pöial ja sõrmed.  
    Nende abil saame asju kätte võtta ja kindlalt käes hoida.

2. Inimese ja inimahvi lapsed vajavad pärast sündimist           
    pikka aega vanemate hoolitsust ja õpetust.  
    Enamus loomi hoolitseb oma poegade eest lühikest aega.

3. Inimesed ja inimahvid suudavad mõlemad õppida.  
    Võrreldes teiste imetajatega on meil palju suurem  
    mõtlemis-võime.
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Mille poolest on inimene inimahvist erinev?

1. Inimesed kõnnivad kahel jalal. Nad seisavad sirgelt.
    Inimahvid liiguvad aga neljal jalal.  
    Nende keha on ette-poole kaldu.

2. Inimestel on karv-kate enamasti hõre.  
    Tihe ja tugev karv kasvab meil mõnes üksikus kohas.             
    Näiteks kasvavad meil peas juuksed.
    Inimahvide keha katab aga pea-aegu üleni tihe karvastik.

3. Inimesed suhtlevad oma-vahel põhiliselt kõneledes. 
    Ahvid suhtlevad häälitsuste ja liigutuste abil.

4. Inimese pea-aju on suurem kui inimahvil.  
    Selle-pärast on ka meie mõtlemis- ja õppimis-võime parem.

Inimene Inim-ahv
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Ülesanne 1
1. Loe lause.
2. Mõtle, keda see kirjeldab? 
    Kas inimest, inimahvi või mõlemat.
3. Tõmba joon alla ühele või mitmele õigele vastusele. 

 1) Tal on pöial asjade haaramiseks ja käes hoidmiseks.
      inimene / inimahv / inimene ja inimahv

 2) Ta suhtleb häälitsuste ja liigutuste abil.
      inimene / inimahv / inimene ja inimahv

 3) Ta liigub kahel jalal, keha-asend on püstine.

      inimene / inimahv / inimene ja inimahv

 4) Ta keha on kaetud tugeva karvastikuga.
      inimene / inimahv / inimene ja inimahv

 5) Tema järglased vajavad pärast sündimist kaua hoolt.
      inimene / inimahv / inimene ja inimahv

 6) Ta suhtleb kaaslastega kõne abil.
               inimene / inimahv / inimene ja inimahv

Pea meeles!
Inimene on Maal kõige kõrgema arengu-tasemega organism. 
Inimesel on arenenud mõistus ja kõne-võime.  
Ta suudab valmistada oma eluks vajalikke tööriistu ja masinaid.
Loomadest sarnaneb inimesega kõige rohkem inimahv.
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5.25. INIMESE PÕLVNEMINE III

INIMESE ARENG

Teadlased on kindlaks teinud, et inimestel ja inim-ahvidel on 
ühised eellased. Need eellased sarnanesid rohkem  
inim-ahvidega kui tänapäeva inimestega.
Meie areng tänapäeva inimeseks võttis aega miljoneid aastaid.

Meie areng inimese eellasest inimeseks

Inimese ja ahvi eellased liikusid neljal jäsemel.
Nende keha oli küürus ja kaetud tihedate karvadega. 

Arenemise käigus muutus ahv-inimese keha-asend püstisemaks. 
Nad hakkasid käima tagumistel jalgadel.

Esimesed jäsemed jäid vabaks.  
Nii said nad hakata käes hoidma töö-riistu.  
Esimesed töö-riistad olid kivid.

Inimese ja inim-ahvi  
eellane

Ahv- 
inimene

Püstine 
inimene

Tark 
inimene

Tänapäeva 
inimene
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Ahv-inimesed suhtlesid omavahel häälitsuste abil nagu 
loomad ikka. Nad ei osanud veel rääkida.

Inimese pea-aju muutus suuremaks.  
Pea-aju suurusest oleneb olendi õppimis- ja mõtlemis-võime.  
Nüüd hakkas inimene rohkem töö-riistu valmistama ja neid 
kasutama.

Püstine inimene tegi oma tööriistad luust ja kivist.  
Nende abil muutis ta enda elu lihtsamaks.  
Inimesed õppisid tegema tuld ja seda kasutama.

Kalal ja jahil käies hakkas inimestel arenema kõne.  
Enam nad ei häälitsenud, vaid hakkasid üksteisega rääkima.

Püstisest inimesest arenes tark inimene.  
Targad inimesed tegid ja kasutasid tuld ning tööriistu.  
Nad hakkasid üksteisega kõnelema.

Targast inimesest arenes tänapäeva inimene.  
Tänapäeva inimesed räägivad üksteisega,  
õpivad ametit ja oskavad tööd teha.

Ülesanne 1
1. Loe laused.
2. Järjesta inimese arengut kirjeldavad laused.

......  Õppisid tegema tuld. Arenes kõnelemise oskus.

......  Liikusid neljal jalal. Keha oli küürus ja karvane.

......  Hakkasid käima tagumistel jalgadel.  
       Ei osanud rääkida.
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Ülesanne 2
1. Loe laused.
2. Vali lausesse sobiv sõna.
3. Tõmba sobimatu sõna maha. 

 1) Inimene on arenenud ahvist / ahvi-taolisest olendist.

 2) Tänapäeva inimese areng võttis aega sadu / miljoneid  
               aastaid.  

 3) Meie esimesed eellased kõndisid kahel / neljal jalal.

 4) Ahv-inimese esimesed tööriistad olid haamrid / kivid.

 5) Püstised inimesed suhtlesid kõne / häälitsuste abil.  

     Nad õppisid tegema / tooma / kasutama tuld.

 6) Tänapäeva inimene on rohkem sarnane 
     ahv-inimesega / püstise inimesega.

Pea meeles!
Inimene on arenenud ahvi-sarnasest eellasest.
Inimese areng on aega võtnud miljoneid aastaid.
Inimesel on võrreldes looma-liikidega püstine asend,  
mõtlemis-võime ja oskus kõneleda.
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Ülesanne 1
1. Vaata pilte.
2. Kes on pildil?
3. Vali pildi alt õige nimetus. Jooni õige nimetus alla.

5.26. KORDAMINE.  
     INIMESE PÕLVNEMINE 

Inim-ahv
Ahv-inimene

Inimene

Inim-ahv
Ahv-inimene

Inimene

Inim-ahv
Ahv-inimene

Inimene
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Ülesanne 2
1. Loe elus-olendi kirjeldust.
2. Vaata pilte.
3. Ühenda elusolendi kirjeldus sobiva pildiga.

KIRJELDUS PILT

Kõnnib neljal jalal.  
Keha katab tihe karv.  
Ei valmista tööriistu. 
Suhtleb teistega  
häälitsuste abil.

Kõnnib kahel jalal.  
Keha-asend on püstine. 
Oskab endale vajalikke 
tööriistu valmistada ja 
neid kasutada. Suhtleb 
teistega kõne abil. Kehal 
ei ole tihedat karv-katet.

Kõnnib kahel jalal.  
Keha-asend on püstine. 
Keha katab tihe  
karvastik. Valmistab  
tööriistu ja kasutab neid. 
Suhtleb teistega  
häälitsuste abil.
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Ülesanne 3
1. Loe elus-olendi kirjeldust.
2. Loe elusolendi nimetused.
3. Ühenda sobiv kirjeldus sobiva nimetusega.

KIRJELDUS NIMETUS

Kõnnib kahel jalal.  
Keha-asend on püstine. 
Keha katab tihe  
karvastik. Valmistab  
tööriistu ja kasutab neid. 
Suhtleb teistega  
häälitsuste abil.

INIMENE

Kõnnib kahel jalal.  
Keha-asend on püstine. 
Oskab valmistada endale 
vajalikke tööriistu ja neid 
kasutada. Suhtleb  
teistega kõne abil. Kehal 
on hõre karv-kate.

INIM-AHV

Kõnnib neljal jalal.  
Keha katab tihe karv.  
Ei valmista tööriistu. 
Suhtleb teistega  
häälitsuste abil.

AHV-INIMENE
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