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5. InImene ja aeg

5.1. Aeg 

1. Vasta küsimustele ja arutlege klassis.

1.  Millal sa sündisid?
2.  Mitu aastat tagasi see oli?

3.  Kui vanalt sa läksid viiendasse klassi?
4.  Kas sa oled praegu sama vana?

5.  Mitme aastane sa oled,  
kui lõpetad kooli?

6.  Mitme aasta pärast see toimub?
7.  Missugune sündmus (sündisid,  

läksid viiendasse klassi,  
lõpetad kooli) toimus kõige varem?

8.  Missugune sündmus (sündisid,  
läksid viiendasse klassi,  
lõpetad kooli) pole veel toimunud? 
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     2. Loe.

Sa sündisid palju aastaid tagasi.  
Aeg, millal sa sündisid, on möödas.  
See on minevik. 

Praegu õpid sa viiendas klassis.  
Aeg, mis praegu kestab, on olevik. 
Kooli lõpetad sa paljude aastate pärast.  
Aeg, millal kooli lõpetamine tuleb, on tulevik.

Mõni tegevus kestab kaua.  
Näiteks koolis pead käima palju aastaid.  
Mõni tegevus saab aga ruttu läbi.  
Näiteks kommi söömine võtab vähe aega. 

Aega on võimalik mõõta.  
Aja mõõtmiseks on kasutusele võetud aja-ühikud.  
Aja-ühikud on minut, tund, öö-päev, nädal, kuu, aasta.  
Aja-ühikud aitavad täpsustada ja mõõta sündmuste toimumise aega.

3.  Lõpeta laused ja vasta küsimusele suuliselt teksti põhjal.

1. Lõpeta lause.
 Aeg, mis on möödas, on …………...................................................

 Aeg, mis praegu kestab, on ……………….......................................

 Aeg, mis tuleb, on ………………......................................................

 Tegevus, mis kestab kaua, on näiteks ………..................................

 Tegevus, mis saab ruttu läbi, on näiteks ……..................................
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2.  Mis ühikutega mõõdame aega?  
Vali õiged.

 öö-päev, tund, sentimeeter, aasta, meeter, minut, kilogramm, 
nädal, liiter, kuu.

  Mida saab mõõta meetriga, sentimeetriga, kilogrammiga ja  
   liitriga?

4. Vii sõnad joonega õige pealkirja alla.  
 Vajadusel palu õpetajalt abi.

OLEVIK

möödunud

üle-homme

täna

homme

MINEVIK

praegu

hetkel

käes-olev

eile

TULEVIK

üle-eile

tuleval aastal

vanasti

järgmisel päeval

hetkel
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5. Vii sõnaühendid joonega õige pealkirja alla.

OLEVIK

homsed tunnid

möödunud reede

tänane koolipäev

ammune üritus

MINEVIK

ülehomne 
spordipäev

praegune koolitund

käesolev aasta

hetkel tehtav 
harjutus

TULEVIK

eilne kodutöö

üle-eilne võistlus

tulevane töökoht

järgmisel aastal 
toimuv kohtumine
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6. Vii sõnad joonega õige pealkirja alla. 

Aega  
saab  
mõõta  
täpselt

minut

lähi-päevadel

tund

ööpäev

hiljem

ammu

Aega  
saab  
mõõta  
umbes

nädal

kuu

aasta

tulevikus

enne

kunagi

varem

7. Reasta sündmused nende toimumise aja järgi. 
 Nummerda laused.  
 Alusta kõige varasemast. 

 A   B

 Lähen tööle.   Inimesed elavad suurtes  
 Lähen lasteaeda.   moodsates linnades.
 Lähen kooli.   Inimesed elasid koopas.
   Inimesed hakkasid maju    
   ehitama.
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8.  Missuguse aja-ühikuga oleks õigem mõõta aega järgmiste  
 sündmuste saabumiseni?  
 Sobita aja-ühik sündmusega. 

Ajaühikud Sündmused

minut sinu sünni-päev

tund tunni lõpp

nädal
sinu täis-kasvanuks 
saamine

kuu kooli-päeva lõpp

aasta jõulud

suve-vaheaja algus

jaani-päev

9A Leia sündmused, mis on sinu elus toimunud.
 Märgi ristiga.

 sünd  uude kooli minek
 laste-aeda minek  huvi-ringi minek
 õe või venna sünd  kolimine uude majja/korterisse
 kooli-minek 

9B Leia sündmused, mis arvatavasti toimuvad tulevikus sinu elus.  
     Märgi rist.  
     Arutlege klassis, millal need sündmused võiksid aset leida.

 kooli lõpetamine  abiellumine
 tööle minek  lapse sünd
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9C Märgi oma elus toimunud ja toimuva hakkava sündmuse taha  
 aastaarv.  
 Vajadusel palu vanematelt või õpetajalt abi. 

Sünd .......................................................  (2008–2018) 

Lasteaeda minek ....................................  (2009–2019) 

Õe või venna sünd .................................  (2009–2029) 

Kooli minek .............................................  (2014–2024) 

Uude kooli minek ....................................  (2014–2024) 

Huvi-ringi minek .....................................  (2014–2024) 

Kolimine uude majja/korterisse ..............  (2009–2029) 

Kooli lõpetamine .....................................  (2024–2034) 

Tööle minek ............................................  (2024–2034) 

Abiellumine .............................................  (2027–2037) 

Lapse sünd .............................................  (2028–2038)
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9D Kirjuta oma elus toimunud ja toimuma hakkavad sündmused   
 ajateljele.  
 Vajadusel kutsu appi vanemad või õpetaja. 

2008 2024

2009 2025

2010 2026

2011 2027

2012 2028

2013 2029

2014 2030

2015 2031

2016 2032

2017 2033

2018 2034

2019 2035

2020 2036

2021 2037

2022 2038

2023
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10. Märgi rist, kui tegu on aja mõõtmise vahendiga. 

kell 
stopper 
kraadiklaas 
joonlaud 
kalender

     Loe ja jäta meelde.

• Aeg, mis on möödas – minevik.
• Aeg, mis on praegu – olevik.
• Aeg, mis tuleb – tulevik.
• Aja mõõtmiseks on kasutusele võetud ajaühikud: minut, 

tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta.


