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1. Suhtlemine ja käitumine. 
 abivalmiduS

1.1. Minu ja teiste tunnused ning olulised 
isikuandmed

1. Praktiline ülesanne. 

1. Jagage klass kaheks. Mehed ja poisid liiguvad tahvli juurde. 
Naised ja tüdrukud liiguvad ukse juurde. Nüüd on meil  
mees-soost inimesed tahvli juures ja nais-soost inimesed  
ukse juures.

2. Jagage klass vanuse alusel kaheks. Täis-kasvanud liiguvad tahvli 
juurde. Lapsed liiguvad akna juurde. Kui vana on täiskasvanu? 
Kui vanad on lapsed?

2. Vaata pilti.

madiS

tom emma

anne
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3.  Vasta küsimustele suuliselt pildi põhjal.

1. Kas pildil on sama vanu inimesi? Kes?
2. Kas pildil on teistest erineva naha-värviga inimesi? Kes?
3. Kas pildi järgi saad öelda, millisest rahvusest on Emma?
4. Kuidas saad teada, mis rahvusest on Emma?
5. Kui nimesilte poleks, kuidas saaksid teada inimeste nimed?
6. Kas pildi järgi saad öelda Tomi elukoha?
7. Kuidas saad teada Tomi elukoha?
8. Kas pildil on sarnase juuksevärviga inimesi? Kes?
9. Kas pildil on sarnase riietusega inimesi? Kes?

10. Kas sugu, vanust ja naha-värvi on lihtne muuta?

     4. Loe. 

1. Vaatame ringi. Meie ümber on palju inimesi. Nad on millegi 
poolest sarnased. Näiteks mõned on poisid ja nad on  
ühe-vanused. Midagi on ka erinevat. Näiteks paljudel poistel on 
erinev juukse-värv. 

 Kõik inimesed erinevad üksteisest millegi poolest. See teeb meid 
huvitavaks ning eriliseks.

2. Kui vaatame inimesi, märkame nende tunnuseid.  
Need tunnused eristavad meid üksteisest. Tunnuste järgi saame 
inimesi üles otsida. Mõned tunnused on olulisemad. Olulisi 
tunnuseid on raske muuta. Olulised tunnused määrame inimest 
vaadates. Olulised tunnused on sugu, vanus, naha-värv.

3. Vahel on vaja inimesi kindlaks määrata. Siis vajame inimese kohta 
ka olulisi andmeid. Olulised andmed inimese kohta on nimi  
(ees- ja perekonnanimi), vanus (täpne vanus aastates), sugu, 
rahvus ja elukoht (aadress). Et olulisi andmeid teada saada, 
peab nende kohta küsima.
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5. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal. 

1. Missugused tunnused on olulised?
2. Kuidas määratakse inimese olulised tunnused? Leia tekstist 

vastav lause. 
3. Missugused on olulisemad andmed inimese kohta?
4. Kuidas saad teada inimese olulised andmed? Leia tekstist vastav 

lause.
5. Missugused olulised tunnused ja olulised andmed on sarnased? 

Miks?

6. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad. 

Olulisi tunnuseid on ..……………….…. (kerge, raske, mõnus) muuta.
Olulised tunnused on ……………….......….... (juukse-värv, riiete värv,
vuntsid; sugu, vanus, naha-värv). 
Tähtsamad andmed inimese kohta on ….........…………...……........... 
(nimi, vanus, sugu, rahvus ja elukoht; ema nimi, lemmik-toit ja
lemmik-lõhn).

7. Nimeta enda olulised andmed. 

1. nimi
2. vanus
3. sugu
4. rahvus
5. elukoht
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8. Leia endale paariline ja küsi temalt olulisi andmeid. 

1. nimi
2. vanus
3. sugu
4. rahvus
5. elukoht

9. Millised on olulised andmed? 
 Kirjuta sõnad õigesse tulpa.

punapea, 12-aastane, vihane, Mart Mänd, hea tujuga lätlane, 
patsidega, mees, eestlane heledate juustega

Olulised andmed Ei ole olulised andmed
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10. Millised sõnad sobivad sinu kirjeldamiseks? 

     pikk            lühike     keskmise   
                                 pikkusega

sale       keskmise     täidlane                 
              kehaehitusega

punapea      brünett          blond lühikesed    poolpikad      pikad

sinised         pruunid        hallid
silmad          silmad         silmad

kongus   väike     suur     püstine
nina        nina       nina     nina

     lai nägu        piklik nägu    ovaalne nägu 

1. Pikkus 2. Kehakuju

3. Juuksevärv 4. Juuste pikkus 

7. Näokuju

6. Ninakuju5. Silmade värv
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11. Leia endale paariline ja otsusta, missugused sõnad sobivad   
 tema kirjeldamiseks. (Vaata sama loetelu, mis eelmises    
 harjutuses.)

12. Mis on sinu ja paarilise välimuses sarnast, mis on erinevat? 

1. Pikkus
2. Kehakuju
3. Juuksevärv
4. Juuste pikkus
5. Silmade värv
6. Ninakuju
7. Näokuju

13. Millised tunnused püsivad kauem, millised tunnused  
 muutuvad kiiresti? 
 Kirjuta sõnad õigesse tulpa.

määrdunud riided, naeratus, lühikesed püksid, pikad juuksed,  
suur nina, punased kingad, kõverad jalad, mustanahaline, 
sünnimärk põsel, mees

Püsivad tunnused Kiiresti muutuvad tunnused
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14. Mäng „Fotorobot“. 

Leia endale paariline ja nimeta talle mõne klassikaaslase olulisi 
tunnuseid. Paariline püüab seda inimest joonistada ja hiljem ära 
arvata.

15. Leia pildi abil tunnused, mis sobivad korv-palli-võistkonda   
 kuuluvatele lastele, ja tunnused, mis sobivad  
 ilu-võimlemis-võistkonda kuuluvatele lastele.
 Kirjuta tunnused õigesse tulpa.

   

Korv-palli-võistkonda  
kuuluvate laste tunnused

Ilu-võimlemis-võistkonda 
kuuluvate laste tunnused

Tunnused, mida saad kindlaks teha vaadates: pikk, lühike, 
krunni-soenguga, poiss, tüdruk, pikkade kätega, painduva seljaga, 
lihaseline, jookseb kiiresti, hüppab kõrgele, laia naeratusega, varba 
sirutusega. 
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16. Leia pildi abil tunnused, mis sobivad korv-palli-võistkonda   
 kuuluvatele lastele, ja tunnused, mis sobivad  
 ilu-võimlemis-võistkonda kuuluvatele lastele. 
 Kirjuta tunnused õigesse tulpa.

   

Korv-palli-võistkonda  
kuuluvate laste tunnused

Ilu-võimlemis-võistkonda 
kuuluvate laste tunnused

Tunnused, mida silmaga ei näe. Teistega hea läbisaamine, 
muusikaline kuulmine, esinemis-julgus, oskus aimata teiste 
kavatsusi.

    17. Loe ja jäta meelde. 

•	 Vahel on vaja märgata inimeste olulisi tunnuseid ja  
teada olulisi andmeid.

•	 Olulised andmed inimese kohta on nimi, vanus, sugu,  
rahvus ja elukoht.
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1.2. Minu ja teiste omadused

1. Vasta küsimustele. 

1. Mida sulle teha meeldib?
2. Kuidas saad teada, mida klassikaaslasele teha meeldib?
3. Kuidas saad teada, mida klassikaaslane mõtleb?

     2. Loe. 

1. Inimese kohta saad palju teada, kui teda vaatad. Hoopis rohkem 
saad inimesest teada, kui sa temaga räägid ja teda kuulad.

 Kui vestled kaaslasega, kuuled tema kohta palju olulist.  
Saad teada, mida talle teha meeldib ning mida ta mõtleb ja 
tunneb.

2. Üks õpilane soovib mängida ja õppida suures seltskonnas.  
Teine õpilane aga tahab üksi toimetada.

 Mõnele lapsele meeldib kõik uus ja huvitav.  
Mõni soovib tuttavaid olukordi ja asju.

 On kaaslasi, kes ärrituvad ja tunnevad tihti hirmu.  
On ka neid, kes on rahulikud ja julged.

3. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal. 

1. Kuidas saad infot inimese kohta?
2. Mida saad teada inimese kohta, kui temaga suhtled?
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4. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad. 

Oma sõprade kohta saad palju teada, kui neid ……………..............… 
(jälgid, nuusutad, katsud).
Hoopis .............................. (vähem, rohkem) saad inimesest teada,  
kui sa temaga räägid ja teda ................................. (katsud, kuulad).
Laps, kes soovib mängida suures seltskonnas, on 
………………............... (seltskondlik, mängujuht). Inimene, kellele 
meeldib uus ja huvitav, on ……………………………….............
(suletud meelega, avatud meelega). Inimene, kes tunneb tihti hirmu 
ja ei julge paljusid asju teha, on …………………….......... (julge, arg). 
Laps, kellele meeldib palju rääkida, on …………………....... (jutukas, 
tagasihoidlik). Inimene, kes teeb oma tööd lõpuni ja jääb oma 
arvamusele kindlaks, on ………………….. (mõjutatav, meelekindel).

5. Mida sulle teha meeldib? 
 Kirjuta igasse tulpa kaks tegevust väljendavat sõna. 

jalgrattaga sõita, õppida, vahetunnis mängida, lemmik-muusikat 
kuulata, loodust vaadata, sõpradega rühma-töid teha, magada, 
arvutiga mängida, jutu-raamatut lugeda, joosta, suusatada,  
uisutada, kooli-pidudel käia 

Mulle meeldib ...

Koolis Kodus Õues
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6. Lisa igasse tulpa veel üks tegevust väljendav sõna.

7. Küsi paarilise käest, mida talle teha meeldib.
 Vaata ülesande 5 sõnu ja ütle, mida sulle teha ei meeldi. 

8. Küsi paarilise käest, mida talle teha ei meeldi. 

9. Ühenda joonega huviring ja selle kirjeldus.

Arvuti-ring 
Selles huviringis käivad lapsed,  
kellele meeldivad taimed ja loomad.  
Neile meeldib ka looduses matkamine.

Loodus- 
sõprade- 
ring

Selles huviringis käivad lapsed,  
kellele meeldib mängida, õppida ja 
töötada arvutiga.

Näite-ring 
Selles huviringis käivad lapsed,  
kellele meeldib liikumine ja muusika.

Pallimängu-ring
Selles huviringis käivad lapsed,  
kellele meeldib mängida erinevaid 
tegelasi.

Tantsu-ring
Selles huviringis käivad lapsed,  
kellele meeldivad erinevad  
pallimängud ja liikumine. 



14

10. Millisesse rühma sobiksid piltidel olevad lapsed?
 Vii joonega kokku pealkiri ja pildid. 
 Põhjenda. 

Loodusesõbrad

laps potilille kastmas

lapsed puud istutamas

laps koeraga
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Raamatusõbrad 

laps kodus lugemas

laps koolis lugemas

laps raamatukogus
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Spordisõbrad

laps jooksmas

laps suusatamas

laps palli mängimas

laps uisutamas
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11.	Mäng	„Tagaotsitav‟.	

 Üks laps kirjeldab kedagi. Teised püüavad ära arvata,  
kellega on tegu. Kirjeldusel kasutada abiks plaani.

1. Silmaga nähtavad tunnused
 a. sugu – poiss või tüdruk
 b. pikkus – lühike, pikk või keskmise pikkusega
 c. kehaehitus – sale, täidlane või keskmise kehaehitusega
 d. juuksevärv – blond, brünett või punapea
 e. juuste pikkus – lühikesed, pikad, keskmise pikkusega
 f. näokuju – piklik, ovaalne, lai
 g. silmade värv – sinised, hallid, pruunid, rohelised

2. Mida talle teha meeldib 
 a. koolis – õppida, kooli-pidudel käia, vahetunnis mängida,   

 sõpradega rääkida 
 b. kodus – magada, arvutiga mängida, muusikat kuulata, lugeda
 c. õues – joosta, loodust vaadata, jalgrattaga sõita, suusatada,   

 uisutada

    12. Loe ja jäta meelde. 

•	 Inimese kohta saad palju teada, kui teda hoolega vaatad.
•	 Hoopis rohkem saad teada, kui temaga räägid ja te teete 

midagi koos.
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1.3. Enesetutvustamine eakaaslasele ja 
täiskasvanule

1. Vasta küsimustele. 

1. Kas sa oled pidanud ennast kellelegi tutvustama?
2. Kus sa oled pidanud ennast tutvustama?
3. Kellele sa oled pidanud ennast tutvustama?

     2. Loe. 

1.  Enda tutvustamise oskust läheb vaja kõigil inimestel. Näiteks kui 
lähed uude klassi, pead ennast klassi-kaaslastele tutvustama.  
Ka uus õpetaja ootab sinult enese-tutvustamist. Oluline on 
teada, kellele ja milleks sa ennast tutvustad. Räägi põhiliselt 
sellest, mis võib kuulajat huvitada. Ka sõnu tuleb valida vastavalt 
sellele, kes sind kuulab.

2. Lihtsam on ennast tutvustada, kui keegi esitab küsimusi ja  
sa vastad nendele. Siis tead täpselt, mis kuulajat huvitab.  
Ennast on vahel vaja tutvustada ka siis, kui keegi midagi ei küsi.

3. Kui tutvustad ennast täiskasvanule, siis võid kasutada olulisi 
andmeid. Võid öelda oma nime, vanuse ja kooli, kus sa õpid. 
Edasine tutvustamine sõltub juba olukorrast. Näiteks võib 
täiskasvanuid huvitada sinu elukoht ja vanemad.

4. Kui tutvustad ennast eakaaslastele, siis alusta oluliste andmetega. 
Võid öelda oma nime, vanuse ja klassi. Edasine tutvustamine 
sõltub olukorrast. Eakaaslasi võib huvitada, mida sa vabal ajal 
teed või mis huviringis käid.
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3. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal. 

1. Mida pead meeles pidama, kui ennast teistele tutvustad?
2. Mida räägid endast, kui tutvustad ennast täiskasvanule?
3. Mida räägid endast, kui tutvustad ennast eakaaslasele?

4. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad. 

Kui ennast tutvustad, siis räägi, mis ………………...................... 
(sind, kuulajat, ema) huvitab. Vali ka sõnad vastavalt sellele, 
………………..................... (kes sind kuulab, mis sulle meeldivad, 
mis on lahedad).  
Kui tutvustad ennast, siis võid alustada …………….......................... 
(oma lemmik-loomast, nimest, vanusest ja koolist, ägeda naljaga).

5. Lõpeta laused õigete sõnadega.
 Täida lüngad.

Enda tutvustamiseks täiskasvanutele öeldakse oma .…............…….., 
………............….., ………................……. (hüüdnimi, nimi, silmavärv, 
lemmikmäng, vanus, kool).
Ennast eakaaslasele tutvustades võid lisaks nimele, vanusele ja 
koolile rääkida ………….....………, ……….........………. (vanemate 
töökohtadest, hobidest, oma klassist, pereliikmete haigustest).



20

6. Kuulamisharjutus. 
 Kuula kahte enesetutvustust.  
 Arva ära, kumb enesetutvustus on sobilik klassijuhatajale    
 esitamiseks ja kumb uuele klassikaaslasele rääkimiseks.

1. Tere! Minu nimi on Toomas Mänd. Ma olen 11-aastane ja õpin 
Tartu Kivilinna Kooli 5.c klassis.

2. Tšau! Olen Tom. Õpin siin koolis essast klassist alates. Praegu 
olen viiendas. Mulle meeldib väga palli taguda. 

7. Muuda Tomi lauseid nii, et neid sobiks öelda täiskasvanule.

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Ennast tutvustades ütle oma nimi, vanus ja kool või klass.
•	 Edasine tutvustamine sõltub juba sellest, mis võib kuulajat 

huvitada.
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1.4. Praktiline enesetutvustamine

1. Vaata kahte videot digiõpikust. 

Kuidas ennast tutvustatakse, kui …
1. tutvustad ennast ilma küsimusteta, kuulajaks eakaaslane;
2. tutvustad ennast küsimustele vastates, kuulajaks täiskasvanu.

1. Hei! Mina olen Toomas.  
Sõbrad kutsuvad mind Tommiks.  
Saan varsti 12. Käin viiendas klassis.  
Vabal ajal mängin arvutis või telefonis.  
Mind leiad Messengeris TOM223 nime alt.

2. Täiskasvanu (T) ja laps (L)
 T: Tere! 
 L: Tere! 
 T: Mis su nimi on? 
 L: Minu nimi on Toomas Tamm. 
 T: Kui vana sa oled? 
 L: Olen 11-aastane. 
 T: Ütle palun oma elukoht.
 L: Elan Tartus Annelinnas. 
 T: Millises koolis sa käid? 
 L: Kivilinna kooli 5.b klassis. 
 T: Millega su vanemad tegelevad? 
 L: Ema on juuksur ja isa töötab ehitusel.
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2. Vasta küsimustele. 

1. Kes vestlesid?
2. Millest räägiti?
3. Millest oleks võinud veel rääkida?

3. Tutvusta ennast küsimuste abil. 

1. Raamatukogus

 

Tere. Kas sa oled meie raamatukogu lugeja? 
Mis su nimi on? 
Kui vana sa oled? 
Millises koolis sa õpid? 
Mis raamatut sul vaja on?
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2. Polikliinikus

Tere. Mis su nimi on? 
Ulata palun oma ID-kaart.  
Kas soovid külastada oma perearsti?

4. Tutvusta ennast. 

Abiks kasuta kava:
1. nimi, 2. vanus 3. kool või klass + mis võib kuulajat huvitada
1. Kooli direktorile (direktorit huvitavad spordisaavutused).
2. Sõbra emale (sõbra ema huvitavad sinu õed ja vennad).
3. Sõbra väike-vennale (väike-venda huvitavad koduloomad).
4. Matka-kaaslastele (matka-kaaslast huvitavad linnad,  

kus sa oled käinud).

     5. Loe ja jäta meelde. 

•	 Ennast tutvustades ütle oma nimi, vanus ja kool või klass + 
mis võib kuulajat huvitada.
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1.5. Suhtlemine võõrastega

1. Arutlege klassis juhtumi üle. 

9-aastane Martin hakkas kooli minema. Ta ootas bussi-peatuses 
bussi. Temaga tuli juttu ajama sõbraliku olemisega võõras mees. 
Mees uuris, kus Martin elab ja mis kell tema vanemad hommikul 
tööle lähevad. Kui Martin koolist koju jõudis, avastas ta, et maja  
uks oli lahti murtud. Kodust olid kadunud arvutid.

1. Kuidas nii sai juhtuda?
2. Kui võõras inimene küsib sinu täpset aadressi, kas peaksid talle 

selle ütlema?
3. Mis võib juhtuda, kui sa selle talle ütled?
4. Miks oli võõras mees sõbraliku olemisega?
5. Milleks uuris võõras mees Martini elukoha ja vanemate kohta?

     2. Loe. 

1. Ära ütle kunagi võõrale inimesele oma kodust aadressi. Need 
inimesed võivad tulla sinu koju vargile. Oma telefoni-numbrit ei 
tohi ka võõrale anda. Sulle võivad siis tulla kõned ja sõnumid, 
mida sa ei soovi. Oma pere-liikmete tervise-muredest rääkimine 
pole samuti hea. Neid andmeid ei pea võõrad teadma.

2. Ka internetis ära vasta sind ja sinu pere asju puudutavatele 
küsimustele. Samuti ära postita endast ja oma perest isiklikke 
pilte.

3. Kõiki andmeid ei ole õige võõrastele inimestele öelda. See võib 
sind ohustada. Kui võõras küsib, siis ära vasta. Kui võimalik, küsi 
vanematelt, mida võib rääkida.
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 Võõrastele inimestele ei tohi rääkida enda ja oma pere  
olulistest andmetest, isiku- ja pangakoodidest ning 

 tervise-probleemidest. Täiskasvanud ütlevad, et see on 
isikuandmete-kaitse. Selle kohta on isegi seadus olemas.

 Kõikidest muredest räägi oma vanematega või mõne 
usaldusväärse täiskasvanuga.

3. Vasta küsimustele suuliselt. 

1. Mis võib juhtuda, kui annad oma telefoni-numbri võõrale 
inimesele?

2. Mis võib juhtuda, kui räägid pere-liikmete tervise-muredest võõrale 
inimesele?

3. Mida teed, kui kahtled, kas rääkida võõrale või mitte?
4. Mida ei pea võõrastele rääkima?
5. Mida tead isiku- ja pangakoodidest?
6. Millest ei räägita internetis ja missuguseid pilte ei avaldata?
7. Kellele võid rääkida oma muredest?
8. Nimeta usaldusväärseid täiskasvanuid.

4. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad. 

Võõrastele ……….........……...........…. (peab, ei pea) kõike rääkima.
Mõnede andmete võõrastele rääkimine võib sind …………………... 
(ohustada, ehmatada, tutvustada). Kui kahtled, kas rääkida võõrale 
või mitte, siis kindlasti ………………….................... (räägi ikka, küsi 
enne vanematelt, teata politseisse).
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5. Loe küsimusi. 
 Tõmba õigele vastusele ring ümber.

1. Kas pead vastama kõigile võõraste inimeste küsimustele?  
(Jah, ei)

2. Mida teed, kui kahtled, kas vastata või mitte? (Kutsud kohe 
politsei appi, jätad vastamata või küsid oma vanematelt)

3. Kas internetis võib kõiki andmeid avaldada? (Jah, ei)
4. Mida teed, kui märkad internetis enda kohta pilti, mis sulle 

ei meeldi? (Midagi ei olegi teha, räägin vanematele või 
usaldusväärsele täiskasvanule) 

5. Mida teed, kui märkad internetis enda kohta juttu, mis sulle 
ei meeldi? (Midagi ei olegi teha, räägin vanematele või 
usaldusväärsele täiskasvanule)

6. Arutlege klassis koos õpetajaga isikuandmete avaldamisega  
 seotud ohtude üle. 
 Mis võib juhtuda, kui … 

1. Annad võõrale oma aadressi. 2. Näitad võõrastele või avaldad 
internetis fotod oma perest.
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3. Räägid võõrastele oma 
terviseprobleemidest ja 
puudest.

4. Räägid oma seotusest 
politseiga.

5. Räägid võõrastele oma pere 
rahast.

6. Annad meeldivana 
tunduvale inimesele oma 
telefoninumbri.
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     7. Loe ja jäta meelde. 

•	 Võõrastele inimestele ei tohi rääkida enda ja  
oma pere asjadest ja tervise-probleemidest.

7. Vastad internetis kõigile 
küsimustele, mida küsitakse.

8. Annad võõrale abistajale 
oma pangakaardi või 
isikukaardi paroolid.
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1.6. Igapäevased suhtlemissituatsioonid

1. Arutlege klassis. 

1. Kujuta ette, et elad üksinda. Mis on selles head ja mis halba?

     2. Loe. 

1. Me oleme pidevalt seotud teiste 
inimestega. Sa küsid klassi-kaaslase 
käest kella.  
Proovid isalt taskuraha juurde saada.  
Mängid vennaga kaarte või vaatad 
abi-otsivalt emale otsa.  
Siis sa suhtled teise inimesega.

 Vaata pilti nr 1.

2. Suhtlemine on rääkimine ja 
kuulamine. Tähtis on aru saada, 
mida keegi soovib. Mõnikord 
saame palju teada ka teist inimest 
vaadates. Selleks on vaja jälgida 
kaaslaste näoilmeid.

 Vaata pilti nr 2.

3. Suhtlemise käigus saame kaaslase 
kohta midagi teada. Näiteks kui 
keegi on kurb, siis saame tema 
käest küsida, mis juhtus?  
Nii saame teada, mis kaaslasega 
juhtus ja miks ta on kurb.  
Nüüd on võimalik teda aidata. 

 Vaata pilti nr 3.

Pilt nr 1.

Pilt nr 2.

Pilt nr 3.

     hirm     kurbus    rõõm   

  vastikus    viha     üllatus
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4. Suhtlemise käigus kutsutakse 
midagi tegema või millelegi 
mõtlema. Näiteks sinu sõber  
huvitub autodest. Ta kutsub sind 
tänaval autosid vaatama  
(kutsub tegevusele). Sõber küsib,  
kumb auto sulle rohkem meeldib 
(kutsub autode peale mõtlema).

 Vaata pilti nr 4.
 Suunamine võib olla ka halb.  

Näiteks võib sõber teha ettepaneku tunnist puududa. 

5. Suheldes tehakse ka koos-tööd. 
Näiteks paned sõbraga puslet  
kokku või teed koos emaga 
pirukaid.

 Vaata pilti nr 5.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

Leia esimesest lõigust näide, kus kaks inimest suhtlevad.
1. Nimeta veel olukordi, kus inimesed suhtlevad  

(olukorrad kodus ja koolis).
2. Millised on inimeste näoilmed? Vaata ka pilti nr 2.
3. Otsi tekstist näide, kus keegi annab midagi teada.
4. Otsi tekstist näide, kus kutsutakse midagi tegema või millelegi 

mõtlema.
5. Otsi tekstist näide, kus tehakse koostööd.

Pilt nr 4.

Pilt nr 5.
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     4. Loe lauseid. 
   Vali sulgudest õige sõna või sõnad.
   Täida lüngad. 

Kui suhtled, saad sõbra kohta midagi ……........................….. (teada, 
hinnalist, odavat). Kui …………..................…. (õpid, suhtled, vaatad), 
saad kutsuda teist midagi tegema. Suheldes tehakse teise inimesega 
....................………………. (midagi eraldi, midagi koos).

5. Ühenda joonega näoilme nimetus, joonis ja foto.
 Abiks kasuta lugemisteksti pilti nr 2. 

Näoilme nimetus Joonis Foto

hirm

 

kurbus

 

rõõm

 

vastikus

 

viha
 

üllatus
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6. Ühenda joonega näoilme nimetus, näoilme joonis ja olukord,  
 kus selline näoilme tekib. 

Kurbus 

Rõõm

Vastikus

Viha

Üllatus

Rõõm

Hirm 

Hirm
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7. Proovi peegli ees tekitada oma näole erinevaid näoilmeid.  
 Tee vihane, kurb, rõõmus, hirmunud, üllatunud ja vastikust  
 tundev nägu. 

8. Väljenda etteantud tunnet näoilmega ja kaaslased püüavad  
 ära arvata, millise tundega on tegu.  
 Seejärel arutlege, millal nii võib juhtuda. 

9. Ühenda joonega pilt ja tekst. 
 Seejärel arutlege, millal selliseid märke kasutatakse.

1. Tule siia!  

2. Mulle ei meeldi.

3. Mulle meeldib. 
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4. Ei. 

5. Jah. 

6. Mine vasakule!

7. Ma ei tea.

10. Töötage paaris. 

1. Teata kaaslasele, mitu õde või venda sul on.
2. Kutsu paarilist oma lemmikmängu mängima.
3. Tehke koos töötades ilus pilt.
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11. Kirjuta tegevused õige pealkirja alla.

1. Teada-andmine 2. Tegevusele kutsumine

 Tegevused: ütleb kella-aja, palub prügi välja viia,  
teatab puudumisest, julgustab jääle minema, tahab teada isa nime, 
selgitab ülesannet, hõikab järjekorra-numbri, käsib nõusid pesta, 
kutsub külla, meelitab kommi ostma 
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12. Loe lauseid, vali sulgudest õige sõna.
 Täida lüngad. 

 Triin (soovitab, kutsub) ...........................: „Tule minuga täna kinno!“
	 Marko	(palub,	küsib)	...........................:	„Mis	kell	film	algab?“
 Triin (vastab, küsib) ...........................: „Kell 6 õhtul.“
 Marko (kutsub, teatab) ...........................: „Mul on just kell 6 trenn.“
 Triin (uurib, ütleb) ...........................: „Mis kell sa vabaned?“
 Marko (lausub, uurib) ...........................: „Vist poole kaheksa paiku.“
 Triin (uurib, soovitab) ...........................: „Jookse siis ruttu koju, 

lähme kella kaheksasele seansile.“
 Marko (ähvardab, palub) ...........................: „Palun luba mul vend ka 

kaasa võtta.“
 Triin (hõikab, soovitab) ...........................: „Kohtume kinos!“

13. Esita suuliselt küsimusi. 
 Täpsusta aega, kohta, kaaslasi.

 Abiks küsisõnad: Millal? Mis kell? Kui kaua? Kuhu? Kui kaugel? 
Kellega? Kes veel? 
1. Mart teatab: „Lähen täna sõbraga kinno.“
2. Mari hüüab: „Jooksen ruttu vanaema juurde!“
3. Siim lausub: „Külastame poistega oma klassijuhatajat.“

14. Loe eesti keele õpiku I osast lk 31 Mardi vestlust Kerli ja  
 Marisega.

 Otsi tekstist lause, kus:
1. Kerli küsib Mardi õe kohta;
2. Mart teatab, kus tema vanemad töötavad;
3. Maris palub endale seeliku õmmelda.
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15. Otsusta, kas tegu on teada-andmise, tegevusele kutsumise või  
 koostööga. 
 Vii laused joonega õige pealkirja juurde.  
    

1. Teada-andmine

2. Tegevusele 
    kutsumine

3. Koostööle
    kutsumine

Õpetaja: „Homme on koolis 
teater.“ 

Sõber käib peale: „Teeme ühe 
suitsu!“

Kaaslane: „Paneme koos pusle 
kokku!“

Õpilane: „Olen haige.“

Klassikaaslane: „Vaata seda 
videot, see on väga lahe!“ (2)

Direktor: „Tassime koos laua 
koridori. Võta sina ühest otsast, 
mina võtan teisest!“ 
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16. Lõpeta dialoog. 

A: Minu lemmikvärv on sinine.
B: Minu lemmikvärv on ................................................... .

A: Kuna on sinu sünnipäev?
B: Minu sünnipäev on ..................................................... .

A: Mulle meeldib uisutada.
Mida sulle .......................................................................?
B: Mulle .......................................................................... .

A: Minu lemmik .............................................................. .
B: Minu ........................................................................... .

A: Kui vana .....................................................................?
B: Ma olen ...................................................................... .

A: Mina söön tavaliselt hommikuks ................................ .
Mida sina tavaliselt .........................................................?
B: Mina ........................................................................... .

    17. Loe ja jäta meelde. 

• Me suhtleme teiste inimestega kogu aeg.
• Suhtlemise käigus saadakse midagi teada.
• Suhtlemise käigus kutsutakse midagi tegema või millelegi 

mõtlema.
• Suhtlemise käigus tehakse teise inimesega midagi koos.
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1.7. Suhtlemistingimused, suhtlemiseesmärgid ja 
suhtlemise tagajärjed

1. Vaata pilte. 

  

2. Arutlege klassis. 

1. Mida tahab poiss esimesel pildil emale öelda?
2. Mida peab tüdruk teisel pildil küsima?
3. Kummal lapsel on lihtsam?
4. Mis on poisi rääkimise põhjus?
5. Mis on tüdruku rääkimise põhjus?
6. Kas poisi ema sai teada, et poisil oli võistlusel hästi läinud?
7. Kas tüdruk saab teada, kuhu ta minema peab?
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     3. Loe. 

1. Kui teatad emale kodus head uudist, tunned ennast kindlasti 
mõnusalt. Aga kui pead võõras linnas võõra inimese käest teed 
küsima, siis kindlasti ei tunne sa ennast nii mugavalt. 

 Me suhtleme erinevates olukordades. Mõnes olukorras on 
suhtlemine lihtsam, mõnes raskem. 

2. Et alustada suhtlemist, on vaja põhjust. Igal suhtlemisel on 
tavaliselt põhjus. Esimeselt pildilt näeme, et poiss tahab emale 
oma suurepärasest võidust teada anda. Teisel pildil näeme 
olukorda, kus tüdruk on võõras linnas ja ta ei leia teed kinoni. 

3. Suhtlemisel on tavaliselt ka tulemus. Näiteks, kui julged võõra 
käest teed küsida, on tulemuseks teadmine, kuidas õigesse  
kohta jõuda.

4. Arutlege klassis teksti põhjal. 

1. Kus tunned ennast uudist teatades mõnusalt?
2. Mis teeb võõras olukorras võõra inimesega rääkimise raskeks?
3. Leia tekstist lause, kus öeldakse, mida on vaja, et hakata 

vestlema?

5. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad. 

Teise inimesega rääkimine toimub ................................................... 
(alati sarnastes, erinevates) olukordades. Igal vestlemisel on 
.............................................................................(põhjus, puudused).
Rääkimisel on tavaliselt ka ................................................................. 
(tulemus, võimalus saada kuulsaks).
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6. Tee + sobivasse kasti.
 Miks sa nii otsustad?

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.
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7. Otsusta ja kirjuta sulgudesse, mida soovib Mart, kui ta ütleb …
 Kas ta tahab teada saada (T), palub (P) või keelab (K).
 Seejärel arutlege, kelle poole Mart sellise lausega pöördub? 

Mart TURUL: „Kui palju need tomatid maksavad?“
Mart KINOS: „Palun vahetame oma istekohad ära!“ 
Mart TEATRIS: „Etenduse ajal on rääkimine keelatud.“ 
Mart BUSSIPEATUSES: „Mis kell väljub järgmine buss?“ 
Mart SÖÖKLAS: „Palun aita mul limonaad avada!“ 
Mart KODUS: „Ära vaata mu telefonist sõnumeid!“ 

8. Jooni eelmises harjutuses alla sõnad, mille järgi otsustasid,  
 et tegu oli teadasaamise, palve või keeluga. 

9. Räägi, mis võiks olla tagajärjeks. 

	 Segad tundi.
	 Küsid sõbralt vihikut maha kirjutamiseks.
	 Pakud ennast pinginaabrile appi inglise keelt õppima.
	 Narrid teisi.
	 Valetad.

Tunnen ennast mugavalt.

Tunnen ennast ebamugavalt.
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    10. Loe ja jäta meelde. 

•	 Erinevates suhtlemis-olukordades on suhtlemine vahel 
lihtsam ja vahel keerulisem.

•	 Et alustada suhtlemist, on vaja põhjust.
•	 Suhtlemisel on tavaliselt ka tulemus.
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1.8.	 Sõprus	ja	konflikt

1. Arutlege klassis. 

1. Meenuta. Milliste tunnuste alusel leiad inimese, kellega on tore 
koos olla?

 ABI: kas silmaga nähtavad tunnused või silmaga nähtamatud 
tunnused?

2. Mis on suhtlemise juures head?
3. Kas suhtlemise tulemused on alati head?
4. Mis juhtub, kui suhtlemise tulemused on halvad?

     2. Loe.

1. Suhtlemine toob kaasa palju 
meeldivat. Suheldes võid leida 
inimese, kellega sul on koos 
hea olla. Inimese, kes hoolib 
sinust ja keda võid usaldada. 
Selline inimene on sõber. 
Sõprus on vastastikune.  
See tähendab, et sõber ei 
saa olla inimesega, kes sulle 
sõprusega ei vasta.

 Vaata pilti.
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2. Kui suhtleme erinevate 
inimestega, selgub, et vahel 
saame asjadest erinevalt aru. 
Vahel soovime erinevaid asju. 
Erinevad soovid ja erinevad 
arusaamad võivad kaasa tuua 
eba-meeldivaid tülisid  
ehk	konflikte.

 Vaata pilti.

3.	Konfliktidest	võib	vahel	ka	kasu	olla.	Konfliktid	aitavad	üksteist	
paremini tundma õppida. Konfliktid	annavad	ka	võimaluse	häirivad	
asjad selgeks rääkida. Näiteks kui sind häirib, et klassi-kaaslane 
laenab pidevalt sinu asju, siis peab sellest temaga rääkima.  
Kui annad talle oma ebamugavusest teada, hakkab sinul kergem. 
Ka klassikaaslane saab teada, et sulle ei meeldi, kui ta kogu aeg 
sinu asju laenab.

3. Vasta küsimustele suuliselt.

1. Milline inimene on sõber?
2. Kuidas tunned ära, et sinust hoolitakse?
3. Missugust inimest saab usaldada?
4. Kuidas saad aru väljendist sõprus on vastastikune?
5. Kas kõik klassikaaslased on sinu sõbrad?
6. Kas ainult sõpradega käitutakse sõbralikult?
7. Mis	põhjustab	tülisid	ehk	konflikte?
8. Millist	kasu	võivad	konfliktid	tuua?
9. Kas	sinul	on	olnud	konflikte?	Kellega?	Mis	põhjusel?
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4. Loe lauseid.
 Vali sulgudest õige sõna.
 Täida lüngad.

Inimene, kellega on koos hea ning kes on hooliv ja usaldusväärne, 
on ………………........ (naaber, sõber, vaenlane). 
Inimeste erinevad soovid ja erinevad arusaamad võivad kaasa tuua 
………………....................................(võlgu, rahutusi, tülisid).

5. Kus võid kohtuda tulevase sõbraga? 
 Tee pildi juurde kastikesse +.

1. Kodus televiisori ees 2.  Huviringis 

3. Koolis 4. Mänguväljakul 
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KOKKUVÕTE: sõprade leidmiseks pead olema teiste inimeste seas.

6. Leia head sõpra iseloomustavad laused. 
 Tee lause juurde kastikesse +.

  1. Ta meeldib mulle. 
  2. Ta on väga ilus.
  3. Ma saan talle oma saladusi usaldada.
  4. Ma saan talle rääkida oma rõõmudest ja muredest.
  5. Ma saan temaga jagada ainult oma rõõme. 
  6. Me ei tülitse tihti. 
  7. Me oleme väga sarnased.

5.  Raamatukogus  6. Bussis 

7. Metsas 8. Arvuti taga videoid 
    vaadates 
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  8. Ta austab minu arvamust isegi siis, kui see on tema  
  arvamusest väga erinev.

   9.  Ta andestab mulle, kui olen midagi valesti teinud.
   10. Ta on minuga sõber ainult siis, kui oleme kahekesi.

7. Leia, missugused laused võivad olla tüli põhjused.
 Tee lause juurde kastikesse +. 
 Põhjenda.

  1. Mõlemad tahame mängus võita. 
  2. Mõlemad tahame esimesena vastata.
  3. Ema nõuab toa koristamist, aga minul on vaja muud teha.
  4. Õde armastab muusikat kõvasti kuulata, aga mulle see  

  muusika ei meeldi.
  5. Pinginaaber rääkis minu saladuse teistele.

     8. Loe ja jäta meelde.

•	 Suhtlemine toob kaasa nii sõpruse kui ka tülid.
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1.9.	 Käitumine	konfliktis,	emotsionaalsed	seisundid

1. Vasta küsimustele. 

1. Kas	sul	on	olnud	tülisid	ehk	konflikte?
2. Kuidas	oled	käitunud	konflikti	sattudes?
3. Mida	oled	tundnud	konflikti	sattudes?

2. Vaata pilti.
 Vasta küsimustele.

1. Kes tülitsevad?
2. Missugused näoilmed neil on?
3. Mida tülitsejad tunnevad?
4. Mille pärast nad võivad tülitseda?

     3. Loe.

1.	Konfliktis	tulevad	tavaliselt	välja	
väga tugevad halvad tunded. 
Inimene võib olla vihane,  
kurb ja võib isegi vastikust tunda.

 Vaata pilti.

2. Ka sellised tunded on loomulikud ja vajalikud. Viha annab meile 
märku, et midagi on valesti. Halbade tunnete kontrollimine ei ole 
kerge, aga teistele liiga teha ei tohi.



50

3.	Konflikti	sattudes	peavad	
mõlemad tülitsejad hakkama 
lahendust otsima. Alati see nii ei 
lähe, lahendust ei otsita.  
Konflikt	jääb	siis	lahendamata	ja	
keegi ei ole rahul. 

 Vaata pilti.
4. Üks tülitsejatest võib teisele  

oma tahtmist peale suruda. 
Teisele see lahendus päriselt ei 
sobi, aga ta ei ütle seda.  
Nii jääb tüli ikka alles.

 Vaata pilti.
5.	Eriti	keeruline	on	konflikt	siis,	 

kui kumbki tülitseja ei otsi 
lahendust ja ei arvesta teisega. 
Siis võib tüli pikalt kesta ja  
suhted võivad hoopis katkeda.

 Vaata pilti.

4. Vasta küsimustele.

1. Millised on halvad tunded?
2. Kas halvad tunded õigustavad teistele liiga tegemist?
3. Kuidas saaks oma halbu tundeid kontrollida?
4.	Miks	ei	lahendata	konflikti,	kui	kumbki	pool	ei	otsi	lahendust?
5. Miks	ei	lahendata	konflikti,	kui	üks	osapool	annab	järele?
6. Mis võib juhtuda, kui kumbki tülitseja teisega ei arvesta?
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5. Loe lauseid.  
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad.  
 Täida lüngad. 

Tülitsedes tulevad tavaliselt välja väga tugevad ................................. 
(peavalud, head tunded, halvad tunded). 
Halbade tunnete kontrollimine on raske, aga teistele 
..............................................................................................................
(võib vahel liiga teha, liiga teha ei tohi, võib alati liiga teha).
Tülis olles peavad mõlemad tülitsejad hakkama 
...................................................... (lööma, nutma, lahendust otsima).

6. Vaata kolme videot digiõpikust.

7. Vasta küsimustele video põhjal.

1. Milliseid halbu tundeid sa videos nägid?
2. Miks jääb tüli lahendamata?
3. Missuguseid halbu tundeid oled ise tülitsedes tundnud?
4.	Missugusel	viisil	oled	sina	konfliktis	käitunud?

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Tülitsedes tulevad tavaliselt välja halvad tunded, nagu viha, 
kurbus, hirm ja vastikus.

•	 Halbade tunnete kontrollimine ei ole kerge, aga teistele liiga 
teha ei tohi.
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1.10.	 Konflikti	lahendamine

1. Arutlege klassis. 

1.	Kuidas	on	võimalik	konflikte	lahendada?

     2. Loe. 

1.	Konflikti	on	võimalik	lahendada	koostöös. See tähendab, et 
tülitsejad otsivad koos lahendust. Lahendus peab olema selline, 
mis mõlemale sobib.

2. Kui otsite koos lahendust, siis räägite kõik tüli tekitanud asjad 
rahulikult läbi. See on lahenduse otsimine läbi-rääkimise teel.

 Kõik arvamused tuleb ära kuulata ja püüda leida parim lahendus. 
Lahendus, mis sobib kõigile.

3. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal. 

1. Missuguse tulemuse võib saavutada koostöös?
2. Kuidas leitakse lahendust läbirääkimise teel?

4. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.

Tüli on võimalik lahendada ...................................... (kumbki tülitseja 
eraldi, ainult ühe tülitsejaga, koostöös). See tähendab, et tülitsejad 
koos otsivad ................................ (varandust, armastust, lahendust), 
mis neile mõlemale ................................... (sobib, ei meeldi, ei sobi).
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5.	Loe,	kuidas	käituda	konflikti	korral.	

1. Tunne ära oma viha, kurbus, hirm, vastikus.
2. Proovi kontrollida oma halbu tundeid.
3. Väldi teistele liiga tegemist.
4. Austa teist osapoolt ja kuula teda.
5. Räägi, mis tüli põhjustas. 
6. Põhjenda oma arvamust.
7. Püüa leida mõlemale sobiv lahendus.

6. Vaata videot digiõpikust. 

7. Võtke paari ja püüdke tüli lahendada koostöös, 
 läbi-rääkimise teel. 

Abiks skeem:
1. Räägi rahulikult oma soovidest.
2. Kuula partnerit.
3. Püüa mõelda lahendus nii, et ka partneri soove on arvestatud.

	 Üks paariline on ema või isa ja ta käsib õppima hakata. Teine 
paariline on laps ja tema soovib arvutis mängida.

	 Üks paariline tahab matkale minna. Teine paariline tahab kinno 
minna.

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Tülitsedes kontrolli oma halbu tundeid ja põhjenda oma 
arvamust.

•	 Kuula teist ja püüa leida mõlemale sobiv lahendus.
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1.11. Vägivaldse käitumise äratundmine

1. Vasta küsimustele. 

1. Kus sa oled näinud, et kellelegi tehakse liiga?
2. Kuidas see toimus?
3. Kus ja millal on sulle liiga tehtud?
4. Kuidas see toimus?
5. Kus ja kuna oled sina ise kedagi kiusanud?
6. Kuidas sa kiusasid?
7. Kas liiga teha ja kiusata saab ainult kätega?
8. Tuleta meelde, missugused olid halvad tunded ehk emotsioonid?

2. Vaata kahte videot digiõpikust. 

3. Vasta küsimustele video põhjal.

1. Mis värvi kampsuniga poisile tehti liiga esimeses videos?
2. Kuidas?
3. Mis värvi pusaga lapsele tehti liiga teises videos?
4. Kuidas?

     4. Loe. 

1. Kui lööd, narrid ja ütled halvasti, siis sa kiusad ja teed liiga. 
Ka sundimine ja ähvardamine on kiusamine. Liiga tegemist ja 
kiusamist nimetatakse vägi-vallaks.

2. Inimene, kes teeb teistele liiga, on vägivaldne. Vägivaldne inimene 
ei oska oma halbu tundeid tagasi hoida. Vägivaldne inimene võib 
teistele liiga teha, et oma tahtmist saada või oma võimu näidata.
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3. Vägi-valla kasutamine on alati vale. Kellelegi ei tohi haiget 
teha sõnadega, näo-ilmetega ega kätega. Ka asjade 
lõhkumine on lubamatu.

4. Inimene, kellele tehakse liiga, on vägi-valla ohver. Vägi-valla 
ohver tunneb ennast alati halvasti. Ta on üksinda ja kurb. Tema 
kehal võivad olla vigastused. Ta võib tunda valu. Tal võivad 
tekkida raskused õppimisel. Tema söögi-isu võib kaduda ja tal ei 
tule öösel und.

5. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal.

1. Too tekstist näiteid vägivalla kohta.
2. Mida nimetatakse vägivallaks?
3. Leia tekstist kolm kiusamise põhjust.
4. Kuidas saab kiusata näoilmetega? Näita.
5. Kas vägi-valda võib kasutada, kui oled vihane?
6. Kas vägi-valda võib vahel harva kasutada?
7. Kes on vägivalla ohver?
8. Leia tekstist vägi-valla ohvri murede kirjeldus.

6. Loe lauseid.
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad.

Vägi-vallaks nimetakse …………………………..........……. (vallatusi, 
rumalusi, liiga tegemist ja kiusamist). Vägi-valla kasutamine on alati 
(õige, vale, lubatud). Kellelegi ………………...... (ei tohi, tohib, võib) 
haiget teha. Ka asju lõhkuda ………………......…. (on vahel lubatud, 
ei tohi, on võimalik).
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7. Kuidas avaldub pildil vägivald?

1. Surub teist nurka.

2. Karjub teise peale.

3. Ähvardab. 4. Lükkab.

5. Lööb. 6. Müksib.
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7. Narrib. 8. Paneb hüüdnimesid.

9. Ütleb halvasti. 10. Ütleb halvasti teise   
  pereliikmete kohta.

11. Halvustab teise tegusid. 12. Teeb teise süüdlaseks.
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15. Võtab asju ära. 16. Lõhub asju.

17. Kiusab looma. 18. Loobib kivide või liivaga.

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Vägi-valla kasutamine on alati vale.
•	 Kellelegi ei tohi haiget teha sõnadega, näoilmetega, kätega, 

jalgadega.

13. Näpistab. 14. Väldib teist.
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1.12. Käitumine vägivalla märkamise ja 
 ohvriks sattumise korral

1. Vaata videot digiõpikust. 

2. Vasta küsimustele video põhjal.

1. Millist poissi kiusati?
2. Kuidas kiusati? (3)
3. Kes kiusasid?
4. Miks oli sinise jopega poiss ka kiusaja?
5. Mida oleks pidanud sinise jopega poiss ütlema, et mitte olla 

kiusaja?
6. Mida oleks võinud kiusamise ohver teha?

     3. Loe. 

1. Kui märkad kuskil vägi-valda, tuleb sellest kohe rääkida.  
Vägi-vallast rääkimine ei ole kaebamine, vaid on enese ja 
teiste kaitsmine.

2. Kui satud vägivalla ohvriks, siis ütle kohe, et see ei meeldi sulle. 
Kui kiusaja ikka ei lõpeta, siis palu abi inimeselt, keda usaldad. 
Palu abi näiteks emalt, isalt, õpetajalt või healt sõbralt.  
Kui usaldus-väärset inimest lähedal ei ole, palu abi võõralt.  
Räägi kindlasti hiljem kodus vanematele, mis juhtus.  
Oma murest võid veel rääkida, kui helistad usaldus-telefonile. 

3. Kui märkad, et keegi teine on vägi-valla ohver, siis ütle kohe 
kiusajale, et nii ei tehta. Kui kiusaja ikka ei lõpeta, siis palu abi 
vanematelt, õpetajalt või mõnelt teiselt inimeselt.
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4. Jäta meelde, kuidas käitud vägi-valla korral.

1. Ütle, et selline teguviis sulle ei meeldi.
2. Palu abi.
3. Räägi juhtunust kodus või mõnele usaldusväärsele inimesele.

5. Vasta küsimustele. 

1. Mida teed, kui märkad vägi-valda?
2. Keda kaitsed, kui räägid vägivallast?
3. Mida teed, kui satud vägi-valla ohvriks?

6. Loe lauseid.
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad.

Kui näed kuskil kiusamist, tuleb ……………….. (see kohe unustada, 
see kohe lahendada, sellest kohe rääkida).
Kiusamisest rääkimine …………….. (on, ei ole, vahel on) kaebamine. 
Kiusamisest rääkimine on enese ja teiste ................………………….. 
(kaitsmine, solvamine, narrimine).

7. Vaata videot digiõpikust. 
 Kuidas käitud, kui oled vägi-valla ohver?

8. Vaata videot digiõpikust. 
 Kuidas käitud, kui näed vägi-valda?

9. Räägi, kuidas käitud, kui satud vägi-valla ohvriks. 

10. Räägi, kuidas käitud, kui näed pealt vägivalda.
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11. Lavastage rollimäng. 

 Üks laps loeb vahetunnis raamatut ja teine proovib raamatu kaant 
kinni lükata. Ülejäänud lapsed on pealtnägijad. Mida teeb ohver? 
Mida teevad pealtnägijad?

    12. Loe ja jäta meelde. 

 Kui näed vägi-valda või satud vägi-valla ohvriks, siis …
•	 Ütle kohe, et selline teguviis sulle ei meeldi.
•	 Palu abi.
•	 Räägi juhtunust oma kodus või mõnele teisele usaldus-

väärsele inimesele.
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1.13. Abivajadus ja abistamine

1. Vasta küsimustele. 

1. Mis olukorras oled sina abi vajanud?
2. Mis juhtuks, kui keegi ei abista?

2. Vaata pilte.

1. Mis abi vajavad piltidel olevad inimesed ja loomad?
2. Kuidas nimetatakse pildil olevat abivajajat.

vana inimene väikelaps

vaegnägija
liikumispuudega inimene
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     3. Loe. 

1. Et kõik inimesed ennast hästi tunneks, peame püüdma teisi 
inimesi mõista. Peame teiste inimestega arvestama ja vajadusel 
aitama. Kõik inimesed vajavad vahel abi.

2. Tihti vajavad abi vanad inimesed ja väikesed lapsed. Rohkem abi 
vajavad ka ratastoolis või karkude abil liikuvad inimesed. Tihemini 
vajavad abi veel inimesed, kes ei näe hästi, ja inimesed, kes ei 
kuule hästi.

3. Meie abi vajavad veel ka loomad. Loomad, kelle eest ei hoolitseta 
korralikult. Neid ei toideta, nendega ei käida jalutamas ega 
arsti juures. Loomad võivad sattuda ka õnnetustesse, näiteks 
liiklusõnnetusse. Ka siis vajavad loomad abi.

4. Abistamine annab meile teadmise, et oleme saanud head teha ja 
vajalikud olla.

uppuja liiklusõnnetuse ohver

kannatav loom vaegkuulja
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4. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal. 

1. Kes vajavad tihti abi?
2. Kuidas peab looma eest hoolitsema?
3. Millisesse õnnetusse võivad loomad sattuda? 

5. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.

Selleks, et .............................. (kõik, tähtsad, ilusad) inimesed ennast 
hästi tunneks, peame püüdma teisi inimesi mõista. Peame teiste 
inimestega arvestama ja ........................................... (kindlasti, vahel, 
vajadusel) neid aitama. Kõik inimesed vajavad ................................... 
(alati, vahel, mitte kunagi) abi.

6. Ühenda joonega abivajaja pilt ja nimetus. 

Vaegkuulja 

Väike laps 
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Hädas olev loom 

Eksinud neiu 

Vaegnägija 

Vana inimene
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Liikumispuudega inimene 

Lühike inimene 

7. Arutlege klassis. 
 Kuidas saad abistada? 

1. Sõber ei oska matemaatikat ja on väga õnnetu.
2. Klassi-kaaslasel jäi telefon koju, aga ta pidi emale helistama.
3. Koolis oli vaja joonlauda, aga klassi-kaaslasel jäi joonlaud koju.
4. Tuttav laps varastas poest kommi ja palub, et sa ta emale ei 

räägiks.
5. Väike vend mängib kodus sünnipäeva ja süütab küünlaid.
6. Libedal teel on kukkunud vanamemm.

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Et kõik inimesed ennast hästi tunneks, peame teiste 
inimestega arvestama ja vajadusel neid aitama.



67

1.14. Abistamine

1. Vasta küsimustele.

1. Millal sina viimati kedagi abistasid?
2. Kuidas sa ennast pärast heategu tundsid?

     2.  Loe. 

1. Abi pakkumine on ilus ja väärikas tegu. Vahel võib juhtuda, et 
tegelikult ei vajagi inimene abi. Kui pakud abi, on mõistlik alati 
enne küsida, kas abi ikka vajatakse.

2. Enne abistamist on vajalik mõelda, kas oled suuteline abi 
pakkuma. Uppujale kohe vette järele hüpates võid uppumis-ohtu 
sattuda ka sina. Abistaja ei tohi  ennast ohtu seada.

3. Kui abistad, siis ei tohi abi-vajaja olukorda raskemaks teha. 
Kannatanu olukorra teed raskemaks, kui seod tema haava musta 
sidemega. Kasu asemel kahju teed ka siis, kui tõstad vigastada 
saanud inimest valesti. Seega anna abi ainult siis, kui sa ise ohtu 
ei satu ja kui tead, kuidas abistada.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1.  Mida küsid enne abistamist?
2.  Mida mõtled enne abistamist?
3.  Kas abistamisega saad olukorda hullemaks teha?
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4. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.

Kui pakud abi, on mõistlik alati enne ................................. (tegutseda, 
vaadata, küsida), kas abi tegelikult vajatakse.
Enne, kui ruttad abistama, on vajalik mõelda, kas ............................... 
(oled suuteline abi pakkuma, oled piisavalt tugev ja tark, oled 
piisavalt ilus ja armas). Abistaja ei tohi ................................................ 
(ennast ja teisi, ennast, teisi) ohtu seada.

5. Järjesta laused. 

Helistan hädaabi-numbrile ja kutsun abi.
Küsin, mis juhtus ja kas ta vajab abi.
Mõtlen, kas oskan teda ise aidata.
Ootan, kuni kiirabi saabub.
Märkan kelgumäel lamavat ja nutvat last.
Selgub, et ta ei saa üldse jalale toetada.

6. Kumba tabeli tulpa sobib lause? 
 Kirjuta lause number õigesse tulpa.

1. Sõbra kodus läks kardin põlema. 
2. Sõber vajus läbi jää vette. 
3. Ratastooliga laps ei saa üle kõnnitee ääre.
4. Vanem daam ei näe restoranis menüüd lugeda. 
5. Sõbral on väga paha olla. Tal iiveldab ja pea valutab.
6. Leian õuest haige jalaga kassi.
7. Koer on rahutu ja niutsub ukse juures.
8. Noorema klassi õpilane ei ulatu sööklas taldrikut võtma.
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Abistan ise. Teatan abi vajadusest 
täiskasvanule või helistan 
hädaabisse.

     7. Loe ja jäta meelde. 

Anna abi ainult siis, …
•	 kui seda vajatakse
•	 kui sa ise ohtu ei satu
•	 kui tead, kuidas abistada.
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2. inimene, SääStlikkuS ja  
tuRvaliSuS 

2.1. Olmejäätmed

1. Praktiline ülesanne. 

Võta komm ja söö ära.
1. Mis jääb järele?
2. Kuhu selle paned?
3. Kui toas prügikast täis saab, mis siis teha tuleb?
4. Kas oled näinud mõnda prügimäge?
5. Missugune on prügimägi (lõhn, välimus)?

2. Vaata pilti. 

Kuidas tekib prügi?
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     3. Loe.

1. Inimene ei kasuta alati kõike ära, mida ta koju toob. Näiteks sul 
on pakk komme. Sa võtad ühe kommi paberist lahti ja pistad selle 
suhu. Näpu vahele jääb sulle kommi-paber. Kui koorid kartuleid 
või puhastad köögivilju, siis jäävad koored järele. See, mida sa ei 
kasuta, on prügi. Prügi ehk jäätmed paneme prügi-kasti.

2. Inimese tegevuse tulemusel tekkiv prügi on olme-jäätmed.  
Need on näiteks banaani-koored, piimapakk, vorstikile.

3. Kui on koos palju inimesi, tekib palju prügi. Linnades, kus elab 
väga palju inimesi, tekib väga palju prügi. Maal elab vähem 
inimesi ja seal tekib vähem prügi. Kõik inimesed tühjendavad oma 
prügi-kastid suurtesse prügi-konteineritesse.  
Ka prügi-konteinerid saavad ruttu täis ja neid on vaja tühjendada.

4. Prügi-konteinerite sisu viiakse prügi-mäele. Prügi-mäed haisevad 
ja neid on kole vaadata. Keegi ei taha oma kodu lähedusse  
prügi-mäge.  

5. Prügi-mäed ei ole ainult halvad. Prügi-mäed on head selleks,  
et inimeste prügi oleks kuhugi viia. Kui prügi-mägesid ei oleks, 
satuks meie prügi näiteks metsa alla või linna tänavatele. 

4. Vaata pilte.
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5. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis sõna kasutatakse veel prügi kohta?
2.  Mida nimetatakse olme-jäätmeteks?
3. Miks on linnades rohkem prügi kui maal?
4.  Mida on vaja teha prügi-kastidega?
5.  Mida on vaja teha prügi-konteineritega?
6.  Kuhu viiakse prügi prügi-konteinerist?
7.  Miks on prügimäed halvad?
8.  Milleks on prügi-mägesid vaja?
9.  Kus asub sinu kodukoha prügi-mägi?

6. Ühenda paarid. 
 Mis jääb järele, kui … 

jood mahla       küpsise-pakk

koorid kartuleid       ploomi-kivi

sööd jäätist        kartuli-koored

sööd küpsiseid       mahla-pakk

sööd ploome       jäätise-paber ja pulk
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7. Praktiline ülesanne.

1. Õpetaja jagab teile kõigile midagi kätte, millest tekib ülejääk. 
2. Vaata, palju sinul on prügi. 
3. Vaata, palju on prügi sinu sõbral. 
4. Võrrelge. 
5. Pange kõik oma prügi prügi-kasti.  
 Ühel lapsel on vähe prügi. Kui kõigi prügi kokku koguda,  

siis on prügi palju.

8. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.  

1. Prügi ehk ………………………………… (jäätmed, pudelid, 
konteiner) viskame prügikasti.

2. Prügi nimetatakse ka ……………………………..…...…. (kaubaks, 
olme-jäätmeteks, tööviljaks). Näiteks banaanikoored, piimapakk, 
vorstikile.

3. ………………………………...……….. (Poe-kottide / Kooli-kottide / 
 Prügi-konteinerite) sisu viiakse prügimäele. 
4. Prügimäed ………………………...………. (haisevad, lõhnavad, 
 säravad) ja need pole ilusad. 
5. Inimestele ei meeldi, kui nende kodu läheduses on
 ……………………..………............ (kauplus, kool, prügimägi).  
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9. Mis on pildil? 
 Kirjuta õige nimetus. 

Sõnad: prügikast, prügi-konteiner, prügiauto, prügimägi, prügikorv

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

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

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

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

    
............................................
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10. Vii kokku põhjus ja tagajärg.

Ostan endale palju 
mänguasju.   

Prügi on vaja viia 
prügimäele.

Viin iga päev oma 
prügikasti välja. 

Mänguasju pole 
kuhugi panna, pean 
mõned ära viskama.

Kõik majaelanikud 
toovad  
prügi-konteinerisse 
palju prügi. 

Prügi-konteiner 
saab täis.

11. Arutlege klassis.

1. Mis prügi tekib sinu kodus?
2. Kui kiiresti sinu kodus prügikast täis saab?

    12. Loe ja jäta meelde.

•	 Prügi ehk olmejäätmed pannakse prügikasti.
•	 Kõik inimesed tühjendavad oma prügikastid suurtesse  

prügi-konteineritesse.
•	 Prügi-konteinerite sisu viiakse prügimäele.
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2.2. Taaskasutamine

1. Järjesta laused.

…….. Tühjendan prügi-kasti konteinerisse. 
…….. Prügikast saab mänguasjade pakenditest täis. 
…….. Prügiauto viib prügi konteinerist prügimäele.
…….. Ostan iga päev uue mänguasja. 

2. Praktiline ülesanne.

Uuri klassi prügikasti. Kas mõnda asja oleks saanud veel kasutada? 
Kuidas?

     3. Loe.

Meie prügi hulgas on palju asju ja materjale, mida saab uuesti 
kasutada. Oma väikseks jäänud riided saad anda noorematele 
lastele või viia riiete kogumis-konteinerisse. Tühjaks joodud 
limonaadipudelisse saad panna mõne muu joogi.
Asju ja materjale saab uuesti kasutada kolmel erineval moel:
	 Samu asju saavad kasutada teised. Näiteks vanema venna 

jopet saab kanda noorem laps. Vanad mänguasjad saab anda 
väiksematele lastele või viia Sõbralt Sõbrale poodi.

	 Samast materjalist saab teha uusi asju. Näiteks kasutatud  
klaas-pudeleid saab üles sulatada ning uusi pudeleid teha.  
Vanadest riietest saab õmmelda uusi.

	 Materjal töödeldakse ümber. Näiteks plastmassist saab riideid 
valmistada.
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Asjade uuesti kasutamist nimetatakse taas-kasutamiseks.  
Materjale ja pakendeid taas-kasutades tekib vähem prügi.

Selleks, et asju taas-kasutada, tuleb oma prügi ehk olmejäätmed 
ära sorteerida. Prügi sorteeritakse nende liikide alusel. Kui prügi on 
kodus sorteeritud, tuleb see õigesse kogumis-konteinerisse viia.

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kuidas teha nii, et tekiks vähem prügi?
2. Mis on taas-kasutamine?
3. Too üks näide taas-kasutamisest.
4. Miks on hea prügi sorteerida?

5. Arutlege klassis.

1. Kas sinu kodus sorteeritakse prügi?
2. Millist prügi sinu kodus sorteeritakse?
3. Mida taas-kasutatakse sinu kodus?
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6. Loe lauseid. 
 Vali sulgudest õige sõna. 
 Täida lüngad.

1. Koduse prügi hulgas on palju asju ja materjale, mida saab 
 ......................................................................................................... 
 (uuesti kasutada, maha visata, metsa viia). 
2. Materjale ja pakendeid ....................................................................  

(ostes, metsa alla viies, taas-kasutades) tekib vähem prügi. 
3. Asjade taas-kasutamiseks tuleb olmejäätmed nende 
 ......................................................................................................... 
 (värvi järgi, liikide alusel, hinna järgi) ära sorteerida. 
4. Pärast prügi sorteerimist tuleb see õigesse 
 ......................................................................................................... 
 (kogumis-konteinerisse, majja, kooli) viia.

7. Ühenda joonega sõna ja tähendus.

olmejäätmed
jagamine erinevate liikide 
alusel

sorteerimine asjade uuesti kasutamine

taaskasutus
inimese tegevusel tekkiv 
prügi
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8. Räägi, mis on piltidel valesti. Kuidas oleks õige käituda? 

9. Loe ja jäta meelde.

•	 Palju asju ja materjale saab uuesti kasutada ehk  
taas-kasutada.

•	 Prügi ehk olmejäätmed tuleb ära sorteerida.
•	 Pärast prügi sorteerimist tuleb see õigesse kogumis-

konteinerisse viia.
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2.3. Olmejäätmete liigid

1. Vali selgituse juurde õige sõna. Ühenda joonega. 

asjade uuesti 
kasutamine 

 olmejäätmed

jagamine erinevate 
liikide alusel 

taaskasutamine

inimese tegevusel 
tekkiv prügi

sorteerimine

     2. Loe.

Sorteerimata prügi on väga raske uuesti kasutada. 
Olmejäätmeid ehk prügi liigitatakse:                                   

I Bio-lagunevad 
jäätmed  
(elusloodusest tulnud 
ained, mis lagunevad)

II Pakendid
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III Papp ja paber

IV Ohtlikud jäätmed

V Riided 



82

I BIO-LAGUNEVAD JÄÄTMED

1. Vaata pilti. 

     2. Loe. 

Bio-lagunevad jäätmed on elusloodusest tulnud jäätmed, mis 
lagunevad. Aja jooksul lagunevad näiteks toidujäätmed, toataimed, 
aiajäätmed, majapidamis-paber, kohvipaks ja teepakid.
Bio-lagunevaid jäätmeid on võimalik mullaks muuta ehk kompostida.
Kompostimine on biolagunevate jäätmete muutmine mullaks. 
Jäätmeid aitavad mullaks muuta putukad, vihmaussid ja seened.
Mulda on vaja, et taimed saaksid kasvada.

3. Vaata pilti. 

1. Vaata, mida pannakse komposti-hunnikusse.
2. Vaata, mis tekib komposti-hunniku alumises kihis.
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on biolagunevad jäätmed?
2. Mis on kompostimine?
3. Kuidas kasutatakse komposti?

5. Vali sõna juurde selgitus. 

biolagunevad 
jäätmed

biolagunevate jäätmete 
muutmine mullaks

kompostimine
toidu- ja köögijäätmed ning 
aia- ja haljastusjäätmed

6. Millised on biolagunevad jäätmed, millised mitte?  
 Kui jäätmed on bio-lagunevad, tee pildi juurde +. 
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7. Vali, mis sobib komposti-hunnikusse ja mis mitte.  
 Kui sobib komposti-hunnikusse, siis tee pildi juurde + 
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 II PAKENDID

1. Vaata pilti.

     2. Loe.

Kaupu müüakse poodides erinevates pakendites.  
Pakend on vajalik, et kaup ei saaks kahjustada.
Pakendid on toidupakendid (jogurtitops, piimapakk, jäätisepaber, 
vorstikile), puhastus-vahendite pakendid (pesupulbri-pakk, 
nõudepesu-vahendi pudel), kilekotid ja klaas-taara (limonaadipudel, 
moosipurk).

3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Milleks on pakendit vaja?
2. Milliseid pakendeid on tekstis nimetatud?

4. Arutlege klassis.

1. Kuidas saaks kasutada vähem pakendeid? 
2. Mida pannakse klaas-pudelisse või purki?
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5. Erista pakendid, bio-lagunevad jäätmed ja klaas-taara. 
 Kirjuta õige pealkirja alla. 

Pakend
Bio-lagunevad 

jäätmed
Klaas-taara

Kartuli-koored, klaasist veepudel, kilekott, klaasist limonaadipudel, 
pügatud muru, pesupulbri-pakk, leib, moosipurk, jogurtitops, 
hapukurgi-purk, makaronid, seebiümbris, klaasist Coca-Cola pudel, 
puulehed, mänguasja (plastik)ümbris. 

6. Praktiline ülesanne. 

Kogu kokku mahlapakk, hambapasta-pakk jne. Proovi, kuidas on 
võimalik mahutada võimalikult palju pakendeid ühte prügikotti.
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III PABER JA PAPP

1. Vaata pilti.

     2. Loe.

Paber-jäätmed on vanad ajalehed, töövihikud, reklaam-lehed.  
Papp-jäätmed on papist teleri-kast, hambapastakarp, kingakarp.

3. Nimeta … 

A. paber-jäätmeid;
B. papp-jäätmeid.
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4. Sorteeri paber ja papp ning pakend. 
 Otsusta, millisesse konteinerisse prügi paned. 
 Kirjuta sõna õige pealkirja alla. 

Paber ja papp Pakend

Sõnad: ajaleht, mahlapakk, joonistus, kingakarp, kommipakk, 
nõudepesu-vahendi pudel, televiisorikast, piimapakk, reklaam-lehed, 
kilekott

5. Otsusta, kuhu konteinerisse prügi paigutad. 
 Kirjuta sõna õige pealkirja alla. 

Biolagunevad 
jäätmed

Pakendid Papp ja paber

Sõnad: vihik, arbuusikoor, jogurtitops, pappkast, koogikarp, 
porgandikoored, šampooni-pudel, sai, puder, piimapakk, puulehed, 
ajakiri, võipaber, kilekott, reklaam-lehed
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IV OHTLIKUD JÄÄTMED

1. Vaata pilti.

     2. Loe.

Mõnede jäätmete lagunemisel tekivad mürgised ained. Need jäätmed 
on keskkonnale ja inimesele ohtlikud. Ohtlikud jäätmed on patareid, 
akud, ravimid, värvid.
Ohtlikke jäätmeid ei tohi kodus tavalisse prügikasti panna. Need 
tuleb viia ohtlike jäätmete kogumis-konteineritesse. Ohtlike jäätmete 
kogumis-konteinerid asuvad poodides, bensiini-jaamades ja  
jäätme-jaamades.
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3. Vaata pilti.

   
Kui pakendis on ohtlikud jäätmed, siis on pakendi peal ohtliku jäätme 
märk. Kui leiad pakendi pealt sellise märgi, siis tea, et need ained 
võivad olla sinu jaoks ohtlikud. 

4. Vaata erinevaid märke.

SööVITAV KAHJULIK, ÄRRITAV

KESKKONNALE OHTLIK MÜRGINE, SURMAV

TERVISELE OHTLIK
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5. Vasta küsimustele.

1. Millised on ohtlikud jäätmed?
2. Miks mõned jäätmed on ohtlikud?
3. Mida teeb söövitav aine?
4. Mida teeb ärritav aine inimesele?
5. Kes ja mis on ohus, kui öeldakse „keskkonnale ohtlik“?
6. Kuhu viid ohtliku jäätme märgiga pakendi?

6. Vali märgile õige tähendus. Ühenda joonega.

KAHJULIK JA ÄRRITAV

SööVITAV

KESKKONNALE OHTLIK

TERVISELE OHTLIK

MÜRGINE JA SURMAV
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7. Praktiline ülesanne. 
 Leia erinevatelt pakenditelt ohtliku jäätme märk. 

     8. Loe ja jäta meelde.

Olmejäätmeid ehk prügi liigitatakse:
I Biolagunevad jäätmed                                       
II  Pakendid                                                    
III  Papp ja paber
IV  Ohtlikud jäätmed
V  Riided
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2.4. Prügi sorteerimine 

1. Vaata videot digiõpikust.

2. Arutlege video põhjal.

1. Kuhu viis mees oma prügi?
2. Miks otsustas mees oma prügi metsa viia?
3. Kas prügi tohib metsa viia? Põhjenda. 
4. Miks on prügi metsa viimine keelatud?
5. Kui prügi-konteiner on täis, kuhu sa siis paned oma prügikoti? 

3. Vali sõnale õige selgitus. Ühenda joonega. 

olmejäätmed asjade uuesti kasutamine

kompostimine jagamine eri liikidesse

pakend
inimese tegevusel tekkinud 
prügi

taaskasutus 
jäätmed, mille lagunemisel 
tekivad mürgised ained

sorteerimine 
toidu- ja köögijäätmed ning 
aia- ja haljastusjäätmed

biolagunevad 
jäätmed

biolagunevate jäätmete 
muutmine mullaks

ohtlikud 
jäätmed

kauba ümbris
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4. Järjesta tegevused. 

........ Prügiauto viib pakendid taaskasutus-tehasesse. 

........  Laps viib pakendi-kasti sisu õigesse konteinerisse.

........  Laps paneb tühjaks saanud piimapaki kokku ja 
  paneb selle pakendi-kasti. 
........ Tehases toodetakse pakenditest uusi asju.

5. Paiguta prügi õigesse konteinerisse. Nimeta, kuhu prügi paned. 

Prügi: limonaadipudel, moosipurk, kingakarp, ajaleht, reklaam, 
mänguasja-pakend, viineri-pakend, teepakk, muru, rohupurk, 
puhastus-vahendi-pudel, jope, teksad.

Konteinerid: klaas, papp ja paber, pakend, biolagunevad jäätmed, 
ohtlikud jäätmed, riided

6. Kuhu konteinerisse prügi paned?  
 Kirjuta sõnad õigesse lahtrisse.

  klaas

  papp ja paber
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  pakend

  

  

  riided

niidetud muru, seelikud, piima-pakk, moosi-purk, vanad ravimid, 
joonistus, patarei, mahla-pudel, kile-kott, klaasist limonaadi-pudel, 
jogurti-tops, aja-leht, kartuli-koored, reklaamleht, kohvi-paks, pluusid, 
püksid

biolagunevad 
jäätmed

ohtlikud 
jäätmed
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7. Mängi.

www.terviseinfo.ee/et/component/ttta/?view=detail&id=1425

8. Praktiline ülesanne prügi sorteerimisest.

Kogu nädala jooksul kokku erinevat liiki prügi. Sorteerime selle 
klassis. Viime koos õigesse prügi-konteinerisse.

     9. Loe ja jäta meelde. 

•	 Olmejäätmed sorteeritakse ja pannakse taaskasutamiseks 
viite erinevasse kogumis-konteinerisse:

 1. biolagunevad jäätmed                                    
 2. pakendid ja klaas-taara
 3. papp ja paber
 4. ohtlikud jäätmed
 5. riided
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vee ja elektRi  
SääStlik taRbimine kooliS ja koduS 

2.5. Elektri säästlik tarbimine koolis ja kodus

1. Arutlege klassis.

1. Milleks inimesed elektrit kasutavad?
2. Nimeta enda kodus olevaid seadmeid, mis töötavad elektriga.
3. Mis juhtuks sinu kodus, kui elektrit ei oleks terve päev?

2. Räägi, kus ja milleks kasutatakse elektrit.
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     3. Loe.

1. Elektrit kasutame kodus erinevate seadmete töölepanekul.  
Elektri abil töötavad näiteks pliit, triikraud, külmkapp, arvuti. 
Elektrit kasutame ka erinevate seadmete akude laadimiseks 
(nt tahvel-arvuti, mobiil-telefon, süle-arvuti). Elektriga töötavad 
seadmed on elektri-seadmed.

2. Ka sooja saab kodus elektri abil. Mõnedes majades on  
põranda-küte, õhk-soojuspump või maa-soojuspump.  
Need annavad sooja elektri abil.

3. Elekter tuleb majja kaablite 
kaudu elektri-jaamast. Maja 
sees liigub elekter enamasti 
mööda seinte sisse peidetud 
juhtmeid. Kõik juhtmed ei ole 
seinte sees. Mõnikord võivad 
juhtmed olla ka mujal kui 
seinte sees.

4. Elektri kasutamise eest peab iga kuu 
maksma. Kasutatud elektri hulka 
mõõdavad elektri-arvestid.  
Elektri-arvelt näed, kui palju selle  
eest maksma peab. Elektri-arve  
suurus sõltub sellest, kui palju inimesed 
elektrit kodus kasutavad. Kui kasutad 
elektrit väga palju, tuleb maksta palju 
raha.
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Milleks inimesed elektrit kasutavad?
2. Mis seadmed on elektriseadmed?
3. Millised kodumasinad töötavad elektriga?
4. Miks on vaja elektri-arvet?
5. Millest sõltub elektri-arve suurus?
6. Kust kohast tuleb elekter kodudesse?
7. Kuidas liigub elekter majades?
8. Miks tuleb elektrit säästlikult tarbida?

5. Loe. 
 Jooni alla lünka sobivad sõnad. 

1. Elektrit on vaja ..................................................... . 
    elektri-seadmete kasutamiseks ja akude laadimiseks
    autode pesemiseks
    lillede kastmiseks
2. ............................... on seadmed, mis vajavad töötamiseks elektrit.
    Auto
    Jalgratas
    Elektri-seadmed
3. Meie majadesse tuleb elekter ....................... kaudu elektrijaamast.
    maa
    vee
    kaablite
4. Elektrit peab kokku hoidma, sest .....................................................
    see säästab elektriseadmeid ja raha
    muidu tekib autoavarii
    ema tahab
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6. Vaata pilte.

1. Mis on pildil? Kirjuta iga pildi juurde õige nimetus.
 Söetriikraud, patareidega raadio, puupliit, sahver,  

petrooleum-lamp

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

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

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

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

  ................................................
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7. Vaata pilte. 
 Milleks neid esemeid vanasti kasutati?
 Ühenda tänapäevase eseme pilt vana-aegsega. 
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8. Vaata pilte. 
 Kuidas olla säästlik? Mis nõu sina annaksid?

9. Kodune ülesanne.

Pane kirja 3 viisi, kuidas sinu pere saab elektrit säästa. 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

    10. Loe ja jäta meelde. 

● Inimesed kasutavad elektrit iga päev.
● Toast või klassist lahkudes kustuta alati tuli.
● Pane televiisor ja raadio kinni, kui oled selle vaatamise ja 

kuulamise lõpetanud.
● Võta arvuti/tahvli/mobiili laadija stepslist (seinast) välja, kui 

aku on täis.
● Kui elektrit tarbida säästlikult, kulub vähem raha.
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2.6. Vee säästlik tarbimine koolis ja kodus

1. Arutlege klassis. 

1.  Milleks sina vett kasutad?
2. Kas järve/mere vett võib juua? Miks?
3. Mis juhtuks sinu elus, kui puhast vett enam ei oleks?

     2. Loe.

1. Vesi on kõigi elusolendite jaoks väga oluline loodusvara. Inimesed 
kasutavad iga päev puhast vett söögi tegemiseks, joomiseks, 
pesemiseks jne.

2. Vee kasutamise eest peab maksma. Igaühel on kodus vee-
mõõtjad. Vee-mõõtjad näitavad, kui palju inimesed vett on 
kasutanud. Mida rohkem vett kasutad, seda rohkem tuleb selle 
eest maksta. Seda, kui palju vee kasutamise eest maksta, saab 
lugeda veearve pealt.

3. Puhast vett on looduses vähe. Puhast vett ei tohi mõttetult 
kulutada, sest see võib otsa saada. Looduses leidub puhast 
vett näiteks allikates. Allikavett võivad rikkuda ohtlikud jäätmed, 
mida ei viida õigesse konteinerisse. Kui ohtlikud jäätmed satuvad 
loodusesse, jõuavad nad lõpuks ka allikavette ja sealt ka inimeste 
toidulauale.

4. Nendes kohtades, kus vett kasutab palju inimesi, võib puhas 
joogivesi otsa saada. Puhas joogivesi võib saada otsa ka nendes 
paikades, kus sajab vähe vihma.

5. Selleks, et puhas vesi otsa ei saaks ning veearved väikesed 
oleksid, tuleb vett tarbida säästlikult.
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3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Milleks inimesed puhast vett kasutavad?
2.  Milleks on vaja vee-mõõtjaid?
3.  Mida saab lugeda vee-arve pealt?
4.  Kus leidub looduses puhast vett?
5.  Miks ei tohi puhast vett mõttetult raisata?
6.  Mis võib juhtuda, kui ohtlikke jäätmeid õigesse konteinerisse ei 

viida?

4. Jooni alla kõik õiged vastuse-variandid.

1.  Milleks inimesed puhast vett kasutavad?
    autode pesemiseks
    toidu valmistamiseks
    joomiseks
2.  Kus leidub looduses puhast vett?
    järvedes
    jõgedes
    ei leidugi
    allikates
3.  Vett peab kokku hoidma, sest …
    puhas vesi võib maailmast otsa saada
    ei peagi, kõik võivad vett kasutada nii palju, kui tahavad
    kulutab vähem raha
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5. Ühenda tegevus ja selle tagajärg.

Käin iga päev mitu 
korda vannis. 

Ohtlikud jäätmed 
satuvad põhjavette.

Viskan ohtlikud 
jäätmed loodusesse. 

Kulutan palju vett.

6. Vaata pilte. 
 Mis nõu sina annaksid? 

7. Kodune ülesanne. 

Pane kirja 3 viisi, kuidas sinu pere vett saab säästa. 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

     8. Loe ja jäta meelde. 

•	 Hammaste ja käte pesemise ajal pane vahepeal kraan kinni.
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liikluSÕnnetuS 

2.7. Liiklus ja reeglid

1. Vaata pilti ja digiõpikust videot.

2. Vasta küsimustele pildi/video põhjal.

1. Mida laps teeb?
2.  Kuidas laps rula peal on?
3.  Kas ta on valinud rulaga sõitmiseks õige koha? Põhjenda.
4.  Mis sa arvad, kas laps teab liiklus-reegleid? 
5.  Kas liiklus-reeglite teadmisest piisab? Põhjenda.
6.  Mis juhtus?
7.  Mis oleks veel võinud juhtuda?
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3. Arutlege klassis.

1. Mis liiklus-reegleid sina tead?
2. Kuidas sina täidad liiklus-reegleid?

     3. Loe.

1. Meie tänavatel ja teedel liikleb palju inimesi ja sõidukeid. Sõiduki 
abil saab inimene ühest kohast teise liikuda. See teeb liikumise 
lihtsamaks ja kiiremaks. Sõidukid on näiteks autod, bussid, 
mootor-rattad, jalg-rattad jne. Kõigil on vaja kuhugi jõuda ja 
paljudel võib olla kiire.

2.  Kui kiirustad, ei tea või ei täida liiklus-reegleid, võivad tekkida 
õnnetused. Et liiklus-õnnetusi ära hoida, on olemas liiklus-
reeglid. Liiklus-reeglites on kirjas, kuidas peab liikluses käituma. 
Kõik jalakäijad ja sõiduki-juhid peavad teadma liiklus-reegleid ja 
käituma vastavalt reeglitele.

3.  Reeglid on kõigile liiklejatele: jalakäijatele, sõiduki-juhtidele ja jalg-
ratturitele.

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.  

1.  Mis on sõiduk?
2.  Nimeta erinevaid sõidukeid.
3.  Miks võivad tekkida õnnetused?
4.  Mis on kirjas liiklus-reeglites?
5.  Kas liiklus-reegleid peavad kõik täitma? Miks?
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5. Arutlege klassis.

1.  Nimeta jalakäijate liiklus-reegleid.
2.  Kas sina täidad liiklus-reegleid alati?
3.  Kas tead mõnda sõidukijuhi liiklus-reeglit? Nimeta. 
4.  Kas tead mõnda jalgratturile mõeldud liiklus-reeglit? Nimeta.

6. Loe lauseid. 
    Vali õige sõna või sõnad. 
     Täida lüngad.

1. Kui inimesed ei täida liiklus-reegleid, võivad juhtuda 
 ......................................................................................................... 

(õnnetused, huvitavad olukorrad, mälestused). 

2. Et liiklus-õnnetusi ei toimuks, on olemas 
 ......................................................................................................... 
 (targad raamatud, ravimid, liiklus-reeglid). 

3. Kõik ................................................................................................. 
 (inimesed ja loomad, jalakäijad ja sõiduki-juhid, lasteaia- ja 

koolilapsed) peavad teadma liiklus-reegleid ja käituma nende 
järgi.
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7. Kirjuta pildi alla õige nimetus.

Sõidukite nimetused: jalg-ratas, sõiduauto, mootor-ratas, tramm, 
buss, veo-auto, troll, rong, tasakaalu-liikur, ratas-tool, roller, rula.

    

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

    

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

    

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

    

...................................  ...................................  ...................................
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8. Märgi liiklejad õigele teele.
 Ühenda joonega.
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9. Kes või mis on pildil?

SÕIDUAUTOD, VEOAUTOD, JALAKÄIJAD, JALGRATTURID
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10. Kas liiklus-reegel on õige või vale? 
 Märgi lause algusesse Õ või V.

....... 1. Kui jalakäija jookseb väga kiiresti, peab ta kandma  
jalgratta-kiivrit. 

....... 2. Jalgrattaga sõites peab laps kandma jalgrattakiivrit.  

....... 3. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes peab 
kandma helkurit või taskulampi.  

....... 4. Jalgratas peab olema varustatud tulede ja helkuritega.  

....... 5. Liikuda võib ainult tehniliselt korras liiklus-vahendiga.  

....... 6. Kui puudub kõnnitee, võib kõndida autoteel.  

....... 7. Jalakäija ei tohi kunagi kõndida jalgratta-teel.  

....... 8. Sõiduteed võib vajadusel ületada ka punase tulega.

....... 9. Sõiduteele lähenedes peab jalgrattur vähendama kiirust. 

11. Mis on ohtlik?
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    12. Loe ja jäta meelde. 

● Et liiklus-õnnetusi ära hoida, on olemas liiklus-reeglid.
 Kõik jalakäijad ja sõiduki-juhid peavad teadma liiklus-

reegleid ja neid täitma.
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2.8. Käitumine liiklusõnnetuse korral

1. Arutlege klassis. 

1. Mis juhtub, kui liiklejad ei tea või ei täida liiklusreegleid?
2. Kas sina oled näinud mõnda liiklus-õnnetust?
3. Kuidas käitusid, kui nägid liiklus-õnnetust?
4. Mida teha, kui näed liiklus-õnnetust?

     2. Loe.

Kui mõned liiklejad ei tea või ei täida liiklus-reegleid, siis võivad 
juhtuda liiklus-õnnetused. Liiklus-õnnetuses saavad kannatada 
inimesed, sõidukid.
Liiklus-õnnetuses kannatanud inimese elu ja tervis olenevad väga 
palju sellest, kui kiiresti ja kui õigesti antakse abi.
Reeglina teatab liiklus-õnnetusest ja annab abi täiskasvanu. Kui 
täiskasvanut ei ole läheduses ja sul on telefon, teata sina õnnetusest.
ÕNNETUSJUHTUMIST TEATA TELEFONIL 112.

3. Vaata pilti. 

112 on häda-abi telefoni-number. 
See tähendab, et telefonilt 112  
saad abi, kui oled hädas:  
vajad arsti, tuletõrjet või politseid.
Kui oled õnnetusest häda-abi 
telefonile teatanud, oota rahulikult 
abi saabumist. Ära lahku õnnetuse 
kohast. 



116

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Miks toimuvad liiklusõnnetused?
2. Kas piisab liiklus-reeglite teadmisest?
3.  Millest oleneb inimese ellu-jäämine, kui ta satub liiklus-õnnetusse?
4.  Kes teatab õnnetusest telefoni-numbrile 112?
5.  Mida tähendab sõna häda-abi?

5. Arutlege klassis.

1. Kui sa täpselt ei tea, kuidas kannatanut aidata, kas pead siis ikka 
aitama?

2. Mis võib juhtuda, kui abistad kannatanut valesti?

6. Loe lauseid. 
 Vali õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.

Liiklus-õnnetuse puhul oleneb inimese ellu-jäämine väga palju 
sellest, kui kiiresti ja kui õigesti ...........................................................
(osatakse rääkida, antakse abi, osatakse helistada).
Tavaliselt teatab liiklus-õnnetusest ja annab abi 
.............................................................................................................
(laps, õpetaja, täiskasvanu). Kui täiskasvanut ei ole läheduses ja sul 
on telefon, siis pead õnnetusest teatama ...........................................
(sina, sugulane, sõber).
Õnnetus-juhtumi korral helista telefoni-numbrile ................................
(112, 122, 012).
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     7. Loe ja jäta meelde. 

1. Vali telefonil number 112.
2. Ütle, mis juhtus.
3. Ütle, kas keegi on viga saanud.
4. Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu on vaja abi saata.
5. Lõpeta kõne alles siis, kui sulle öeldakse, et võid lõpetada.
6. Ära tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.

     8. Kuula näidiskõnet.

112: Häirekeskus kuuleb. Kuidas saame aidata?
Madis: Minu maja juures sõitis auto jalgratturile otsa. Jalgrattur istub 
maas ja hoiab jalast kinni.
112: Kas jalgrattur saab püsti tõusta ja liikuda?
Madis: Tal on jalale toetuda valus.
112: Kus õnnetus toimus?
Madis: Olen Tartus Raekoja taga.
112: Saadame kiirabi. Võid kõne lõpetada.

9. Vaata eelmise tunni videot.

10. Vasta küsimustele.

1. Kuidas peab käituma liiklusõnnetust näinud laps?
2. Kuidas peaks laps käituma, kui täiskasvanut läheduses ei ole?
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11. Reasta laused. 
 Kuidas käitud, kui näed liiklusõnnetust?

.........  Ütlen, mis juhtus.

.........  Teatan lähedal olevale täiskasvanule õnnetusest. 

.........  Ütlen aadressi või kirjeldan asukohta, kuhu on vaja abi saata. 

.........  Lõpetan kõne alles siis, kui mulle öeldakse, et võin lõpetada.

.........  Ütlen, kas keegi on viga saanud.

.........  Ei tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.

.........  Kui täiskasvanut läheduses pole, valin telefonil numbri 112. 

12. Praktiline ülesanne.

 Kui sinu kodu juures tänaval juhtuks liiklusõnnetus ja sa näed seda 
aknast, mida sa siis teed? 

 Räägi teistele. (1. juhul, kui ema on ka kodus; 2. juhul, kui oled 
kodus üksinda)

 Abiks võid kasutada ülesannet 4.

    13.  Loe ja jäta meelde.
   Kuidas käitud, kui näed liiklusõnnetust?

1. Teata õnnetusest lähedal olevale täiskasvanule.
2. Kui täiskasvanut läheduses pole, vali telefonil number 112.
3. Ütle, mis juhtus.
4. Ütle, kas keegi on viga saanud.
5. Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu on vaja abi saata.
6. Lõpeta kõne alles siis, kui sulle öeldakse, et võid lõpetada.
7. Ära tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.
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2.9. Evakuatsioon 

1. Vaata pilti. 
 Kus võib inimene hätta sattuda? 
 (kodus, koolis, kinosaalis, poes)

   

   

     2. Loe.

1. Inimene võib hätta sattuda kodus. Tulekahju või mõni muu 
õnnetus võib juhtuda ka koolis, kinosaalis või poes. Sellisel juhul 
on tähtis kiiresti lahkuda ohtlikust kohast.

2. Kiiresti lahkumiseks tuleb kasutada teed, mis viib sind ohutult 
turvalisse kohta. Kohtades, kus liigub palju inimesi, on seintel 
skeemid. Need skeemid aitavad kiiresti lahkuda ohtlikust kohast.



120

2.1. Vaata pilti.

3. Kõige kiiremat ja ohutumat teed nimetatakse väljapääsu-teeks.
 Majades, kus liigub palju inimesi, on seintel märgid, mis aitavad 

sul leida õige väljapääsu-tee.
 

 

4 Väljapääsu-teede skeemid ja märgid on hoonete seintel ja uste 
kohal. Ka sinu koolis on seintel ja uste kohal skeemid väljapääsu-
teede ja märkidega. Nendega tuleb tutvuda enne õnnetust.

5. Kui liigud väljapääsu-teel, pead kindlasti arvestama reeglitega. 

Tulekahju 
korral

1. Vajuta lähimat   
    tulekahjunuppu.
2. Lahku hoonest  
    lähima väljapääsu  
    kaudu.
3. Helista 112.

Tingmärgid

Tulekahjunupp

Tulekustuti

Telefon

Tuletõrjevoolik

Esmaabi

Evakuatsioonitee

      Liikumissuund

     Väljapääs

   Oled siinOLEd 
SIIN

OLEd 
SIIN

Aken   Väljapääs

Aken       Uks

Trepid

VÄLJAPÄÄS
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Loe evakuatsiooni-reegleid.
1. Kui lähedal on täiskasvanu, kuula tema juhiseid.
2. Kui oled üksi, proovi kiiresti leida ohutu väljapääsu-tee.
3. Kui välja ei saa, proovi endast märku anda (ÄRA poe peitu).
4. Kutsu abi – helista 112.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kus võib inimene hätta sattuda?
2. Mis on väljapääsu-tee?
3. Kust võib leida väljapääsu-teede skeeme ja märke?
4. Milleks on vaja märke väljapääsu-teel?
5. Millal tuleb tutvuda väljapääsu-teede skeemide, märkide ja 

evakuatsiooni-reeglitega?
6. Nimeta evakuatsiooni-reegleid.

4. Arutlege klassis reeglite põhjal.

1. Miks peab ohu korral kuulama täiskasvanu juhiseid? 
 (ABI: vaata reegel 1)
2. Miks on mõistlik kõigepealt ohtlikust olukorrast lahkuda ja seejärel 

helistada (ABI: vaata reegel 2) hädaabisse?
3. Miks peab endast märku andma? (ABI: vaata reegel 3)
4. Kuidas on võimalik endast märku anda? (ABI: vaata reegel 3)
5. Kui oled ise ohutusse kohta jõudnud, kas pead ikkagi abi 

kutsuma?
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5. Loe lauseid. 
 Vali õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad.

Kõige kiiremat ja ohutumat teed ohutusse paika nimetatakse 
............................................................................................................. 
(kooli-teeks, väljapääsu-teeks, kiir-teeks).
Liikudes evakuatsiooni-teel peab kinni pidama 
…………………………...………..………...............................................
(viisakus-reeglitest, õpilas-reeglitest, evakuatsiooni-reeglitest).  

6. Ühenda joonega märk ja tähendus.
 
  
 väljapääs 

 
 
 liikumissuund 

 

 liigu trepist alla 

 

 liigu trepist üles
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 Järjesta seeriapildid evakuatsiooni-reeglitest. 
 Iga pildiseeria koosneb kolmest pildist.
 

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

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

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

1)

2)

3)
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7. Kas õige või vale? 
 Märgi lause lõppu Õ või V.

Kui väljun põlevast ruumist, võtan kõigepealt  
kaasa oma asjad.   ...............
Kui väljun põlevast ruumist, sulgen ukse.  ...............
Põlevas ja suitsuses ruumis liigun roomates või kõhuli.  ...............
Poen igaks juhuks peitu.  ...............
Enesekaitseks võtan mõne suurema riideeseme  
(tekk, mantel) peale.  ...............
Süttinud riietega püüan väga kiiresti joosta.  ............... 
Hoian mõnda riideeset suu ja nina ees.  ...............
Kui olen põlevast majast pääsenud, annan endast teada.  ...............
Süttinud riietega heidan pikali ja rullin ennast maas.  ...............

9. Praktiline ülesanne.

1. Uuri oma klassi evakuatsiooniplaani.
2. Kas oled koolimajas märganud evakuatsioonimärke? Milliseid?
3. Liigu koolimajast välja evakuatsiooni-plaani järgi ja jälgi teel 

evakuatsiooni-märke.

    10. Loe ja jäta meelde.
   Evakuatsioonireeglid

● Kui lähedal on täiskasvanu, kuula tema juhiseid.
● Kui oled üksi, proovi kiiresti leida ohutu väljapääsutee.
● Kui välja ei saa, proovi endast märku anda (ÄRA poe peitu).
● Kutsu abi – helista 112.



125

2.10. Pürotehnika ja pommiähvardus 

1. Vaata pilti.

2. Arutlege klassis. 

1. Kas oled aasta-vahetusel näinud taevas ilutulestikku?
2. Kas sinu pere on mõnel tähtpäeval ilutulestikku teinud?

     3. Loe.

   Pürotehnika – ilutulestik
   Pürotehniline aine – aine, mis plahvatab ja põleb ning tekitab 

valgust, soojust, heli, suitsu, gaasi.
   Ohutus-nõuded – reeglid, mis tagavad ohutuse.
   Kasutus-juhend – pakendis olev tekst, mis ütleb, kuidas peab 

toodet kasutama.
   Pomm – vigastusi tekitav lõhkekeha.
   Pommiähvardus – kui keegi ütleb, et kuskil on pomm, aga 

tegelikult ei ole teada, kas on.
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     4. Loe.

1. Aastavahetusel kogunevad inimesed õue ja imetlevad 
ilutulestikku. Selline kaunis tulevärk tekib püro-tehnilise aine* 
põlemisel. Paljud soovivad ilutulestikku ise teha. Nad ostavad 
poest ilutulestiku tegemiseks vahendeid.

2. Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku tohib osta ja teha ainult 
täiskasvanu. Püro-tehnika kasutamine on ohtlik. Alati tuleb väga 
hoolikalt järgida ohutus-nõudeid ja tegutseda täpselt kasutus-
juhendi* järgi. Kui püro-tehnikat valesti kasutada, võib saada väga 
valusaid põletusi. Kahjustada saavad nägemine ja kuulmine. Võib 
tekkida tulekahju.

3. Kõik lõhkevad ained ja pommid on väga ohtlikud. Pommide ja 
lõhke-ainetega ei tehta nalja. Pommi-ähvarduse* eest määrab 
politsei karistuse.

5. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kas lapsed tohivad ilutulestikku teha? Miks?
2.  Kas lapsed tohivad ilutulestiku tegemiseks vahendeid osta? Miks?
3.  Mis võib juhtuda, kui kasutad püro-tehnikat?
4.  Kas tohib nalja pärast öelda, et kuskil on pomm?
5.  Mis juhtub lapsega, kes ütleb nalja pärast, et kuskil on pomm? 
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6. Loe lauseid. 
 Vali õige sõna või sõnad. 
 Täida lüngad.

Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku võib poest osta ja teha ainult 
............................................................. (täiskasvanu, suur laps, laps).
Püro-tehnika valesti kasutamine võib põhjustada ................................
(väga väikese ilutulestiku, tõsiseid õnnetusi, ainult ühte värvi 
ilutulestiku). 
Kõik lõhkevad ained ja pommid on ......................................................
(väga ilusad, väga värvilised, väga ohtlikud).

7. Vaata pilte. 
 Mis on pildil valesti?
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8. Vali põhjusele tagajärg. 

Põhjus Tagajärg

Valesti 
püro-tehnikat 
kasutavad lapsed

Politsei otsib pommi-
ähvarduse teinud lapse 
üles ning tegeleb lapse 
ja tema vanemate ja 
õpetajatega.

Pommi-ähvarduse 
teinud laps

Tulekahju, vigastused, 
kuulmis- ja 
nägemiskahjustus.

     9. Loe ja jäta meelde.

● Suurt ja kõrgele lendavat ilutulestikku tohib osta ja teha 
ainult täiskasvanu.

● Kõik lõhkevad ained ja pommid on väga ohtlikud.
● Pommi-ähvarduse tegemise eest määrab politsei karistuse.
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3. inimene ja teRviS

3.1. Meele-elundite ülesanded 

1. Vaata pilti. 
 Arutlege klassis.

1. Mis on pildil?  
Mida saad nende abil teha?
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     2. Loe.

Silmad, kõrvad, nina, keel ja nahk on meele-elundid. 

1. Silmade abil me näeme – silm on nägemis-elund.  
Nägemise abil saab inimene väga palju teavet ümbritseva kohta. 
Silmade abil saame infot näiteks esemete värvuse, suuruse, kuju 
ja asukoha kohta. Silm on väga oluline meele-elund. 

2.  Mõned inimesed ei näe hästi.  
Kui inimene hästi ei näe, on tal nägemis-puue.  
Mõnikord aitavad nägemist parandada prillid.  
Inimesed, kelle nägemine on tugevasti häiritud, on pimedad. 
Täiesti pimedaid inimesi prillid ei aita.  
Inimesed võivad pimedaks jääda haiguste ja õnnetuste tagajärjel.  
Ka pimedad inimesed käivad tööl, õpivad ja suhtlevad.  
Nemad vajavad suhtlemiseks teistsuguseid vahendeid.  
Pimedad inimesed suhtlevad kõne abil, nii nagu nägijad.  
Lisaks kõnele saavad nad infot ka teiste helide abil.  
Pimedad kasutavad palju käsi ja saavad infot kompimise teel. 
Tänaval liikumiseks on pimedatel valge kepp. 

 Selle abil leiavad nad üles takistused (nt äärekivid, trepiastmed jm). 
 Mõnel pimedal on abiks õpetatud pimeda juhtkoer.  

Lugemiseks ja kirjutamiseks kasutavad nad sõrmede abil loetavat 
punktkirja. 
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3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis elund on silm?
2. Mida me nägemise teel teada saame?
3. Kuidas nimetatakse neid inimesi, kes ei näe?
4. Mille tagajärjel inimesed pimedaks võivad jääda?
5. Mis abi-vahendeid kasutavad pimedad liikumiseks?

     4. Loe.

1. Kõrvade abil me kuuleme –  
kõrv on kuulmis-elund.  
Kuulmise abil saame teada, mida 
meile räägitakse.  
Kõrvade abil kuuleme,  
mis suunast ja kui kaugelt heli tuleb. 

2. Mõned inimesed ei kuule hästi.  
Kui inimene hästi ei kuule, on tal 
kuulmis-puue.  
Kuulmis-puudega inimesed kasutavad kuulde-aparaati.  
Kuulde-aparaat muudab helid valjemaks.  
Nii on helisid paremini kuulda.  
Mõned inimesed ei kuule üldse, nemad on kurdid.  
Kurdid oskavad kõneleja huultelt lugeda.  
Nad saavad suu liikumise järgi teada, mida teine inimene räägib.  
Omavahel suhtlevad kurdid inimesed viipe-keeles.  
Nad väljendavad ennast kindlate liigutustega ning kasutavad 
sõrmendamist.  
Sõrmendamine on nagu tähestik – igale tähele vastab sõrmede 
kindel asend. 
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5. Vaata sõrmendite tähestikku. 
 Sõrmenda enda eesnimi. 

Kurdid inimesed sõrmendavad väga kiiresti.  
Väga keeruline on sõrmi kiiresti õigesse asendisse seada.  
Veel keerulisem on teise sõrmede liikumist jälgida.  
Proovi ise ka.
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6. Õpetaja sõrmendab kellegi nime. 
 Püüa aru saada, kelle nimi see on. 
 See, kelle nime õpetaja sõrmendab, tõstab käe.

   Kas oli kerge aru saada? Põhjenda. 

7. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis elund on kõrv?
2. Mida me kuulmise teel teada saame?
3. Kes on kurdid?
4. Kuidas suhtlevad omavahel kurdid inimesed?
5. Mida kasutavad kurdid inimesed suhtlemiseks? 

     8. Loe.

Nahk on inimese kõige suurem elund – kompimis-elund. 
Kompimise abil me tunneme eseme kuju, temperatuuri, materjali. 
Esemete katsumise abil saame teavet ka nende kõvaduse ja 
sileduse kohta.  
Nahk katab ja kaitseb meie keha.  
Nahk ei lase meie kehasse mustust (tolmu, liiva, pisikuid).  
Kui nahk on puhas ja terve, ei pääse kahjulikud pisikud meie 
organismi.  
Eriti tundlik on nahk huultel, sõrme-otstel ning jalatalla all. 
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9. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis elund on nahk?
2. Mida me saame teada kompimise teel?
3. Mis on naha peamised ülesanded?
4. Mille eest nahk meid kaitseb?

      10.  Loe.

 Keele abil me tunneme maitset – keel on maitsmis-elund.  
Keele abil saad teada, kas toit on magus, soolane, kibe või hapu. 

 Nina abil me tunneme lõhna – nina on haistmis-elund. Nina abil 
saame eristada meeldivaid ja eba-meeldivaid lõhnu. Lõhn aitab meil 
näiteks aru saada, kas toit kõlbab süüa. 
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11. Otsusta, mis meele-elundi abil infot saame. 
 Tee õigesse kasti X. 

Silm Kõrv Nahk Keel Nina

õun

mängu-karu

krobeline paber

kook

kollane mudel-auto

merekohin

vikerkaar

jook

12. Vaata pilti. 
 Arutlege koos, milliseid meele-elundeid Kadri kasutab. 
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13. Ühenda paarid. 
 Vali tegevuse juurde sobiv meele-elund. 

Tegevus Meele-elund

Kadri kuuleb, et vesi hakkas kannus 
kohisema. 

Nahk

Kadri vaatab, et pannkook pannil 
kõrbema ei läheks.

Nina

Kadri katsub, kas sügav-külmikust 
võetud moos on juba pehme.

Keel

Kadri nuusutab moosi, 
et aru saada, mis moos see on. 

Kõrvad

Kadri maitseb moosi, et aru saada, 
kas peab suhkrut lisama. 

Silmad 
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3.2. Meele-elundite tervishoid 

1. Vaata pilte. 
 Arutlege klassis. 

Nimeta põhjuseid, mis võivad silmi kahjustada. 
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     2. Loe.

Meele-elundite kaitsmiseks on oluline teada, mis meele-elundeid 
kahjustada võib. 

 SILMAdE TERVISHOId
 Vaata pilte. 
 Kes nendest hoolitseb enda silmade eest? 
 Kuidas seda võiks teha?
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1. Silmi tuleb kaitsta ja nende eest hoolitseda.  
Sa pead teadma, mis kahjustab sinu silmi. 

 Silmi kahjustavad: 
1) kahjulik keskkond. Silmade jaoks ebasobiv ja kahjulik keskkond 

on näiteks liiga pime või tolmune tuba.  
Silmi kahjustab hämaras või pimedas toas raamatu lugemine.   
Samuti kahjustab sinu silmi pimedas toas nutitelefonis    
mängimine; 

2) ülekoormus. Sinu silmadele on kahjulik liiga pikka aega 
televiisori vaatamine või arvutis olemine. 

2. Silmi kahjustab ka liiga ere päikese-valgus.  
Liiga ereda päikese-valguse eest saad enda silmi kaitsta  
päikese-prillidega. 

3.  Silm võib saada väga haiget, kui silma läheb putukas, oks, 
liivatera.  
Silma võib vigastada ka see, kui millegagi silma torgata.  
Ka sõbraga mürades võid kogemata enese või sõbra silmadele 
haiget teha.  
Silma-kahjustuse tagajärjel võib inimene jääda pimedaks.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Mis võib sinu silmi kahjustada (4 põhjust)?
2. Milline on silmade jaoks kahjulik keskkond?
3. Kuidas kaitsta silmi ereda päikese-valguse eest?
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4. Vaata uuesti pilte. 
 Räägi, kuidas need tegevused või asjad võivad silmi kahjustada. 
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     5. Loe.

 KÕRVAdE TERVISHOId

Kõrvade jaoks on kahjulik liiga sage ja vali muusika kuulamine  
kõrva-klappidega. Samuti on kõrvadele kahjulik külm õhk. 
Kõrvu kahjustab: 
1) ülekoormus ja ebasobiv keskkond. Kõrvu kahjustab, kui kuulad 

liiga valju muusikat või oled pikka aega müra-rikkas ruumis; 
2) ebasobiv temperatuur. Kõrvad võivad jääda haigeks, kui saavad 

külma. 

     6. Loe.

 NAHA TERVISHOId

1. Erinevad vigastused kahjustavad meie nahka.  
Haav võib tekkida, kui sõidad näiteks rattaga ja kukud või  
lõikad noaga sõrme.  
Suuremate vigastuste eest kaitsevad inimesi kaitsmed ja 
kaitseriietus.  
Kaitsmeid on oluline kanda näiteks jalgratta,  
rula või rull-uiskudega sõites. 

2.  Kui oled liiga kaua päikese käes, võib nahale tekkida  
päikese-põletus.  
Nahka kaitseb kevadel ja suvel päikese-kaitse-kreem.  

7.  Vasta küsimustele teksti põhjal.

1.  Mis võib meie nahka kahjustada? Leia näiteid tekstist. 
2.  Kuidas saab nahka kaitsta päikese-põletuse eest?
3.  Kuidas saab nahka kaitsta sporti tehes? 
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8. Loe lauseid. 
 Kas tegevus on meele-elunditele kasulik või kahjulik? 
 Tee õigesse kasti X. 

Tegevus Kasulik Kahjulik

Määrid enne päikese kätte minemist enda 
nahale päikese-kaitse-kreemi.
Veedad enamiku enda päevast arvuti või 
televiisori taga.
Loed raamatut hästi valgustatud kohas, 
näiteks akna juures.
Kuulad kõrva-klappidest enda lemmik-laulu 
väga kõvasti.
Veedad suure osa enda päevast  
nuti-seadmes (telefon, tahvelarvuti). 
Loed raamatut hämaras toas. 

     9.  Loe ja jäta meelde.

Inimesel on viis väga olulist meele-elundit. 
1) Silmade abil me näeme. Loe ja õpi hästi valgustatud kohas. 

Tahvel-arvutis või nuti-telefonis olles puhka vahepeal silmi.
2) Kõrvade abil me kuuleme. Liiga vali muusika on kahjulik.  

Tuulise ja külma ilmaga kanna alati mütsi.
3) Keele abil tunneme maitset.  

Ole kuumade toitude ja jookide maitsmisel ettevaatlik.
4) Nina abil tunneme lõhna.  

Tundmatut asa ei tohi nuusutada, see võib olla mürgine aine. 
5) Naha abil saame teavet esemete suuruse, kuju,  

temperatuuri ja materjali kohta.  
Kevadel ja suvel päikese käes kasuta päikese-kaitse-kreemi.  
Jalgratta, rula või rull-uiskudega sõites kanna kaitsmeid.
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3.3. Tervis ja välimus

1. Vaata pilte. 
1.1. Kirjuta, mis tegevus piltidel on. 

juuste lõikamine, küünte lõikamine, ripsmete värvimine, deodorandi 
kasutamine, juuste kammimine, enda pesemine, söögi tegemine

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

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

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

1.2. Vali tegevused, mis aitavad välimuse eest hoolitseda. Kirjuta. 

Tegevused, mis aitavad välimuse eest hoolitseda, on 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

     2. Loe.

1. Inimesed on erinevad. 
 Enda välimuse, puhtuse ja tervise eest peab igaüks hoolitsema. 
 Nii hoolitseme enda eest ning hoiame haigusi eemal. 
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2. Missugused on hügieeni-reeglid?
 Hügieeni eest hoolitsemisel on oluline järgida järgmisi reegleid: 

1) Pese hambaid kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. 
2) Pese oma juukseid ja keha. 
 Eriti oluline on käte pesemine enne söömist, pärast õues 

käimist ja pärast WC kasutamist. 
3. Mida teha, et välimus oleks korras?
 Välimuse eest hoolitsemisel on oluline järgida järgmisi reegleid: 

1) Kanna puhtaid ja terveid riideid. 
2) Kammi juukseid.
3)  Käi juuksuris.
4) Lõika küüsi.

4. Kuidas hoolitseda enda tervise eest?
 Tervise eest hoolitsemisel on oluline meeles pidada:

1) Toitu tervislikult ja mitme-kesiselt. 
2)  Liigu palju värskes õhus.
3)  Jälgi hügieeni-reegleid. 

5. Mis juhtub, kui sa enda eest ei hoolitse?
	  Mis sulle poisi välimuse juures ei meeldi?
	  Mis reegli vastu ta on  

 eksinud?
	   Mida peaks poiss tegema,  

 et enda välimust muuta?
   Mis sulle tüdruku välimuse  

 juures ei meeldi?
	   Mis reegli vastu  

 ta on eksinud?
	   Mida peaks tüdruk tegema,  

 et asja parandada?
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Kui sa enda välimuse eest ei hoolitse ja end ei pese, tuleb sulle 
külge halb lõhn.  
Samuti muutuvad sinu juuksed ja nahk rasuseks.  
Rasusele nahale tekivad punnid.  
Rasused juuksed näevad koledad välja. 

Kui sa enda hügieeni ja tervise eest ei hoolitse, muutub sinu tervis 
halvemaks.  
Sinu hambad lagunevad ja hakkavad valutama.  
Määrdunud käte kaudu satuvad sinu organismi kahjulikud pisikud. 
Pisikud teevad sind haigeks.  
Haigeks võid sa jääda ka siis, kui ei söö piisavalt tervislikke toite. 

3. Arutlege klassis. 

1. Kuidas saab inimene enda välimuse eest hoolitseda?
2.  Kuidas saab inimene enda hügieeni eest hoolitseda?
3.  Kuidas saab inimene enda tervise eest hoolitseda?
4.  Mis võib juhtuda, kui inimene enda välimuse eest ei hoolitse?
5.  Mis võib juhtuda, kui inimene enda hügieeni eest ei hoolitse?
6.  Mis võib juhtuda, kui inimene enda tervise eest ei hoolitse?
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3.4.  Enesetunne

1. Vasta küsimustele.

1. Millal sa viimati haige olid?
2. Kuidas sa ennast siis tundsid?
3. Kas kuskilt valutas? Kas sul oli palavik?
4. Kuidas sa ennast ravisid?

     2. Loe.

1. Päike annab inimestele palju energiat.  
Kui meil on energiat, jõuame me mängida, õppida, tööd teha. 
Sügisel ja talvel on õues jahe ja päikest on vähe. 

2. Aedviljad ja marjad annavad meile palju vitamiine.  
Sügisel ja talvel ei saa me peenra pealt aedvilju ega  
põõsa küljest marju korjata.  
Päikese ja vitamiinide puudumise pärast ohustavad erinevad 
haigused inimesi eriti sügisel ja talvel.

3.  Kui tunned ennast haigena, anna sellest kindlasti teada enda 
vanematele või arstile.  
Ravimeid annab sinule täiskasvanu.  
Ära ravimeid üksinda võta.  
Haigena peaksid sa olema kodus ja puhkama.  
Kui tunned, et oled haige, joo teed ja kraadi ennast.  
Külalisi ära kutsu, sa võid ka neid nakatada. 

4.  Pea meeles. Sul võib olla külmetus või tõsine nakkus-haigus. 
Selleks, et arst saaks sind aidata, pead rääkima ausalt ära,  
mis mure sul on.  
Oluline on kuulata, mida arst sul soovitab teha.  
Arstiga rääkides pead sa oskama vastata järgmistele küsimustele: 
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	    Mis sinu nimi on?
	    Kui vana sa oled?
	    Mis sul viga on?
	    Kas sul iiveldab (süda on paha, söögiisu ei ole,  

     tahaksid oksendada)?
	    Kust sul valutab?
	    Kas sul on palavik? Kui kõrge?
5. Haiguse tunnused
	    nohu
	    köha
	    palavik (üle 37 kraadi)
	    pea valutab
	    iiveldus 
	    kõht valutab
	    kõht on lahti

3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1.  Miks ohustavad haigused inimesi sügisel ja talvel?
2.  Milleks on inimesel vaja energiat?
3.  Millest saab inimene vitamiine?
4.  Mida peaksid tegema, kui ennast haigena tunned?
5.  Mis küsimustele pead oskama vastata, kui arstiga räägid?
6.  Mis on haiguse tunnused?
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4. Arutlege klassis.

1.  Miks peab haigusest täiskasvanule rääkima?
2.  Miks ei tohi lapsed ise ravimeid võtta?
3.  Miks ei tohi külalisi kutsuda, kui haige oled?

5.  Loe dialoogi osalistega. 

Joosep istub enda laua taga, pea on laua peal. 
Õpetaja: „Mis juhtus, Joosep?“
Joosep: „Mul on väga halb olla. 
  Pea ja kurk valutavad. 
  Süda on ka paha.“ 
Õpetaja: „Kui sul on halb olla, peaksid sa koju minema. 
  Kas sul on keegi kodus?“
Joosep: „Jah, mu emal on täna vaba päev.“

Kodus ema kraadis Joosepit. 
Joosepil oli palavik 38 kraadi. 
Ema andis Joosepile palavikku alandavat rohtu. 
Järgmisel päeval ei olnud Joosepil parem olla. 
Ema kutsus arsti. 

6.  Vasta küsimustele dialoogi põhjal. 

1. Mis Joosepiga juhtus?
2. Millised kaebused poisil olid?
3. Mida õpetaja soovitas teha?
4. Mida ema kodus tegi?
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7.  Rollimäng. 

Järgmisel päeval tuli Joosepi juurde perearst Kuusik. 
Üks õpilane on arst. Teine õpilane on Joosep.  
Mõtle, mida võiks arst Joosepi käest küsida.  
Proovi vastata nii, nagu Joosep seda teeks. 
Abiks kasuta järgnevaid arsti küsimusi: 
   Mis su nimi on?
   Kui vana sa oled?
   Mis sul viga on?
   Kas sul iiveldab?
   Kust sul valutab?
   Kas sul on palavik? Kui kõrge?

8. Vaata kraadiklaase.  
 Otsusta, kas on palavik või ei ole palavikku. 
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     9. Loe ja jäta meelde.

1)  Kui tunned, et oled haige, siis … 
	    joo sooja teed (lisa ka mett)
	    kraadi ennast 
	    kui palavik tõuseb 38 kraadini, helista arstile
	    ole rahulikult kodus ja puhka
	    ära kutsu külalisi
2)  Kui räägid arstiga, vasta arsti küsimustele. 
	    Mis su nimi on?
	    Kui vana sa oled?
	    Mis sul viga on?
	    Kas sul iiveldab?
	    Kust sul valutab?
	    Kas sul on palavik? Kui kõrge?
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3.5. Haiguste ennetamine

1. Vaata pilte.
 Arutlege klassis.

1. Vaata pilti nr 1. 
 Mida punase jopega tüdruk valesti teeb? 
 Mis temaga juhtuda võib?
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2. Vaata pilti nr 2. 
 Mida need lapsed valesti teevad?

     2. Loe.

1. Selleks, et sa ei jääks haigeks, on tähtis: 
	    süüa tervislikult
	    liikuda 
	    puhata ja magada piisavalt
	    hoolitseda keha puhtuse eest
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TOITUMINE 

     1. Loe. 

1. Toit on meie jaoks hädavajalik, sest annab meile vajalikku 
energiat. Inimene vajab mitme-kesist ja tervislikku toitu.  
Nii saame ennast hästi tunda ning haigusi eemale hoida.  
Mitme-kesine toitumine tähendab seda, et süüa tuleb  
erinevaid asju. Iga päev peaks inimene sööma  
piima-tooteid, liha, puu- ja köögivilju.  
Tuleb süüa ka teravilja-tooteid (leib, sai, sepik).

2. Oluline on meeles pidada, et iga päev  
tuleb juua vähemalt üks liiter vett. 
Hommikusöök on päeva  
kõige olulisem toidu-kord.  
Korralik hommikusöök annab  
sulle hea enesetunde.  
Täis kõhuga suudad sa õppida,  
sportida, sõpradega mängida. 

           
                                                                    Üks liiter vett 

 2.  Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Kuidas saab haigusi ennetada?
2. Missugust toitu inimene vajab?
3. Mida tähendab mitme-kesine toitumine?
4. Mis on päeva kõige olulisem toidukord?
5. Miks on hommiku-söök väga oluline?
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TOITUMISE VALGUSFOOR. 
1. Neid tooteid peaksid sööma vähe ja harva. 
2. Neid tooteid peaksid sööma vaid mõnikord,  

mitte väga tihti. 
3. Neid tooteid tuleb süüa iga päev. 

Toitude tabel

Söö harva Söö mõnikord Söö sageli
Teravilja- 
tooted

Sai Rukkileib
Teraleib
Must leib
Näkileib
Sepik
Helbe-puder

Kartul Friikartulid  
(rasvas)

Friikartulid  
(ahjus)
Praekartul

Kartulipuder
Keedukartul

Piimatooted Vahukoor Puding
Magusad 
kohupiima- 
kreemid
Sulatatud juust

Kohupiim
Hapukoor
Kodujuust
Piim
Keefir

Liha Viiner
Keeduvorst
Kana-nagitsad

Sink
Pasteet
Pelmeenid
Pihvid

Sealiha (ahjus)
Kana (praetud)
Veiseliha
Kana (ahjus)
Kalkun (ahjus)
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Söö harva Söö mõnikord Söö sageli
Maiustused, 
muud  
toidu-ained

Limonaad

Koogid

Küpsised

Kartulikrõpsud

Jäätis

Kohuke

Popkorn

Piimašokolaad

Jogurtijäätis

Kartulivahvlid

Hamburger

Mesi

Tume šokolaad

Joogid Spordijook Must tee Roheline tee

Puuviljatee

Vesi
Värske salat Puu- ja  

köögiviljad

 3.  Uuri toitumise valgusfoori ja toitude tabelit.
   Arutlege klassis. 

1. Mis on sinu tavaline hommiku-söök?  
Otsi see tabelist.  
Mis värvi tulbas see on?  
Mida sa saaksid selle asemel süüa?

2. Vali endale maitsev ja tervislik lõunasöök.  
Mida sa valisid? 

 4.  Vali nimetatud toidule tervislikum lahendus. 
   Lahendusi võib olla ka mitu. 

 1.  Prae-kartulid
	 	  friikartulid (rasvas)
	 	  keedu-kartulid
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 2.  Pelmeenid
	 	  keeduvorst
	 	  praetud kanaliha
	 	  ahjus küpsetatud kanaliha
 3.  Must tee
	 	  roheline tee
	 	  energiajook
	 	  vesi
 4.  Sai
	 	  rukkileib
	 	  teraleib

 5.  Täida tabel.  
   Rühmita toidud värvi järgi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kana-nagitsad, vesi, pasteet, ahjus küpsetatud sealiha, rasvas 
praetud friikartulid, piima-šokolaad, kartulipuder, rukkileib, sai, 
keeduvorst, must tee, piim
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LIIKUMINE
Tänapäeval on elu mugav. Meie igapäeva-elu teevad lihtsamaks 
autod ja bussid. Majades on liftid ja eskalaatorid. 
Inimese keha vajab liikumist. Igapäevane liikumine muudab meie 
enesetunde paremaks.  
Lisaks aitab piisav liikumine ära hoida haigusi ning kehakaalu tõusu. 

Kuidas sina liigud?
1. Sa lähed sõbrale külla.  

Sõber elab 9-korruselises majas 4. korrusel.  
Majas on lift.  
Kuidas liigud?

2. Kauplus asub 2 km kaugusel.  
Maja ees on bussipeatus.  
Kuidas liigud? 

3. Oled kaubanduskeskuses.  
Soovid minna teise korruse raamatupoodi ja  
seejärel null-korrusel asuvasse toidupoodi.  
Kuidas liigud?

PIISAV UNI JA PUHKUS
Puhanud inimene tuleb hästi toime enda kooli- ja tööülesannetega. 
Uni on tähtis selleks, et laps kasvaks ja areneks.  
Uni aitab kehal puhata, kasvada ja õppida.  
Inimene vajab öö-päevas 8–10 tundi und.  
Inimene, kes piisavalt ei maga ja ei saa puhata, on pidevalt väsinud.  
Kui inimene ei saa piisavalt magada, jääb ta hätta koolis ja  
töö juures.  
Väsinud inimesel võib hakata pea valutama.  
Selleks, et uni oleks hea, tuleb magama minna ja  
ärgata iga päev samal ajal.
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 1. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1.  Kuidas on inimeste elu mugavamaks muutunud?
2.  Miks vajab inimese keha liikumist?
3.  Miks on uni oluline?
4.  Mitu tundi und inimene vajab?
5.  Mis juhtub, kui inimene ei maga piisavalt?

 2.  Loe lapse kirjeldust. 
   Arutlege klassis, kas laps hoolitseb enda tervise eest. 
   Mida ta peaks teisiti tegema? 
   Mida sina lastele soovitaksid? 

 Kaspar on aktiivne poiss.  
 Ta käib näiteringis, muusikakoolis ning trennis.  
 Näiteringis käib Kaspar 2 korda nädalas.  
 Muusikakoolis ning jalgpallitrennis käib Kaspar 3 korda nädalas.   
 Kaspari trennid toimuvad hommikul enne tunde.  
 Kui on võimalik, siis Kaspar käib trepist.  
 Samuti tunneb Kaspar rõõmu õues viibimisest.  
 Pidevate trennide ja ürituste pärast ei saa Kaspar piisavalt    
 magada.  
 Uni on Kasparil lühike, sest trennid on hommikul vara.  
 Õhtuti toimuvad erinevad üritused.  
 Samuti teeb Kaspar õhtuti koolitöid. 
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 Joosep on sõbralik poiss.  
 Tal on palju sõpru.  
 Joosep käib sageli sõpradega kinos.  
 Poiss magab igal ööl vähemalt 8 tundi.  
 Joosep ei söö kiirtoitu, samuti ei armasta ta magusat.  
 Joosep ei tule üksinda kooli.  
 Igal hommikul toob ema ta koolimaja ette.  
 Pärast tunde tuleb ema Joosepile autoga järele.  
 Kodus mängib Joosep enamiku ajast arvutimänge.  
 Õues on Joosep väga harva. 

 Karin käib hea meelega üritustel, kus on koos palju inimesi.    
 Enamasti tehakse nendel üritustel koos sporti.  
 Igal sügisel võtab Karin osa Tartu Maratoni laste-üritustest.  
 Igal nädala-vahetusel käivad nad perega matkadel ja  
 jalg-ratastega sõitmas.  
 Karinile maitsevad väga hamburgerid ja friikartulid.  
 Karini lemmikjoogid on erinevad limonaadid. 
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3.6. Tervisesport  
Sportimisvõimalused kodukohas

1.  Arutlege klassis.

1.  Kas sina tegeled mõne spordi-alaga?
2.  Miks on oluline spordiga tegeleda?
3.  Nimeta kohti enda kodukohas, kus saab sporti teha. 
4.  Mis spordi-alad on praegu Eestis populaarsed?

      2. Loe. 

1. Tervise-spordiga tegelemine aitab hoida meid tervena ja  
luua suhteid sõpradega. See on ka hea võimalus meeldivalt 
ja kasulikult vaba aega veeta. Tervise-spordi-alad on näiteks 
kepikõnd, jalg-ratta-sõit, jooksmine, suusatamine, rull-uisutamine. 

2.  Inimesed saavad liikuda rohkem ka siis, kui nad ei tegele kindla 
spordi-alaga. Meie elu aitab liikuvamaks muuta näiteks see, 
kui kasutame lifti asemel treppi. Samuti võime bussi pealt paar 
peatust varem maha tulla ja minna poodi jalgsi, mitte autoga. 

3.  Igal aastal toimuvad üle Eesti erinevad tervise-spordi-üritused. 
Rahva-rohkeid spordi-üritusi nimetatakse rahva-spordi-üritusteks. 
Sellised üritused on näiteks Tartu rattamaraton,  
Tallinna sügisjooks, Kõrvemaa suusamaraton.  
Rahva-spordi-üritustel ei ole inimeste jaoks oluline saavutada 
kõrge koht. Olulisem on osavõtt. Oluline on ka enda proovile 
panemine ja raja läbimine. Samuti on väga oluline teiste inimeste 
ja enda perega aja veetmine. 

4.  Inimene, kes tegeleb spordiga iga päev, on sportlane.  
Meil on palju väga häid sportlasi. Eestis tegeletakse näiteks 
suusatamise, autoralli (motokross), tennise, jalgratta-sõidu ja 
ujumisega.
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3.  Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1.  Miks on kasulik tervise-spordiga tegeleda? (3 põhjust)
2.  Nimeta tervise-spordi alasid. 
3.  Kuidas sa saad rohkem liikuda ka siis, kui sa ei tegele spordiga?
4.  Mis on rahva-spordi-üritused?
5.  Miks inimesed nendel üritustel osalevad?
6.  Kes on sportlane?

4. Kirjuta pildi alla õige spordiala nimetus. 

Jooksmine, autoralli, ratsasport, ujumine, suusatamine, tennis, 
korvpall, jalgrattasõit

     

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

     

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

     

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

5. Vaata pilte. 
 Mis kohad on pildi peal? 
 Mis spordi-alaga seal saab tegeleda? 

     

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

6.  Nimeta ka enda kodu-kohas asuvaid kohti, kus saab sporti teha. 

…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
	 Kus sina käid sportimas? 
	 Mis spordi-aladega sa seal tegeled?
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....

7. Kodune ülesanne: otsi iga tekstis nimetatud spordiala juurde   
 kolm tuntud sportlase nime. 

…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………….....
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3.7. Esmaabi 

1. Arutlege klassis. 

Kas sinuga või sinu lähedasega on juhtunud õnnetus?  
Räägi sellest kaaslastele. 

     2. Loe.

1. Igal pool, kus on inimesi ja asju, võib juhtuda õnnetusi.  
Õnnetuste tagajärjel võivad inimesed saada erinevaid vigastusi. 
Vigastatud inimene võib vajada esma-abi. 

2.  Esma-abi on esialgse abi osutamine vigastatud või haigele 
inimesele. Tavaliselt annab esma-abi täiskasvanu.  
Kui on juhtunud õnnetus ja täiskasvanut läheduses ei ole,  
saad ka ise ennast või kaaslast aidata.  
Enne kaaslase aitamist pead olema kindel, et ta vajab abi.  
Kui sa ei ole päris kindel, kuidas kaaslast aidata, kutsu kindlasti 
täiskasvanu. Häire-keskuse numbrilt saad kutsuda politsei,  
kiirabi või pääste-ameti.  
Tuleta meelde häire-keskuse number. 

PÕLETUS
Kuumade esemetega tuleb olla väga ettevaatlik.  
Paljaste kätega ei tohi kuumi esemeid katsuda.  
Kui sinu nahk puutub kokku millegi kuumaga (kuum vesi, kuum pliit, 
lõkke leek jne), võid sa saada põletada.  
Kuuma esemega kokku puutudes tekib nahale põletus. 
Põletus võib tekkida nahale ka siis, kui oled ilma  
päikese-kaitse-kreemita liiga kaua päikese käes.  
Päikese-põletust saab inimene ära hoida.  
Selleks tuleb nahale enne päikese kätte minekut määrida  
päikese-kaitse-kreemi.
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Esmaabi põletuse korral
	 Esmaabi eesmärk on põletatud kohta jahutada. 
	 Jahutamiseks sobib hästi põletus-geel või jahe vesi.  

Hea on, kui saad põletatud koha voolava vee alla panna. 
 Põletatud kohale ei tohi peale panna kreemi, õli, hapukoort. Need 

takistavad jahtumist. 

KÜLMUMINE
Külmumine ohustab inimesi eelkõige talvel.  
Pakasega ei tohi kaua õues olla.  
Eriti tundlikud on põsed, sõrmed ja varbad.  
Sõrmi saad külma eest kaitsta soojade kinnastega.  
Varbaid kaitsevad soojad sokid ja talve-saapad. 
Esmaabi külmumise korral
	 Esmaabi eesmärk on sooja saada. 
	 Külmumise esimeseks tunde-märgiks on valgeks muutunud nahk 

põskedel ja ninal. 
	 Kui põsed hakkavad külmetama, pead minema sooja ruumi. 

MINESTUS
Minestus on lühi-ajaline teadvuse-kaotus ja inimene kukub. 
Minestanud inimene ei vasta sinu küsimustele.  
Ta ei ärka, kui sa püüad teda äratada.  
Minestada võivad inimesed erinevatel põhjustel.  
Teadvus võib kaduda, kui sul on veepuudus või oled kaua söömata. 
Sageli minestavad inimesed kinnises ruumis, kus on raske hingata 
(vähe õhku, liiga palav). Minestada võib ka päikese käes, kui oled 
seal ilma mütsita. 
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Esmaabi minestuse korral
	 Võimalusel ava ruumis aknad, et inimene saaks värsket õhku.
	 Kui minestanud inimene on pikali, tõsta ta jalad üles.
	 Kui minestanud inimene ärkab, paku talle vett juua. 
	 Kutsu abi, kui teadvus on kadunud kauem kui 3 minutit. 
	 Teadvuse kaotanud inimest ei tohi üksi jätta. 

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1.  Mis on esma-abi?
2.  Kuidas käitud õnnetuse korral, kui täiskasvanut pole lähedal?
3.  Kuidas võib sinu nahale tekkida põletus? 
4.  Mis võib sinu nahka põletada?
5.  Mis kaitseb sind päikese-põletuse eest?
6.  Millal ohustab inimesi külmetumine?
7.  Millega saad sa ennast kaitsta külmetumise eest?
8.  Mis on minestus?
9.  Mis põhjustel võivad inimesed teadvust kaotada?
10. Kuidas saad aidata minestanud inimest?
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4.  Loe väljendeid.
 Täida lüngad. 

kuumade esemetega, külmumine, põletus, päikese-kreemi 
kasutades, minestada

1. ………………….…..  ……………….………… tuleb olla ettevaatlik. 
2. Naha kokkupuutel kuuma esemega võib tekkida 
 ............................................................ . 
3. …………………………  …….……………. saad ära hoida  

päikese-põletust. 
4. Kui sul on kõht tühi, ruumis on vähe õhku, võid sa 
 ............................................................ . 
5. ....................................................... ohustab inimesi eelkõige talvel. 

 
5. Ühenda sõna ja selgitus. 

Sõna Selgitus

minestus
tekib nahale kuuma  

esemega kokku puutudes

põletus
ohustab inimesi kõige  

rohkem talvel

külmumine
kiire abi andmine  

õnnetuse korral

esma-abi
teadvuse  

kaotamine
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6.  Vaata pilte. 
 Mida teed, kui näed selliseid olukordi? 
 Arutlege klassis, mis olu-kordades võid ise anda esmaabi.
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7. Loe lauseid. 
 Paranda sisult valed laused. 

1. Kui sul on mingit kreemi, pane seda põletuse koha peale. 
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
2. Liiga kaua külma käes olles ohustab sind põletus.
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………
3. Esma-abi on lühi-ajaline teadvuse-kaotus. 
 ……………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………

     8. Loe ja jäta meelde.

Kui helistad 112, siis jää rahulikuks. Sinust on raske aru saada, 
kui sa oled hirmunud ja räägid segaselt. 
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3.8. Tubakas, alkohol, kanep.  
Alkoholi ja tubaka mõju õppimisvõimele ja 
käitumisele 

1. Vaata digiõpikust videot. 
 Arutlege klassis. 

Kuidas see inimene kõnnib? 
Missugune ta välja näeb? 
Mis tal viga võib olla?

2. Vasta küsimustele.

1.  Kas sina oled näinud suitsetavat inimest?
2.  Kas sina oled näinud alkoholi-joobes inimest? 
 Kuidas ta kõnnib? Kuidas ta räägib? 
 Missugune ta välja näeb?

     3. Loe.

1. Tubakas, alkohol ja kanep on meele-mürgid.  
Meele-mürgid on tervisele kahjulikud.  
Tubaka ja alkoholi tarvitamine alla 18. eluaasta on keelatud. 
Kanepi tarvitamine on kõigi jaoks keelatud.  
Meele-mürkide sagedase kasutamise tagajärjel muutub inimese 
käitumine ning halveneb tervis.  
Meele-mürkide tarbimise tagajärjel 

	 			läheb süda pahaks 
	 			inimene oksendab 
	 			pea valutab 
	 			kaob ära tasakaal (inimene tuigerdab)
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2.  Meele-mürkide tarvitamine mõjub halvasti noorte õppimisele 
ja tervisele. Alkoholi tarvitamise tagajärjel halveneb inimese 
tähelepanu ja mälu.  
Meele-mürkide kasutamine mõjutab ka inimeste käitumist.  
Meele-mürkide mõjul võtavad inimesed tihti vastu valesid 
otsuseid. Valed otsused võivad viia õnnetuste ning  
kuri-tegevuseni.  
Meele-mürkide tarvitamise tagajärjel võivad inimesed teha 
tegusid, mida nad kainelt ei teeks. 

3.  Inimesed, kes kasutavad alkoholi, tubakat, kanepit väga 
sagedasti, võivad jääda nendest sõltuvusse.  
Meele-mürke kasutades tekib soov neid uuesti saada.  
Kui sõltuvuses inimene meele-mürke ei saa, hakkab tal halb.  
Ta ei saa ilma meele-mürkideta elada. 

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1.  Nimeta meele-mürke.
2.  Mis juhtub inimese enese-tundega, kui ta tarvitab meele-mürke?
3.  Kuidas võib meele-mürkide kasutamine mõjutada koolis hakkama 

saamist?
4.  Kuidas võib meele-mürkide kasutamine mõjutada käitumist?
5.  Mis on sõltuvus?

5. Arutlege klassis. 

1. Mis võivad olla need valed otsused, mida inimesed teevad?
2. Kuidas saad aru, et mälu halveneb?
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6. Loe lauseid.
 Otsusta, kas väide on õige (Õ) või vale (V). 
 Sisult valed laused sõnasta suuliselt ümber. 

1. Tubakas, alkohol, kanep on meele-mürgid.    ...............
2. Tubakas ja alkohol on kõigile keelatud.     ...............
3. Alla 21-aastastel inimestel on keelatud suitsetada ja  

alkoholi tarvitada.         ...............
4. Meele-mürkide tarvitamine mõjutab inimese mälu,  

tervist ja käitumist.         ...............
5. Alkoholi tarvitamise tagajärjel paraneb inimese mälu.  ...............
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3.9. „Ei“ ütlemine uimastitega  
seotud situatsioonides

1. Vaata digiõpikust videot nr 1. 

2. Vasta küsimustele video nr 1 põhjal. 

1. Mida noored pargis tegid?
2. Kes nendega liitus?
3. Mida Martin käskis Liisil teha?
4. Kuidas Liis vastas?
5. Mida teised Liisi vastusest arvasid?
6. Kuidas Liis lõpuks käitub?

3. Arutlege klassis.

1. Miks Liis suitsu proovimisest alguses keeldus?
2. Mida teised sellest arvasid?
3. Miks Liis lõpuks ikkagi pakist suitsu võttis?
4. Kuidas Liis oleks võinud veel käituda?

     4. Loe.

1. Paljudele noortele meeldib käia koos. Noorte-kampades liigub 
palju eri vanuses ja erinevate huvidega noori. Mõni poiss või 
tüdruk võib olla sulle võõras. Keegi seltskonnas võib pakkuda 
sulle alkoholi või uimasteid. Kui sa keeldud, siis võivad teised 
sulle öelda, et proovimine on ohutu ja keegi ei saa teada. Samuti 
võib mõni noor öelda, et kui sa ei proovi meele-mürke, oled arg ja 
memmekas. Ja et sellistega me ei sõbrusta. Sellises olukorras on 
oluline jääda endale kindlaks ja pakkumisest keelduda. 
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2. Kuidas öelda „ei“?
	 			Vaata ettepaneku tegijale silma.
	 			Ütle kindlalt ja viisakalt „ei, tänan“, „ma ei soovi“.

5. Vaata videot nr 2. 

6. Arutlege klassis. 

1. Milliste vastustega Liis suitsu proovimisest keeldus?
2. Kuidas Liis olukorra lõpuks lahendas?

7. Mängige olukord läbi ka klassis.

Vaata videot uuesti. 
Kasuta samu repliike nagu Liis. 
Kuidas saad veel tubaka/alkoholi proovimisest keelduda?

     8. Loe ja jäta meelde.

•	 Vaata ettepaneku tegijale silma.
•	 Ütle	kindlalt	ja	viisakalt	„ei,	tänan‟,	„ma	ei	soovi‟.
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4. PeRekond ja kodukoht

4.1. Elu linnas 

1. Vaata pilti.
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2. Vasta küsimustele suuliselt pildi põhjal.

1. Otsi pildilt lapsi, täiskasvanuid ja vanu inimesi.
2. Otsi pildilt naisi, mehi, poisse ja tüdrukuid.
3. Otsi pildilt erineva nahavärviga inimesi.
4. Mida võid öelda inimeste hulga kohta (palju või vähe)?
5. Nimeta pildil olevaid maju.
6. Mida võid öelda majade hulga kohta (palju või vähe)?
7. Nimeta pildil olevaid sõidukeid.
8. Mida võid öelda sõidukite hulga kohta (palju või vähe)?
9. Nimeta pildil olevaid loomi ja linde.
10. Mida võid öelda loomade ja lindude hulga kohta (palju või vähe)?
11. Kas pildil on kujutatud elu maal või linnas?

     3.  Kuula. 

4. Vasta küsimustele suuliselt kuuldu põhjal. 

1. Mis hääli kuulsid (sõidukid, inimesed, ehitustööriistad, loomad ja 
linnud)?

2. Missugused sõidukid need võisid olla?
3. Mida inimesed ütlesid?
4. Mis loomade ja lindude hääli kuulsid?
5. Mis tööriistade hääli kuulsid?
		 Kui erinevad hääled kostavad ühel ja samal ajal, siis tekib müra. 

Müras on raske eristada, mis häältega on tegu. 
6. Kas see oli mürarikas koht?
7. Mis sa arvad, mis koht see on? Kas tegu on maa või linnaga?
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     5. Loe.

Linnas elab palju erinevaid inimesi.  
Linnas elab mehi ja naisi, lapsi ja vanu inimesi.  
Linnas võib elada ka erineva nahavärviga ning eri rahvusest inimesi.

Linnas on väga palju erinevaid maju ehk ehitisi.  
Linnas on suured ja kõrged elumajad.  
Linnas on palju suuri poode, tehaseid, koole, lasteaedu ja haiglaid. 
Linnas on tihti ka teater ja kino.

Linnas sõidab palju erinevaid sõidukeid.  
Linnas on autod, bussid, trammid, trollid ja rongid. 

Linnas võib kuulda inimeste, sõidukite ja paljude tegevuste hääli. 
Linn on mürarikas koht. 

6. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal.

1. Kes elavad linnas?
2. Mida võid öelda linnas elavate inimeste arvukuse kohta?
3. Millised ehitised on linnas?
4. Mis sõidukid on linnas?
5. Mis hääli võid linnas kuulda?
6. Kas linn on mürarikas või vaikne koht?
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7. Vaata pilte erinevatest Eesti linnadest.

Tartu  

   

   

Tallinn 
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Rakvere 

   

   
Pärnu 
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Viljandi 

   

   
Narva 

   
Jõgeva 
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Paide 

   
8.  Ühenda linna pilt ja nimi.

Tartu 

Tallinn 
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Pärnu 

Rakvere 

Narva 

Viljandi
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9. Vaata pilte välismaal asuvatest suurtest linnadest.
 Vasta küsimustele.

   

                        London                                           New York

   

                         Pariis                                                Tokyo  

1. Mis linn on pildil? 
2. Mida erilist märkad sellel pildil?
3. Võrdle neid välismaa linnu enda kodulinnaga (lähima linnaga) ja 

vasta küsimustele.
 A   Kummas linnas on rohkem elanikke?
 B   Kummas linnas on rohkem ehitisi?
 C   Kumb linn on mürarikkam?
 D   Kummas linnas sa tahaksid elada? Miks?
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10. Loe lauseid, vali sulgudest õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad.

 Linnas elab .................................. (palju, vähe) inimesi. 
 Linnas on palju erinevaid ........................................... (taimi ja loomi, 
 ehitisi ja sõidukeid). Linn on ............................................ (mürarikas, 
 vaikne) koht. Eesti linnad on võrreldes välismaa suurlinnadega .......
 .................................... (suured, väikesed).

      11.  Loe ja jäta meelde.

•	 Linnas elab palju inimesi. 
•	 Linnas on palju erinevaid ehitisi ja sõidukeid. 
•	 Linn on mürarikas koht.
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4.2. Elu maal

1. Vaata pilti. 
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2. Vasta küsimustele suuliselt pildi põhjal. 

1. Mida võid öelda inimeste hulga kohta (palju või vähe)?
2.  Mida võid öelda ehitiste hulga kohta (palju või vähe)?
3.  Nimeta pildil olevaid ehitisi.
4.  Mida võid öelda sõidukite hulga kohta (palju või vähe)?
5.  Nimeta pildil olevaid sõidukeid.
6.  Mida võid öelda loomade ja lindude hulga kohta (palju või vähe)?
7. Leia pildilt mets.
8.  Leia pildilt põld.
9.  Leia pildilt viljapuud.
10. Nimeta pildil olevad koduloomad ja linnud.
11. Nimeta pildil olevad metsloomad.
12. Kas pildil on kujutatud maad või linna?

     3. Kuula.

4.  Vasta küsimustele suuliselt kuuldu põhjal.

1. Mis hääli kuulsid? (sõidukid, inimesed, linnud ja loomad, vesi, 
putukad)

2.  Mis sõidukite hääli kuulsid?
3.  Mis koduloomade hääli kuulsid?
4.  Mis metsloomade hääli kuulsid?
5.  Mis lindude hääli kuulsid?
6.  Mis hääli veel kuulsid? (vee vulin, putukad)
7.  Kas see oli mürarikas või vaikne koht? 
8.  Mis sa arvad, mis koht see on? Kas tegu on maa või linnaga?
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     5. Loe.

Maal elab vähem inimesi kui linnas.  
Maal on vähem sõidukeid ja hõredam liiklus.

Maal on vähem elumaju ja poode kui linnas.  
Maal on vähem töökohti.  
Maal ei ole tavaliselt ka teatrit ja kino. 

Maal on palju ilusaid metsi, põlde ja veekogusid.  
Maal elab palju loomi ja linde.  
Maal on puhas õhk.

Maal on vaiksem kui linnas.  
Seal võib kuulda erinevate loomade ja lindude hääli. 

6. Vasta küsimustele suuliselt teksti põhjal.

1. Mida on maal vähem?
2.  Mida maal tavaliselt pole?
3. Mida on maal palju?
4.  Mis hääli võid maal kuulda?
5.  Kas maa on mürarikas või vaikne koht?

7. Loe lauseid. Vali sulgudest õige sõna või sõnad.
 Täida lüngad.

Maal elab ..................... (palju, vähe) inimesi. Maal on palju erinevaid 
...................................................... (taimi ja loomi, maju ja sõidukeid). 
Maa on ........................................................ (mürarikas, vaikne) koht.
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     8. Loe ja jäta meelde.

•	 Maal elab vähe inimesi.
•	 Maal on palju ilusat loodust. 
•	 Maal on vaikne.

     9. Loe. 

Mari pere kolis linnast maale.  
Maakodu oli järve kaldal.  
Kodu ümbrus oli väga ilus.  
Aga Mari oli väga õnnetu.  
Ta igatses sõpru, kes elasid linnas temaga samas majas.  
Mari sai linnas elades oma sõpradega igal õhtul kokku.  
Nüüd elasid tema klassikaaslased Marist mitme kilomeetri kaugusel. 
Ainus sõber ja lohutaja oli kass Nurri, kelle Mari linnast kaasa võttis.

Mari ei saanud ka enam balletti õppida, sest balletiringi tema uues 
kodukohas polnud.  
Mari oli ka teatrisõber. Tal ei jäänud ükski uus etendus oma 
kodulinna teatris vaatamata. 

Pikapeale Mari siiski harjus oma eluga maal.  
Ta leidis endale uues koolis uusi sõpru.  
Vanade sõpradega sai ta suhelda õhtuti Facebookis ning 
messenger’is.  
Balleti asemel hakkas ta käima rahvatantsuringis ja leidis,  
et see on väga vahva.

Varsti hakkas Marile elu maal meeldima.  
Mari kodu lähedal oli mets ja sinna sai iga päev jooksma minna.  
Mari ema hakkas kitsi kasvatama.  
Kitsede tegemisi oli nii tore vaadata.  
Kitsede eest sai Mari ka ise hoolitseda.  
Nurrigi võis maal vabalt õues liikuda ja pidas kuuris hiirejahti.
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Mari kohanes maa-eluga.  
Ta nautis iga päev vaikust, metsas jalutamist ning oma koduloomi. 
Mari sai aru, et nii linnas kui ka maal elamisel on oma võlud.  
Veel mõistis Mari, et kõike head korraga ei saa.

10. Arutlege klassis eelneva teksti põhjal.

1. Millest tundis Mari maale kolides puudust?  
Abiks pildid.

    

2. Kes oli Marile lohutuseks?
3. Kuidas Mari maal vanade sõpradega suhtles?
4. Mis huviringis hakkas Mari käima balleti-ringi asemel?
5. Mida Nurri maal teha võis?
6. Miks oli Maril hea linnas elada?
7. Miks oli Maril hea maal elada?
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11. Ühenda pildid õige pealkirjaga.

Linn ja maa

Linn

Maa

12. Ühenda laused õige pealkirjaga.

Linnas ja  
maal

Võid leida väga erinevaid töökohti.
Võid käia teatri- ja kinosaalides.
Võid valida väga paljude huviala-ringide 
hulgast endale sobiva. 
Võid kodu lähedale seenele ja marjule 
minna.

Maal

Võid tegeleda koduloomadega.
Võid hingata puhast õhku.
Võid näha suuri ja väga kõrgeid maju.
Võid tihti kohata metsloomi ja linde.

Linnas

Võid pidada lemmikloomi.
Võid elada era-majas.
Võid elada korrus-majas.
Võid käia kooli juures huviala-ringides.



193

13. Kirjuta tulpadele õiged pealkirjad.  

 Pealkirjad:
 Puudused maal
 Puudused linnas
 Võimalused maal
 Võimalused linnas
        

Võimalus kohtuda paljude  
erinevate inimestega.

Võimalus näha ja kasutada  
erinevaid ehitisi ja sõidukeid.

Võimalus käia teatris ja kinos.

Võimalus valida erinevate  
töökohtade ja huvialaringide  
vahel. 

Võimalus olla üksi.

Võimalus olla vaikuses.

Võimalus kohata loomi ja linde.

Võimalus käia metsas.

Palju müra. 

Õhk on saastatud.

Liikluses võivad tekkida  
ummikud.

Rohkem kuritegevust.

Tihti pole teatrit, kino ja  
kontserte.

Pole suuri ostukeskusi.

Pole palju erinevaid töökohti. 

Pole suuri ja vajaliku  
varustusega haiglaid.
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14. Lisa eelmise ülesande igasse tulpa üks lause. 

15. Märgi ülesandes 13 nende lausete lõppu rist,  
 milles on väljendatud sulle meeldivamad olukorrad. 

16. Kummas tulbas on sul rohkem riste? 

17. Kas tahaksid elada maal või linnas? Põhjenda.

     18.  Loe ja jäta meelde.

•	 Linnas elab palju inimesi.  
Linnas on palju erinevaid ehitisi ja sõidukeid.  
Linn on mürarikas koht.

•	 Maal elab vähe inimesi.  
Maal on palju ilusat loodust.  
Maal on vaikne.
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4.3. Kodukoha eluolu 

1. Meie kodu-maa on Eesti.
 Vaata Eesti kaarti. Leia koht, kus sina elad.

     2. Loe.

1. Meie kodu-maa on Eesti.  
Koht või piirkond, kus sina elad, on kodu-koht.  
Maja või korter, kus elab sinu pere, on sinu kodu.

2. Eestis on palju ilusaid linnu ja kauni loodusega maa-kohti.  
Eesti-maal on haruldasi ja ajaloolisi paiku ning objekte  
(kujud, ehitised).  
Neid tuleb hoida.  
Neid kohti ja objekte tulevad teisedki vaatama.  
Niisuguseid kohti ja objekte nimetatakse vaatamis-väärsusteks. 
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3. Eestis elab palju toredaid inimesi.  
Mõned inimesed on oma tegudega kuulsaks saanud ja neid 
tunnevad kõik.  
On kuulsaid lauljaid, kirjanikke, kunstnikke, sportlasi ja teadlasi. 

4. Mõnes Eesti-maa kohas on palju metsa, seal võivad inimesed 
töötada metsa-töödel.  
Kohas, kus on palju põlde, saavad tööd põllu-mehed.  
Mõnes kohas on suured tehased, mis annavad tööd erinevatele 
tehase-töölistele.  
Mõni koht Eestis asub mere ääres, seal on võimalik tegeleda  
kala-püügiga. 

3. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on meie kodu-maa?
2. Koht või piirkond, kus elad, on …
3. Maja või korter, kus inimene ja tema pere elab, on …
4. Mida ilusat ja huvitavat leidub Eestis?
5.  Mis tegudega võib kuulsaks saada? 
6. Missuguste erinevate tegevustega võivad inimesed  

erinevates kohtades tegeleda? 
 A  Mis tööd võib teha metsa-rikkas kohas?
 B  Mis tööd võib teha rohkete põldudega kohas?
 C  Mis tööd võib teha mere ääres elades?
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4. Vali sulgudest lausetele sobiv lõpp. 

Meie kodu-maa on ................... (Tartu, Eesti). Kodu-koha ilus loodus, 
huvitavad ehitised ja kujud on ............................................................. 
(vaatamis-väärsused, vaatamis-alused). Inimesed, kes on oma 
tegudega tuntuks saanud, on .............................................................. 
(tuttavad inimesed, tuntud inimesed). Erinevad looduslikud kohad 
pakuvad inimestele .............................................................................
(erinevaid võimalusi tegevusteks ja töödeks, sarnaseid võimalusi 
tegevusteks ja töödeks). 

5. Otsi koos õpetajaga vaatamisväärsusi,  
 mis asuvad sinu kodukoha lähedal. 

https://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused

6. Arutlege klassis.

1. Kas sinu kodu-koht on maal või linnas?
2. Millised kohad ja ehitised sulle sinu kodu-kohas meeldivad?
3. Millised on sinu kodu-kohas tuntumad vaatamis-väärsused?
4. Kes on sinu kodu-kohas tuntud inimesed?
5. Millised üritused on sinu kodu-kohas kõige toredamad?
6. Millega tegelevad täiskasvanud inimesed sinu kodukohas?
7. Millega tegelevad lapsed sinu kodu-kohas?
8. Mis loomad elavad sinu kodu-kohas?
9. Mis linnud elavad sinu kodu-kohas?
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7. Ühenda sõna sobiva pildiga.

Minu kodu-maja 

Minu kodu-koht

korterelamu

ridaelamu

eramaja

talu

linn

küla

metsamaja

mereäärne maja
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Minu kodu-maa 

Eesti

Itaalia

Soome

Rootsi
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8. Lõpeta laused. Kirjuta laused vihikusse.

1. Minu kodu-maa on …
2. Minu kodu-koht on …
3. Minu kodu-koha tähtsamad vaatamis-väärsused on …
4. Minu kodu-koha tuntumad inimesed on …

9. Tähtis.

•	 Õpi tundma oma kodu-koha vaatamis-väärsusi ja  
tuntud inimesi.
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4.4. Kodukoha rahvariided

1. Vaata pilti.

2. Vasta küsimustele suuliselt pildi põhjal.

1. Nimeta erinevaid riideid.
2. Mis riided panevad inimesed selga, kui nad lähevad …
 1. sporti tegema
 2. randa päevitama
 3. peole tantsima
 4. kooli õppima
 5. lumisesse metsa matkama 
 6. maja ehitama 
 7. laulu-väljakule laulma
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     3. Loe.

1. Eesti-maa eri kohtades kantakse erinevaid rahva-riided.  
Rahva-riided tehakse käsitsi ja kohalikust materjalist.  
Rahva-riide särgid õmmeldakse linasest materjalist.  
Seelikud, kuued ning püksid valmistatakse villasest materjalist. 

 Vaata pilte linase ja villase riide valmistamisest. 

 Lina:

1. Lina-taim. 2. Taimest valmistatakse linast  
    niiti.

3.  Niidist kootakse kangas.

4. Kangast õmmeldakse särk.
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Vill:

2. Rahva-riide särki, pükse ja seelikut kanti vanasti iga päev.  
Olid töö tegemise, külas käimise ja rohkelt kaunistatud pidulikud 
riided.

 Igal piirkonnal kujunes välja oma riietus.  
Piirkondadel oli erinev seeliku triipude värvus ja särgi-kaeluse või 
kätise muster.  
Inimesed kandsid oma kodu-koha rahva-riideid ja nende järgi võis 
teada saada, missugusest Eesti piirkonnast keegi pärit on.  
Veel on võimalik määrata, kas tegu on neiu või abielus naisega, 
poisi või mehega.  

4. Kangast õmmeldakse seelik. 

1. Lambalt pügatakse villa. 2. Vill kedratakse lõngaks.

3.  Lõngast kootakse kangas.
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Vaata pilti Lõuna-Eesti naisest, neiust, mehest ja poisist.

3. Tänapäeval panevad inimesed rahva-riided enamasti selga  
vaid pidulikel sündmustel. 

 Kõige rohkem rahva-riideid on võimalik korraga näha laulu- ja 
tantsupidudel. 

 Aina rohkem kantakse rahva-riideid ka aktustel ja  
perekonna-pidudel. 

 Rahva-riideid peab hoidma, sest nad näitavad meie päritolu* ja 
neid on raske valmistada. 

 Rahva-riideid kantakse täna-päeval suure uhkusega.

 * päritolu – koht, kus inimene ja tema esi-vanemad on elanud.

abielunaisel  
põll ja tanu

neiul pärgmees peakatte ja 
kuuega

poisil  
põlvpüksid ja 

pastlad
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4. Vasta teksti põhjal küsimustele.

1. Mis materjalist õmmeldakse rahva-riide särke?
2. Mis materjalist valmistatakse rahva-riide seelikuid ja pükse?
3. Mida oli võimalik rahva-riiete järgi teada saada? 
4. Kus kantakse tänapäeval rahva-riideid?
5. Miks kantakse tänapäeval rahva-riideid ainult pidulikel 

sündmustel?
6. Miks peab rahva-riideid hoidma? 
7. Miks tuntakse rahva-riideid kandes uhkust?

5. Milline on sinu kodukoha rahva-riiete piirkond?
 Tee rist õige piirkonna juurde.

Räpina
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6. Vaata eri piirkondade rahva-riideid. 

Rahvarõivad. 1) Kadrina naine. 2) Mihkli mees. 3) Setu tüdruk. 4) Paistu tüdruk.

Rahvarõivad. 1) Muhu pruut. 2) Karja naine. 3) Tõstamaa naine. 4) Pärnu-Jaagupi mees.
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7. Vaata ülesannet 6 ja leia oma kodu-kohale  
 lähima piirkonna rahva-riided. 

1. Mille järgi tunned ära oma kodu-koha rahva-riided?  
(Värvid, mustrid jne.)

2. Mis sulle meeldib sinu kodu-koha rahvariiete juures? 

8. Joonista vihikusse oma kodu-kohale lähima piirkonna  
 rahva-riiete mõned osad.

9. Märgi ristiga, kus on sobiv rahva-riideid kanda.

1. Presidendi vastuvõtt
2. Kooli lõpuaktus
3. Laulu- ja tantsupidu
4. Klassiõhtu
5. Koolitund
6. Vabariigi aastapäeva aktus
7. Sugulase juubel
8. Pulm
9. Matk
10.  Esinemine aktusel või kontserdil

10. Kus sina oled rahva-riideid kandnud (vaata eelmist ülesannet)?

     11.   Loe ja jäta meelde.

•	 Rahva-riideid kantakse täna-päeval uhkusega tähtsatel ja 
pidulikel päevadel.
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4.5. Kodukoha tähtsamad traditsioonid

1. Vaata pilte ja vasta küsimustele.

Laat Küla-jaanituli

Kohalik laulupidu Kohalik tantsupidu

Rongkäik Laulupeo tuli
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1. Mida pildil on kujutatud?
2. Kas oled käinud oma kodu-kohas laadal?
3. Mida laadal tehakse?
4. Kas oled käinud oma kodu-kohas jaanitulel?
5. Kas oled käinud mõnel laulu- või tantsupeol?
6. Millisel aastaajal on laulu- ja tantsupidu?
7. Mis on inimestel laulupeol seljas? 
8. Missugustes riietes võib laulu-peole minna?

2. Vii kokku pilt ja nimetus.

Laulupeo tuli

Laulupidu 

Tantsupidu 

Rongkäik 
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     3. Loe.

Meie vanemad ja vana-vanemad õpetavad meile, kuidas erinevates 
olukordades tavaliselt käitutakse.  
Peame teadma, kuidas käitutakse argi-päevadel ja kuidas  
pidu-päevadel. 

Eestlaste väga tähtsad pidu-päevad on laulupidu ja tantsupidu. 
Laulu- ja tantsupidu peeti juba väga ammu.  
Igas väikeses Eestimaa kohas on oma laulu-koorid ja  
rahvatantsu-ringid.  
Väiksemaid laulu- ja tantsupidusid peetakse paljudes linnades ja 
isegi külades. Iga nelja aasta tagant toimuvad ka suuremad laulu- ja 
tantsupeod, kuhu tuleb rahvas üle Eesti.  
Lauljad ja tantsijad peavad palju harjutama, et pääseda suurele 
laulu- ja tantsupeole.  
Laulu- ja tantsupidu on kõigi eestlaste ühine pidu.

Laulu- ja tantsupeo juurde kuulub laulupeo tule süütamine* ja 
laulupeo rongkäik**.  
Laulu- ja tantsupeol võivad inimesed kanda oma kodu-koha  
rahva-riideid.  
Laulu-peol laulavad inimesed vanu ja ka uuemaid laule.  
Laulupeol laulavad tihti kaasa ka pealt-vaatajad.  
Tantsupeol tantsitakse vanu ja uuemaid rahva-tantse. 

 

 * laulu-peo tule süütamine – laulu-peo eel on tavaks tuua laulupeo 
tuli tõrvikutega laulupeo sünni-linnast Tartust Tallinnasse.  
Laulu-peo tule süütamine märgib peo algust.  
Tuli põleb tornis peo ajal ja peo lõpus see kustutatakse. 

** laulupeo rongkäik – lauljad ja tantsijad liiguvad ühiselt  
laulu-väljakule. 
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mida õpetavad meile vanemad ja vana-vanemad? 
2. Mis on eestlaste jaoks väga tähtsad pidu-päevad?  

Mitmendas lõigus on sellest juttu?  
Jooni sõnad, mis märgivad eestlaste jaoks tähtsaid pidusid.

3. Mis kuulub laulu- ja tantsupeo juurde? 
4. Mida võib kanda laulu- ja tantsupeol seljas?
5. Mida lauldakse laulu-peol?
6. Milliseid tantse tantsitakse tantsu-peol?

5. Vaata ja kuula, kuidas lauldakse laulu-peo kõige tähtsamat
 laulu „Mu isamaa on minu arm“. See on 1944. aastal 
 Lydia Koidula ja Gustav Ernesaksa loodud laul.

https://www.youtube.com/watch?v=OneQRawdLv4

Gustav Ernesaks       Gustav Ernesaksa kuju Tallinna lauluväljakul

Gustav Ernesaks (1908–1993) oli kuulus Eesti koorijuht ja helilooja. 
Tema laulu „Mu isamaa on minu arm“ peetakse laulupidude hümniks. 
See laul aitas meil ennast eestlasena tunda ka võõra võimu ajal. 
Seda laulu lauldakse ja kuulatakse püsti seistes, nii nagu  
Eesti hümnigi. 
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Lydia Koidula 
Lydia Koidula (1843–1886) oli kuulus  
Eesti luuletaja, jutu- ja näitekirjanik.  
Ta on tuntud oma eriti ilusate isamaa-teemaliste 
luuletuste poolest. Lydia Koidula on kirjutanud 
sõnad laulule „Mu isamaa on minu arm“. 

6 Vaata, kuidas tantsitakse tantsu-peo kuulsaimat tantsu „Tuljak“

https://kultuur.err.ee/959034/tantsupeo-lopetas-maruline-tuljak
See on Anna Raudkatsi loodud tants.

Laulu- ja tantsupidu on ka pealtvaatajate pidu. 

7. Mida võtad kaasa laulu- ja tantsupeole?  
 Põhjenda.

Laulu- ja tantsupeol läheb vaja

   binokkel               plaastrid             kilekeep           pikniku-tekk             laulik

        peakate                vihmavari                         rahvariided              telefon
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Laulu- ja tantsupeol ei lähe vaja

8. Laulu- ja tantsupidudel on alati väga palju rahvast ja  
 seal võid kergesti ära eksida. 
 A  Märgi rist tegevuse juurde, mis aitab sul kaaslasi leida.
 B  Arutlege, kuidas need tegevused aitavad kaaslast leida.

1. Kontrolli enne peole minekut, kas sinu telefoni on  
salvestatud kõik vajalikud numbrid  
(numbrid, millele helistad, kui oled hädas).

2. Leppige kohe peo alguses kokku kindel koht,  
kus kaaslastega kokku saada.

3. Ütle kaaslasele või juhendajale, kui tahad kuhugi minna. 
4. Kui kokkulepet pole tehtud, siis seisa ühe koha peal,  

nii on sind kergem leida.
5. Kanna laetud akuga telefoni alati kaasas.
6. Palu abi.

kõrvaklapid              tööriided                   taskunuga                           jalgpall

  tahvelarvuti            juturaamat                õlu                    siider               suitsud
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9. Lõpeta laused õige sõna või sõnadega.

Eestlased on alati tähtsaks pidanud .................................................... 
(laulupidu ja tantsupidu). 
Laulu- ja tantsupeol võivad inimesed kanda ........................................
(rahva-riideid, määrdunud riideid).
Laulupeol lauldakse .............................................................................
(moodsaid laule, vanu ja tuntud laule).  
Laulupeol võivad kaasa laulda ka ........................................................ 
(pealt-vaatajad, ainult esinejad). 
Laulu-peo kõige tähtsam laul on ..........................................................
(„Mu isamaa on minu arm“, „Kiki Miki“). Kui lauldakse laulu 
„Mu isamaa on minu arm“, siis .............................................................
(pead kindlasti kaasa laulma, seisad püsti). 

10. Vasta küsimustele.

1. Mis pidu on eestlastele kõige tähtsam pidu?
2. Mis aasta-ajal peetakse laulu- ja tantsupidu?
3. Mis riideid kantakse laulu- ja tantsupeol?
4. Mis laule lauldakse laulu-peol?
5. Mis tantse tantsitakse tantsu-peol?
6. Mis laul on laulu-peol kõige tähtsam?

11. 2019. aasta laulupidu saad vaadata lingilt

 https://kultuur.err.ee/959642/vaata-uuesti-laulupeo-minu-arm-
puhapaevane-kontsert
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     12.   Loe ja jäta meelde.

•	 Juba palju aastaid on eesti rahvas oma kõige tähtsamaks 
peoks pidanud laulu- ja tantsupidu. 
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4.6. Peretraditsioonid

1. Vaata pilti.

2. Arutlege klassis.

1. Mida näed pildil?
2. Kuidas sinu peres sünnipäevi tähistatakse? 

     3. Loe.

1. Igas peres on oma kombed.  
Näiteks paljudes peredes äratatakse sünnipäeva hommikul 
sünnipäeva-laps lauluga.  
Pere liikmed üllatavad teda lillede ja kingitusega.  
Jõulude ajal on kombeks viia lahkunute haudadele küünlaid. 
Pühapäeva-hommikuti on mõnes peres laual pann-koogid. 
Laupäev on tihti sauna-päev.
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2. Kindlasti on ka sinu peres sarnaseid kombeid.  
Need tavad võisid olla juba sinu vanemate ja vana-vanemate 
peres.

3. Vanematelt lastele edasi antud tavasid ja kombeid nimetatakse 
traditsioonideks.

4. Paljudes peredes luuakse ka uusi tavasid ja kombeid.  
Luuakse traditsioone, mida varem ei olnud võimalik luua.  
Näiteks saab tänapäeval sünnipäeva hommikul  
sünnipäeva-last	filmida.	 
Vanasti polnud see võimalik.  
Ka õppe-aasta lõpus lõbustus-pargis käimine võib olla uus  
pere-traditsioon.  
Vanasti ju lõbustus-parke polnud.

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on mõnes peres laual pühapäeva hommikuti?
2.  Millisel nädala-päeval tehakse paljudes peredes sauna?
3.  Mida nimetatakse traditsioonideks?  

Leia tekstist lause, kus on kirjas, mida nimetatakse 
traditsioonideks.  
Jooni see lause.

4.		Miks	ei	saa	sünnipäeva-lapse	filmimine	olla	väga	vana	komme?	

5.  Arutlege klassis.

1. Millised vanad kombed on sinu peres?
2. Millised uued kombed on sinu peres?
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6. Milliseid päevi sinu peres tähistatakse? 
 Millised kombed on sinu peres? 
 Tee rist.

 
       sünnipäevad        1. september 

 
       õppeaasta lõpp        võistluste võitmine 

 
pühapäeva-hommikused laupäevased sauna-õhtud 
pannkoogid
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matkad nädalavahetustel spaa-puhkus vaheajal

 
       emade-päev         isade-päev

 
vana-vanemate-päev         jõulud 
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     uus aasta      hingedepäev 

 
       kadripäev        mardipäev

 
Eesti Vabariigi aastapäev,  taasiseseisvumispäev,
24. veebruar,  20. august, päev, 
Eesti riigi sünnipäev mil Eesti sai uuesti vabaks
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     kevadpühad      jaanipäev

vanemate pulma-aastapäev, päev, millal vanemad abiellusid. 

 
      laulupidu        tantsupidu



222

7. Võta paari ja küsi kaaslaselt: „Milliseid tähtpäevi sinu peres   
 tähistatakse? Millised kombed on sinu peres?“ 
 Abiks ülesanded 5 ja 6. 

8. Kas sinu ja sinu kaaslase peres on sarnaseid kombeid?    
 Millised? Kas teie peredes tähistatakse sarnaseid tähtpäevi?   
 Milliseid?

     9. Loe ja jäta meelde.

• Vanematelt lastele edasi antud tavasid ja kombeid 
nimetatakse traditsioonideks. 
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4.7. Pühad ja kombed kevadel ja suvel

1. Vii kuude nimed joonega õige pealkirja alla.

KEVAd- 
KUUd

märts

juuni

aprill

SUVE- 
KUUd

mai

juuli

august

2. Vasta küsimustele. 

1. Mis pühad on kevadel ja suvel?
2. Mis pühi sinu peres kevadel ja suvel peetakse?
3. Mis pühad tunduvad vanad ja millised uuemad?

 

          üles-tõusmis-pühad              naljapäev (1. aprill)
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emade-päev (mai teine pühapäev)           jaani-päev (24. juuni)

     3. Loe.

Igal aasta-ajal tähistasid meie vanemad ja vana-vanemad pühi. 
Paljud pühad on tuntud ka täna-päeval. 

Väga tuntud kevadised pühad on üles-tõusmis-pühad.  
Neid pühi nimetame veel: liha-võtted, kevad-pühad, muna-pühad.
Üles-tõusmis-pühi peetakse erinevatel kuupäevadel.  
Kirikus tähistavad need pühad Jeesus Kristuse surnust ülestõusmist. 
Liha-võtte-pühad on nad sellepärast, et siis lõppes liha söömise 
keeld.*  
Kõige rohkem tuntakse neid pühi munade-pühana. 

Kõige tähtsam püha suvel on jaani-päev.  
Jaani-päeva tähistatakse 24. juunil. 23. juuni õhtul süüdatakse 
paljudes kohtades jaani-lõke.  
23. juunil peetakse Eestis ka võidu-püha.  
Võidupüha tähistab Eesti vägede võitu vabadus-sõjas. 

*  Liha söömise keeld oli vanasti alates vastlapäevast kuni 
ülestõusmis-pühadeni.
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kuidas nimetatakse veel üles-tõusmis-pühi?
2. Miks nimetatakse kevad-pühi või muna-pühi ka  

üles-tõusmis-pühadeks?
3. Miks nimetatakse kevad-pühi või muna-pühi veel  

liha-võtte-pühadeks?
4. Milline on suve tähtsaim püha?
5. Mida tähistatakse võidupühal?
6. Milliseid tekstis nimetatud pühasid tähistatakse sinu kodus?

5. Kuidas tähistab sinu pere üles-tõusmis-pühi?  
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Tood vaasi urbadega paju-oksi.  2.  Tood vaasi kevad-lilli.

 
3. Värvid kana-mune.  4.  Koksid värvitud mune. 
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5. Käid perega kirikus. 6.  Peidad värvitud mune ja  

      teised pere-liikmed otsivad   
      neid. 

7. Jänes toob värvitud munad korviga ukse taha. 

6. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab üles-tõusmis-pühi.

7. Kas sinu peres on veel mõni tore üles-tõusmis-pühade  
 tähistamise komme? 
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8. Kuidas tähistatakse sinu kodus jaani-päeva?  
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Jaanipäevale eelneval õhtul  2.  Tantsid ja laulad pere ja
 süütavad vanemad jaani-lõkke.       sõpradega lõkke ümber.

 
3. Otsid jaaniööl jaaniussikesi.  4.  Lähed metsa sõna-jala-õit   

      otsima. 

 
5. Grillite lõkkes vorstikesi ja liha. 6.  Sõidad maale. 
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7. Lähed linna- või küla-jaanipeole.  8.  Hüppad üle jaani-lõkke. 

9. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab jaani-päeva.

10. Kas sinu peres on veel mõni tore jaani-päeva  
 tähistamise komme? 

11. Tähtpäevade pidamise kombeid saad veel vaadata  
 www.folklore.ee/Berta/

     12.   Loe ja jäta meelde.

•	 Kevad-suvised pühad on üles-tõusmis-pühad, nalja-päev, 
emade-päev ja jaani-päev. 
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4.8. Pühad ja kombed talvel ja sügisel

1. Vii kuude nimed joonega õige pealkirja alla.

SÜGIS-
KUUd

 jaanuar

november

september

TALVE-
KUUd

detsember

oktoober

veebruar

2. Vasta küsimustele.  

     1. Mis pühad on sügisel ja talvel?

2. Mis pühi sinu peres sügisel ja talvel peetakse?
3. Mis pühad tunduvad vanad ja rohkem unustatud?

 
mardi-päev (10. november) ja  hingede-päev (2. november)
kadri-päev (25. november) 
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isade-päev  jõulud 
(novembri 2. pühapäev)  (24. detsember kuni    
  6. jaanuar)

vastlapäev

     3. Loe.

Novembri alguses tähistati juba vanasti hingede-päeva.  
Hingede-päeval peetakse meeles oma surnud sugulasi.  
Vanasti usuti, et hingede-päeval tulevad surnud  
esi-vanemate hinged koju.  
Neile kaeti isegi laud.  
Täna-päeval viiakse surnu-aeda küünlaid ja pannakse kodus  
küünal põlema.
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Vanad ja lõbusad hilis-sügisesed pühad on mardi-päev ja  
kadri-päev. 
Mardi-päevale eelneval õhtul riietuti mardi-sandiks.  
Pandi selga pahu-pidi pööratud kasukad ja nägu määriti tahmaga. 
Käidi peredes mardi-laule laulmas ja tehti kõva lärmi.  
Usuti, et mardid toovad vilja-õnne. 
Kadri-päeval riietuti heledatesse naiste-riietesse.  
Ka kadrid käisid peredes laulmas ja tantsimas.  
Arvati, et kadrid toovad karja-õnne.  
Mardi- ja kadri-santidele anti tänuks toitu.  
Ka täna-päeval võib toredaid mardi- ja kadri-sante kohata.
Kõige tähtsamad ja pikemad talvised pühad olid vanasti jõulud. 
Jõulude tähistamist alustati vanasti talvisel pööripäeval  
(talve alguses).  
Jõulud kestsid 6. jaanuarini.  
Jõulud on ka täna-päeval kõige pikemad ja oodatumad pühad.

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Keda peetakse meeles hingede-päeval?
2. Mida usuti vanasti hingede-päeval?
3. Mida tehakse täna-päeval hingede-päeval?
4. Mida kannavad seljas mardi-sandid?
5. Mida kannavad seljas kadri-sandid?
6. Millised talvised pühad on kõige tähtsamad ja pikemad?
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5. Kuidas tähistatakse sinu kodus hingede-päeva?
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Käid perega surnuaias.  2.  Viid surnuaeda küünlaid. 

 
3. Paned kodus küünla põlema.  4.  Jälgid tuleohutust. 

   
  

        
5. Meenutate oma surnud         6.  Räägid surnu-aias väga
 sugulasi.      kõva häälega. 
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7.  Astud võõraste haudade peale.

6. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab hingede-päeva.

7. Kuidas tähistatakse sinu kodus vastla-päeva?
 Märgi rist õige lause juurde.

 
1. Käid perega kelgutamas.  2.  Käid klassiga kelgutamas. 

 
3. Käid sõpradega vastla-liugu  4.  Sööd koolis herne-suppi. 

laskmas. 
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5. Sööd kodus herne-suppi.  6.  Sööd koolis vastla-kuklit.

 
7. Sööd kodus vastla-kuklit.  8.  Sööd kodus sea-jalgu. 

 
9. Sööd kodus ube.  10.  Meisterdad kontidest  

        vastla-vurri. 
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11.  Meisterdad nööbist vastla-vurri. 

8. Võta paari ja räägi kaaslasele ristiga märgitud lausete abil,  
 kuidas sinu pere tähistab vastla-päeva.

9. Kas sinu peres on veel mõni tore vastla-päeva tähistamise  
 komme? 

     10.   Loe ja jäta meelde.

•	 Sügis-talvised pühad on hingede-päev, mardi-päev,  
isade-päev, kadri-päev, jõulud ja vastlapäev. 
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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.
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5.2. Aja määramine 

1. Loe juhtumeid.
  Arutlege klassis sünnipäeva-kutse üle.

Juhtum 1: Mart kutsub sünnipäevale
Mart ootas väga oma sünnipäeva.  
Ta tahtis sünnipäeva pidada seikluspargis.  
Ta saatis oma telefonist sõpradele järgmise sõnumi:

Tere, sõber!

Palun tule minu sünnipäevale Tartu Lõunakeskuse  
seikluspargis, Ring-tee 75.

Kohtumiseni  
Mart

1. Mis on Mardi kutsel puudu?
2. Mis juhtub, kui me aega ei teata?
3. Lisa lausesse vajalik info. 
 Sünnipäev toimub Tartu Lõunakeskuse seikluspargis, Ring-tee 75 

 ………………………........................................................................

Juhtum 2: Mari kutsub sünnipäevale
Maril on kahe nädala pärast sünnipäev.  
Ta saatis sõpradele kutsed, millel oli kirjas:

Tere, sõber!

Palun tule 12. märtsil kell seitse minu sünnipäevale.  
Sünnipäev toimub Teatri Kodus, mis asub Tartus  
aadressil Lutsu 2.  

Kohtumiseni  
Mari
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1. Kas selle kutse alusel on võimalik õigesse kohta jõuda?
2. Kas selle sõnumi alusel on võimalik õigeks ajaks jõuda?
3. Mis jääb Mari kutset lugedes segaseks?
4. Lisa lausesse vajalik info.

Palun tule 12. märtsil kell seitse ………............ minu sünnipäevale. 

     2. Loe. 

1. Ühe päeva sees saab aega täpsemalt määrata, kui vaatame kella. 
Vaata pilte erinevatest kelladest.

 

Milliseid kelli sina kasutad?

mobiiltelefoni 
kell

elektrooniline  
käekell

arvutikell

elektrooniline  
lauakell

seinakell käekell
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2. Kell mõõdab ja näitab aega minutites, tundides ja sekundites. 
 Kella suur seier näitab minuteid.  

Suur seier on minuti-osuti.  
Väike seier näitab tunde.  
Väike seier on tunni-osuti. 

 Vaata pilti.

3. Iga minuti-osuti tiiruga liigub väike seier edasi ühe tunni.  
Vaata animatsiooni.

4.  Kui suur seier on 12 peal,  
näitab kell täis-tunde.  
Vaata pilti.
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 Kui suur seier on 6 peal,  
näitab kell pool-tunde.  
Vaata pilti.

 Kui suur seier on 3 peal,  
näitab kell veerand-tunde.  
Vaata pilti.

 

 Kui suur seier on 9 peal,  
näitab kell kolmveerand-tunde.  
Vaata pilti.
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5. Ööpäevas on 24 tundi.
 Kella-aega hakatakse lugema alates süda-ööst kell 00.00. 
 Väike seier, tunni-osuti, teeb ühe tiiru kesk-päevaks kella 12.00-ks 

ja teise tiiruga jõuab kätte uuesti süda-öö kell 24.00.  
Siis muutub ka kuu-päev.  
Vaata pilti.

 

 
6. Eristatakse kella-aegu enne kesk-päeva ja pärast kesk-päeva. 

Vaata pilti.
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Vaata pilte, kuidas tekivad hommikused ja õhtused kella-ajad.



251

7. Ühes tunnis on 60 minutit.  
Vaata pilti.

3. Kirjuta osutitele nimetused.
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4. Ühenda joonega sõna ja pilt.

POOL

VEERANd

KOLMVEERANd
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5. Ühenda joonega kella pilt ja õige aeg.

viis

pool kolm

veerand seitse

kolm-veerand 
neli
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6. Ühenda joonega lause ja kaks sobivat kella pilti.

Kell viis õhtul 
17.00

kell seitse hommikul 
7.00

kell pool neli  
pärast-lõunal 
15.30
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kell pool kaheksa 
õhtul 
19.30

kell veerand kuus 
õhtul 
17.15

kell kolm-veerand 
kaheksa hommikul 
7.45
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7. Ühenda joonega kella-aeg enne kesk-päeva ja pärast kesk-päeva.  
 Nimeta kella-ajad. 

1.00 20.30

6.00 13.00

7.17 22.33

2.15 15.46

8.30 12.03

10.33 18.00

4.45 19.17

3.46 14.15

00.03 16.45

8. Kirjuta kella pildi juurde õige aeg.

A  Ajad enne kesk-päeva

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

B  Ajad pärast kesk-päeva

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

..................................    .................................    ...................................
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9. Joonista kella seierid õigesse kohta.

A  Ajad enne kesk-päeva

              4.05                             10.30                              2.00

              5.25                               4.50                              9.15

B  Ajad pärast kesk-päeva

             17.35                            20.20                            14.05
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            17.50                             13.25                            21.30

10. Täienda tabelit.

Õhtul kell 6 18.00

Õhtul kell 7

20.00

Õhtul kell 9

22.00

Õhtul kell 11

    11.  Loe ja jäta meelde.

• Kell mõõdab ja näitab aega minutites ja tundides.
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5.3. Nädalaplaan

1. Loe teksti Karlist.

Karl on 12-aastane poiss.  
Ta armastab mängida jalg-palli ja  
arvuti-mänge ning vaadata televiisorit.  
Veel meeldib Karlile poiste-kooris laulda ja  
robootika-ringis roboteid ehitada.  
Karlil on vahva pere ja mitu head sõpra.  
Pere ja sõpradega on samuti tore midagi  
põnevat ette võtta.  
Loomulikult käib Karl ka koolis ja  
peab iga päev õppima. 

2. Arutlege eelneva teksti põhjal.

1. Mida Karlile teha meeldib?
2. Mida Karl peab tegema? 
3. Kas kõik Karli vajalikud ja meeldivad tegevused mahuvad ühte 

päeva?
4. Mis aitaks Karlil oma aega planeerida?

     3. Loe.

1. Et jõuaks kõike teha ja midagi olulist ei ununeks, on kasulik 
koostada nädala-plaan.  
Nädala-plaani võid teha paberile, märkmikku, arvutisse või 
telefoni. 



261

2. Nädala-plaani peab kirja panema kõik kindlal ajal toimuvad 
tegevused.  
Kirja tuleb panna ka nende tegevuste toimumise aeg ja kestus. 
Kindlal ajal toimuvad tavaliselt kooli-tunnid ja huviringid.  
Näiteks robootikaring on alati neljapäeval, kohe pärast tunde  
kell 12.45–13.30.  
Poistekoor toimub aga teisipäeval ja reedel  
kell 15.00–16.30. 

3. Päevadele, kus huvi-ringe pole, saab jaotada teised meeldivad 
tegevused.  
Näiteks on perel plaanis teatrisse minna.  
Mõnikord kutsub sõber külla. Vahel on televiisoris saade,  
mida kindlasti näha tahaks.

 Nädala-plaani koostamisel on kõige parem kasutada tabelit,  
milles on kirjas kõik tegevused päevade kaupa (esmaspäevast 
kuni pühapäevani). 

4. Kasulik on mõelda järgmistele küsimustele.
     MILLAL? – Aeg, millal tegevus toimub. 
     MIS? – Mida sa teha kavatsed?
     KUIDAS? – Kuidas teha? Mida teed esiteks, teiseks ja  

     kolmandaks.
     KUS? – Kus tegevus toimub?
     KES? – Kes on sinuga koos?

4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Milleks on vaja nädala-plaani?
2. Mida peaks nädala-plaani märkima?
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5. Tee rist kastikesse, kui arvad, et nädala-plaan aitab sul …

1. kõik olulised tegevused nädala peale jaotada ja  
nende jaoks vajalikku aega kavandada 

2. jõuda osa võtta mitmest huviringist 
3. pere ja sõprade sünnipäevi meeles pidada 
4. pidada meeles kokku-leppeid pere ja sõpradega 
5. mitte lubada ennast mitmesse kohta korraga 
6. õigeks ajaks kooli jõuda 
7. mitte unustada hommiku-sööki 
8. mitte unustada huviringe 
9. loodust hoida
10. vaadata, mitu päeva on jäänud tähtsa sündmuseni 
11. koostada päevaplaane 

6. Märgi rist tegevuse juurde, mille peaks kindlasti kandma 
 nädala-plaani.

Spordi-ring 
Muusika-kool
Pilli-tund
Kunsti-ring
Jalutan õues
Näite-ring
Robootika-ring
Mängin arvutis
Vaatan televiisorit
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7. Kirjuta tegevused ja huvi-ringid õige pealkirja alla.  
 Põhjenda suuliselt oma valikut. 

Kasulikud tegevused
ja huvi-ringid

Tegevused, mis on lihtsalt 
meeldivad

Spordi-ring      Surfan internetis
Pilli-tund      Robootika-ring
Vaatan videoid     Loen raamatut
Kunsti-ring      Mängin arvutis
Liigun õues      Vaatan televiisorit
Näite-ring      Vaatan Facebooki
Vaatan Instagrami    Šoppan
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8. A Hinda tegevuse mõju oma tervisele.
  Märgi rist õigesse lahtrisse.
  Põhjenda suuliselt oma valikut.

TEGEVUS
Mõjub 
hästi

Ei mõju 
üldse

Mõjub 
halvasti

1. Osalen spordi-ringis

2. Vaatan televiisorit

3. Liigun õues

4. Osalen näite-ringis

5. Jalutan koeraga

 B Hinda tegevuse mõju oma meeleolule. 
  Märgi rist õigesse lahtrisse.

TEGEVUS
Mõjub 
hästi

Ei mõju 
üldse

Mõjub 
halvasti

1. Mängin pilli

2. Käin sünnipäevadel

3. Kaotan arvuti-mängus 

4. Käin perega metsas 

5. Käin kunsti-ringis

9. Vaata eelmist ülesannet.  
 Millised tegevused mõjuvad hästi 
     A  sinu tervisele
     B  sinu meeleolule.
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     10.   Tähtis.

• Nädalaplaan aitab sul oma aega planeerida. Nii mahuvad 
sinu nädalasse kõik vajalikud ja ka meeldivad tegevused. 
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5.4. Nädala-plaani koostamine

     1. Loe.

Karl koostas ema abiga endale nädala-plaani.  
Ta jagas oma huviringid, treeningud, pere-sündmused ja lemmik-
tegevused erinevatele nädala-päevadele.  
Edaspidi on tal lihtsam ka päeva-plaane koostada, sest erinevate 
päevade olulisemad tegevused on juba paigas. 

2. Uurige klassis Karli nädala-plaani.

Millal?
Nädalapäev
Kuupäev
Tegevuste  
kellaaeg

Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

ESMASPÄEV
7. mai
8.00–12.35

14.00–15.30

19.00–20.00

Kool

Trenn

Jalgrattaga sõitma

Pakin asjad.
Lähen jalgsi.

Kooli võimla

Sporditee

Mina

Mina koos 
Toomasega

TEISIPÄEV
8. mai
8.00–13.30

15.00–16.30

 

Kool

Poistekoor 
Võtan lauliku 
ja bussipileti.
Lähen 
bussiga. 

Karlova 
kool 

Mina koos 
Mardiga

KOLMAPÄEV
9. mai
8.00–13.30

 

Kool
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Millal?
Nädalapäev
Kuupäev
Tegevuste  
kellaaeg

Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

NELJAPÄEV
10. mai
8.00–12.35

12.45–13.30

14.00–15.30
 

18.00–19.30

Kool

Robootika-ring

Trenn
 

Kino

Lähen kohe 
pärast tunde.
Käin puhvetis 
ja siis lähen 
garderoobi 
riideid 
vahetama.
Võtan lauliku 
ja bussipileti.
Läheme 
bussiga.

Arvutiklass

Kooli võimla
 

Apollo kino

Mina

Mina
 

Mina koos 
isaga

REEdE
11. mai
8.00–13.30

15.00–16.30

18.00–20.00

Kool

Poistekoor

Mari sünnipäev

Võtan lauliku 
ja bussipileti.
Lähen 
bussiga.
Võtan 
kingituse ja 
lilled kaasa. 
Isa viib 
autoga.

Karlova 
kool

Metsapere 
mängumaa

Mina koos 
Mardiga

Mina

LAUPÄEV
12. mai

11.00–14.00

18.00– 20.30

Vanaemale külla

Teater

Läheme 
autoga. 
Panen 
pidulikud 
riided. Läheme 
autoga.

Tõravere

Vanemuise 
teater, suur 
maja

Mina koos 
perega
Mina koos 
perega
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Millal?
Nädalapäev
Kuupäev
Tegevuste  
kellaaeg

Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

PÜHAPÄEV
13. mai
?
 
 
 
 

16.00–18.00

 

Koristamine
 
 
 
 

Veekeskus

Puhastan 
tolmuimejaga 
põranda, 
panen asjad 
oma kohtadele 
ja pühin tolmu.
Ujumisriided 
ja ujumisprillid 
kaasa. 
Läheme 
autoga.

Minu tuba
 
 
 
 
 
Aura 
veekeskus

Mina 
 
 
 
 
 
Mina koos 
perega

3. Vasta küsimustele Karli nädala-plaani alusel.

1. Mis päevadel on Karlil trenn?
2. Mis päevadel käib Karl poiste-kooris?
3. Mis päeval on Karlil robootika-ring?
4. Millisele nädalapäevale on Karlil planeeritud kõige rohkem 

tegevusi?
5. Kuhu peab Karl jõudma täpselt õigeks ajaks?
6. Miks ei ole Karli nädala-plaanis kindlat koristamise kella-aega?
7. Miks ei ole Karli nädala-plaanis vanaema külastamise lõpu  

kella-aega?
8. Millistele päevadele peaks Karl veel liikumist võimaldavaid 

tegevusi lisama?
9. Millistele päevadele saab Karl veel huvitavaid tegevusi lisada?
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PRAKTILINE HARJUTUS

4. Pane kirja kõik enda selle nädala tegevused.  
 Pane tähele, et osade tegevuste ajad on täpselt määratud.  
 Neid muuta ei saa.  
 Mõned tegevused jäävad aga nii alguse kui kestuse poolest  
 sinu otsustada. 

PRAKTILINE HARJUTUS

5. Koosta õpetaja abiga oma nädala-plaan.
 Võta eeskujuks Karli nädala-plaan.
 Kaks esimest lahtrit täida kindlasti. 3.–5. lahter täida vajadusel.

1. Millal?
Nädalapäev
Kuupäev
Tegevuste 
kellaaeg

2. Mis toimub? 3. (kuidas?) 4. (kus?) 5. (kes?)

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

LAUPÄEV

PÜHAPÄEV
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 Võid kasutada ka järgnevat tabelit.

 TEGEVUSEd

kellaaeg
E
05.04

T
06.04

K
07.04

N
08.04

R
09.04

L
10.04

P
11.04

 

 

 

 

     6. Tähtis.

• Koosta endale nädala-plaan.  
Pea sellest kinni.



271

5.5. Päeva-plaan I

PRAKTILINE HARJUTUS

1. Arutlege klassis, kuidas õnnestus nädala-plaani koostamine. 
 Kuidas õnnestus nädala-plaani täitmine?
 Mis oli raske?
 Mis õnnestus? 

2. Loe teksti Karlist.

Karlil oli nädala-plaan valmis.  
Ta teadis, et kolma-päeval tal huviringe ei ole.  
Seega on tal täna, kolma-päeval, palju vaba aega.  
Karl plaanis koju jõudes kindlasti rattaga sõitma minna.  
Veel tahtis ta pinginaabri uut kutsikat näha ja arvutis mängida.

Kui tunnid kella ühe ajal lõppesid, läkski Karl oma pinginaabri poole. 
Karl ja Mart mängisid natuke aega koeraga ja siis panid televiisori 
käima.  
Aeg	möödus	kiiresti,	sest	filmid	olid	huvitavad.	 
Kui Mardi ema töölt kella seitsme paiku koju tuli, saatis ta Karli koju. 
Nüüd oli vaja kiiresti õppima hakata ja oligi käes aeg magama minna. 

3. Arutlege eelneva teksti põhjal.

1. Mida plaanis Karl pärast kooli teha?
2. Mida jõudis Karl sellel päeval teha?
3. Mida soovitada Karlile, et ta jõuaks tegeleda kõigega,  

mis vajalik ja meeldiv?
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     4. Loe. 

1.  Iga päev on lastel vaja õppida ja liikuda.  
Ka söömine, magamine ja pesemine peavad mahtuma igasse 
päeva.  
Selleks, et kõik vajalik öö-päeva ära mahuks, peab valima  
igasse päeva õiged tegevused.  
Peab märkima ka tegevuste ajad ja koostama päeva-plaani.

2.  Kui toimetada päeva-plaani järgi, siis aitab päeva-plaan elada 
tervislikult.  
Päeva-plaanist on kasu kohustuste meeles pidamisel.  
Päeva-plaanist kinnipidamine aitab leida aega ka meeldivateks 
tegevusteks. 

3. Päeva-plaani märgitakse:

    ärkamine ja magama-minek
    söömised
    pesemised
    kool
    õppimine
    huviringid
    sport
    meelistegevused.

4. Kui koostad päeva-plaani, mõtle ka järgmistele küsimustele:
    MILLAL? – Aeg, millal tegevus toimub + kui kaua tegevus    

    kestab?
    MIS? – Mida sa plaanid teha? 
    KUIDAS – Kuidas teha? Mida teed esiteks, teiseks ja  

    kolmandaks?
    KUS? – Kus tegevus toimub?
    KES? – Kellega koos sa seda teed?



273

5. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Miks on päeva-plaani koostamine kasulik?
2. Mida peaks päeva-plaani kindlasti märkima?
3. Missugustele küsimustele võiksid päeva-plaani tehes mõelda?

6. Tee rist kastikesse, kui oled nõus, et päeva-plaanist  
 kinni-pidamine aitab sul …

1. õigeks ajaks kooli jõuda 
2. ennast puhanuna tunda 
3. magusa söömisest loobuda
4. jõuda valmis kodused tööd 
5. jõuda trenni 
6. leida sõpru
7. mitte unustada hommikusööki 
8. tegeleda meeldivate tegevustega 
9. jõuda huviringi 
10. raha kokku hoida
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7. Vii joonega kokku põhjus ja tagajärg. 

Põhjus Tagajärg

Ärkan alati kindlal ajal. Söögikorrad ei lähe 
mul meelest. 

Planeerin koduste 
tööde tegemise 
kindlale ajale.

Jõuan iga päev ennast 
välja puhata.

Planeerin oma söögi- 
korrad kindlatele 
aegadele.

Mu keha on juba sellel 
kella-ajal ärkamisega 
harjunud.  
Mul pole raske ärgata.

Planeerin igasse 
päeva treeningu.

Keha saab piisavalt 
liikuda.

Planeerin kindla  
magama-mineku aja.

Koduste tööde 
tegemine ei lähe mul 
meelest.  
Mul on koduste tööde 
tegemiseks piisavalt 
aega.

8. Reasta pildid. 

Hommikul kodus:

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



275

Koolis:

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

Pärast kooli kodus:

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

Õhtul kodus:

    
...................................  ....................................  ...................................
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9. Kirjuta tegevused õige pealkirja alla. 

Tegevus, mida sobib märkida 
päeva-plaani

Tegevus, mida on parem 
märkida nädala-plaani

lemmiklooma-päev koolis, raamatu lugemine, perega reisile minek,
televiisori vaatamine, koduste tööde tegemine, suurpuhastus 

     10.  Tähtis.

• Päeva-plaan aitab sul tegutseda õigel ajal ja  
sa jõuad palju teha. 
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5.6. Päevaplaan II

1. Loe teksti Karlist.

Karl oli õnnetu, et ei jõudnud eelmisel päeval rattaga sõitma ja  
ei saanud arvutis mängida.  
Ta otsustas koostada endale päeva-plaani.  
Nüüd jäi Karl hätta.  
Ta ei teadnud, kui kaua peaks magama.  
Ta polnud ka kindel, mitu korda peab päevas sööma ja  
kui palju liikuma.  
Kas pesemise peale on mõtet aega raisata?  
Eriti raske oli tal oma lemmik-tegevuste seast õiget valida. 

2. Vasta küsimustele eelneva teksti põhjal.

1. Miks oli Karl õnnetu?
2. Mida Karl ei teadnud?

     3. Loe.

Et olla terve, peab 12-aastane laps magama umbes 10 tundi. 
Pesema peab ennast kaks korda päevas.  
Sööma peaks vähemalt kolm korda päevas.  
Iga päev on vaja liikuda vähemalt 60 minutit.  
Ka värskes õhus on vaja viibida võimalikult palju.  
Eriti tervislik on sportimine värskes õhus, aga võid õues viibimise aja 
sisse arvestada ka bussi peale minekud ja rahulikud jalutamised. 

Samuti on tähtis, et leiaksid aega oma lemmik-tegevuste jaoks.  
Väga kasulikud on spordi ja liikumisega seotud hobid ja 
ettevõtmised.
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kui kaua peaks sinu-vanune laps öösel magama?
2. Mitu korda päevas peab ennast pesema?
3. Mitu söögikorda peaks päevas olema?
4. Kui kaua peab päevas liikuma?
5. Millised tegevused ja hobid on tervisele kasulikud?

5. Arutlege klassis koos õpetajaga.

1. Mis juhtub, kui laps piisavalt ei maga?
2. Mis juhtub, kui ennast ei pese?
3. Mis juhtub, kui korrapäraselt ei söö?
4. Mis juhtub, kui inimene ei liigu piisavalt?
5. Miks on vajalik igasuguse ilmaga õues käia?
6. Mida annavad sulle lemmiktegevused?
7. Mis juhtub, kui teed päev otsa vaid seda, mis sulle meeldib?

6. Kirjuta lünka õige arv.

Vajalik uneaeg 11–12-aastastele on umbes ........... (10, 6, 13) tundi. 
Ennast tuleb pesta ..................... (7, 2, 3) korda päevas. 
Sööma peab vähemalt ..............  (2, 5, 3) korda päevas. 
Liikuma peab vähemalt ............. (60, 20, 30) minutit päevas. 
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8. A Hinda tegevuse mõju oma kehale ja tervisele.
  Märgi rist õigesse lahtrisse.

TEGEVUS
Mõjub 
hästi

Ei mõju 
üldse

Mõjub 
halvasti

1. Magan öösel umbes 10 tundi.
2. Söön alles õhtul, kui ema koju          
    tuleb.
3. Mängin tundide viisi arvutis.

4. Söön vähemalt 3 korda päevas.

5. Vaatan hilja õhtul televiisorit.

6. Jalutan õues.

7. Teen sporti.
8. Lesin õhtu otsa televiisori ees ja  
    vaatan kõik-võimalikke saateid.

 B Hinda tegevuse mõju oma meeleolule.
  Märgi rist õigesse lahtrisse.

TEGEVUS
Mõjub 
hästi

Ei mõju 
üldse

Mõjub 
halvasti

1. Magan öösel 6–7 tundi.

2. Jalutan metsas. 

3. Mängin sõpradega õues. 

4. Teen huviringis põnevaid asju.

5. Kuulan muusikat.

6. Käin kinos.

7. Vaatan oma lemmik-saadet.

8. Vaatan telefonist lemmikvideot.
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9. Vaata ülesannet 8.  
 Millised harjumused mõjuvad hästi
    A sinu tervisele
    B sinu meeleolule.

10. Kumba vaba aja veetmise võimalust eelistad? Miks?
 Tee rist kastikesse.  
 Põhjenda suuliselt oma valikut. 

A Jooksed värskes õhus.
B  Jooksed kooli võimlas.

A  Mängid arvutis.
B  Otsid internetist infot huvitava teema kohta.

A Vaatad televiisorist uusi teadmisi pakkuvat saadet.
B		Vaatad	televiisorist	vägivaldse	sisuga	filmi.	

     11.   Tähtis.

• Päeva-plaani sobivad tegevused, mis on tervislikud,  
teevad sind targemaks ja pakuvad rõõmu.
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5.7.  Päevaplaani koostamine

     1. Loe.

Karl koostas õpetaja ja ema abiga endale väga täpse päeva-plaani. 
Ta tegutseb selle järgi.  
Karl jõuab nüüd igale poole õigeks ajaks ja päeva jooksul saab 
tehtud kõik, mis on planeeritud.  
Karl ise ja ka tema vanemad ning õpetajad on rahul ja rõõmsad.

2. Uurige klassis Karli päevaplaani.

ESMASPÄEV, 28.05

Millal? Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

7.00–7.30 HOMMIKUL 
KOdUS 
Ärkan, pesen, 
söön hommikust.

Ema hõikab, 
tõusen 
voodist.
Pesen 
hambad ja 
näo.
Söön.

Kodu, 
minu tuba

Vannituba 

Köök

Mina

7.30–8.00 Riietun, 
lahkun kodust ja 
lähen kooli.

Panen üle-
riided selga. 
Väljun kodust 
ja lukustan 
ukse.
Lähen jalgsi 
kooli.

Kodu, 
koridor

Tänav

Mina 
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Millal? Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

8.00–12.35 KOOLIS
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Söömine
Kehaline kasvatus
Tööõpetus

Täidan tunni- 
ja vahetunni 
reegleid.

Minu 
klass
 
 
Söökla
Võimla
Puutöö- 
klass

Mina 
koos oma 
klassi-
kaaslaste 
ja 
õpetajaga

12.35–13.00 Riietun, 
lahkun koolist ja 
lähen koju.

Panen 
üleriided selga 
ja lahkun 
koolist. 
Lähen jalgsi 
koju.

Rõivistu
 
 

Tänav

Koos 
naabri-
poisiga

13.00–14.00 PÄRAST KOOLI 
KOdUS
Vahetan riided, 
söön, 
lähen trenni.
 
 

Võtan kooli-
riided seljast 
ja panen 
trenni-riided 
selga.
Soojendan 
söögi ja söön.
Lahkun kodust 
ja lukustan 
ukse. Lähen 
jalgsi.

Minu tuba
 
 
 

Köök

Mina 

14.00–15.30 TRENNIS Mängin 
jalg-palli.

Spordi-
väljak

Mina ja 
trenni-
kaaslased
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Millal? Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

15.30–16.00 Pesen, riietun, 
lahkun trennist ja 
lähen koju.

Pesen  
duširuumis. 
Panen puhta 
särgi. 
Lähen jalgsi 
koju.

Duširuum
 

Tänav

Mina

16.00–17.00 PÄRAST-
LÕUNAL JA 
ÕHTUL KOdUS
Teen koduseid 
töid.

Vaatan, mis 
on õppida ja 
teen järjest 
üles-andeid. 
Panen koti 
järgmiseks 
päevaks 
kokku.

Minu tuba Mina

17.00–18.00 Mängin arvutis. Panen arvuti 
käima ja valin 
mängu. 

Minu tuba Mina

18.00–19.00 Söön õhtusööki ja 
vestlen perega.

Istume söögi-
lauas, sööme 
ja vestleme 
päeva-
sündmustest.

Elutuba Mina, 
ema, isa 
ja väike 
õde

19.00–20.00 Sõidan rattaga. Võtan kuurist 
ratta ja 
rattakiivri. 
Sõidan sõbra 
juurde ja 
koos sõbraga 
sõidame 
sporditeel.

Sporditee Mina 
koos 
pingi-
naabriga
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Millal? Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

20.00–20.30  Loen raamatut. Loen kaks 
peatükki.

Minu tuba Mina

20.30–21.00 Pesen Käin duši all ja 
panen selga 
ööriided.

Vannituba Mina

21.00–7.00 Magan Kustutan 
tule, lähen 
voodisse, 
sulgen silmad 
ja proovin 
uinuda.

Minu 
voodi

Mina

3. Vasta küsimustele suuliselt.  
 Võta aluseks Karli esmaspäevane päevaplaan.

1. Mis kell Karl ärkab?
2. Mis kell Karl lahkub kodust, et kooli minna?
3. Mis kell lõppevad Karli tunnid?
4. Mis kellaks peab Karl trenni jõudma?
5. Mida peab Karl tegema enne trenni minekut?
6. Mis kell teeb Karl koduseid töid?
7. Kui kaua mängib Karl arvutis?
8. Mis kell on Karlil õhtusöök?
9. Kui kaua sõidab Karl rattaga?
10. Mis kell Karl voodisse läheb?
11. Kus sööb Karli pere hommikusööki?  

 Kus sööb Karli pere õhtusööki?
12. Kellega koos plaanib Karl koolist koju tulla?
13. Kellega plaanib Karl rattaga sõita?
14. Mitu peatükki plaanib Karl õhtul raamatust lugeda?
15. Mitu tundi Karl esmaspäeval aktiivselt liigub?
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PRAKTILINE HARJUTUS

4. Pane kirja oma eilse päeva tegevused ja kujunda nendest    
 päevaplaan.
 Arutlege, mida peaksid lisama.
 Milliseid tegevusi on sinu päevas liiga palju?
 Millised tegevused võtavad liiga palju aega?

PRAKTILINE HARJUTUS

5. Koosta õpetaja abiga homne päeva-plaan.
 Ära unusta päevaplaani märkida:

 ärkamine ja magama-minek
 söömised
 pesemised
 kool
 õppimine
 huvi-ringid
 sport
 lemmik-tegevused.
Võta eeskujuks Karli päevaplaan, aga nii nagu nädala-plaaniski 
täida kindlasti esimesed kaks lahtrit. 
Nädalapäev …………………., kuupäev ……………

Millal? Mis toimub? (kuidas?) (kus?) (kes?)

     6. Tähtis.

•		 Koosta endale päeva-plaan ja pea sellest kinni.
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5.8. Vaba aja tegevused

1. Arutlege klassis.

1. Missugused tegevused on päeva-plaanis kohustuslikud?
2. Missuguseid tegevusi võib laps ise päeva-plaani valida?
3. Kuidas õnnestus päeva-plaani koostamine? 
4. Kuidas õnnestus päeva-plaanist kinni-pidamine?

     2. Loe.

Iga lapse päeva- ja nädalaplaani jääb vaba aeg.  
See on aeg, mida saab kasutada endale meeldivateks tegevusteks. 

Et oskaksid valida õigeid vaba aja tegevusi, mõtle hoolega, mis 
sulle meeldib. Kas sulle meeldib muusika, sport, tehnika või loodus? 
Vastavalt sellele saad valida huviringi.  
Ka muud vaba aja tegevused vali vastavalt oma soovile. 

3. Vii joonega kokku meeldiv teema ja huviringi pilt.

Meeldiv teema Huviring

Muusika pillitund

laulukoor
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Meeldiv teema Huviring

Sport

jalgpall

korvpall

suusatamine

kergejõustik

maadlus

võimlemine
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Meeldiv teema Huviring

Loodus

Tehnika

Teater

matkaring

loodusring

robootika-ring

fotograafia-ring

tehnika-ring

näite-ring
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Meeldiv teema Huviring

Tants

Kunst

Käsitöö

ballett

peotants

rahvatants

tänavatants

kunsti-ring

käsitöö-ring
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4. Arutlege klassis.

1. Missuguses laulukooris võivad käia sinu vanuses lapsed?  
Abiks valik: mudilas-koor, laste-koor, nais-koor, mees-koor,  
poiste-koor

2. Mis pille sina võiksid õppida mängima?
3. Missuguseid spordi-ringe on olemas?
4. Mida teevad lapsed loodus-ringis?
5.  Mida teevad lapsed robootika-ringis?
6.		Mida	teevad	lapsed	fotograafia-ringis?
7.  Mida teevad lapsed tehnika-ringis?
8.  Mida teevad lapsed näite-ringis?
9.  Mida teevad lapsed kunsti-ringis?
10. Mida teevad lapsed käsitöö-ringis?
11. Mis ringid töötavad sinu koolis?

5. Laste huvidest võib saada tulevikus elukutse.
 Vii joonega kokku, mis ringis võis kooli ajal käia … 

Elukutse Huviring

õmbleja kunsti-ring

fotograaf käsitööring

kunstnik laulu-koor

treener pilli-ring

laulja fotograafia-ring

muusikaõpetaja spordi-ring
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6. Vii joonega kokku meeldiv teema, huviring ja  
 meeldiv vaba aja tegevus. 

Meeldiv 
teema

Huviring
Meeldiv vaba  
aja tegevus

muusika õmblus-ring
teen riidest 
mänguasju

sport trummi-ring
vaatan 
televiisorist 
telelavastusi

tehnika ballett painutan ennast

tants kergejõustik kuulan muusikat

teater robootika
käin õhtuti 
jooksmas

käsitöö näitering
parandan katkisi 
kodumasinaid

7. Arutlege klassis.

1. Mida sulle teha meeldib?
2. Mis huviringis sa käid?
3. Mis huviringi sa veel minna soovid?

8. Märgi rist tegevuse juurde, mis on sobilik …
 Arutlege klassis, miks ei ole mõned tegevused sobilikud.

A  Vahe-tunnis
Räägin sõbraga juttu.
Räägin väga kõva häälega.
Loen.
Maadlen sõbraga.
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Vaatan koomikseid.
Jalutan.
Jooksen võimlas.
Jooksen klassis.

B Bussi-peatuses
Maadlen sõbraga.
Räägin sõbraga juttu.
Jalutan edasi-tagasi.
Räägin väga kõva häälega.
Mõtlen oma mõtteid.
Seisan ja vaatan ümbrust.
Räägin väga kõva häälega.
Teen võõrastega juttu.
Süvenen mängu oma telefonis.

C Teatris (vaheajal)
Jalutan.
Söön kodust kaasa võetud sööki.
Lähen puhvetisse.
Räägin väga kõva häälega.
Räägin sõbraga juttu.
Loen kava.
Jooksen ringi.
Teen võõrastega juttu.

     9. Tähtis.

• Tee endale selgeks, mis sulle meeldib ja vali vastavalt sellele 
huvi-ring ja vaba aja tegevused.
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6. inimene ja aSjad

6.1. Palgatöö

1. Arutlege klassis. 

1. Mis tööd sinu vanemad teevad? 
2. Mis kell ema ja isa tööle lähevad?  

Mis kellani nad töötavad?
3. Mis töid sina teha oskad?  

Kust sa neid oskusi õppisid?
4. Miks peab tööd tegema?
5. Mis juhtuks, kui inimesed tööd ei teeks?
6. Kelleks sina tahad tulevikus saada?  

Milliseid oskusi ja teadmisi selleks vaja läheb?

2.  Loe Liisi pere lugu.

Liis on 12-aastane tüdruk.  
Ta käib 5. klassis.  
Liisile meeldib väga koolis käia.  
Liis ei tea veel, mis tööd ta suureks saades teha tahab.  
Liisi ema ja isa käivad tööl.  
Liisi ema värvib ja remondib inimeste kodusid.  
Liisi ema on maaler.  
Liisi isa aitab ühes kohvikus kokal toitu valmistada.  
Liisi isa on abikokk.  
Liis tööl ei käi, tema on õpilane.  
Õpilase töö on õppimine. 
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Pärast põhikooli võib minna õppima kutse-kooli.  
Seal saab õppida selgeks mõne ameti.  
Ka Liisi vanemad läksid ametit õppima pärast põhikooli (9. klassi) 
lõpetamist.  
Tööle läksid nad pärast kutse-kooli lõpetamist.  
Kutse-koolid asuvad erinevates Eesti paikades.  
Kutse-koolides saab õppida näiteks järgmiseid ameteid: 
			abikokk      			tisler
			aednik      			maaler
			puhastus-teenindaja   			palk-maja ehitaja

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Mitmendas klassis Liis käib?
2. Kellena töötab Liisi ema?
3. Kellena töötab Liisi isa?
4. Mis on Liisi kõige tähtsam töö?
5. Kus saab ametit õppida?
6. Millal saab kutse-kooli minna?
7. Mis ameteid saab kutse-koolides õppida?
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4. Suuremad kutse-koolid asuvad Tartus, Tallinnas, Räpinas,  
 Viljandis ja Pärnus.  
 Märgi need linnad Eesti kaardil.  
 Tee linna nime juurde sinine X.  

Räpina

	 Leia Eesti kaardilt sinu kodule kõige lähemal asuv linn,  
kus asub kutse-kool. Tõmba selle linna nimele ring ümber.

5. Ülesanne arvutis.
 Ava sinu kodule lähima kutse-kooli kodulehekülg. 
 Leia, mis ameteid saab seal õppida pärast põhikooli lõpetamist.  
 Kirjuta. 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….



296

     6. Loe. 

Liisi ema ja isa käivad tööl esmaspäevast reedeni.  
Ema tööpäev algab kell 9 ja lõpeb kell 18.  
Isa tööpäev algab kell 6 ja lõppeb kell 18.  
Mõnikord, kui on väga palju tööd, peavad Liisi ema ja  
isa kauem tööl olema.  
Nad ei saa töölt ära minna siis, kui ise tahavad.  
Töö peab saama enne tehtud.  

Liisi ema ja isa saavad enda töö eest palka.  
Liisi ema saab tasu ühe korteri remondi eest.  
Isa peab olema tööl kindla aja ja saab kuupalga.  
Palk on töötasu suurus.  
See on enne tööle hakkamist kokku lepitud töö-andja ja  
töötaja vahel. 

7. Vasta küsimustele suuliselt. 

1. Mis päevadel Liisi vanemad tööl käivad?
2. Mis kell Liisi ema tööle läheb? Mis kell ta töö lõpetab?
3. Mis kell Liisi isa tööle läheb? Mis kell ta töö lõpetab?

8. Vasta küsimustele kirjalikult. 

1 Mitu tundi kestab Liisi ema tööpäev?

 ……………………………………………………………………............
2. Mitu tundi kestab Liisi isa tööpäev?

 ……………………………………………………………………............
3. Mitu tundi sina tavaliselt koolis oled?

 ……………………………………………………………………............



297

     9. Loe. 

Liis leppis sõbranna Kadriga koolis kokku, et nad lähevad koos 
kinno.  
Liis elab kinost kaugel. Sinna peab minema bussi või autoga.  
Tüdruk helistas emale. 
Liis: „Ema, palun tule koju ja vii mind kinno.“
Ema: „Tere, Liis. Ma ei saa tulla.“
Liis: „Miks ei saa?“
Ema: „Ma olen tööl. Ma ei tohi töölt enne tööpäeva lõppu ära tulla. 
Sina ka pead viimase tunni lõpuni koolis olema.“
Liis: „Aga kuidas ma siis kinno saan? Bussi peale ma enam ei jõua.“
Ema: „Siis pead leppima kokku, et lähete näiteks laupäeval.  
Siis saame sind linna viia.“
Liis: „Hea küll, helistan Kadrile.“

10. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Mida Liis ja Kadri olid otsustanud?
2. Miks Liis emale helistas?
3. Mida tüdruk ema käest palus?
4. Mida ema vastas?
5. Kas Liis sai kinno minna? Põhjenda. 

11. Arutlege klassis.

1. Miks ema ei saanud Liisi kinno viia?
2. Kuidas oleks saanud Liis veel selle olukorra lahendada?  

Millega ta oleks saanud kinno sõita?
3. Mida Liis sellest olukorrast õppis?
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     12.  Loe. 

 Kuni 17-aastaseks saamiseni on Liisi kõige olulisem kohustus 
koolis-käimine ja tema töö on õppimine.  
Liis aga tahab ka enne kooli lõpetamist juba tööd teha ja  
raha teenida.  
Juba ala-ealisena saab mõnda tööd teha.  
Ala-ealine on inimene, kes ei ole veel 18-aastane.   
Ala-ealised teevad tihti hoo-ajalist tööd.  
Hoo-ajaline töö on see, mida tehakse kindlal aasta-ajal.  
Eriti hea on töötada suvel.  
Suvel on Liis näiteks müünud rannas jäätist.  
Ala-ealiste töötamise tingimused on seadusega väga täpselt  
paika pandud.

     Pane tähele.

	 7–12-aastane tohib töötada 3 tundi päevas.
	 Töö peab olema ohutu ja kerge. 

13. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Mis on õpilase kõige olulisem töö?
2. Missugust tööd saab ala-ealisena teha?
3. Mis tööd on Liis suvel teinud?

     Loe ja jäta meelde.

•	 Paljudes töö-kohtades tuleb tööd teha kellast kellani. 
•	 Enne tööle asumist tuleb amet selgeks õppida. 
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6.2. Kulutused peres 

1. Arutlege klassis. 

	 Mis asju on vaja selleks, et elada?  
Mis on eluks häda-vajalikud asjad?

	 Kuidas me saame endale erinevaid asju?
	 Kust sinu pere raha saab?
	 Millele sinu peres raha kulub?
	 Kas sa saad alati endale osta kõike, mida tahad?  

Põhjenda. 

     2. Loe.

Toit, elukoht ja riided on eluks häda-vajalikud.  
Ilma nendeta ei saa inimene elada.  
Muud asjad muudavad elu mugavamaks ja lihtsamaks.  
Mugavaks muudavad elu näiteks internet, mobiiltelefon, arvuti. 
Inimene saab ka ilma nendeta hakkama. 

Raha eest on vaja osta erinevaid tooteid (riided, toit, kodutehnika). 
Raha eest saab tarbida ka erinevaid teenuseid (juuksur, hambaarst, 
elekter, küte jne).  
Inimestel on tavaliselt soove rohkem kui raha nende täitmiseks. 
Selleks, et raha jätkuks ja saaksid osta kõike vajalikku, on vaja 
kulutusi planeerida.  
Selleks on vaja läbi mõelda, mis ostud on häda-vajalikud.  
Need kulutused tuleb enne teha.  
Alles pärast häda-vajalikke asju saad osta asju, mis teevad elu 
mugavamaks. 
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3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Nimeta asjad, mis on eluks häda-vajalikud. 
2. Nimeta asju, mis muudavad elu mugavamaks. 
3. Nimeta tooteid, mida saab raha eest osta. 
4. Nimeta teenuseid, mida saab raha eest tarbida?
5. Miks peab oste planeerima?

4.  Vali loetelust 5 asja, mida kindlasti iga päev vajad.

Elekter, arvutimängud, elukoht, maiustused, kõige uuem nutitelefon, 
vesi, kinopiletid, soe kodu, riided, jalatsid, toit, internet, tervislik toit 
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Vali loetelust 5 asja, mida sooviksid endale saada.
Elekter, arvutimängud, elukoht, maiustused, kõige uuem nutitelefon, 
vesi, kinopiletid, soe kodu, riided, jalatsid, toit, internet, tervislik toit 
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Vaata, mida kirjutasid. Kas mõni asi kordub? 
……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
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LIISI PERE LUGU

     5. Loe. 

Suur osa Liisi vanemate palgast kulub elu-aseme eest tasumiseks. 
Nad peavad maksma järgmiste teenuste eest: 
	 küte
	 vesi
	 prügivedu
	 elekter
	 telefon
	 internet
	 korteri-üür

6. Uuri üüri-kviitungit. 

ÜÜRIKVIITUNG

Korteri number: 14

Makse tähtaeg: 20. oktoober

Korteriüür 300 €
Küte 64 €
Vesi ja kanalisatsioon 18 €
Soe vesi 15 €
Remondi-fond 10 €
Prügivedu 3 €
Koristamine 5 €

Kokku ………… €

	Arvuta, kui palju raha kulub ühes kuus. Kirjuta vastus lünka. 
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7. Vasta küsimustele. 

1. Mida üüri-kviitungilt teada saad?
2. Nimeta neli elu-aseme-kulu.

     8. Loe. 

Suve-vaheaeg saab kohe läbi, aga Liis tahab enne kooli algust  
veel palju asju ära teha.  
Liisi kodulinna tuleb tema lemmik-bändi kontsert.  
Tüdruk tahab koos sõpradega sellele kontserdile minna.  
Kinno	tuli	just	uus	film,	mille	reklaam	on	väga	huvitav.	 
Liis tahab ka seda kindlasti enne kooli näha.  
Suvel on Liisi sõbranna Kadri uue telefoni saanud.  
Liis tahab ka sellist telefoni.

Liis on suve jooksul pikaks kasvanud.  
Riided on tüdrukule väikeseks jäänud, seepärast on talle vaja uusi 
riideid koolis käimiseks. 

Ema ja isa ütlevad, et kõige jaoks korraga raha ei jätku.  
Liis peab valima, mis on kõige olulisem ja mida kiiresti vaja on. 

Tüdrukul on alles ka vanaema käest sünnipäevaks saadud raha. 
Seda raha ta kasutada ei taha.  
Liis kogub raha uue arvuti jaoks. 

Ema ütles, et Liisi soovid ajavad perekonna eelarve lõhki. 

9.  Vasta küsimustele.

1. Kuhu Liis enne kooli algust veel minna tahab?
2. Mida Liis endale osta tahab?
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10. Arutlege klassis.

1. Mida tahtis ema öelda sõnadega „ajab eelarve lõhki“?
2. Miks ei saa Liis kõiki enda soove korraga täita?

11. Aita Liisil otsustada, kuidas saab raha säästa. 
 Tõmba ring ümber tegevustele, mida saab teha tasuta. 

1.  Liis tahab sõbrannaga pühapäeval midagi põnevat teha. Neil on 
sellised mõtted: 

	 	 minna kinno
	 	 minna bowlingʼut	mängima
	 	 minna kodu lähedale parki või metsa jalutama.

2.  Liis ja Kadri käisid jalutamas ja pärast seda tahtsid süüa. Neil on 
valida: 

	 	 minna Liisi vanaema juurde sööma
	 	 osta poest saiakest ja limonaadi
	 	 minna kohvikusse kooki sööma. 

     Loe ja jäta meelde.

•	 Inimese vajadused on tervislik toit, riided, soe kodu, 
transport. 

•	 Inimese soovid on maiustused, kinopiletid, arvutimängud, 
tahvelarvuti, kõige uuem nutitelefon jne. Inimene saab 
hakkama ka ilma nendeta.
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6.3. Raha hoidmise viisid: hoiukarp, pank.  
Raha kogumine.

1.  Arutlege klassis.

1. Miks on vaja raha koguda?  
Põhjenda. 

2. Kas sina kogud raha?  
Mille jaoks?

3. Kus sina raha hoiad (pangas, hoiukarbis)?

     2. Loe.

Raha kogumise põhjuseid on erinevaid: 
	 ootamatud kulutused (kellegagi juhtub peres midagi ja on vaja 

tasuda ravimite kulu; nt pesumasin või külmkapp läheb katki või 
on vaja tasuda remondi-kulud)

	 midagi on vaja osta, aga kohe ei ole piisavalt raha (nt kogutakse 
auto, arvuti või mõne kodumasina ostuks). 

Raha hoidmiseks on kaks võimalust: kodus või pangas. 

Kodus
Rahakotis ja kodus hoiukarbis on sularaha.  
Eestis on sularahana kasutusel euro.  
Mõnes kohas on sularaha väga vajalik.  
Sularahaga saab ostu eest tasuda laatadel (nt koolilaat) ja turul. 
Kodus on mõistlik hoida väikseid summasid.  
Sa saad panna poes järele jäänud sendid hoiukarpi. 
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Pangas
Enamik inimesi hoiab raha pangas.  
Pangas hoitakse pigem suuremaid summasid.  
Pangas on inimesel konto.  
Panga-kontole kantakse inimese palk.  
Kontolt on võimalik näha, mitu eurot sul pangas on.  
Selleks kasutavad inimesed panga-kaarti.  
Panga-kaardiga saab panga-automaadist sularaha välja võtta ja 
maksta.

3. Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Miks on vaja raha koguda?
2. Kuhu saab raha koguda?
3. Kus sularaha on vaja?
4. Kuidas panka kontole raha juurde tuleb?

4. Arutlege klassis. 

1. Miks on kodus mõistlik väikseid summasid hoida?
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7. inimene ja teave

7.1. TV-kava

1. Tutvu saatekavaga. 

Laupäev, 19. detsember

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3
8.00 Laste-saade 

„Buratino  
tegutseb jälle“

8.00 Multifilm 
„Jääaeg“

8.15 Multifilm  
„Tom ja Jerry“

8.45 Mängu-film 
„Lume- 
kuninganna“

9.30 Multifim 
„Maša ja karu“

9.00 Lastesaade 
„Jänku-Juss“

10.00 Loodus-saade 
„Osoon“

10.30 Liiklus-saade 
„Stop“

9.45 Kodusaade 
„Nurgakivi“

10.30 Aiandus- 
saade  
„Aed korda!“

11.00 Ilusaade  
„Ilu sõnum“

10.45 Muusika- 
saade „Aasta 
2018 parimad 
videod“ 

11.30 Meele- 
lahutus-saade 
„Eesti otsib 
super-staari“ 
kordus

12.00 Teadus-saade 
„Mis? Miks? 
Kuidas?“

12.00 Ajaloo-saade 
„Vana aja  
asjad“

13.00 Mängu-film 
„Üksinda  
kodus“ kordus

13.15 Põnevik  
„Visa hing“ 
kordus

13.00 Draama  
„Meie aasta“
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2. Vasta küsimustele saatekava põhjal.
 Kirjuta vastus joonele. 

1. Mis on Kanal 2 eetris kell 12.00?

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………................................

2. Mis on Kanal 3 eetris kell 8.15?

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………................................

3. Mis kanalil on saade „Osoon“?

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………................................

4. Mis tuleb pärast „Maša ja karu“	multi-filmi?

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………................................

5. Mis kell on põnevik „Visa hing“?

 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...

 ……………………………………………………................................
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3.  Loe lauseid. 
 Otsusta saatekava põhjal, kas lause on õige (Õ) või vale (V). 
 Paranda valed laused. 

1. „Lumekuninganna“ on uudiste-saade. (........)
 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

2. „Tom ja Jerry“ on eetris kell 8.15. (........)
 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

3. Kell	9.45	on	Kanal	3-s	mängu-film	„Üksinda	kodus“. (....)
 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

4. Põnevik „Visa hing“ on Kanal 2-s. (......)
 ……………………………………………………………………………

 …………………………………………………….................................

4.  Arutlege klassis.

1. Millest räägitakse saates „Aed korda!“?  
Kellele võiks see saade meeldida?  
Põhjenda. 

2. Millest räägitakse saates „Stop“?  
Kes sinu peres seda võiks vaadata?  
Põhjenda.
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5.  Uuri saate-kava. 

	 Tõmba kollane joon alla nendele saadetele, mida kunagi näinud 
oled. 

	 Tõmba roheline joon alla nendele saadetele, mida sina vaadata 
tahaksid. 

6.  Kirjuta, mis saateid sina näha tahaksid. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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7.2. Pilt-teatmeteosed, internet:  
kooli kodulehekülg (teabeallikate kasutamine)

Mõnikord on kiiresti vaja leida infot mõne toote, asutuse, ürituse jms 
kohta. Kiire ja lihtne viis seda teha on kasutada interneti abi. 

1. Tuleta meelde, mis kutse-kool asub sinu koolile kõige lähemal. 
 Leia see kool Eesti kaardilt.
 Tee selle linna peale sinine X. 

Räpina

	 Ava sinu koolile lähima kutse-kooli kodu-lehekülg.  
Kirjuta 4 ametit, mida seal koolis õppida saab. 

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................
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2. Töö arvutis.  
 Ava enda kooli kodu-lehekülg. 

1. Sa tahad enda sõbraga pärast kooli kokku saada.  
Sõber lubas tulla sinu kooli juurde sulle vastu.  
Sa ei tea peast oma kooli aadressi.  
Leia kooli kodu-leheküljelt kooli aadress.  
Kirjuta see lünka. 

 Minu kooli aadress on 

 ……………………………………………………................................

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………

2. Kevad-kontserdi päeval pead sa kooli minema hiljem kui tavaliselt. 
Sa unustasid, mis kell koolipäev algab ja lõppeb.  
Leia kooli-koduleheküljelt klassi-juhataja meili-aadress. 

 Minu klassijuhataja meiliaadress on  

 ……………………………………………………................................

 ……………………………………………………………………………

2.1. Arutlege klassis. 

1. Kas leidsid info kergesti? Põhjenda. 
2. Milleks on koolile vaja kodu-lehekülge?
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3. Töö arvutis.

Teie klassil on plaanis kevadel Saaremaale reisile minna.  
Selleks, et sinna reisida, peaksid sa teadma, mida põnevat seal 
vaadata on. 
	 Leia internetist 4 vaatamis-väärsust Saaremaal.
 Kirjuta need joonele. 
 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………................................

 ……………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………
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7.3. Reklaam 

     1. Loe. 

Reklaam on ürituse, toote või teenuse tutvustus.  
Selle eesmärk on meelitada inimesi mingit asja ostma või üritusel 
osalema.  
Näiteks on reklaam ka kooli jõulupeo plakat.  
Toodete reklaami eesmärk on toote kohta infot anda ning neid müüa. 

Reklaame võid kohata igal pool enda ümber.  
Reklaami näed televiisorist, kuuled raadiost, näed ajalehes/ajakirjas. 
Samuti on palju reklaami linna peal (plakatid, kuulutused, ekraanid). 
Plakateid ja kuulutusi võid näha ka kooli teadete-tahvlil. 

2.  Vasta küsimustele teksti põhjal. 

1. Mis on reklaam?
2. Mis on reklaami eesmärk?
3. Kus võid näha reklaame?  

Nimeta 3 näidet. 

     3.  Loe.

Kõike, mida reklaamis öeldakse või mis seal kirjas on, ei tasu 
uskuda.  
Reklaamid näitavad asju paremast küljest.  
Tihti kasutatakse reklaamis liiga palju kiitvaid sõnu. 
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 Näide reklaamist. 

Kas sa soovid võita  
KÕIGE UUEMAT ja SUPER-ÄGEdAT  

nuti-telefoni?

Osale loosis!

Auhinnaks on nuti-telefon, mis on … 

			ENNE-OLEMATULT hea kaameraga

			ÜLI-ÄGEDA välimusega

			SUPER-LAHEDA sisuga

KUIdAS SEdA ENdALE VÕITA?

LIHTNE!

HELISTA NUMBRILE ***!

Kõne hind 15.99

4 Kas reklaamis oli … 

	 täpsem info telefoni kohta (mark, mudel jne)?
	 täpsem info võitja väljaselgitamise kohta?

5. Arutlege klassis reklaami põhjal. 

1. Mida said reklaamist teada?
2. Mida peab võitmiseks tegema?
3. Kui palju kõne maksab?  

Kas see on kallis või odav?
4. Kas said reklaamist kõik vajaliku info?
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6. Vaata kooli teadete-tahvlit. 

Tee teadete-tahvlil ring ümber reklaamidele. 
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7. Uuri plakatit. 

Head kaas-õpilased!

Neljapäeval, 11. mail kell 16.00  
toimub kooli aulas

EMAdEPÄEVA  
KONTSERT

Esinevad lauljad, tantsijad, luuletuste lugejad. 

ÜLLATUSKÜLALINE!

Kontserdile on oodatud kõik õpilased ja nende vanemad. 
Pärast kontserti väike maiustuste laud. 

8.  Otsusta, kas väide on õige (Õ) või vale (V).

1. See on jõulupeo reklaam. (........)

 ………………………………………………………………………........

2. Emadepäeva kontsert toimub maikuus. (........)

 ………………………………………………………………………........

3. Kontsert toimub õues. (.......)

 ………………………………………………………………………........
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9.  Uuri emade-päeva kontserdi plakatit.
 Vasta küsimustele. 

1. Kellele on reklaam mõeldud?
 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

2. Kes kontserdil esinevad?
 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

3. Mis toimub pärast kontserti?
 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........

 ………………………………………………………………………........
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10. Rühmatöö. 
 Loe ürituste infot.
 Vali üks üritus ja koosta plakat, kus seda reklaamid.
 Näitena võid kasutada emade-päeva kontserdi plakatit.  

JÕULUPIdU
	 aeg: 17. detsember kell 16
	 koht: kooli aula
	 esinejad: tantsijad, lauljad, näitlejad
	 jõuluvana

MARdIPÄEVA ÜRITUS
	 aeg: 10. november kell 12.30
	 koht: kooli võimla
	 selga kostüümid
	 mardipäeva-teemalised etteasted
	 parimatele kostüümidele auhind
	 erinevad sport-mängud
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