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1.8. 

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  

 Vaata pilti.

paremini tundma õppida. 

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. 

8. 

9. 
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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.


