
KES ON MEIE EMA? 
Leelo Tungal 

  

Koristaja on me ema - 

kraamib tube, kraamib kööki. 

Samal ajal kokk on tema - 

kogu perele teeb sööki. 

Ärkad vahel enne koitu, 

märkad: ema keedab toitu! 

  

Veel on ema õpetaja - 

koos meil tähed selgeks saavad. 

Ema arstki on, kui vaja - 

ravib terveks muhud - haavad. 

Kui me grippi jäime talvel, 

istus öösitigi valvel... 

Ema õmblejaks on meile - 

uued pluusid temalt saime, 

vanad puhtaks pesti eile - 

ema oli pesunaine. 

Peseb - kraamib päeval - öölgi - 

on meil virk ja väle ta. 

Peale selle käib ta töölgi, 

aga kus - ei mäleta...  



Kirjuta tabelisse, missugused ametid on emal luuletuse järgi kodus ja mida 
teeb? 

AMET MIDA TEEB? 

  

  

  

  

  

  

 

Mis sulle oma ema juures kõige rohkem meeldib? 

………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

 

Kuidas sa üllatad oma ema emadepäeval?  

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

JOONISTA OMA EMA! 

 

 

 

 

 

 

 



PAI LAPS 

 

MA JUTUSTAN LAPSEST, KES OLI NII PAI, 

JA MIS SELLEST PAIST SIIS ÚKSKORD SAI. 

 

 SEE LAPS MITTE IIAL EI VAIELNUD VASTU, 

 TA AINULT KIKIVARVUL ASTUS, 

 TA ÚLELIIA EI PÄRINUD 

 EGA PLIIATSIOTSA NÄRINUD. 

  SEE LAPS MITTE IIAL EI RÖÖKINUD 

  EGA ENDAST VÄIKSEMAID NÖÖKINUD.  

SEE LAPS RÄÄKIS AINULT SOSINAL, 

TA SAIAST EI NOOLINUD ROSINAID. 

  EI OLNUD TA KUNAGI SUURTEL JALUS, 

  TA MUUDKUI VABANDAS, TÄNAS JA PALUS. 

TEMA PÄEV, NAGU KELLAVÄRK TIKSUS, 

TA TEGI TUNNIS KUUSKÚMMEND NIKSU. 

 



TA OLI KÕKIDEST KÕIGE PAIM, 

JA ON SEE TÕSI VÕI ON SEE LAIM, 

 MA KUULSIN,  

 ET TA SULAS ÄRA KUI VÓI 

 JA ET KIISU TA LÓPUKS ÄRA SÓI.  

 

Raamatust ”Seitsme peaga poiss”, kirjanik Ira Lember 

VÄRVI NELINURGAD, MLLES ON LUULETUSES OLEVAD SÕNAD?  

ÜLELIIA 
     

EI VAIELNUD 
 

 

 

 

 

KIRJUTA SÕNU, MIDA PAI LAPS VÕIKS ÖELDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSINAL 
 

KELLAVÄRK 
 

KIKIVARVUL  
 

NÖÖKINUD 
 

ROSINAID 
 

JALUS 
 

KUUSKÜMMEND 
 

EELMISEL 
 

ÜLEEILE 
 

KAKSKÜMMEND 
 

KUTSU 
 



PAHUR POISS 

ÙKS TEINE LAPS AGA OLI PAHUR, 

TA MILLEGAGI EI OLNUD RAHUL. 

SEE LAPS EI OSANUD ILUSAID SÓNU 

JA VÄIKSEMATE KIUSAMISEST TUNDIS TA MÓNU. 

KÓIK MÄNGUASJAD TA KATKI TEGI 

JA LIIVAKINDLUSED POMMITAS SEGI. 

EI KUULANUD SÓNA TA MITTE ÚKS TERA 

JA TORKAS KÓIKI KUI OKASKERA. 

OH, ÚLDSE SEE LAPS OLI PÄRIS HUKAS. 

SIIS JÄRSKU ÚKS ON TAL VÓTTIS TUKAST 

NING, JALAD EES,     

LILLEPOTTI TA PISTIS 

  JA PAHURA LAPSE  

    KAKTUSEKS RISTIS. 

Raamatust ”Seitsme peaga poiss”, kirjanik Ira Lember 

 

 



Aita pahurat poissi! 
Kirjuta, mida ta peaks tegema, et saada heaks poisiks! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIINU JA TAAVI 

Ellen Niit 

 

Triinu ja Taavi on kaksikud. Neil on kahepeale üks sünnipäev. Neil on ka 

üks ema, üks isa, üks kodu ja üks perekonnanimi. Nende perekonnanimi 

on väga ilus. Nende meelest on see kõige ilusam perekonnanimi 

maailmas: Tammik. 

See nimi on kõige ilusam sellepärast, et see on nende oma. Ja tore on 

see nimi ka selle poolest, et see on suvel roheline ja sügisel tõrusid täis.  

Vasta küsimustele: 

1.  Kes on Triinu ja Taavi?  

2.  Miks neil on kahepeale üks sünnipäev? 

3.  Mis on Triinu ja Taavi perekonnanimi?  

4.  Miks on see nimi kõige ilusam? 

  

Mis on sinu perekonnanimi?  

Missuguseid perekonnanimesid on veel sinu suguvõsas? 
(vanaemal, vanaisal, tädil, onul ja teistel)  

 

  



TRIINU JA TAAVI PERE 

Ellen Niit 

 

 

Triinu ja Taavi ema on kõige parem ema ja isa jälle kõige parem isa 

maailmas. Sellepärast ei saa nende ema ja isa kunagi ühegi teise ema 

või isaga segamini minna. Isegi väikevend Teet tunneb nad juba kaugelt 

ära ja hõiskab heleda häälega: ”Emm-emm! Iss-iss!” 

Siis võtab isa Triinu ühe põlve peale ja Taavi teise põlve peale ja ema 

võtab Teedu sülle, sest Teet on alles tilluke. Ja siis nad ongi kõik koos: 

Kaarel Tammik, Kaarin Tammik, Triinu Tammik, Taavi Tammik, Teet 

Tammik. Et Teedul on ka perekonnanimi, see ajab päris naeru peale. 

 

Lõpeta laused. 

Triinu ja Taavi ema on .......... 

Ema nimi on .......... 

Triinu ja Taavi isa on ………. 

Isa nimi on ….. 

Teet on Triinu ja Taavi ........ 

  

Joonista pilt oma perest.  



TRIINU JA TAAVI EMA 

Ellen Niit 

 

Triinu ja Taavi ema on ilus. Emad on kõik ilusad, aga eriti ilus on igaühe 

oma ema. 

Triinu ja Taavi ema oli alguses hulk aega ainult Triinu ja Taavi ema. Teedu 

emaks hakkas ta hoopis hiljem. Teedu ema on ta olnud ainult ühe aasta, 

aga Triinu ja Taavi ema tervelt seitse aastat. Sellepärast on ta Triinu ja 

Taavi ema tunduvalt rohkem kui ükskõik kelle teise ema. Ja Teedu ema 

on ta ka iga päevaga ikka rohkem. 

Triinu, Taavi Ja Teedu emal on ilusad punased juuksed. Need on orava 

värvi ja rebase värvi ja natuke kastanimunade värvi. Triinu ja Taavi on 

uhked, et neil on emaga ühtemoodi juuksed.  

Triinu ja Taavi emal on veel ilus lahke hääl. Triinu ja Taavi tulevad kui 

traavlid*, kui ema neid rõdu pealt hüüab. 

*traavel (kui on üks), traavlid (kui on mitu)- hobused, kes jooksevad kiiresti 

  



Vali lausele õige lõpp.  

Triinu ja Taavi ema on inetu / ilus. 

Ta on olnud Teedu ema 1 aasta / 2 aastat. 

Triinu ja Taavi ema on ta olnud 8 aastat / 7 aastat. 

Ema juuksed on pruunid / punased. 

Triinu, Taavi ja Teedu ema hääl on ilus ja lahke / kole ja kuri. 

 

Lõpeta laused oma emast: 

Minu ema nimi on…………… 

Ta on olnud minu ema ...... aastat. 

Tema juuksed on …. ………… 

Minu ema hääl on ……………… 

Kodus minu ema ………………. 

Koos me ………………………. 

 

JOONISTA PILT OMA EMAST! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIINU JA TAAVI ISA 

Ellen Niit 

 

Triinu ja Taavi isa on papi ja mammi poeg. Mammi ütleb sageli papile; 

”Kuule, poisi jaoks tuleks kurke sisse teha. Talle need hapukurgid nii väga 

maitsevad.” 

Või jälle: ”Poisile tuleks purk õunamoosi saata.” 

See poiss pole siis sugugi Teet ega Taavi. See on hoopis isa. 

Isa on veel memme ja taadi väimees*.  

Taat ütleb tihtipeale memmele: ”Las selle asja otsustab väimeespoeg*. 

Tema on mõistlik inimene.” 

Triinul ja Taavil on hea meel, et isa on mõistlik inimene. Mõistlike 

inimestega on mõnus asju ajada. 

Isa on veel ema mees. Ema ei ütle kunagi ”minu abikaasa”, nagu ütles 

tädi Linda onu Joosepi kohta. Ema ütleb kas ”meie isa” või ”minu mees” 

või siis lihtsalt Kaarel. 

 

*väimees, väimeespoeg- nii ütlevad naise vanemad oma tütre mehe kohta 

  

  



Vali lausesse õiged sõnad.  

Triinu ja Taavi isa on    papi ja mammi poeg / memme ja taadi      poeg. 

Isale     meeldivad / ei meeldi      hapukurgid. 

Triinu ja Taavi isa       on / ei ole      mõistlik mees. 

Triinu ja Taavi isa on ema        mees / vend. 

Isa nimi on      Toomas / Kaarel. 

Ema ütleb isa kohta      minu abikaasa / minu mees. 

  

Joonista oma isa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIINU JA TAAVI VANAVANEMAD 

Ellen Niit 

 

Triinu ja Taavi on kaksikud ja neil on kaks vanaema ja kaks vanaisa. Aga 

ega nende vanaemad ja vanaisad sellepärast veel kaksikud ole. Hoopiski 

mitte! 

Kuid nad ei ole ka üksikud, sest vanaema ja vanaisa käivad alati kahekesi 

ja vanaema ja vanaisa jälle omakorda kahekesi. Ja igaühte neid hüütakse 

isemoodi. 

Triinu ja Taavi emaema kutsutakse memmeks. 

Triinu ja Taavi emaisa kutsutakse taadiks. 

Triinu ja Taavi isaema kutsutakse mammiks. 

Triinu ja Taavi isaisa kutsutakse papiks. 

Muidu see asi tõesti ei klapiks. Nad läheksid lihtsalt segamini, papi taadiga 

ja mammi memmega ja mammi ja papi memme ja taadiga ja memm ja 

taat papi ja mammiga. 

Ühenda õigesti! 

1.    emaema                                                papi 

2.    emaisa                                          mammi 

3.    isaema                                                  taat 

4.    isaisa                                                 memm 

 Kuidas kutsud sina oma vanaema ja vanaisa? 

  



Kutsikas 

Ellen Niit 

 

Triinu ja Taavi tõid endale naabri Kalle käest kutsika. Kutsikas oli pisike 

kui püksinööp ega osanud veel haukuda. 

”Niuts-niuts”, tegi kutsikas ja vänderdas mööda põrandat. 

Tal olid pehmed tötsakad käpad ja saba kui sipstükk. 

Triinu kallas kutsule topsi sisse piima, tõstis kutsu topsi juurde ja pistis ta 

nina piima sisse. 

”Surts! Surts!” aevastas kutsu ja hakkas limpsima. 

”Kiisu, kiisu!” hõikas tilluke Teet. 

”Ei ole kiisu,” õpetas Taavi. ”On hoopis kutsu! On väike auh-auh.” 

Teet on veel pisike. Pisikesel võivad koerad ja kassid segi minna küll. Eriti 

kui need on pisikesed. 

  

  



Leia jutust kutsika kohta sobivad sõnad ja kirjuta. 

 

oli pisike kui ……………………………………… 

ei osanud ………………………………………… 

tegi ……………………………………………….. 

aevastas …………………………………………. 

käpad olid ………………………………………... 

saba oli kui ………………………………………. 

 

Kas sinul on koer?  

Kui on, siis kirjuta temast.  

Kui ei ole, siis mõtle, missugune ta võiks olla, mida te koos teeksite.  

Kirjuta 5 lauset. Ära unusta, et lause algab suure algustähega ja lause 

lõpus on punkt.  

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUIDAS TEKKIS USSISOO? 

 

Ükskord ussid       

tahtsid minna  

külastama Paide linna

  

  Igaüks sai selga pambu, 

  ühel oli kompass hambus. 

Vingerdasid vinka- vonka,     

maanteed mööda sinka- sonka.  

 Varsti väsis kõige noorem, 

 sest tal seljas raske koorem. 

 Teine ussipoju pillis, 

 ütles, et on varbad villis. 

 Kolmas kaebas kõhuvalu, 

 neljas veidi puhkust palus. 

   Ühel nõul siis lõpuks ussid 

     ootama jäid liinibussi. 

     Kuid neil plaan läks puha luhta- 

     nägi usse bussijuht ja 

     otsekohe gaasis lisas. 

  Rahvas aga „Ussid!” kisas. 



Ema sesima jäi jäi kui sammas, 

vihast tilkus mürgihammas. 

Mürki täis läks ussisugu,     

et neist nõnda peeti lugu.   

Polnud enam isu minna 

külastama Paide linna.  

 

 Üle tee nad sinka- vonka 

 vingerdasid, vinka- vonka. 

 Sahistasid läbi rohu, 

 kuni lõpuks jõudsid sohu. 

Ussiema ütles: „Soo! 

Sellest soost saab Ussisoo!” 

   

Ira Lember  

 
 

       

     
 http://www.turbaliit.ee/wp-content/uploads/2018/06/M%C3%A4nnik%C3%A4rve-3.07.07-006-1.jpg 

 
  

 

  PAIDE 

http://www.turbaliit.ee/wp-content/uploads/2018/06/M%C3%A4nnik%C3%A4rve-3.07.07-006-1.jpg


ÜLESANDED 

 

VASTA KÜSIMUSTELE! 

 

1. kes läksid linna? 

2. mis linna oli neil soov minna? 

3. miks nad vajasid puhkust? 

4. millega otsustati edasi minna? 

5. kas see õnnestus? 

6. miks Ussiema vihastas? 

7. kas ussid jõudsid linna?  

7. missuguse otsuse Ussiema lõpuks tegi? 

 

PROOVI LUULETUST JUTUSTADA! 

 

MIDA SA USSIDEST TEAD? 

JOONISTA ERINEVAUD USSE!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajameelne kassipoeg 

Autor: Iisak Kipnis 

    

  Kord hommikul ärkas kassipoeg ja tahtis süüa. Ta jooksis     

perenaise juurde, aga äkki unustas, kuidas kassikeeles 

küsida  süüa. Perenaine ei saanudki aru, miks kassipoeg oli tulnud tema 

juurde ja kaasipoeg jooksis nutuga õue. 

 

Õues ta nägi hobust.     

„Miks sa nutad?“ küsis hobune.     

„Ma nutan sellepärast, et tahan väga süüa,“ vastas 

kassipoeg, „aga olen unustanud, kuidas küsida.“     

„Ole mureta ja ära nuta,“ rääkis hobune, „ma 

õpetan sind, kuidas tuleb küsida.  Ütle:“Iha–haa!“, ja sulle antakse süüa.“ 

 „Mis sa nüüd! Kassipojad ei hirnu.“ 

Kassipoeg jooksis veelgi suurema nutuga edasi. 

 

    Aasal kohtas ta  lehma. 

   „ Miks sa nutad?“ küsis lehm. 

   „Ma nutan sellepärast, et tahan väga süüa,“ vastas      

kassipoeg, „aga olen unustanud, kuidas küsida.“ 

    „Ole mureta ja ära nuta,“ – rääkis lehm, „ma õpetan sind,  

kuidas tuleb küsida. Ütle:“Muu–uu!“ ja sulle antakse süüa.“ 

     „Mis sa nüüd! Kassipojad ei ammu. Nad küsivad 

teistmoodi,“ ütles kassipoeg ja jooksis         edasi. 

 

  Lammas kuulis kassipoja nuttu ja küsis: 

„Miks sa nutad, kassipoeg?“ küsis lammas. 

„Ma nutan sellepärast, et tahan väga süüa,“ vastab  

kassipoeg, „aga olen unustanud, kuidas küsida.“ 

„Lähme, ma õpetan sind,“ ütleb lammas. „Ütle:“Mää–

ää!“ ja sulle antakse süüa.“ 

„Ei, ei!“ karjus kassipoeg vastu, „ainult lambad määgivad, kassid küsivad 

teistmoodi.“ 

Ja ta jooksis tagasi maja poole. 



Aia ääres nägi kassipoeg valget kana. 

„Miks sa nutad, kassipoeg?“ küsis kana. 

 „Ma nutan sellepärast, et tahan väga süüa,“ vastas 

kassipoeg, „aga olen unustanud, kuidas küsida.“ 

„Kohe sulle antakse süüa. Ütle vaid: “Ka–ka–kaa!“,“ ütles 

kana. 

„Ei, mis sa nüüd! Kassid ei kaaguta!“ valas kassipoeg 

pisaraid, „aga kuidas nad küsivad, ma unustasin.“ 

Ja jooksis edasi. 

 

Nüüd tuli tarest must kõuts ja ütles: 

„ Ainult mina oskan sulle öelda, kuidas tuleb 

näljasel kassipojal küsida süüa: mine kööki 

perenaise juurde, ta just praegu kurnab piima. Ja 

ütle“näu- näu!“ “ 

„ See on juba õige jutt!“ läks kassipoeg 

rõõmsamaks, „nii tulebki küsida!“ 

 

Ta jooksis kööki perenaise juurde ja hakkas haledalt paluma: 

„Näu! Näu!“ 

Perenaine sai kohe aru, et kassipoeg on näljane. 

„Vaeseke! Miks sa vaikisid terve päev, et tahad süüa?“ 

 

Ja perenaine kallaski kassipojale piima. Kassipoeg jõi kogu piima ära ja 

ei unustanud enam kunagi, kuidas tuleb paluda, kui tahad süüa. 

„Näu!“ kordas kassipoeg, „Näu!“ 

 

  



KUS TOIMUB TEGEVUS? 
 

kassi ja perenaise toas                metsa ääres maja juures  metsas 
 

õues linna tänaval aasal  aia ääres        mere rannal 

 
LEIA TEKSTIST, KUIDAS LOOMAD KASSIPOEGA  ÕPETASID? 
MIKS? 
 
Kana _________________________ , sest ta _________________________ .  
 
Hobune ______________________ , sest ta __________________________ . 
 
Lehm ________________________ , sest ta __________________________. 
 
Lammas _____________________ , sest ta __________________________ .  
 
Must kas ____________________ , sest ta ___________________________ .  
 
 

ÜHENDADES SILBID SAAD ERINEVATE KODULOOMADE JA -
LINDUDE  NIMETUSI. KIRJUTA NEED JA TõMBA VÄRVILINE JOON 
ALLA MUINASJUTU TEGELASTELE.  
 
 
lam     ________________ 
 
ho  ga   ________________ 
 
kõuts  si   ________________ 
 
ka  bu  ne ________________ 
 
kas  kun   ________________ 
  
kut  mas  poeg ________________ 
 
si  bu   ________________ 
 
ti  nas  kas ________________ 
 
kal  na   ________________ 
 
lehm  si   ________________ 
 
kukk     ________________ 
 
oi     ________________ 
 



KUIDAS PEAB HÜÜDMA? 

 

 Kukk lendas aia peale ja 

hüüdis: 

 „Kikerikii!” 

 Teine kukk hüüdis vastu: 

 „Kukeleegu!” 

 „Valesti hüüad,” ütles   

  esimene kukk.  „Kikerikii!” 

                 „Ise hüüad valesti,” ütles teine kukk. „Kukeleegu!” 

 

Konn kraavikaldal kuulis kukkede hüüdmist pealt. 

„Kumbki teist ei hüüa õigesti,” ütles ta  

„Õige hüüdmine käib sedaviisi: kvaak,       

kvaak, kvaak!” 

 

 „Pole tõsi,” ütles teine konn. „Õige hüüdmine käib           

hoopis teisiti: krooks, krooks, krooks!” 

 

 

 

Vares maja katusel kuulis seda kõike pealt ja hüüdis: 

   „Vale puha, vale puha! Mitte krooks, vaid hoopis    

kraaks! Mitte krooks, vaid  hoopis kraaks! Kraaks, 

    kraaks, kraaks!” 

 

 

Vahepeal oli ka teine teine vares metsa poolt     

lähemale lennanud. 



„Valesti hüüad!” hüüdis ta nüüd. „Kuulake kõik, 

kuidas õigesti tuleb hüüda: vaak, vaak, vaak, 

vaak!”  

 

 

„Kikerikii” hüüdis selle peale esimene kukk. 

„Kukeleegu!” hüüdis teine. 

 

Jutuke on Eno Raua raamatust „Kuidas peab hüüdma?” 

 

Mida arvad sina? Kes hüüdis õigesti? 

Ühenda, kes kuidas hüüab? 

 

Kvaak- kvaak    VARES  

 Kukeleegu! 

Kikerikii!    KONN  

 Kraaks- kraaks!    

Vaak- vaak!    KUKK  

 Krooks- krooks! 

 

Värvi pildid! 

Kirjuta iga juurde õige nimetus! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KES ON KASSIPOEG? 

Eno Raud 

Ühel päeval läks kassipoeg välja kõndima ja sai teiste loomalastega 

kokku. 

"Kes te küll ometi kõik olete?" küsis kassipoeg teiste loomalaste käest. 

"Mina olen varss," ütles varss. 

"Mina olen vasikas," ütles vasikas. 

"Mina olen tall," ütles tall. 

"Mina olen põrsas," ütles põrsas. 

"Mina olen kutsikas," ütles kutsikas. 

"Väga tore tuttavaks saada," ütles kassipoeg. 

"Tõesti tore," ütlesid teised loomalapsed. "Aga kes sa ise oled?" 

"Mina olen kassipoeg," ütles kassipoeg. 

"Seda muidugi," ütlesid teised loomalapsed. " Eks me ju kõik ole kellegi 

pojad. Varss on hobusepoeg ja vasikas on lehmapoeg ja tall on 

lambapoeg ja põrsas on seapoeg ja kutsikas on koerapoeg. Kuid kes sa 

ikka ise päriselt oled?" Seda kassipoeg ei teadnud. Ta jooksis ruttu 

tuppa kassiema juurde. 

"Ütle, kes ma päriselt olen?" küsis ta kassiema käest. 

"Sa oled kassipoeg," ütles kassiema. 

"Seda muidugi," ütles kassipoeg. "Eks ju kõik ole kellegi pojad. Kuid kes 

ma ikka ise päriselt olen?" 

"Sa oled päriselt ainult kassipoeg," ütles kassiema. 

"Sellest pole midagi. Kui sa suureks kasvad, siis saab sinust ikkagi tubli 

kass." 

"Kas tõesti?" oli kassipoeg üllatunud. 

"Loomulikult," ütles kassiema. "Varsast saab hobune ja vasikast saab 

lehm ja tallest saab lammas ja põrsast saab siga ja kutsikast saab koer. 

Aga sinust saab tubli kass." 

Kassiema jutu peale muutus kassipoeg rõõmsaks. Ta jooksis kiiresti õue 

tagasi ja rääkis ka teistele loomalastele, et temast kõigele vaatamata 

ükskord ikkagi tubli kass kasvab. 

 

Jutt on raamatust ”Kuidas peab hüüdma”, autor Eno Raud 

 



 

 

 

Ülesanded 

1. Leia tekstist kõik loomad 

 

2. Kes on kelle järglane? Ühenda joonega. 
 

 

 vasikas   koer   

 tall   hobune 

 kassipoeg  siga 

 põrsas   lammas 

 varss   lehm 

 kutsikas   kass 

  



KES ON KELLE POEG? Kirjuta pildi alla, kes on kes ja ühenda. 

                                                           

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

                                                    

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

                              

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

                                  

………………………………  …..…………………………… 

                                  

………………………………  ………..……………………. 

                             

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



Koera haukumine 

      Koer valvas öö otsa hoolega maja ja heitis alles siis magama, kui 
päike tõusis. 

      Hommikul tulid laudast välja lehm, siga ja lammas. Nad märkasid 
koera õuel magamas ja astusid ema juurde. 

     ”Ammuu!” ütles lehm koerale. ”Tere hommikust!” 

     ”Röh- röh,” ütles siga. ”Hommikust jah.” 

     ”Mää,” ütles lammas.  

     Koer küll kuulis seda kõike läbi une, aga oli nõnda väsinud, et ei teinud 
teist nägugi. 

    ”Ammuu,” ütles lehm. ”Missugune ebaviisakus!” 

    ”Röh- röh,” ütles siga. ”Just nagu tummaks jäänud!” 

    ”Mää,” ütles lammas.  

    Koer lõi silmad korraks lahti, keeras aga kohe teise külje ja magas 
edasi. 

   ”Ammuu,” ütles lehm. ”Igavene seanahavedaja!” 

   “Röh- röh,” ütles siga. “Igavene lambapea!”   

   ”Mää,” ütles lammas. 

    Nüüd ajas koer end istuli, haigutas korra ja hakkas siis seletama: ”Auh- 
auh- auh- auh….” 

   Selle peale aga tormasid lehm, siga ja lammas hirmuga õuelt minema. 
Alles kaugel karjamaal jäid nad lõpuks seisma. 

   ”Ammuu,” ütles lehm. ”See koer ei mõista ju mõistliku looma moodi 
rääkidagi.” 

   ”Röh- röh,” ütles siga. ”Haugub nagu koer.” 

   ”Mää,” ütles lammas.  

Jutuke on raamatust ”Kuidas peab húúdma?”, kirjanik Eno Raud 

Selles jutus on sageli sõna ütles. 

Proovi juttu lugeda nii, et kasutad ütles asemel mõnda muud samatähenduslikku 

sõna. 

Vali siit sobiv: tervitas, teretas, määgis, pahandas, torises, ühmas, pahandas, 

käratas, nähvas 



Kes on selle loo tegelased? 

Kirjuta iga looma nimetus ja tõmba ring ümber neile, kes on loo 

tegelased. 

           

…………………………….           …………………………… 

         

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

          

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

 

 

 



KULDNOKK 

Rein Saluri raamatust „Linnud“ 1981 

Pärast pikka talve on kuldnokk äkki kohal ja kuulutab, et kevad on tulnud. See on kena 

pilt, kui kuldnokk raagus puuoksal tiibu saputab ja laulab, nii e kõik teda kuulama 

jäävad. Talvel oli kuldnokk soojematel maadel, kus talle süüa jätkus. Kõik rändlinnud 

lendavad talveks meilt ära ja tulevad kevadel tagasi pesa ehitama ja poegi kasvatama. 

Mõnel soojemal talvel jääb aga kuldnokk meile talvituma. 

Kuldnokk teeb pesa vanade puude õõnsustesse. Kuna vanu puid kõigile ei jätku,  

teevad inimesed neile pesakaste. Kevadel tassib kuldnokk vana prahi pesakastist 

välja. Mõnikord on varblane kuldnoka pesakasti endale võtnud ja siis tehakse jõuga 

selgeks, kellele pesa jääb. 

Emalind muneb peasse neli või viis muna ja jääb neid hauduma. Kui pojad munast 

välja tulevad, läheb vanematel kiireks. Iga paari minuti tagant tuuakse poegadele 

putukaid ja tõuke. Kuldnokad aina vuristavad põlluserva ja pesa vahet. Lõpuks ronivad 

pojad pesast välja ning õpivad ise lendama. Nüüd tuleb palju linde parve kokku, ja kui 

lähedal on mõni sõstrapõõsas või kirsipuu, tehakse see marjadest tühjaks. Sügisel 

algabki inimeste ja lindude vahel sõda. Kevadel oli kena laulja ja usin putukahävitaja, 

nüüd aga äkki inimese vaenlane. Pannakse põõsastele küll võrke kaitseks peale, aga 

kuri ollakse kuldnoka peale ikka. 

Siis tuleb jälle talv ja külmal ajal läheb viha üle. Järgmisel kevadel ajame jälle kaela 

õieli ja kuulame rõõmuga kuldnoka laulu. Mõnikord on unustamine hea asi.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinnutoit.ee%2Faasta-lind-2021-

kuldnokk%2F&psig=AOvVaw0e9YlnE0mdZhJSjl7xgCma&ust=1614023463781000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAIQjRxqFwoTCLDA9Org--4CFQAAAAAdAAAAABAJ 

Kuldnoka lauluhääl https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinnutoit.ee%2Faasta-lind-2021-kuldnokk%2F&psig=AOvVaw0e9YlnE0mdZhJSjl7xgCma&ust=1614023463781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDA9Org--4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinnutoit.ee%2Faasta-lind-2021-kuldnokk%2F&psig=AOvVaw0e9YlnE0mdZhJSjl7xgCma&ust=1614023463781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDA9Org--4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flinnutoit.ee%2Faasta-lind-2021-kuldnokk%2F&psig=AOvVaw0e9YlnE0mdZhJSjl7xgCma&ust=1614023463781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDA9Org--4CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText


Tõmba joon alla õigele lause lõpule. 

     

Kuldnokk saabub meile        suvel. 

    kevadel. 

 

Talveks lendavad nad    lõunamaale. 

      

    põhjamaale. 

 

Oma pesa ehitavad kuldnokad  maja katusele. 

    vanade puude sisse. 

 

Sageli inimesed   ehitavad neile pesakaste. 

    ehitavad neile onne. 

 

Emalind muneb pessa   6–10 muna. 

    4–5 muna. 

 

Ema- ja isalind toovad poegadele  konni ja vihmausse. 

    putukaid ja tõuke.  

 

Kuldnokkadele maitsevad ka   marjad. 

    liha. 

 

Igal kevadel ootavad inimesed  kuldnokkade saabumist. 

    kohtumist kuldnokkadega. 

       

 

 

 



PÄÄSUKESED 

Rein Saluri järgi raamatust  „Linnud“ 1981 

Suitsupääsuke on meie rahvuslind. See tähendab, et ta on rahva lemmik. 

Meile meeldib tema kena vidistamine ja kiire lend ja  sõbralik olemine. 

Suitsupääsuke teeb sageli pesa loomalautadesse või pööningule. Ta ei 

karda inimest ja võib lahtisest aknast sissegi lipsata. Mõnikord on ta 

koguni kööki pesa ehitanud. Suitsupääsukese pesa on nagu savikauss. 

Tema sugulase räästapääsukese pesa on jälle nagu savist kera. Aga 

mõlemad toovad nokas pisikesi savitükke kohale ja mätsivad neid teiste 

plonnide külge. Kui head pesasavi pole lähedalt leida, võib kuivanud pesa 

hiljem maha kukkuda.  

Linnas pääsukesi ei ole, sest asfaldist nad pesa teha ei oska. 

Linnas lendab küll ringi musti pääsukese moodi linde, keda varem 

kutsutigi piiripääsukesteks. Tegelikult on need piiritajad. Nad pole isegi 

pääsukeste sugulased.  

Kaldapääsuke on küll päris pääsuke. Tema uuristab jõekalda või järve 

järsu mäenõlva sisse sügavad käigud ja teeb käigu lõppu pesa. 

Kõik pääsukesed lendavad hästi, sest nad püüavad putukaid otse õhust. 

Maast nad toitu ei korja. Mõnikord riivavad kiirel lennul vett ja võtavad 

lonksu juua. 

Kui ilmad on soojad ja putukaid palju, kasvavad pojad kiiresti suureks. Siis 

istuvad pääsukesed traatidel ja peavad koosolekut. Nende vidistamine 

traatidel on kindel märk, et suvi on lõppemas. Ja siis lendavad 

pääsukesed lõunamaale, kus on küllalt sooja ja süüa.  

  



Pääsukesed 

  SUITSUPÄÄSUKE 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuitsup%25C3

%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw0BU7XXeEqNGxX189BVl62g&ust=1614024697658000&s

ource=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICzjcnl--4CFQAAAAAdAAAAABAU 

    RÄÄSTAPÄÄSUKE  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A4%25C3%2

5A4stap%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw1RD48uB0aj4YTEDIESc3jo&ust=1614358984476000&s

ource=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi5_4XChe8CFQAAAAAdAAAAABAJ 

     KALDAPÄÄSUKE 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naturephoto-cz.com%2Fkaldapaasuke-

picture_et25398.html&psig=AOvVaw0S0Kb_7Y5OZhN28uGRMMCC&ust=1614024850195000&sour

ce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDg74jm--4CFQAAAAAdAAAAABAD 

  SUITSUPÄÄSUKE POEGI TOITMAS 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkodumaake.wordpress.com%2F2018%2F05%2F28%2

Fsuitsupaasuke%2F&psig=AOvVaw1rXyXV0PQRexagu3qKg_Rw&ust=1614359340899000&source=images&cd=

vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDlxrLDhe8CFQAAAAAdAAAAABAJ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuitsup%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw0BU7XXeEqNGxX189BVl62g&ust=1614024697658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICzjcnl--4CFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuitsup%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw0BU7XXeEqNGxX189BVl62g&ust=1614024697658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICzjcnl--4CFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FSuitsup%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw0BU7XXeEqNGxX189BVl62g&ust=1614024697658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICzjcnl--4CFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A4%25C3%25A4stap%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw1RD48uB0aj4YTEDIESc3jo&ust=1614358984476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi5_4XChe8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A4%25C3%25A4stap%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw1RD48uB0aj4YTEDIESc3jo&ust=1614358984476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi5_4XChe8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fet.wikipedia.org%2Fwiki%2FR%25C3%25A4%25C3%25A4stap%25C3%25A4%25C3%25A4suke&psig=AOvVaw1RD48uB0aj4YTEDIESc3jo&ust=1614358984476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi5_4XChe8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naturephoto-cz.com%2Fkaldapaasuke-picture_et25398.html&psig=AOvVaw0S0Kb_7Y5OZhN28uGRMMCC&ust=1614024850195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDg74jm--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naturephoto-cz.com%2Fkaldapaasuke-picture_et25398.html&psig=AOvVaw0S0Kb_7Y5OZhN28uGRMMCC&ust=1614024850195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDg74jm--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.naturephoto-cz.com%2Fkaldapaasuke-picture_et25398.html&psig=AOvVaw0S0Kb_7Y5OZhN28uGRMMCC&ust=1614024850195000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDg74jm--4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkodumaake.wordpress.com%2F2018%2F05%2F28%2Fsuitsupaasuke%2F&psig=AOvVaw1rXyXV0PQRexagu3qKg_Rw&ust=1614359340899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDlxrLDhe8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkodumaake.wordpress.com%2F2018%2F05%2F28%2Fsuitsupaasuke%2F&psig=AOvVaw1rXyXV0PQRexagu3qKg_Rw&ust=1614359340899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDlxrLDhe8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkodumaake.wordpress.com%2F2018%2F05%2F28%2Fsuitsupaasuke%2F&psig=AOvVaw1rXyXV0PQRexagu3qKg_Rw&ust=1614359340899000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDlxrLDhe8CFQAAAAAdAAAAABAJ


  PIIRITAJA  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Floomakaitse.eu%2Fkui-tahad-piiritajat-aidata-siis-

viska-ta-ornalt-

ohku%2F&psig=AOvVaw0NmxQwFuUkyLErbSmTOCxn&ust=1614359537282000&source=images&cd=vfe&ved

=0CAIQjRxqFwoTCPimzLrEhe8CFQAAAAAdAAAAABAO 

 

KUULA LINDUDE LAULMIST! 

SUITSUPÄÄSUKE https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=552 

RÄÄSTAPÄÄSUKE https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/ 

KALDAPÄÄSUKE https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText 

PIIRITAJA https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText 

 

Kelle lauluhääl meeldis kõige rohkem? Miks? 

Kas oskad ka ise mõnda järgi vilistada? Proovi!  

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Floomakaitse.eu%2Fkui-tahad-piiritajat-aidata-siis-viska-ta-ornalt-ohku%2F&psig=AOvVaw0NmxQwFuUkyLErbSmTOCxn&ust=1614359537282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPimzLrEhe8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Floomakaitse.eu%2Fkui-tahad-piiritajat-aidata-siis-viska-ta-ornalt-ohku%2F&psig=AOvVaw0NmxQwFuUkyLErbSmTOCxn&ust=1614359537282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPimzLrEhe8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Floomakaitse.eu%2Fkui-tahad-piiritajat-aidata-siis-viska-ta-ornalt-ohku%2F&psig=AOvVaw0NmxQwFuUkyLErbSmTOCxn&ust=1614359537282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPimzLrEhe8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Floomakaitse.eu%2Fkui-tahad-piiritajat-aidata-siis-viska-ta-ornalt-ohku%2F&psig=AOvVaw0NmxQwFuUkyLErbSmTOCxn&ust=1614359537282000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPimzLrEhe8CFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/taxonid=316&speciesid=552
https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/
https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText
https://www.loodusheli.ee/ET/loomaliigid/linnud/act=findText


LOOMADE KOOSOLEK METSAS 

 

Loomade kuningas kutsus kogu metsarahva koosolekule.  

Kõige kiiremini jõudsid kohale letu, pikk-kõrv, nudisaba, haavikuemand, 

välejalg ja kikk-kõrv.  

Seejärel tulid hiilides kanavaras, kavalpea ja reinuvader.  

Hallivatimees, metsakutsa, kriimsilm ja võsavillem lonkisid rahulikult 

metsa keskväljakule.  

Käbikuningas ja pähklinärija otsustasid vaadata ning kuulata pealiku 

juttu puuoksal istudes.  

Pikkade sammudega marssisid kohale sarvik ja metsauhkus.  

Kabris, kaber ja hirves jäid eemale kuusepuude varju, sest kartsid 

kriimsilma.  

Mesikäpp, päntajalg, laikäpp, metsasõnn, vanaläll, päts ja ott ei olnud 

veel talveunest õieti ärganud ning jäid hiljaks.  

Männiokste varjus istus vaikselt metsakiisu.  

Okaskera veeres kohale viimasena.  

Kutu ja metsanotsu saatsid teate, et on haigeks jäänud ja koosolekul ei 

osale.   

Koosolekust tahtsid osa võtta ka majavalvur ja hiirekelder, kuid neid 

polnud sinna kutsutud. 

  
http://s3.thingpic.com/images/yi/5DJ9qKJT9YDRax9hANwMFW4p.jpeg 

 

Jutu mõtles ja kirjutas Marika Koff  

  

http://s3.thingpic.com/images/yi/5DJ9qKJT9YDRax9hANwMFW4p.jpeg


Nuputa, kes olid need loomad, kes tulid koosolekule! 
Vasta küsimustele täislausetega kasutades loomade õigeid 
nimetusi. 
 

1. kes jõudis kohale viimasena? 

_____________________________________________________ 

2. kes otsustasid osaleda puu oksal istudes? 

_____________________________________________________ 

3. kes jõudsid kohale kõige kiiremini? 

_____________________________________________________ 

4. kes olid haigestunud? 

_____________________________________________________ 

5. kes lonkisid koosolekule? 

_____________________________________________________ 

6. kes tulid koosolekule hiilides? 

_____________________________________________________ 

7. kelle sammud olid pikad? 

_____________________________________________________ 

8. kes jäid puude varju? 

_____________________________________________________ 

9. kes istus vaikselt männiokste varjus? 

_____________________________________________________ 

10. kes kutsus kokku koosoleku? 

_____________________________________________________ 

11. kes soovisid veel koosolekust osa võtta? 

_____________________________________________________ 

Joonista siia loom, kes sulle meeldib kõige enam.  

 

 

 



PÕDER 

Paljudel metsavahelistel teedel on üles pandud märgid, et vaata ette, siit võivad 

põdrad üle tee käia. Ja nii suure loomaga nagu põder ei taha ükski autojuht kokku 

põrgata.  

Põtradel on metsas kindlad rajad nagu inimestelgi. Kui inimese ja põdra tee kokku 

saavad, siis pannaksegi teeservale märk. Inimese jaoks. Põdrale pole märki tarvis. 

Tema on kogu aeg nagunii ettevaatlik ja võib astuda nii vaikselt, et keegi teda ei kuule.  

Maanteel lonkides on ta siiski ka uudishimulik ja võib tükk aega inimesele otsa vahtida. 

Mõnikord käivad põdrad ka linnas. Ja tavaliselt lõpeb selline käik põdrale kurvalt.  

Põtrade koht on metsas. Seal aga võivad nad inimesele sellega meelepaha teha, et 

kipuvad talvel noorte männipuude kallale. Ometi antakse põtradele palju andeks, sest 

inimene loodab temast endale liha ja nahka saada. Ja saab ka. 

(raamatust „Metsloomad“, autor Rein Saluri) 

  Põdralehm koos vasikaga 

Foto: Heidi ja Tanel Neuhausi rajakaamera https://s.err.ee/photo/crop/2017/07/20/389801hddf5t47.jpg 

    

Põdrapull Fotod: erakogu 

 

       

     

https://s.err.ee/photo/crop/2017/07/20/389801hddf5t47.jpg


 

   

 



HIRV 

Suured sarved on veel ühel suurel loomal, kelle nimi on hirv. 

Põdra moodi ta ei ole. Põdral on suur pea nagu hobusel ja lõua all habemetutt.  

Hirv on kitsa pea ja sirge ninaga.  

Ja veel- vana põdra sarved on haralise labida moodi, hirvel aga kasvab peas nagu 

okslik põõsas. 

Mõnikord ei tehta ka hirve ja metskitse vahet, kuigi hirv on palju suurem. Noor 

hirvevasikas on küll metskitse suurune, aga ta on üleni laiguline. Nii suurelt on metskits 

ühevärviline. Hirvel on nagu metskitselgi saba juures valge laik.  

Kui emaloom jookseb, on see laik järelejooksvale vasikale nagu märgutuli. Kui sa 

emaga turule lähed või kuhugi mujale, kus on palju rahvast nagu metsas puid, siis on 

sul hea meel, kui kaugelt ema punast rätti või midagi muud tuttavat näed.  

(raamatust „Metsloomad“, autor Rein Saluri) 

Ülesanne: tõmba joon alla omadussõnadele. 

  Emahirv koos vasikaga 

https://g.nh.ee/images/pix/1600x914/mUa5ka3J-fU/1565d5bb1da9e048c6-83863969.jpg?up=1 

 Isahirv 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHartshorn&psig

=AOvVaw2j6TtAqfNIlr4gZIZCWbXH&ust=1614339354150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQj

RxqFwoTCNDJn875hO8CFQAAAAAdAAAAABAS  

https://g.nh.ee/images/pix/1600x914/mUa5ka3J-fU/1565d5bb1da9e048c6-83863969.jpg?up=1
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHartshorn&psig=AOvVaw2j6TtAqfNIlr4gZIZCWbXH&ust=1614339354150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJn875hO8CFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHartshorn&psig=AOvVaw2j6TtAqfNIlr4gZIZCWbXH&ust=1614339354150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJn875hO8CFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHartshorn&psig=AOvVaw2j6TtAqfNIlr4gZIZCWbXH&ust=1614339354150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDJn875hO8CFQAAAAAdAAAAABAS


METSKITS 

Mõnikord juhtub nii, et kõnnid metsas ja äkki on sinu ees maas väike 

kitsetall. Ta on armsa näo ja kena pehme nahaga. Ja nii kerge, et tahad 

teda kohe sülle võtta ja koju viia. Veel lohutad ennast, et sa teed ju 

õnnetule kitsele head. Et nagunii on ema ta maha jätnud, kuna suurt 

metskitse pole kusagil näha. 

Emakits seisab vaikselt põõsastes peidus ja kuuleb kõike. Ja tunneb kõik 

lõhnad ära. Inimese lõhn on tema jaoks väga võõras lõhn. Kui sa liiga 

kaua väikese kitse juures oled, arvab kitseema, et nüüd ei saa ta enam 

oma poega kuidagi aidata, ja jätab tõesti poja maha. Las kitsepoeg jääb 

sinna, kus ta oli. Niisugune lösutamine on tema komme ennast peita. 

Üksinda kitsetall metsas hakkama ei saa. Ta tõuseb küll kohe pärast 

sündimist püsti, aga endal jalad all värisevad. Ninaga otsib ta ema kõhu 

alt õige koha üles, kust piima saab. Alles hiljem hakkab ta rohtu ja puulehti 

näksima. 

Metskitsi on meil väga palju. Isegi nii palju, et kui ühe metsa kitsed haigeks 

jäävad, on haigus varsti ka teise metsa kitsede kallal.  

Nad on vaiksed ja rahulikud loomad, keda võib õhtuhämaruses 

põlluserval söömas näha. Kord aastas suvel on isakitsed ehk sokud äkki 

väga lärmakad ja hauguvad nagu koerad. Ja puksivad omavahel 

sarvedega. Seda teevad nad kõik selleks, et emakitsedele meeldida.  

Pärast suve tulevad metsa jahimehed ja siis läheb kitsede elu raskeks. 

Igal aastal lastakse palju kitsi maha. Nende liha on maitsev ja nahast saab 

mütsi teha ja soku sarved lüüakse niisama uhkuse pärast seinale või ripub 

nende otsas jahimehe kitsenahast müts.  

Rein Saluri raamatust „Metsloomad“  



 

ISANE METSKITS EHK SOKK  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Roe_deer_buck.jpg 

 

METSKITSE TALL  

Foto: Tõnu Talvi / Keskkonnaamet 

https://f8.pmo.ee/KSzlZcHrqurWoEnPb4CHDPmz684=/1370x820/smart/nginx/o/2017/06/28/6824

309t1h7765.jpg 

 

Kas lause on õige või vale! Paranda valed laused!  

Leitud kitsetalle tohib koju viia.    

Kitsetall tõuseb pärast sündimist jalgadele.  

Esimeseks toiduks tallele on puulehed ja rohi. 

Kord aastas on sokud lärmakad.  

Nad tahavd emakitsed eemale hirmutada.  

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Roe_deer_buck.jpg
https://f8.pmo.ee/KSzlZcHrqurWoEnPb4CHDPmz684=/1370x820/smart/nginx/o/2017/06/28/6824309t1h7765.jpg
https://f8.pmo.ee/KSzlZcHrqurWoEnPb4CHDPmz684=/1370x820/smart/nginx/o/2017/06/28/6824309t1h7765.jpg


Põdra maja 

 

Põdral maja metsa sees, 

Väiksest aknast välja vaatab. 

Jänes jookseb kõigest väest, 

lävel seisma jääb. 

 

Kop-kop lahti tee! 

Metsas kuri jahimees! 

Jänes tuppa tule sa, 

anna käppa ka! 

 

Kop-kop lahti tee! 

Metsas kuri jahimees! 

Jänes tuppa tule sa, 

anna käppa ka! 

 

 

KUULA LAULU JA LAULA KAASA! 

https://www.youtube.com/watch?v=VtfSjsLp9OQ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VtfSjsLp9OQ


JOONISTA SÕNA ASEMELE PILT! 

 
 
 
                                                                                       SEES, 
 
 
     VÄIKSEST                                     VÄLJA    VAATAB. 
 
 
 
 
                  JOOKSEB KÕIGEST VÄEST, 
 
 
 
      
                                     SEISMA JÄÄB.   
 
 
KOP! KOP! LAHTI TEE! 
 
 
 
         KURI 
 
 
      
                TUPPA TULE SA! 
 
 
                    ANNA       KA! 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



Mutionu pidu 

Tuntud Eesti lastelaul 

Elas metsas mutionu, 
keset kuuski noori, vanu. 
Kadakpõõsa juure all 
eluruum tal sügaval. 

 
        Kutsus kokku külalisi, 
        karvaseid ja sulelisi. 
        Lendas vares, harakas, 
        kull ja kaaren nupukas. 
 
              Vantsis uhkelt karuvana, 
              veeres siili okaskera, 
              jänes nudisabaga, 
              orav kikkis kõrvaga. 
 
                    Joostes tuli väle põder, 
                    hiljaks jäi veel reinuvader. 
                    Siis kõik lauda istusid, 
                    pidurooga maitsesid. 
 
                          Karu imes mesikooki, 
                          jänes rüüpas kastejooki, 
                          kaaren karusmarju sõi, 
                          kull see kurejooki jõi. 
 
                                     Põder limpsis samblasuppi, 
                                     orav näris käbijuppi. 
                                     See oli päise päeva a´al 
                                     pilla-palla pillerkaar. 

Kuula laulu siit:  

https://www.youtube.com/watch?v=0U6rsQuIsSE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0U6rsQuIsSE


Nuputa! 

Kes tulid Muti sünnipäevale?  

Kirjuta tabelile õige pealkiri: LOOMAD või LINNUD 

  

 

RAUK  EVARS  

LISI  RAHASAK  

NÄJES  LULK  

ARVO  NAKAER  

RÕDEP    

NAERBE    

 

 

Värvi pildil, kes olid Muti sünnipäeval. 

Kirjuta, kes tulevad sinu sünnipäevale ja joonista, mis toite sa neile pakud! 



 

JÄNKUD JA NENDE KAPSAS 

 

Metsa serval mugavas ja väikeses majakeses elas Jänkuema koos oma kolme 

pojaga. Need olid Pisipõnn,  Esijänn ja Teisijänn. 

Esijänn ja Teisjänn olid pikad ja väga tublid. Pisipõnn oli pisike, lühikese 

sabajupiga, ja ei osanud öelda „r-” tähte öelda.  

Esijänn ütles: „Ma nägin põõsas karu!”. Pisipõnn lausus järgi: „Mina nägin 

põõsas kalu.” Teisijänn hüüdis: „Näe, minu rusikas!” Pisipõnn kordas järgi: „Näe, 

minu lusikas!” 

Kõik naersid Pisipõnni nii, et kõhud kõveras. 

Hommikuti tõmbasid kõik kolm jänesepoissi käppadega üle näo ja kõrvade. 

Niimoodi nad pesid ennast. Seejärel silkasid nad kiirelt hommikusöögile, 

suuremad vennad ees ja pisem nende järel. Söögiks oli neil õues kasvav 

kapsapea. See polnud mingi tavaline kapsapea, vaid sellel oli võlujõud. Kapsas 

maitse nagu šokolaad! 

 Jänkupoisid sõid kapsast isukalt ja see ei     

saanud kunagi otsa. Sellele kasvasid kohe 

uued lehed. Mõnikord said vennakesed ainult 

kapsapea vaatamisest kõhu täis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jutt ja pilt on raamatust „Memme musi“, kirjutanud Elar Kuus  

 

 

 



Mõtle küsimustele vastused!  
 
Mitu poega oli Jänkuemal?  
 
Mis oli kõige noorema poja nimi?  
 
Mis oli kõige vanema venna nimi? 
 
Miks suured vennad väiksema venna üle naersid?  
 
Mida tegid jänkupoisid enne hommikusööki?  
 
Mis maitsega oli kapsas? 

 
Kuidas saad aru, et see oli võlukapsas? 

 
Missugune võlujõud oli kapsal? 

 
 
 
Missugune sõna ei sobi tulpades teiste hulka? 
 

Pisipõnn   maja   ütlema 

Esijänn   kapsas   lausuma 

Kapsas   jänes   jooksma 

Teisijänn    šokolaad   sõnama 

 
 
Joonista Jänku-pere maja.  
 

 

 

 

 

 

 

 



MIS ÖÖSI JUHTUS? 
 

Kord öösi, kui jänkud majas ilusat und nägid, sammus nende õue tume 

kogu, suur ja tugeva jõuga. Tema kannul kõndis teine kogu, kiitsakas, 

aga kavala nõuga. 

 

Tugeva jõuga kogu kobas pimedas 

kapsapead ning küsis kavala nõuga 

kogult kõval kõminal: 

„Kannupoiss, mis see on- ümarik ja jalg 

all?” 

Kavala nõuga kogu kostis sosinal: 

„Teie ausus, kui ümarikul on jalg all, on 

ta jalgpall.” 

„Mis temaga tehakse?” 

„Lüüakse.” 

 

Kavala nõuga kogu koksaski kapsast. 

Vabandas: „Eksisin, teie ausus. Ta ei ole jalgpall, sest tal pole mitte jalg, 

vaid vars all.” 

 

Tugevajõuline kogu uuesti küsima: 

„Kannupoiss, mis ümarik siis kasvab varre otsas, ja just siin?” 

„Teie ausus, et kasvab varre otsas ja just siin, siis on ta apelsin.” 

„Mis temaga tehakse?” 

„Süüakse!” 

 

Kavalanõuline hammustaski suutäie. 

„Eksisin jälle, teie ausus, - õk, õk, lubage sülitada, ei ole ta pall, mida 

lüüakse, ega apelsin, mida süüakse, vaid kapsas, lihtrahva lobi.” 



„Kui nõnda,” leidis tugevajõuline, „siis muidugi meil teda süüa ei sobi. 

Aga ühes viia kõlbab küll. Kui lihtrahvas nälga näeb, tuleb meie palvele.” 

„Meie palvele ja meie pannile, hi- hi- hii!” itsitas kavalanõuline. 

 

Ent kui tugevajõuline käskis kapsa varre otsast lahti lõigata, hakkas 

kavalanõuline lonkama ja oigama: „Ai, mul unus nuga koju! Ai-ai, mu 

liikmeid pureb lendva! Ai- ai- ai, mu kätte lõi kramp!!!” 

„Pvõhhh!” turtsatas tugevajõuline. 

Tema ise lükkas kapsapea varrelt maha ning veeretas kaasa. 

 

 

Jutuke on raamatus „Memme musi”, mille on kirjutanud Elar Kuus 

 

Sõnade tähendused 

 

öösi- öösel 

kiitsakas- kõhna, peenike 

kobas- katsus kätega 

kõminal- madalal häälega 

koksaski- lõi pihta 

teie ausus – tähtis inimene 

kannupoiss- teener, teeb kõik, mis kästakse 

lihtrahvas- tavalised, lihtsad inimesed 

lobi- lihtne toit 

pureb lendva- haigus kiusab 

 



 

 

Kes on sinu arvates selles jutus TUGEVAJÕULINE? 

 

Kes on sinu arvates selles jutus KAVALANÕULINE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mida nad tulid tegema? 

 

 

 

Milleks kavalajõuline pidas kapsast? 

 

 

 

 

 

 



Leivakakuke 
Eesti muinasjutt 

  

Ennemuiste elas taat oma eidega. Taat soovis, et küpsetagu eit talle 

leivakakuke. Eit korjas siis jahutolmu mitmest kotist kokku ja küpsetaski 

leivakakukese, võidis selle pealt võipiimaga ja pani akna peale jahtuma. 

Kakuke jahtus akna peal, kuni tal aeg igavaks läks. Keeras siis ennast 

aknapealt müüri peale, müüri pealt akna alla maha ja hakkas teed mööda 

edasi veerema. 

Veeres, veeres teed pidi ja ikka kiiremini ja kiiremini.  

Teel tuli vastu jänes ja ütles: „Kakuke, kakuke, ma söön su ära!“ 

Kakuke palus: „Ära söö, ära söö! Kuula, ma parem laulan sulle.“ 

Jänes jäi mõttesse: „No laula siis pealegi!“ 

Kakuke laulis: „Jänesekene, jänkukene, 

  eide käest pagesin ära, 

taadi käest pagesin ära, 

 sinu käest pagen ka ära.“ 

 

Ja kakuke hakkas jälle kiiresti-kiiresti edasi liikuma, nii et jänes ei 

saanud mitte ligigi. 

  

Veeres ikka edasi ja edasi metsa mööda, kuni tuli hunt vastu. 

Hunt ütles: „Kakuke, kakuke, ma söön su ära!“ 

Kakuke lunis: „Ära söö, ära söö! Kuula, ma parem laulan sulle,”  

Hunt nóustus: „No laula siis pealegi!“ 

Kakuke laulis: „Hundikene, soekene, 

             eide käest pagesin ära, 

  taadi käest pagesin ära, 

          jänese käest pagesin ära, 

   sinu käest pagen ka ära.“ 



  

Kakuke hakkas kiiresti jälle veerema ja pääseski niiviisi hundi käest. 

  

Veeres siis kakuke ikka edasi ja edasi, kuni talle karu vastu tuli.                                     

Karu lausus: „Kakuke, kakuke, ma söön su ära!“ 

Kakuke vastas: „Ära söö, kange karu! Ma parem laulan sulle ilusa laulu.” 

 

Kakuke laulis:  

„Karukene, kangekene, 

 eide käest pagesin ära, 

  taadi käest pagesin ära, 

   jänese käest pagesin ära, 

    hundi käest pagesin ära, 

             sinu käest pagen ka 

      ära.” 

Ja kohe hakkas kakuke jälle edasi liikuma kiiresti-kiiresti, ei karu saanud 

talle ligigi. 

Veeres ja veeres siis kakuke ikka edasi metsa mööda ja nurme mööda, 

kuni tuli vastu rebane.  

Rebane nägi kakukest veeremas, jooksis lähemale ja ütles: 

„Tere, kakukene!“ 

„Tere, tere!“ lausus Kakuke. 

„Kui ilus ja kui ümarik sa oled,” meelitas rebane Kakukest. 

Kakukesele meeldis rebase kiitus ja ta hakkas talle laulma: 

 „Rebasekene, Reinukene, 

          eide käest pagesin ära, 

               taadi käest pagesin ära, 

                     jänese käest pagesin ära, 

                            hundi käest pagesin ära, 



                                  karu käest pagesin ära, 

           sinu käest pagen ka ära.“ 

Rebane kavalaga häälega: „Küll on ilus laul! Kahju aga, et mul 

kõrvakuulmine on töntsiks jäänud. Tule istu mu nina peale ja laula veel 

üks kord, kuulen siis paremini.“ 

 

Kakuke istuski rebase nina peale ja laulis uuesti oma laulu.  

Kaval rebane aga tegi kord amps! ja kakuke oligi söödud. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

Mida tähendavad sinu arvates sinised sõnad?  



Lõika pildid välja ja liimi õiges järjekorras vihikusse! 

Värvi, et oleks lõbusam vaadata!  

  

 

 

 

 
                                                                              

 



 
 

 

 
 

 

                                                                                   

 
 

               

 

 

 

 

 

 



NAERIS 

Vene muinasjutt 

Elas kord taat. Koos eidega istutas ta põllule naeri. Naeris kasvas ja kasvas. Naeris 

kasvas ilmatu suureks. 

Ühel sügispäeval läks taat põllule, et naeris maa seest välja tirida. Tirib ja tirib, aga 

naerist kätte ei saa.  

Ta kutsus endale eide appi. 

Taat haaras kinni naerilehtedest, eit haaras kinni taadist. Tirivad ja tirivad, aga naeris 

ei liigu. 

 Eit kutsus lapselapse appi.  

Taat võttis kinni naerist, eit taadist, lapselaps eidest. Tirivad ja tirivad, naeris ei teinud 

liikumagi.  

Lapselaps kutsus koera appi.  

Taat haarast naerist, eit taadist, lapselaps eidest ja koer lapselapse seelikusabast. 

Sikutavad ja sikutavad, kuid naerist maa seest kätte ei saa. 

Koer kustus kassi appi. 

Taat võttis taas kinni naerilehtedest, eit taadist, lapselaps eidest, koer lapselapsest ja 

kass koerast. Kõik koos tirivad ja tõmbavad, aga naerist maa seest kätte ei saa.  

Kass kutsus hiire appi. 

Taat haaras kinni naerist, eit taadist, lapselaps eidest, koer lapselapsest, kass koerast 

ja hiir kassist. 

Tirivad ja tõmbavad, sikutavad ja sakutavad ning hopsti!, naeris tulebki maa seest 

välja.       

 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMDoYfCeKzA0

&psig=AOvVaw3nikPjFbzDzWCcvClrqWgV&ust=1616264783607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxq

FwoTCKiYvtv9vO8CFQAAAAAdAAAAABAD 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMDoYfCeKzA0&psig=AOvVaw3nikPjFbzDzWCcvClrqWgV&ust=1616264783607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiYvtv9vO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMDoYfCeKzA0&psig=AOvVaw3nikPjFbzDzWCcvClrqWgV&ust=1616264783607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiYvtv9vO8CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMDoYfCeKzA0&psig=AOvVaw3nikPjFbzDzWCcvClrqWgV&ust=1616264783607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKiYvtv9vO8CFQAAAAAdAAAAABAD


Järjesta muinasjuut „Naeris” 
 

.......... Sikutati üheskoos ning korraga lendasid kõik uperpalli. Naeris 

tuligi maa seest välja. 

 

.......... Koer kutsus kassi appi. Tirisid ja tõmbasid, kuid naeris ikka ei 

liikunud. 

 

.......... Eit kutsus lapselapse appi. Sikutasid, sikutasid, aga naerist maa 

seest kätte ei saanud. 

 

......... Hiir haaras kassil sabast, kass koeral sabast, koer lapselapse 

kleidist, lapselaps eide kleidist, eit taadi kampsunist, taat ise aga 

tugevasti naerist.  

 

........ Naeris kasvas tohutu suureks. 

 

........ Ta kutsus eide appi. Eit haaras kinni taadist, taat naerist. Tirivad 

ja tõmbavad, aga naeris ei liigu. 

 

......... Tüdruk kutsus koera appi. Tõmbasid veel kord, aga ei midagi. 

 

........ Taat üritas naeri maa seest välja tõmmata. Tõmbas ja tõmbas, 

kuid naeris ei liikunud paigastki. 

 

......... Kass otsustas hiire kohale kutsuda.  

 

......... Elas kord taat. Ta istutas põllule naeri. 

 

........ Tirisid ja tõmbasid, tõmbasid ja tirisid...ning naeris tuligi maa 

seest välja.   
 

 

 

 

 



Lõika muinasjututegelased välja ja esita koos sõpradega või üksi teistele!  

https://fi.pinterest.com/pin/364650901071753334/ 

https://fi.pinterest.com/pin/364650901071753334/


MARDI MURE 

Eno Raua raamatust “Sipsik”                
https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/027/130/thumbnails/view/3a8dec6f3793894908f61
2fbd8c4ca9068443485/sipsik.jpg 

 

Mart ja Anu on vend ja õde. 

Ühel päeval läks Mart vanaema juurde ja ütles: „Anul on varsti sünnipäev.“ 

„Jah,“ vastas vanaema. „Anu saab varsti viieaastaseks.“ 

„Ma tahan talle sünnipäevaks midagi teha,“ ütles Mart. „Ma tahan talle 

ilusa nuku teha.“ 

„Tee siis nukk,“ ütles vanaema. 

„Aga ma tahan kohe päris nuku teha“, ütles Mart, „mitte paberist.“ 

Vanaema oli nõus Mardile näitama, kuidas päris nukke tehakse. Ta tõi 

kapist riidetükke ja vatti ja võttis lauasahtlist oma käsitöökarbi välja.Seal 

olid vanaemal käärid ja niidirullid ja lõngakerad ja nõelatopsik ja 

sõrmkübar ka veel.  

“Nukk tuleb riidest välja lõigata ja siis kokku õmmelda ja täis toppida,” 

ütles vanaema. “Ja kui kõik valmis on, siis värvitakse nägu pähe ja 

pannakse lõngast juuksed.”  

 

  

https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/027/130/thumbnails/view/3a8dec6f3793894908f612fbd8c4ca9068443485/sipsik.jpg
https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/027/130/thumbnails/view/3a8dec6f3793894908f612fbd8c4ca9068443485/sipsik.jpg


Antud tähtedest leiad, mis oli vanaema käsitöökarbis.  

Kirjuta ja ühenda pildiga. Ühest sõnast pilt puudub, joonista see.  

k a n d e r õ g a l    
    

d ä r ä k i    
    

l i d r u n i i l i d   
  

k ü r s a m b õ r                   

 

 

t i l õ p o n k e s a  

 

Mida Mart sai veel vanaemalt?  

k e r i d ü k e i t 

t i v a t  

 



NUKU VALMISTAMINE  

Eno Raua raamatust “Sipsik” 

 
https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/027/130/thumbnails/view/3a8dec6f3793894908f61
2fbd8c4ca9068443485/sipsik.jpg 

 

Nii hakkaski Mart Anule sünnipäevaks nukku tegema.  

Esimesel päeval tegi keha. 

Teisel päeval tegi pea.  

Kolmandal päeval tegi kaks kätt. 

Neljandal päeval tegi kaks jalga.  

Aga kõik see oli väga raske ja mitu korda läks nõel sõrme ja see oli valus, 

nii et Mart ükskord isegi nuttis. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, 

kui sünnipäevaks nuku saab. Ja siis õmbles ta pea kehale külge ja siis 

veel käed ja jalad. Viimaks oli nukk valmis. Aga see ei olnud ilus nukk.  

“Pole viga,” ütles vanaema Mardile. “Peaasi, et see on sinu enda tehtud.” 

Aga Mart oli ikkagi kurb. Ta võttis nuku ja läks teise tuppa.  

“See pole kellegi nukk,” ütles ta. “On mingisugune sipsik.” 

Aga korraga ütles peenike hääl: 

“Ära nuta midagi! Ma pole küll eriti ilus, aga see-eest pole mul jälle muidu 
viga.” 

Mart ei saanud äkki arugi, kust see peenike hääl tuleb. Aga viimaks ta 
taipas, et see oli ju tema enda tehtud nukk, kes niiviisi rääkis! 

“Kuidas!” imestas Mart. “Kas sa siis oskad rääkida?” 

“Oskan küll,” ütles nukk. 

“Mis su nimi on?” küsis Mart. 

“Sipsik,” ütles nukk. “Sa ise panid mulle selle nime.” 



 MART VALMISTAB ANULE KINGITUSEKS NUKU 

Vanaema andis Mardile ............................................................ . 

Esimesel päeval tegi Mart ......................................................... . 

Teisel päeval tegi ta .................................................................... . 

Kolmandal päeval said valmis .................................................... . 

Neljandal päeval tegi Mart .......................................................... . 

Seejärel .................................. ta nuku kokku ja toppis ..........................täis. 

Mart joonistas nukule ............................... , ............................... ja ................... . 

Kõige lõpuks pani ta pea külge mustast lõngast ................................................ . 

Mardi arvates ........................................... nukk üldse ilus. 

Mart ütles, et nukk on nagu mingi .............................................. . 

Nukk aga arvas, et tal pole ............................................................ . 

Ta oskas ...................................................... . 

VALI LÜNKA SOBIV SÕNA. 

viga midagi     juuksed     riidetüki      kaks kätt        õmbles       suu       keha     

silmad       kaks jalga      nina   sipsik     pea       vatti            ei olnud        rääkida 

Harjutust saad täita ka siin! https://learningapps.org/17886919 

 

https://learningapps.org/17886919


 



 



 

 

 



ANU SÜNNIPÄEV 

Eno Raua raamatust “Sipsik”                           
https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/027/130/thumbnails/view/3a8dec6f3793894908f61
2fbd8c4ca9068443485/sipsik.jpg 

 

Kui Anu õhtul magama heitis, oli ta alles nelja-aastane. Aga sünnipäeva 

hommikul üles ärgates oli ta juba viiene.  

See oli väga imelik, et ta niimoodi äkki üleöö viieseks sai. Aga nii see 

ometi oli, sest laual kringlil põles ju viis küünalt- iga aasta kohta üks.  

Kingitused olid ka sealsamas: mosaiik ja üleskeeratav part ja kuldsete 

juustega nukk ja siis veel üks väga naljakas triibuliste pükstega nukk. Siis 

tulid ema ja isa ja vanaema ja Mart ja kõik soovisid talle palju õnne. Ning 

Mart ütles talle tasakesi kõrva sisse: „See lõngast juustega nukk on Sipsik. 

Ta elab.“ 

Ja korraga ütles peenike hääl: „ Palju õnne sünnipäevaks!“ 

See ütleja oli Sipsik. Nüüd sai Anu aru, et Sipsik tõesti elab ja tal oli 

Sipsiku üle väga hea meel.  

Palju parem meel kui selle kuldsete juustega nuku üle, kuigi sellel oli 

roheline kleit ja ta meeldis Anule väga.  
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Ülesanded 

1. vasta küsimustele 

* kui vanaks sai Anu? 

* kes tulid teda õnnitlema? 

* mis sai Anu kingitusteks? 

* miks tal oli Sipsiku üle hea meel? 

 

2. joonista sünnipäevakaart 

* vali sobiv paber 

* joonista kaardile sünnipäevaks sobiv pilt (võid ka mõne vahva pildi 
kuskilt välja lõigata)  

* kirjuta kaardile sünnipäevaks sobiv lause või mõni väike salm 

* kindlasti kirjuta sünnipäevalapse nimi 

* ära unusta ka enda nime lõppu (Soovib …)  

 

      

 

 

 

 

 



KOLLASE AUTOPÕRNIKA SÜNNIPÄEV 

 

I osa 

Kollane autopõrnikas oli harjunud autode vahel põiklema* ja kihutama. Täna ei olnud 
sugugi teisiti. 

Nad sõitsid õue, kus juba seisis mitu autot. Autopõrnikas oli seal varem käinud. 
Täpselt aasta tagasi. Autopõrnikas teadis, et selles majas elab perenaise töökaaslane, 
kellel on igal aastal sellel õhtul sünnipäev. Ka teised autod, kes õue peal seisid, olid 
autopõrnikale tuttavad. 

„Tüüt- tüüt!” hüüdis kollane autopõrnikas tervituseks. 
 

* põiklema- siksakke tegema, teiste vahel liikuma 

 

II osa 

Kui nad perenaisega hiljem koju sõitsid, lausus autopõrnikas: „Miks minul kunagi 
sünnipäeva ei ole?” 

Perenaine ei osanud alguses midagi vastata. Siis ta ütles: „Aga me ju ei tea, millal su 
sünnipäev on!” 

„Kas ainult sellepärast?” küsis autopõrnikas. 

„Ma arvan, et sa vist ei olegi sündinud,” ütles perenaine ettevaatlikult. 

Selle peale jäi autopõrnikas lausa keset teed seisma. 

„Mismoodi siis mina olen siia ilma tulnud?” hüüdis ta. 

„Ma arvan, et sa oled kokku monteeritud*,” ütles perenaine ja sundis autot edasi 
sõitma. Keset liiklust ei saanud ju jutuajamiseks peatuda. 

Kollane autopõrnikas monteerimist ei mäletanud. 

Autopõrnikas mäletas, kuidas ta autokauplusse oli jõudnud. Ta mäletas päeva, kui 
perenaine oli ta sealt autode hulgast välja valinud. 

* monteeritud- väikestest osadest kokku pandud 

III osa 

Ka perenaisel oli see päev meeles! Ja kui jälle sai täis aasta perenaise ja kollase 
autopõrnika kokkusaamisest, tuli perenaine hommikul lilledega. 

„Palju õnne sünnipäevaks!” ütles ta. 



Kollane autopõrnikas jäi rõõmust lausa keeletuks*. 

Perenaisel oli põrnikale ka väike kingitus. See oli tilluke pehme jõehobu. Jõehobu 
kinnitati esiklaasi külge. 

Pärast sõitsid nad kõik koos veel mere äärde ja vaatasid natuke aega, kuidas lained 
kivide vahel hüplesid. 

Kollase autopõrnika sünnipäeva hakatigi pidama päeval, kui perenaine oli kord 
autopõrnika autokauplusest endale ostnud. 

* jäi rõõmust keeletuks- ei osanud midagi vastata 

 

Jutt on kirjutatud Aino Perviku raamatuu „Kollane autopõrnikas 
sõidab ringi” põhjal 
 

 

https://www.rahvaraamat.ee/images/products/000/010/276/thumbnails/big/191f0df2f5b7c48e5d2
8169377c4383c6f854b53/kollane-autop%C3%B5rnikas.jpg 
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Leia sobiv vastus:   
1. Kollane autopõrnikas oli 

a. veoauto. 

b. sõiduauto. 

c. kiirabiauto. 

2. Kollane autopõrnikas sõitis 

a) poodi. 

b) sünnipäevale. 

c) metsa. 

3. Sel päeval oli sünnipäev 

a) kollasel autopõrnikal. 

b) perenaisel. 

c) perenaise töökaaslasel. 

4. Kollane autopõrnikas oli kurb, 
sest 

a) ta oli väike. 

b) tal ei olnud sünnipäeva. 

c) perenaine ei armastanud teda. 

5. Autopõrnikas mäletas, kuidas 

a) ta kokku monteeriti. 

b) ta poodi sattus. 

c) kuidas ta sündis. 

6. Kollase autopõrnika sünnipäeva 
hommikul tõi perenaine talle 

a) tordi ja lilled. 

b) pehme jõuhobu ja kommi. 

c) lilled ja pehme jõehobu. 

 

7. Auto sünnipäeva hakatigi pidama 
sel päeval, kui 

a) ta kokku monteeriti. 

b) perenaine ta poest ostis. 

c) kui on perenaise enda sünnipäev. 

 

JOONISTA KOLLANE 
AUTOPÕRNIKAS! 



 

 
VESI AHJUS  

Eno Raud 

 

Peebu vanaisa ja vanaema kodus oli suur vanaaegne ahi. Sellel ahjul mahtus koguni 

pikutama ja Peebu vanaisa pikutaski seal mõnikord, kasukas külje all, et pehmem 

oleks. Aga üles pääses mööda väikest redelit, mis harilikult ahju najal seisis. 

 

Kord otsustas ka Peep ahjul pikutamist proovida. Ta ronis redelit pidi üles ja seadis 

seal ennast mõnusasti külili.  

Kui kaua sa päise päeva ajal ikka niiviisi siruli oled!  

 

Varsti tuli igavus kallale. Peep tahtis tagasi ronida, aga üle ahjuääre alla vaadates 

hakkas jube. Kole kõrge tundus ahi sealt ülevalt. Ja nõnda siis juhtuski, et Peep 

hakkas hirmuga appi hüüdma. 

 

Vanaisa astus tuppa, vaatas silmanurgast Peebu poole ja mühatas: 

"Noh, juba vesi ahjus!" 

 

Mis siis see pidi tähendama? Vesi ahjus!  

Peep teadis küll, et linnas keskküttega majades on radiaatorites tuline vesi. Aga see 

siin oli ometi vanaaegne ahi, kuhu seni ikka alati tuld oli tehtud! 

 

Kärmesti nagu orav ronis Peep mööda redelit alla. Ronis alla ja tõmbas ahjuukse lahti. 

Kuid ei olnud ahjus vett, ei olnud tuldki, sest sooja ilmaga ei hakka ju keegi ometi ahju 

kütma. 

 
"Võta näpust!" ütles Peep. "Ei ole siin vett midagi." 
 
Vanaisa astus Peebu juurde ja võttis tal näpust kinni. 
 

Nüüd hakkas Peep suure häälega naerma. Lõpuks ometi sai ta aru, et sõnadel võib 

mõnikord olla mitut moodi mõte. 

 
 

Jutt on raamatust ”Peep ja sõnad”. Sellest raamatust leiad veel palju erilisi ja naljakaid 
väljendeid.  



Mis sobivad omavahel kokku?  

 

 

PURU SILMA AJAMA 
 

METT MOKA PEALE MÄÄRIMA 

JÄNES PÕUES  

PEAD KAOTAMA 

KÄRBSEID PÄHE AJAMA 

PEA PEALE PÖÖRAMA 

NINAPIDI VEDAMA 

SÄH SULLE KOOKI MOOSIGA 

JALAD SELGA VÕTMA  

TRIIBULISED PÜKSID 

VESI AHJUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETMA 

ÄRA MINEMA 

VITSA SAAMA 

NUTMA 

SEGAMINI AJAMA 

KARTMA 

SAID, MIS TAHTSID 

SEGADUSSE MINEMA  

MEELITAMA 

VALEGA EKSITAMA 

RUMALA JUTUGA EKSITAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une- Mati 

 

 

    Mõnikord ei tule und. Ema nõuab küll: ”Pane silmad kinni.” Aga kui 

silmad kinni panna, siis ei saa ju ka Une-Mati liiva silma puistata. 

    Une-Matil ei ole mahti nii vara tulla, kui ema tahaks. Ta peab ka oma 

laste eest hoolitsema. Enne kodunt väljatulekut puistab ta kõigile 

tillukestele Une-Matidele liiva silma,et need ilusasti magama jääksid ja 

üksi olles vallatust ei teeks. 

    Vahel käib Une-Mati kodus päris ehtne liivasõda. Küllap on see ainuke 

koht, kus enne magamaminekut möllata lubatakse ja pealegi liivaga. See-

eest magavad väikesed Une-Matid magusasti hommikuni välja ega rähkle 

endal tekki pealt ära. 

    Kui Une-Mati lapsed juba veidi suuremaks on saanud, peavad nad 

hakkama ametit õppima. Eks muidugi liiva silmapuistamise ametit. Ja see 

pole enam miski lõbuasi, kui sa veel vastu ööd pead raske liivakoti selga 

vinnama ja kodunt välja tulema. 

    Unisest peast juhtub väikestel Une-Matidel igasuguseid äpardusi. 

Vahel ununeb mõnele lapsele liiva silma puistata. Vahel saab liivakott 

enne tühjaks, kui kõik kodud on läbi käidud. Siis ei tule lapsele und 

hoopiski. Aga kas ema sellest aru saab?  

Jutuke on raamatust ”Igasugused asjad”, kirjanik Asta Kass 

Pilt https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lastekirjandus.ee%2F%3Fproduct%3Dune-mati-ajab-

udujuttu&psig=AOvVaw2Pe9FwTxgtoPf3Ln7Off_h&ust=1614170283838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODopKmDgO

8CFQAAAAAdAAAAABAD 
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Ülesanded: 

Ühenda joonega sobivad sõnad ja väljendid. 

 

 

silma puistama   rabelema, vähkrema 

ei ole mahti   lubatakse hullata 

vallatust ei teeks   selga võtma 

möllata lubatakse   juhtub õnnetusi 

rähkle    ei ole aega 

selga vinnama   silma panema, saputama 

juhtub äpardusi   ei tembutaks 

hoopiski    mitte üldse 

 

Missugune Une-Mati on?  

Joonista! 

 

 

 

 


