Robot ainetunnis
Taimi Ruusmäe, Anne Orav

Eesti keele kaardid
Tunne reegleid
E1

E1

Pane sõnad tähestikulisse järjekorda.

Kirjuta need sõnad ruudulisele paberile, mis
vastavad küsimusele mida teeb?

PÄIKE, KIVI, RAAMAT, AUTO, LAUD,
VESI, NINA

LAULIS, LOEB, ASTUB, LIIKUS, VEHIN,

OSTAB, SEOB, VAATAS.
E1

E1

Kirjuta need sõnad, ilma vigadeta.

Kirjuta nendest sõnadest täishäälikuühendid
välja.

NUKUKA, KÄÄRIT, LAAEV, SIL, LIISA

E1

E1

Moodusta iga kaashäälikuühendiga üks
sõna.

Kirjuta välja nimed.

TK, LV, SK, PR, PS, HV, ND.

HOBUNE, PIRET, EMAJÕGI, RAAMAT, KOER,
MURI, VILJANDI, KOOL.

E1

E1

Moodusta nendest sõnadest 2 lauset lauset ja
kirjuta see paberile.

Moodusta nii mitmest sõnast koosnev lause.Jälgi
ka lause lõppu käivat märki.

KÄES LILLED ÕITSESID KIRJUD
PEENRAL PÄIKESE
SAJAB VALGET TAEVAST KOHEVAT
LUND LAIA MAHA

- 3 sõna
- 6 sõna
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Eesti keele nuputamine
E2

E2

Kirjuta see lause paberile.

Kirjuta lünka tähed, et moodustuks sõna.
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E2

E2

Leia igast lausest ühe linna nimi ja kirjuta see
paberile.

Kirjuta need sõnad paberile.

lama,

Teet, Artur ja Rein läksid poodi.

lutama,

sed,

Selle ilusa ehte oli tüdrukule kinkinud uus
naabripoiss Pärn Urmas.

m,

r,

ssada.

Noormehel elab veel vanaema praegugi paksus
metsas.

E2

E2

Leia nimed ja kirjuta need kirjatähtedega
paberile.

Kirjuta skeemi järgi lause.
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Kirjuta välja, missuguseid erinevaid laevasid
on olemas.

Missugused tegelased on siin peidus?
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Eesti keel on põnev.
E3

E3

Mitu sõna on selles jutus? Kirjuta kõige pikem
sõna paberile.

Mitmest loomast on juttu?

Punane peet Peep poputas porgandipreilit Piiat.
Peep pinistas:” Pini, pini, põrr- padi pini.” Pärast
pinistas Piia:” Peet Peep! Piiat ei pea poputama!”
Peep punastas piinlikult.

Vasikas Pepe kohtus varsaga. Varsti tuli nende
juurde emis ja teatas, et ta nägi metsas kulti,
koera ja kärbseseent. Seen kasvas kuuse all.

E3

E3

Mida tassib vares oma pessa?

Joonista jutu põhjal seal olnud elusolendid.

Vares hakkab juba varakult pesa ehitama. Ta
tassib oksaraage kõrge kuuse latva. Kui ta ei leia
parajat oksa maast, siis murrab ta selle puu
küljest. Väljast on varese pesa risuhunnik. Seest
on pesa pehme ja mugav. Vares tassib pesa sisse
karvu, villa ja isegi paberitükikesi.
E3

Peenral õitsevad ilusad lumikellukesed.
Lumikellukesel
on
väike
valge
õis.
Lumikellukesel on lühike vars ja kitsas
leht.Kohal on ka esimene kevade kuulutaja –
kuldnokk. Kuldnokal on lühike kollane nokk.
Kuldnokal on mustad suled. Kuldnokal on
lühikesed jalad. Kuldnokk vilistab.
E3

Leia 9 looma rahvapärased nimetused.

Leia pildilt vähemalt 7 sõidukit.

E3

E3

Loe kõik ülesanded läbi.

Kirjuta saadud laused paberile.

Tõuse püsti ja mine õpetaja juurde. Tee õpetajale
plaks. Seejärel pese käed puhtaks ja tee kaks
kükki. Kirjuta paberile kolm lauset tänase päeva
kohta. Täida ainult viimane ülesanne.

Möö datal ve teed sõid avad üks te isejärel aut
odrask epalgi koor magaM etsast jook sebväl
japõ der Jul gelt läh ebta ülelai atee

