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Inimeseõpetuse
tööraamat
2. klassile

Selle tööraamatu omanik on
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SAAME TUTTAVAKS
Saa tuttavaks Madise ja Kaisaga:
Elan
Jutulinnas.

Olen
8-aastane.
Ma käin
maadlustrennis.
Minu
lemmiktund on
kunstiõpetus.
Mulle meeldib
inimesi aidata.

Elan
Jutulinnas.

Olen
8-aastane.

Mulle meeldib
rulaga sõita.

Mulle meeldib
matemaatika.
Minu arvates
on hea sõber
hooliv, salliv ja
julge.
Jutusta paarilisele, mida said laste kohta teada.
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Joonista või kleebi siia enda pilt ja kirjuta, missugune sina oled ja
mida sulle meeldib teha.
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Vali kaks inimest ja võrdle, mille poolest
nad on sarnased ja mille poolest erinevad.

Kaisa

Õpetaja
Villem

Madis

Triin
Vitamiin

Erinevused

Sarnasused

Kaisa ja Madis kirjutasid ja joonistasid

sulle uue kooliaasta alguse puhul kaardi.
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Kirjutage häid soove.

Iga õpilane kirjutab ja joonistab kaardi
heade soovidega uueks kooliaastaks.
Valmis kaardid pannakse karpi ja iga
õpilane tõmbab silmad kinni endale kaardi,
mille võib kleepida päevikusse.

H ei ,
kõik 2 . klass
i õpi lased!

ü

livägamõnusa
t
kooliaastat te
ile!
Palju toredaid
sõpru ,
kellega saab
nalja ja
kes aitavad , k
ui vaja
peaks olema!
Kaisa ja Madi
s
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LIIKLUS JA MINA

Milliseid ohte sa pildil märkad?
Jutusta, kuidas tuleb käituda.

1
a
d
4

Jutusta oma kooliteest. Kasuta abistavaid küsimusi.
Kui pikk on
sinu koolitee?

b

Mida inimesed liikluses
õigesti teevad?

Kuidas tuled

c

hommikul kooli?

e

Mida mina
liikluses õigesti teen?

Mis on sinu
kooliteel ohtlikku?

f

Kuidas lähed
koolist koju?

Sügisel ja talvel, kui lapsed hommikul kooli lähevad, on alles
pime. Ka õhtul läheb varakult pimedaks. Seetõttu peab nii
jalakäija kui ka rattur olema kindel, et autojuht teda märkab.
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Täida tekstis lüngad. Vajaduse korral kasuta
sõnu teksti lõpust.

Miks on vaja kanda helkurit?
1. Sõiduteel kõnnin 					 teepeenral, 				
				

lähenevate autode poole.

2. Helkur 				

pimedas siis, kui auto tuled talle peale paistavad.

3. 				

oled paremini nähtav nii linnas kui ka maal.

4. Helkur kinnita riiete külge 				

poole nii, et seda oleks 		

näha võimalikult mitmest suunast.
5. Helkurit on kõige paremini näha siis, kui ta on kinnitatud auto 				
			 				 .
6. Lastele soovitatakse kinnitada helkur						vahele.
tulede kõrgusele
särab
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helkuriga

näoga
paremale

vasakpoolsel
põlve ja puusa

Täida mõistekaart.

Kuidas
muuta end
tänaval
nähtavaks?
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Suvi möödus Jutulinna lastel lõbusalt.

Suurema osa ajast veetsid lapsed jalgratta seljas.
Ka sügisel käivad paljud lapsed rattaga koolis.
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Sea sõnad õigesse järjekorda ning saad jalgrattaga sõitmise
reeglid. Põhjenda iga reegli puhul, miks see on vajalik.
kasutan kiivrit sõites Jalgrattaga.

1.
seljas riided erksavärvilised on Mul.
2.
Juhiloata 10-aastane alla jalgrattur sõita tohib ja õuealateel kõnniteel.

3.

ohutum Kõige ületada sõiduteed on
mõeldud jalakäijatele ületamise kohas sõidutee.
4.

arvestab jalgrattur Viisakas jalakäijatega.
5.

Jalgrattur võib sõiduteel üksi sõita alates 10. eluaastast, kui ta
tunneb liiklusreegleid ja tal on jalgratturi juhiluba. Jalgratturi
juhiluba peab kaasas olema kõigil 10–15-aastastel jalgratturitel.

Signaalkell
Kollased
kodarhelkurid
Valge
lamp pimedas
sõitmiseks

Pidurid
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Punane
helkur või
tagatuli

Liiklusteemalisi mänge
Vaheta koht!
Õpilased istuvad ringis toolidel, näoga sissepoole. Üks laps seisab ringi

keskel ning ütleb: „Kõik, kes täna rattaga kooli tulid, vahetagu kohad!“
Selle peale vahetavad kõik rattaga tulnud lapsed kohad ning ütleja leiab
tekkinud segaduses kiiresti endale ka koha. Seisma jääb uus õpilane, kes
püüab välja mõelda uue liiklusega seotud küsimuse. Näiteid:
Kõik, kes teavad, milline on märk „Anna teed“(„Lapsed“, „Parkla“);
... kes on kunagi sõitnud lennukiga (rongiga, praamiga jne);
... kellel on olemas rulluisud (ratas, kelk, uisud);
... kes on vales kohas teed ületanud;
... kes tuli täna kooli jala (autoga).

Valgusfoor

Lapsed kõnnivad ringis ning jälgivad mängujuhti.

Mängujuhil on käes punane, kollane ja roheline paber.
Kui mängujuht tõstab üles punase paberi, peavad lapsed
jääma kivikujuna seisma. Kui ta tõstab üles rohelise paberi,
peavad hakkama kõndima. Kui aga kollase, peavad lapsed
seisma ühel jalal.

Tänav ja kõnnitee
Lapsed seisavad joone taga. See on kõnnitee. Teisel pool joont on

sõidutee. Mängujuht hakkab ütlema „sõidutee“ või „kõnnitee“. Lapsed
peavad õigesse kohta hüppama. Kes eksib, langeb mängust välja.
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MINU SÕBRAD
Õpetaja Villem kirjutas tahvlile ühe vanasõna. Arutlege
paarilisega, mida see vanasõna tähendab.

1

Hea sõber kaalub
rohkem kui kuld.

Jutulinna elanikel on üle maailma palju sõpru.
Näiteks on Kaisal kirjasõber Austraalias. Madise
tädi elab Prantsusmaal Pariisis ja postiljon Silver
peab kirjavahetust Ungari postiljonidega.
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Kirjuta oma parimast sõbrast ja joonista ka tema pilt.

Minu parim sõber on
Ta elab
Ta käib
Koos me
Talle meeldib
Talle ei meeldi
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Kas sina oled vahel oma sõbraga ka tülitsenud?
Miks? Kuidas te ära leppisite? Jutusta paarilisele.

3

Loe lugu Kaisa emast ja mõtle loole pealkiri. Kirjuta see joonele.

Kunagi ammu, kui Kaisa ema oli väike,

sõitis ta vanematega Pärnusse vanatädi
juurde puhkama. Vanatädi elas suures
kortermajas.
Päevad möödusid rannas. Aga
õhtuti oli Kaisa emal igav, sest tal ei olnud sõpra, kellega midagi toredat koos
ette võtta. Maja ümber jooksis küll palju
lapsi, kes mängisid kulli ja peitust, aga
Kaisa ema neid ei tundnud.
Ühel õhtul otsustas tüdruk kogu
julguse kokku võtta ja laste juurde minna. Kohe haaratigi ta mängu. Korraga
katkestas aga mängu ühe teise lapse,
Jaanika nutt.
Selgus, et tüdrukul oli rahakott
kadunud. Kõik asusid kotti otsima, kuid

seda ei leitud. Järsku tundis Kaisa ema,
et kõigi pilgud on temale pööratud.
Siis teataski kõige suurem tüdruk, et Kaisa ema on võõras ja küllap
tema selle rahakoti võttis. Kaisa ema
ehmus ja näitas oma tühje taskuid. Aga
see ei lugenud midagi ja kõik vaatasid
teda endiselt kahtlustavalt.
Rahakott leiti veel samal õhtul
üles – see oli hoopis mänguhoos
ehituspaneelide vahele kukkunud,
mille juures Jaanika end peitnud oli.
Aga keegi ei otsinud Kaisa ema üles, et
talle seda teatada.
Järgmisel hommikul kohtusid
tüdrukud teel randa, aga kõik pöörasid
pilgud maha.

Arutle paarilisega, mis laste vahel juhtus.

4

Kirjuta, kuidas oleks võinud tüdrukutest taas sõbrad saada.

Tutvustage oma mõtteid klassile.
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TEGEVUSED KODUS JA KOOLIS
1

Vaata ja jutusta, mida teevad Kaisa ja Madis kodus.

c
a

b

e
d

2

Kirjuta, milliseid kodutöid sina teha oskad.

3

Joonista tegevus, mis sulle kõige rohkem meeldib, ja tegevus, mis
kõige vähem meeldib.
Meeldib

10

f

Ei meeldi väga

4

Mida teevad lapsed koolis? Jutusta.

b

a

e

c
d

g

f

Tõmba joon ümber
tegevusele, mida
sa teha oskad.

5

Mängige koos paarismänge.

Ühel paarilisel on
silmad kinni seotud.
Teine juhendab ta
ühest kohast teise.

Paarilised peavad

Paarilistel on kummi-

viima ajalehe ruumi

pael jalgade ümber.

ühest otsast teise nii,

Tuleb liikuda ruumi

et käed ajalehte ei

ühest otsast teise.

puutu.
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VIISAKAS JA SÕBRALIK KÄITUMINE
1

Rühmatöö. Valige üks pilt ja arutlege, mis sellel toimub.
Mis on valesti?
Kes on viisakas? Põhjendage.
Kes ei ole viisakas? Põhjendage.

a

c

2

12

b

d

Kirjuta omadussõnu viisaka ja sõbraliku lapse käitumise kohta.

3

Loe, mis juhtus esimesel koolipäeval Jutulinna kooli teises klassis.

Kõige

esimesel päeval meil tavalisi
tunde ei olnud. Rääkisime, mis me suvel teinud olime, ja õpetaja Villem jagas õpikuid-töövihikuid.
Kui õpetaja oli meile kõigile õpikud ükshaaval välja jaganud, küsis ta:
„Mis te arvate, mitu korda ma ütlesin sõna „palun”?”
Kaisa tõstis kohe käe ja ütles:
„Kuusteist?”
„Õige,” ütles õpetaja. „Kas sa lugesid kokku?”
„Ei! Meid on ju nii palju, sellepärast,” seletas Kaisa.

4

„Väga taibukas,” noogutas õpetaja. „Aga nüüd küsin, mitu korda ütlesid lapsed „tänan“?”
„Ka kuusteist korda,” pakkusid
nüüd lapsed läbisegi.
„Kahjuks mitte, õige vastus on
kuus,” ütles õpetaja Villem.
Selle peale jäid lapsed vaikseks. Igaüks hakkas omaette meenutama, kas tema oli selle kuue sees või
mitte.
Seejärel tuli töövihikute jagamise kord. Õpetaja ulatas kõigile vihikud ja nüüd öeldi talle „aitäh!” kuusteist korda. Kõlava ja selge häälega.

Jälgi nädala jooksul oma kaaslasi ja märka nende viisakat
käitumist. Kirjuta siia mõned näited.
Näiteks:

Kaisa tegi õpetajale klassiukse lahti, sest õpetajal olid raamatud käes.
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ABIVALMIDUS,
KOHUSE- JA VASTUTUSTUNNE
Jutulinna lapsed kirjutasid
luuletusi sõprusest ja sõpradest. Madise luuletus
tuli selline:

On lahe käia koolis,
kui sõber sinust hoolib.
Sind ootab iga päev
ja annab abikäe.
Kui on sõbral olla paha,
kohe aidata ma tahan.
Kuulan teda, paitan pead,
pakun moosipalli head.

Abivalmis on selline inimene, kes soovib teisi aidata. Abivalmis inimene
ulatab oma käe abivajajale ega oota selle eest tasu ja kasu.

Iga päev vajavad
meie keskel elavad
inimesed abi.
Mõnikord saab liiklusavariis
kannatada inimene, kellele tuleb teha vereülekanne.
Et seda oleks alati võimalik
teha, käivad inimesed verd
loovutamas. Neid inimesi
nimetatakse doonoriteks.

Vahel on klassikaaslane
unustanud kirjutusvahendi
koju ja sa laenad talle oma
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pliiatsit.

1

Loe lugu. Arutlege klassis.

Jutulinna teise klassi lapsed tegid loovusõpetuse tunnis linna majade makette. Lapsed
olid jagunenud rühmadesse. Igale lapsele
anti ülesanne tuua järgmiseks tunniks kaasa töövahendeid. Kaisa näiteks pidi tooma
tapeeti ja Madis WC-paberi rulle. Kui tund
kätte jõudis, kraamisid kõik lapsed vajalikud
tarbed kotist välja. Koos vaadati üle, kas kõik
tööks vajalik on olemas. Ja mis selgus! Sulev
ei olnud toonud pappkaste. Ta oli küll võtnud
kleeplindi, aga kastide kohta ütles nii: „Ma ei
leidnud kodust mitte ühtegi!”
Õpetaja Villem muutus selle peale natuke kurvaks. Nüüd ei saanudki selles tunnis
makette teha.

Mis oli laste kohustus?
Mille eest pidi Sulev vastutama?
Kas Sulevil oli kohuse- ja
vastutustunne?
Miks sa nii arvad?

2

Kohusetundlik inimene
täidab talle antud ülesandeid.
Vastutustundlik inimene
arvestab oma tegevuse
tagajärgedega.

Kirjuta oma arvamus.
Kuidas oleks võinud Sulev käituda, kui ta
avastas, et tal ei ole kodus pappkaste?
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Kokkuvõte
1

Kirjuta kolm lauset enda kohta.

Vaheta paarilisega oma tööraamat ja loe, mida tema
enda kohta on kirjutanud.
Kirjuta nüüd paarilise kohta kolm lauset.

2
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Joonista pilt endast ja oma paarilisest.

3

Pane oma klassile viiepallisüsteemis hindeid nii, et värvid
vastava arvu kaste.

5
4
3
2
1
sõbralik

abivalmis

hooliv

viisakas

Võrrelge tabeleid klassis.

4

Omadussõnade mäng.
Kirjutage sedelitele omadussõnu, mis käivad toreda kaaslase kohta.

tl i k
a
n
n
a
k

sportlik

sõ bralik

jutukas

viisakas

rõõmus

nutikas

. . .j ne

k
v

Pange kokkurullitud sedelid suurde purki või karpi. Omadussõnu peab olema nii palju, kui palju on klassis õpilasi.
Iga õpilane võtab purgist ühe sedeli, loeb selle ette ning annab
klassikaaslasele, kellel tema meelest on see omadus olemas.
Kellel sedel juba on, sellele enam anda ei saa.
Nii saab iga õpilane tunni lõpuks kingituseks hea sõnumiga sedeli, mille võib näiteks päevikusse kleepida.
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KUI LAPS JÄÄB HAIGEKS
Madis oli kaks nädalat haige.
Ta ei saanud minna klassiga
kinno ega madude näitusele.
Loomulikult ei saanud ta ka
õue ja pidi aknast vaatama,
kuidas teised onni ehitavad.
Doktor Triin Vitamiin ravis
Madist hoolega ja kui Madis
terveks sai, käskis ta poisil
enda tervist paremini hoida.

Millal sina viimati haige
olid? Jutusta paarilisele.

1

Aita Madist ja anna talle soovitusi, kuidas olla edaspidi terve. Märgi
ära, millised tegevused on tervisele kasulikud, millised kahjulikud.
Tegevus

Salati ja juurviljade söömine		
Pidev kommide söömine		
Segamini toas olemine		
Spordiga tegelemine		
Piisavalt puhkamine		
Sage arvutis mängimine		
Värskes õhus viibimine		
Vajalike ravimite lohakas võtmine
Hommikusöögi söömine		
Käte pesemine		
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Kasulik

Kahjulik

Vahel haigestuvad inimesed nakkushaigustesse. Nakkushaigusi
põhjustavad enamasti viirused ja bakterid, mida silmaga ei näe.
Nad levivad inimeselt inimesele õhu, käte või toidu kaudu.

Grippi tekitavad gripiviirused. Grippi haigestunud
inimesel on tavaliselt kõrge palavik, peavalu, köha
ja nohu, väsimus ja nõrkus, lihase- ja liigesevalu.

2

Pane kirja vähemalt kolm asja, mis aitavad hoiduda gripiviirusest.
1.
2.
3.

Mõnikord ei saa kodus ise ravimisega
hakkama ja siis tuleb minna haiglasse.

Pingviin Hopp meenutab: „Oh jah,
oh sa poiss! See kõik juhtus suvel.
Absoluutselt kõige ilusamate ilmade ajal. No laste meelest olid ilmad
ilusad, sai muudkui ujuda ja paljajalu joosta. Mina istusin sahvris ja
sõin jäätist. Lausa mägede kaupa.
Vahepalaks krõbistasin jääd. Ma ju
armastan külma. Aga minu kurk
hakkas selle peale kohutavalt valutama. Lõpuks viidi mind haiglasse
ja uuriti kurku iga pidi, tehti soojendusi ja anti rohtu. Lõpuks sain
välja ja jäätist ei tohtinud ma üldse
enam nii palju süüa. Mul soovitati
hoopis kuuma teed juua.”
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Lõikehammas

Silmahammas

Purihammas

Tarkusehammas

Suu ja hammaste
eest hoolitsemine
on samuti hea
tervise alus.

3

Kuidas hoolitseda oma hammaste eest? Loe teksti nii, et ütled
pildi asemele sõna.

Hambaid tuleb pesta

ja

.

Hambahaigused tekivad, kui sa

Hammastega ei tohi näiteks				

Kaks korda aastas tuleb külastada
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