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PAKANE, PÄRIS PAKANE!
Küll oli tore läbi lume kooli sammuda! Vaheajal oli maa must ja 
sadas vihma. Eile tuli päris talv. Lumi kattis maad nagu paks tekk.

Esimese tunni ajal oli hämar. Olime nagu mõnes koopas. 

„Siin on pidulik tunne,“ ütles Mari.
„Täna peab pidulik olema,“ ütles Anna. „Täna on jälle esimene 

koolipäev.“
Olime Annaga nõus. Tema teab asju.
„See päris esimene koolipäev oli natuke jube,“ arvas Sander.
„Kuidas?“ imestas Sulev. „Mina küll ei kartnud!“
„Ma ei olnud ju siis veel teiega sõber!“ teatas Sander.
„Aga kohe saime uued sõbrad!“ arvas Kaisa.
„Üks asi on täna teisiti! Meil ei ole lilli,“ tuli Madisele pähe.
Olime jälle nõus.

ehtne   mattis         pimedavõitu        pani imeks võlutud6



ehtne   mattis         pimedavõitu        pani imeks võlutud

1. Kuidas lapsed end pärast vaheaega koolis tundsid? Põhjenda!
2. Miks oli Sanderi arvates kõige esimene koolipäev natuke jube?
3. Mõtle kaaslasega kolm soovitust, kuidas uusi sõpru leida.
4. Kuidas said jäälilled aknale?
5. Milline loodusnähtus on sind lummanud? Jutusta!
6. Mängi klassiga jäälille joonistamise mängu! 
 • Kõik saavad paberi ja kirjutavad sellele oma nime.
 • Alusta jäälille joonistamist ja tõmba paberile üks joon.
 • Anna töö edasi järgmisele lapsele. 
  Iga laps võib korraga joonistada vaid ühe joone. 
 • Nii jätkatakse, kuni kõik on oma nimega töö tagasi saanud. 
  Milline jäälill tuli kõige kaunim?

„Kuidas ei ole lilli?“ küsis nüüd õpetaja Villem.
Vaatasime talle otsa. Kas õpetajal on lilled kuhugi peidetud?
Aga Villem näitas hoopis aknale.
„Vaadake, meil on jäälilled!“
Pugesime akna juurde. Klaasil olid õied. Olime lummatud!
„Kes need tegi?“ küsis Pärtel.
„Kindlasti õpetaja,“ pakkus Marta.
„Või direktor!“ pakkus Anna.
„Ei, meie mitte,“ naeratas Villem. „Need tegi loodus.“
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Õpi neid sõnu lugema.
aknast, kaks|teist, kraadi, jää|lillekeste, 
välja|vaade, kohtle õrnalt, jää|kristall

LILLENÄITUS

Ei sisse näe, ei välja aknast,
on väljas kaksteist kraadi pakast.
Kuid ometi ei saa me väita,
et aken midagi ei näita –
me aknal avas pakane
jäälillekeste näituse,
ja kuni see jääb avatuks,
jääb väljavaade suletuks.

Jäälillekesi kohtle õrnalt,
neid ära katsu, vaata kõrvalt.
Su väikse sooja näpu all
vaid tilgaks veeks saab jääkristall.

Ott Arder

kindlalt öelda       väljapaneku        käi õrnalt ringi        puuduta       piisaks8



Tammerraamat

KUIDAS TEKIVAD JÄÄLILLED?

KUIDAS TEKIVAD LUMEHELBED?

Mihkel Truman

Algul on lumehelves
kuusnurkne jääkristall.

Harudega liitub järjest 
rohkem jääkristalle.
Need moodustavad 

imelisi kujundeid. Kõik lumehelbed on erinevad!

jäätükikestest 
koosnev pilt

Igast nurgast 
tekib üks haru.

Kuula, kuidas õpetaja loeb 
HULLU TEADLASE selgitust.

tärkavad       hoolitsenud       märjavõitu      tagajärjeks

Jäälilled on mulle alati meeldinud. Ja kui viimaks teada sain, kuidas 
nad aknaklaasile tekivad, olen selle eest ikka hoolt kandnud, et kõik 
mu aknad üleni jäälillelised oleksid.
 Selleks aga, et jäälilled aknale tulla saaksid, on tarvis veidi niisket 
tuba ja külma aknaklaasi. Nimelt tekivad jäälilled siis, kui veeaur 
klaasil jäätub.
 Aga miks tekivad aknale just lilled, mitte lihtsalt sile jää? Ka see 
vastus on imelihtne. Kuna veeaur jäätub klaasil hästi õhukese 
kihina ning jää koosneb väikestest lumehelbe-sarnastest 
läbipaistvatest kristallidest, siis ongi auru külmumise tulemuseks 
lillemustriline jäämosaiik.
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LUULETAV 
LUMEMEMM

„Teeme lumest kujusid!“ hüüdis Emma.
See oli hea mõte!
„Meie teeme hobuse,“ teatas Sass.
Nad asusid Jeliseiga palli veeretama. See 

oli hobuse keha.
Annabel ja Marta soovisid teha lennuki. 

Taheti teha veel autot, lossi ja konna.

Kaisa, Pärtel ja Siim tegid tavalise 
lumememme. Nad veeretasid pallid valmis.

„Lähen toon toast porgandi,“ pakkus 
Kaisa.

„Mina toon vana kaabu. See on riiulil,“ ütles Siim.
Lumememm sai kena. Teised tulid vaatama.

„Oi, kui kena ilm. Rõõmustab mu silm,“ kõlas lumememme 
suust.

„Kuhu olen sattunud? Lume alla mattunud,“ jätkas memm. 
„Jään ma seni õue, kuni soojus paitab põue.“

„Lumememm luuletab!“ hüüdis Kaisa.
See oli väga ootamatu. 

Siis saime saladuse teada. Lugemispisikud olid kaabul uinakut 
teinud. Nii said nad õue ja hakkasid luuletama.

1. Mida soovisid lapsed lumest teha?
2. Mida oli vaja lumememme tegemiseks? Kus need asjad asusid?
3. Kuidas sai lumememm luuletada?
4. Millise luuletuse saad lumememme sõnadest? 
 Loe seda lumememme häälega!
5. Mida sina lumest teeksid? Joonista!
6. Tee kaaslastega pantomiim lumememme ehitamisest. 

rullima     nägus  kübara               üllatuslik              maganud10



LUMISES LIIKLUSES
Luuletus: Aidi Vallik
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KAS KÕIK ON MEELES?

 Kaisa ja isa seisid kassas.

I Kas sai ikka kõik? 

 Vaatame üle!

 Kärus olid kaubad. Seal olid           

 
toidud ja muu vajalik kogu perele.

 Kas õele joonlaua saime?

 Jaa! 

 Vennale ajakiri?

 On olemas!

 Koerale toit?

 On.

 Kassile krõbinad?

 On olemas!

 Meriseale salat?

Sai võetud! Kõik meie  
loomad saavad toidetud!

Ema palus ka õunu.

Oi, need jäid maha.

Kaisa liikus poodi tagasi. Ta 
valis õunu ja pani need korvi. 
Tagasi tulles jäi talle silma 
linnutoit. Ta haaras kaasa kaks 
rasvapalli.

Isa! Aga talvel on meil ju veel  
ühed lemmikud, kes toitu 
vajavad!

Isa vaatas Kaisale otsa ja 
noogutas. Muidugi!

Linnukesi ei tohi unustada!
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Mis juhtus kodus?
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LINNUVAATLUS
Sass ootas väga laupäeva. See oli ju vaba päev! Ta sai terve päeva 
linde vaadelda.

Sassil oli kolm linnumaja. Need rippusid õunapuu küljes.

Sass avas silmad ja pani jope selga. Ta läks õue ja puistas 
linnumajja teri.

Lindude laud sai kaetud. Sass läks tuppa tagasi.
Ta istus kööki ja võttis pikksilma. Sellega hakkas ta linde jälgima. 

Nii olid linnud tal nagu peo peal.
Kolm tihast olid juba kohal. Peagi saabus veel üks tihane. Kõik 

linnud nokkisid teri.

Äkki maandus linnumajas suur rähn. Kõik tihased tõusid lendu. 
Linnumaja kiikus rähni raskuse all.

Sass uuris pikksilmaga. Rähn toksis tasa toitu. Sassile meenus 
suvi. Siis toksis rähn palju kõvemini.

Tihased kükitasid õunapuu otsas. Nad ootasid oma korda.
Rähn sai peagi kõhu täis. Ta tõusis lendu.
Nüüd tulid väikesed linnud tagasi. Tuli ka kolm uut. Sass tundis 

uued linnud ära. Need olid urvalind ja hallrästas.

Helises telefon. Sass läks teise tuppa.
Sassi õde haaras pikksilma ja uuris ka puud.
Ta nägi seal midagi punast.
„Õunad!“ hüüdis õde.
Sass tuli tagasi ja tegi õele pai.
„Need on leevikesed. Minu lemmikud,“ ütles ta.

riputas          silmas pidama           peatselt            tuli kohale         valjemalt14



1. Kuidas vaadeldakse linde?
2. Vaata pilti. Milliseid linde jutus nimetati?
3. Mida tähendab väljend „nagu peo peal“? 
 Millises olukorras sina seda väljendit kasutaksid?
4. Mõtle jutu igale osale pealkiri.
5. Vali pildilt üks lind. Kujutle, et sina oled see lind.
 Jutusta oma päevast.
6. Vali pildilt üks lind ja kirjelda teda. 
 Lase teistel arvata, mis linnu sa valisid.
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LEEVIKE
Leevike on väike ja ilus lind. Tema laul on vaikne. 
Selles on vilet, kurinat ja kriiksatusi. Tema hüüd 
on nagu autopuldi piuksatus: diü-diü!

Leevike on rahulik ja usaldav lind. Ta istub kaua 
ühe koha peal ja vaatab huviga ringi.

Leevike on suurem kui varblane. Tal on tüse keha, lühike kael 
ja peenikesed jalad. Tal on must pea ja saba. Tema selg on hall. 
Tiival on lai valge vööt. Saba ümbrus on valge. Isaslinnu pugu 
ja põsed on punased. Emase linnu pugu ei ole punane. See on 
roosakas. Leevikesel on lühike ja jäme nokk.

Leevike sööb seemneid. Ta sööb ka pungi ja marju. Oma poegi 
toidab ta aga hoopis putukatega. Talvel võib neile toidumajja 
panna pähkleid ja päevalilleseemneid.

kaunis          julge         priske triip                     kõht16



 Toidulaual on leevikesed riiakad. Isased linnud ajavad 
üksteist ära. Nii ei jõua nad vahel isegi süüa.

 Meist põhja pool elavate leevikeste jaoks on Eesti soojem 
maa. Nad tulevad pakase eest siia sooja ja toitu otsima. Mõned 
leevikesed on Eestis paiksed. Mõned linnud aga rändavad talvel 
hoopis ära lõuna poole.

 Leevike ehitab pesa raagudest ja kõrtest. Pesa asub kuuse 
otsas või põõsas. Sinna muneb ta 4–7 muna.

Jagage rühmades osad.
Jutustage mõistekaardi abil leevikesest.

TOITUMINE
Leevike sööb …
Poegadele annab …
Linnumajja pane talle …

VÄLIMUS
Keha on …
Pea ja saba on …
Selg on …
Tiival on …
Saba ümbrus on …
Pugu on …

RÄNNE
Põhja poolt tulevad …
Mõned leevikesed on …
Mõned aga …

ISELOOM
Leevike on …
Ta istub …
Toidulaual on ta …

LAUL
Leevikese laul on …
Tema laulus on …
Hüüd on nagu …

PESITSEMINE
Pesa on tehtud …
Pesa asub …
Leevike muneb … 

kaunis          julge         priske triip                     kõht tülinorijad   ajavad minema  kohalikud          reisivad        okstest 17



ÕIGE VÕI VALE?
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Peagi oli Madise sünnipäev. Kaisa soovis talle ise kingi teha.

Ta vaatas aknast välja. Õues oli külm. Lumi oli maas. Purikad 
rippusid maja ääres.

„Kingitus võiks talve moodi olla,“ arvas Kaisa.
„Äkki luuletus talvest?“ pakkus vanaisa.
Kaisa vaatas lund ja jääd.

„Teeme ise jääd! Seda saab peol mahla sisse panna,“ ütles 
Kaisa.

Siis tuli talle uus mõte: „Aga paneme jää sisse suhkrut. Siis on 
nagu jäätis!“

„Teeme siis juba päris jäätist!“ ütles vanaisa.
„Kas siis jäätist saab ise teha?“ üllatus Kaisa.
„Jaa! Meil on ju kõik olemas! Köögis on vahukoor, suhkur, piim 

ja vispel. Ja külmkapp! Jäätis peab külm olema.“
Nad segasid segu valmis.

„Kas me võime panna jäätise lumehange?“ päris Kaisa.
„Hea mõte! Paneme osa õue ja osa külmkappi. Siis oleme nagu 

teadlased. Teeme katse. Kumb osa enne kõvaks muutub?“
Kollane tops läks õue. Punane tops aga külmikusse.
Kaisa jäi ootama ja luuletama. Ohoo! Luuletus sai jäätisest.

PÕNEV KINGITUS

sünni|päev, rippusid, pakkus, suhkru, külm|kapp, 
vahu|koor, vispel, lume|hange, teadlased

Õpi neid sõnu lugema.

kõlkusid     ehtsat       ei uskunud oma kõrvu küsis           tahkeks20




