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Lugemiku töövihik
2. klassile
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Selle töövihiku omanik on

ÄRATUSKELL TIRISEB
1

Hakk leidis kuuskedelt sinna ununenud ehted. Pesas sättis ta neid
ajaviiteks ritta. Tee seda sinagi ja kirjuta lause välja.
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Loe juttu „Äratuskell tiriseb“ ja täida tabel.
Õige
Ema kõndis kuusega mööda tuba ringi.
Ema oli prillid külmkappi pannud.
Oli kuuekuningapäev.
Hakile meeldis kolmekuningapäev.
Linnakese elanikud plaanisid kuuskedest suure lõkke teha.
Seda päeva tähistame 25. novembril.		
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Vale
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Kuhu h-täht lisada?
Uudishimulik

akk

õkk

oksi. Ta lootis sealt veel

uuris
uusi

usinalt
uhkelt

unnikusse laotud
elkivaid

ehteid leida.

Vaata üle, kas kirjutasid kolm h-tähte ning ühe H-tähe.

!

TÄHTIS JUTT!

Mõnikord oleneb h-tähest
sõna tähendus:
aru – haru
allikas – hallikas
arv – harv
all – hall
arutas – harutas
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Hakk Hõkk hakkas juttu kirjutama, aga vead lipsasid sisse. Kokku
on kuus viga, arvas Madis. Mitu viga leiad sina? Paranda need.
Hiir pidas haru, kuidas küll mööda pääseda kassist, kes allikat värvi lõngakeraga mängis. Ta kükitas puu hall ja piilus läbi oksaaru, kui all iirekuningas hoogsalt mööda tormas. Hiir oli enda harvates väga arukas, sest see on arv juhus,
kui kass mänguhoos iirt ei märka. Kass läks hallikast vett jooma.

Pärast vigade parandamist kirjuta jutuke oma vihikusse.
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ARVUTITUND
5

Millised olid kolmekuningapäeva kombed? Märgi õige vastus.
Kui vaja, uuri lisaks internetilehelt http://www.folklore.ee/Berta
Keskaegsetes linnades kestsid jõulupidustused
jõululaupäevast kolmekuningapäevani.
mihklipäevast kolmekuningapäevani.
toomapäevast kolmekuningapäevani.

Paljudes linnades liikusid kolmekuningapäeval ringi inimesed,
kes olid riietunud
printsessideks.
kuningateks.
jõuluvanadeks.

Nad kandsid kaasas
ube ja herneid.
teivast tähega ja laternat.
leivapätsi.

Õigus jõuluehted ära korjata ning jõuluõunad
ja -maiustused kuuse küljest ära süüa oli
pereemal.
pereisal.
lastel.
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Rühmatöö. Kas teate neid sõnu? Kui hätta jääte, vaadake lugemiku sõnastikust.
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Neid sõnu kohtad
selle poolaasta lugemiku
lehekülgedel!

1. lavastus, kus räägitakse, lauldakse ja tantsitakse
2. inglise keeles: mitte moes olev
3. vanaaegne kiltkivist pulgake tahvlile kirjutamiseks
4. kriminaaljutt (kõnekeeles)
5. kosjas käiv meessoost isik
6. rõhknael, vahend paberi kinnitamiseks tahvlile või seinale
7. muusikaline lavastus
8. parem (kõnekeeles)
9. valge inimene (kõnekeeles)
10. sööma
11. juukselahk
12. vait jääma
13. kiire
14. mahe, pehme iseloom
15. inimene, kes juhib lavastuse valmimist
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JALGRATASTE TALVEUNI
7

Tõmba joon alla tähendusele, mis sobib sõnaga. Kui vaja, kasuta
sõnastikku.
tärkama – märkama; ärkama; kasvama hakkama
nihelema – end rahutult liigutama; ühe jala peal hüplema; valetama
sääl –

eile; siin; seal

puiestee – tee ääres olev puuriit; puust tehtud tee; tee, mille mõlemas
ääres on puuderida
allee –
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6

oja; puiestee; linn

Uuri linnaplaani. Kuula uudist unisest jalgrattast
ja kanna plaanile tema tee vabrikust koolimajja.

KARU TALVELAUL
9

Jätka ridu riimuvate sõnadega.
aru –
und –
hell –
hall –
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Karu nägi unes, et läks uisutama. Paku, mis värvi riided ta selga pani.
Jope on
Müts on
Sall on
Käpikud on
Saapad on

Värvi riided nii, nagu kirjutasid.

Küsi naabrilt, millised on tema
karu riided, ning püüa oma karule samasugused riided selga
värvida.
Võrrelge pilte!
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Kas tunned neid loomi?
1
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3
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PAREMALE:

ALLA:

5. ... kui karu

1. ... kui sipelgas

6. ... kui elevant

2. ... kui eesel

8. ... kui jänes

3. ... kui siil

9. ... kui tigu

4. ... kui hobune

10. ... kui hunt

7. ... kui rebane

11. ... kui kala

Mõista, mõista, mis see
on. Joonista vastus raami
sisse.

Kes ei võta ilmaski
kasukat seljast?
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OKASROOSIKE
12

Kirjelda head ja halba nõida. Vali sulgudest sobivad omadussõnad.
Joonista nõidadele näod ja juuksed.
krimpsus, naerune, lahked, tigedad, heledad,
tumedad, krussis, sirged, kongus, sirge

suu
nina
silmad
kulmud
juuksed
suu
nina
silmad
kulmud
juuksed

Palu paarilisel hea nõia müts värvida!
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Joonista Okasroosikese
loss lõpuni.
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UUEL AASTAL UUE HOOGA
14

Loe juttu „Uuel aastal uue hooga“. Kes millise lubaduse andis?
Ühenda tegelane tema lubadusega.
Mina söön iga päev
ühe porgandi.

ajalehe peatoimetaja
Siiri

15

postiljon Silver

Mina hakkan prantsuse
keelt õppima.

luuletaja Saara

Raamatukoguhoidja Kerli Kelluke kattis külalistele raamatukokku
laua. Mida külalised sealt leidsid? Kirjuta.

PSIKÜSED

ILÖGG

10

Mina hakkan uut
raamatut kirjutama.

PIKOOPARGID

OKKAA

RUPIKAD

MAIETETE

KES MIDA TEEB?
16

Loe juttu „Kes mida teeb?“. Pane silpidest kokku sõnad ja saad
tegevused. Kirjuta, kes selle tegevusega seotud on.
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TÄHTIS JUTT!

Elusolendite kohta esitame küsimuse kes?,
eluta asjade kohta esitame küsimuse mis?.
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Vaata klassis ringi ja kirjuta üles sõnu, mille kohta saab küsida kes?,
mille kohta mis?.
Kes?

Mis?

11

KARU TEINE KÜLG
18

Mida need laused tähendavad? Tee ristike õigesse kasti.
Talve selgroog sai murtud.

Tahan midagi
hamba alla pista.

Talvetaat pidi haiglasse
minema.

Tahan hambaid pesta.
Pean hambaarsti juurde
minema.

Pool talve on nüüd möödas.
Sel aastal enam talve ei tule.

Kõht on päris tühi.

Metsast tood koju
punased põsed.

Kallab nagu oavarrest.
Sajab väga kõvasti vihma.

Metsas käimine paneb
punastama.

Ema kallab ämbrisse ube.

Värske metsaõhk teeb
põsed punaseks.

Taevast kukub oavarsi.

Metsast võib punapõskseid õunu leida.
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Jaota loomad ja neile sobiv toit tabelisse.
kuuseseemned, uruhiir, jänes, tammetõrud, jänesekapsas, põder,
peened puuoksad, orav, hobune, seemned, kaer, metssiga

Kes?
Orav

12

Mis?
Kuuseseemned

LEEVIKE
20

Ühenda tähed tähestikulises järjekorras. Kirjuta pildiga sobivaid
omadussõnu.

21

Joonista kirjelduse järgi imelind.
Imelinnul on väike pea. Silmad on suured ja ümmargused. Nokk on kuldne ja
pisut kõver. Tal on pikk kael ja munakujuline keha. Tema sabasuled on väga
pikad. Imelind on hästi värviline.

Võrdle oma imelindu pinginaabri omaga.
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TERE HOMMIKUST JA ÕHTUST!
22 Järjesta sõnad ajaliselt õigesti.
1.
2.

hommik,
õhtu, varahommik,
lõuna, ennelõuna,
hilisõhtu, öö,
pealelõuna

3.
4.
5.
6.
7.
8.

23 Värvi kuu ja seda iseloomustav tegevus sama värviga.
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jaanuar

teeme jaanituld

veebruar

käib viljakoristus

märts

õunapuud õitsevad

aprill

tehakse heina

mai

räästad tilguvad

juuni

sinililled õitsevad

juuli

suusatatakse

august

mardisandid liiguvad

september

tähistame sõbrapäeva

oktoober

lehed langevad

november

tuleb jõuluvana

detsember

algab kool

Igas aastaajas on midagi toredat. Mis sulle kõige roh-

24 kem meeldib? Joonista või kirjuta.

25 Küsitle kolme inimest. Uuri, milline aastaaeg neile meeldib ja miks.
Nimi

Aastaaeg

Miks meeldib?
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KAKS TÖÖMEEST
26 Oti kodutööks oli lünka suluta kaashäälikud kirjutada. Milline ja
kui pikk? Aita Otti.

l, ll, n, nn, j, jj, s, ss

Ka

al on sünnipäev. Ta ka

ab külalistele mahlajooki. Su

su

id jalga ja ka

ab uhket peapaela. Va

a taga va

veel ma

a ka

is. Tule ma

a, pidu käib!

Võrdle teksti paarilise omaga.
Tõmba tekstis olevatele liitsõnadele joon alla.
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TÄHTIS JUTT!

Liitsõna on mitmest sõnast koosnev sõna:
töö + mees = töömees
Mõnikord lisatakse liitsõnasse tähti juurde –
nii on lihtsam sõna lugeda:
jalg + pall + väljak = jalgpalliväljak
kass + kakk = kassikakk
Teinekord peab sõna veelgi rohkem muutma:
käsi + kell = käekell

27 Liida sõnu. Millised sõnad saad?
kool + laps =
jutt + raamat =
paber + leht =
värv + pliiats =
selg + kott =
16

i pani
a vaal on

28 Koosta liitsõnu.
Liiv
Prügi
Post
Pesa

Sein
Käsi
Kägu
Torn
Liiv
Päike
Äratus

29 Leia tööriistad.
Kruvihari
Ketaskeeraja

Põrandatrell

Akuimeja

Tolmusaag
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PAULA TULEVIKUPLAANID
30

Paula ei osanud otsustada, kelleks ta suurena saada tahab. Mis sina
erinevatest ametitest arvad? Kirjuta tabelisse.
Amet

Selles ametis
meeldib mulle

Selles ametis ei
meeldi mulle

Taluperenaine

Laulja

Arvutiinimene

Lisa tabelisse veel üks amet ja kirjuta selle kohta.
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Paula on mängult taluperenaine. Aita tal talus korda luua.
sool, kapsad, lehm, jahu, kartulid, hobune,
vasikas, tangud, kaalikad, põrsas, poni, varss

Laut

Tall

Kelder

Köögikapp

Värvi ...
... punaseks kastikesed, kuhu
Paula paigutas elusolendid.
... siniseks kastikesed, kuhu ta
paigutas elutud asjad.
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Arvuti võib mõnikord rikki minna. Nii juhtus ka Paulal. Paranda
vead. Kirjuta harjutus vihikusse.

A r v ut i - i n i m ese l po l e va j a m i n a ko l l i j a õ p p i d a.
Kõ i k o n n j u a r v ut i s o l em a s. A r v ut i - i n i m ese l poo l e
va j a m i n n a pod i e g a teh a s ü üa. Söö g i ees t
h oo l it seva d a r v ut i g a k ü l m ka p p j a a r v ut i g a p l i it.
A r v ut i - i n i m ese l po l e va j a pes ta pes s u e g a m i n n a
j u k s u r i j u u rd e. Pes s u peseb a r v ut i g a pes u m a s s i n.

Kas leidsid
üheksa viga?
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SUUREKS SAAN, SIIS …
33 Kirjuta, milliseid ameteid ei mainita luuletuses „Suureks saan, siis ...“.
remondimees, laulja, filmitegija, teadlane, kosmonaut, leidur,
laevakapten, arhitekt, kojamees, president, sekretär

,

,

,

.

Välja kirjutatud ametite esitähtedest saad moodustada veel ühe ameti.

Värvi kõik eelmises harjutuses olnud liitsõnad.

34 Leia sõnapusast ameteid.
Täishäälikuga algavad sõnad värvi punaseks.

õpetaja
aednik
treener
näitleja
kunstnik
luuletaja
politseinik
kassapidaja
kohtunik
ehitaja
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