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T LUGEGE JUTUD KASSETILE. TÄIENDAGE NEID
    JA TEHKE UUSI SAMA TEEMALISI JUTTE.
    JOONISTAGE VASTAVA TEEMALISI PILTE... JNE. JNE.
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  Terekest, mina olen morsk Margus. Võin kihla vedada, et sa pole mind
näinud oma tagahoovis (hi-hi-hii). See on seetõttu, et ma elan kaugel 
põhjas. Gröönimaa ja Arktika on minule koduks. Hüljes on mu onupoeg. 
  Mu nahk on nii kortsus, et ma näen juba noorena vana välja. Mul on 
kaks suurt valget kihva ja vuntsid. Ma kasutan oma kivu, et kaevata 
mudast merekarpe. Kui ma lähen ookeani põhja toidu järele, siis ma 
kogun sadu väikeseid karpkalu ainult üheks toidukorraks. Samuti olen 
ma väga hea ujuja.
  Mulle meeldib elada koos paljude teiste morskadega; siis ma tunnen 
ennast ohutult ja õnnelikult. Kütid on tapnud liiga palju minusuguseid mu 
naha, kihvade ja rasva pärast.
  (Tee üks tõeliselt hea hülge möiratus... Vähemalt kaks korda.) Kas sa kuulsid seda? 
Kas see hirmutas sind? Ära karda, ma ainult tahtsin, et sa kuuleksid 
minu häält. Nüüd kui sa tead üht-teist minu kohta, kas sa võiksid minust 
pildi joonistada? Näita seda oma õpetajale. Kasuta eraldi paberit, et 
kirjutada minust jutt. Jutusta oma emale ja isale minust. Uuri järele, kas 
su ema kasutab mu rasva...
  Ja siin ma nüüd lähen jälle ja sukeldun sügavale. ...Aidaaa-aa-a... (Lase
oma häälel venida, et see paistaks kaugenevat. Lase kivil vette kukkuda, et jäljendada
morsa sukeldumist.)

MORSK MARGUSMORSK MARGUS
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  Terekest, mina olen pingviin Pepe. Kas me oleme varem kohtunud?... 
Mulle paistab, et mitte, aga see pole ka mingi ime, sest ma elan Eestist 
kaugel. Minu kodu on Antarktikas. Niisiis, saagem tuttavaks, minu nimi on
Pepe ja ma olen pingviin. Võibolla te olete minust juba varem midagi 
kuulnud, või mind isegi televiisoris näinud, aga ma siiski räägiksin endast
veidike.
  Kuigi ma olen lind, ei oska ma lennata. Selle eest aga meeldib mulle 
väga ujuda, eriti just sukelduda. Ma võin korraga vee all olla kuni 18 
minutit! Minu kodus Antarktikas on väga külm. Sellepärast on mul tugev
sulestik ja lisaks veel paks rasvakiht naha all. Paksule rasvakihile 
vaatamata ujun ma kiiresti ja nii hästi, et võin isegi kaladega võistelda. 
Kalad maitsevad mulle väga ning lisaks kaladele söön ma veel pisikesi 
veeloomi. Nende püüdmisest ei tüdi ma vist küll kunagi . 
Üldse on ujumine väga tore. Mulle ei meenugi, et ma lennata ei oska. Ka 
on mul palju sõpru ja mulle meeldib väga oma sõprade - teiste 
pingviinide - seltsis aega veeta. Koos on lihtsam mune haududa ja üldse
julgem olla. 
  Hea küll, nüüd te siis teate minust veidike. Ma pean nüüd jälle minema. 
Tulge mulle vahel külla siia kaugele Antarktikasse, siin on väga ilus!
Nägemiseni!

(nämm-nämm)

PINGVIIN PEPEPINGVIIN PEPE
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  Tere! Mina olen põhjapõder Peeter. Olen pärit tundratest ja taigadest. 
Ah, et mis need veel on? -Tundraks hüütakse suurt lumevälja kaugel 
põhjas, tundras kasvavad ainult üksikud männid ja sammal. Taiga on 
okasmets ja asub samuti põhjas. - Need ongi minu kodud. 
  Ilm on mu kodukandis täitsa külm, aga ma olen sellega juba nii 
harjunud, et ei oskagi vist enam teisiti. Minu toiduks on samblikud ja 
muu sarnane, liha mulle üldse ei maitse (ja ma ei mõista kuidas mõned
seda süüa saavad), kuid ka sammalt on vahest raske leida. Mõnikord, 
kui lund on palju sadanud, peab endale toitu lume alt kraapima. Tänu mu
heale ninale, pole aga selle leidmine väga raske. 
  Meile, põhjapõtradele, meeldib paljukesi koos elada ja karjadena 
mööda tundrat ringi rännata. Seal, lagedas tundras, polegi palju muud 
teha kui teiste põtradega võidu joosta ja lume sees hullata. Minu 
kodukandis elavad ka mõned inimesed. Nad on meie sõbrad ja me vahel 
sõidutame neid mööda lumevälju ning vastutasuks annavad nad meile 
süüa. M

Mulle väga meeldib elu taigades ja tundrates. Siin on hea puhas õhk ja
palju lund. Võibolla te kunagi tulete meile külla! Olete väga oodatud! 
Seniks aga kõike head teile!

uuseas, te vist ei teagi, et meil on ühine tuttav - jõuluvana - ta on 
mulle teist palju rääkinud. Jõuluvana elab meie naabruses, ta on mu hea 
sõber. Mõnikord ma aitan tema saani sikutada... 
  

PÕHJAPÕDER PEETERPÕHJAPÕDER PEETER
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  Tere! Mina olen jääkaru. Minu nimi on Joonas. Minu kodu on kaugel 
Arktikas, kus lumi kunagi ära ei sula. S

avaline pruunkaru on mu väga lähedane sugulane aga 
mina olen temast suurem ja hirmuäratavam (urrrrrhh!), olen Arktika suurim 
ja võimsaim kiskja! Ma kaalun sama palju kui 6 suurt inimest ja minu 
pikkus ninast sabaotsani on 3 meetrit. Mulle meeldib väga lumeväljadel 
rännata ning mu hobideks on kalapüük ja ujumine - mõnikord ujun ma 
päevi. Ka meeldib mulle puude otsas ronida ja ma teen seda meelsasti, 
kui mul selleks võimalus avaneb. Ma ei ole eriti seltskondlik, mulle 
meeldib rohkem üksi ringi uidata, kui vendade - õdedega paigal lesida...
  Hea küll, jäingi natukene pikalt lobisema, hakkan parem astuma...

ellepärast kannan ma ka suurt 
valget kasukat. T

JÄÄKARU JOONASJÄÄKARU JOONAS
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KUUPÄEV:

 KIRJUTA OMA JÄÄMÄEJUTT. VÕID KASUTADA ETTEANTUD SÕNU.
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KUUPÄEV:

 KIRJUTA OMA LUMEPALLILUGU.
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KUUPÄEV:

 KIRJUTA OMA PINGVIINILUGU.
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KUUPÄEV:

 KIRJUTA OMA LUMEMEMMELUGU.
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Kirjuta pildi järgi jutuke.
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Kirjuta pildi järgi jutuke.
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Mida on talvel ohtlik teha?

Mõtle, mida ei tohiks talvel teha.
Meisterda plakat: kirjuta oma mõte üles
ja joonista pilt juurde.
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triikraud, tee, kohv, jäätis, lumi, sinep, piim, külmutuskapp, pipar,
tuli, küünal, jääpurikas, jää, päike, ahi, kamin

Kirjuta kuumad ja
külmad asjad
õigesse tulpa.

Keev vesi on kuum.
Jääkuubik on külm.

Kuumad asjad          Külmad asjad 
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Liina  tegi õues  lumememme. Kui ta tuppa läks, rääkis ta sellest isale.
Siin on pilt Liina lumememmest. Vaata pildilt, kas Liina räägitud jutt
vastab tõele. Kui lause on õige, tõmba ring ümber
on vale, tõmba ring ümber “ei”.

1. Lumememmel on porgandist nina.      
2. Lumememme müts on musta värvi.     
3. Tal on piip suus.                                   
4. Väike tüdruk on õnnelik.                        
5. Õues sajab lund.                                    
6. Kuused on lume all.                               
7. Lumememmel on kaks suurt jalga.       
8. Tüdrukul on kindad käes.                 

jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

 TALV

 “jah” sõna, kui lause 
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Mõtle välja ja kirjuta jutuke.
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    Kui ma oleksin lumepall,
siis ma



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Talispordialad

 TALV

Kirjuta joontele sobivad sõnad.
Lõika raamat välja ja voldi kokku.
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suusatab uisutab
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mängivad kelgutab

 TALV



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Otsin oma mütsi.
Kus mu müts ometi on?
Koer on mu mütsi pähe pannud!

4 5

Otsin oma saapaid.
Kus mu saapad on?
Koer on mu saapad jalga pannud!
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Otsin oma jopet.
Kus mu jope on?
Koer on mu jope selga pannud!

Otsin oma salli.
Kus mu sall on?
Koer on mu salli kaela pannud!

3 6
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Auh! Auh!
Läksin õue mängima!

                     

T a l v e r i i d e d

8
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Joonista igale lehele need riietusesemed, millest on juttu.
Lõika raamat välja ja voldi kokku.
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Otsin oma sooje pükse.
Kus need ometi on?
Koer on need jalga tõmmanud!

Otsin oma kindaid.
Kus mu kindad on?
Koer on need kätte pannud!
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Tüdruk uisutab jääl.Lapsed teevad lumememme.
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Poiss laseb kelguga mäest alla. Tüdruk mängib sõpradega hokit.
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Pealkiri:

Pildid
joonistas:

8

Lastele meeldib õues mängida.

Joonista lausete juurde sobivad pildid.
Lõika raamat välja ja voldi kokku.

J U T U S T U S
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Poiss suusatab mäel. Tüdruk veeretab lumepalli.
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