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TÄIDA KASTID. KIRJUTA JA JOONISTA.
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika sõnad välja ja kleebi paksemale paberile või papile. Kogu kaardid 
ümbrikusse. Õpilase ülesandeks on moodustada sõnadest  talveteemalisi lauseid.

 TALV

Me             uisutam e          jä ä  l .    Lumememm 

on                tehtu d          kolme  s  t          lumepallist.

lasin kelgugaMa                                               mäest

meeldib alla.               Mulle                       hokit

mängida.                       sa j a  b         sageliTalvel

        Lumehelbe d           o  n            lund. ilusad

ja                 valge d  .                            onKui

ehitamesulailm, lumest                              .kindluse

Siis                          lumesõ  d  a     saab pidada.
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                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõpeta laused.

.

.

.

.

.

.

.

.

 TALV

1. Lumi on

2. Lumi on

3. Lumi on

4. Lumepall on

5. Lumepall on

6. Lumememm on

7. Jääpurikas on

8. Kelk on



                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

1.  Lumememm on                                                              .

2. Minu uisud on

3. Ma suusatan kiiresti                                                        .

4. Lumehelves on                                                               .

5. Kui kindad on käes,                                                        .

6. Talvel meeldib mulle

Lõpeta lause oma sõnadega.

                                                       .

                                                                 .

 TALV



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika kaardid välja ja kleebi paksemale paberile või papile. Kogu kaardid 
ümbrikuse ja kinnita ümbrikule õpetus. Õpilaste ülesandeks on leida lausega 
sobiv pilt.

 TALV

Lumememm näeb naljakas välja.

Kelk sõidab kiiresti mäest alla.

Kui kindad on käes, on kätel soe.

Minu uisud on uued ja valged.

Lumehelbed on ilusad.

Talvel kannan ma sooje saapaid.

Mootorsaan läks lumes ümber.

Jääpurikas on pikk ja terava otsaga.



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika pildid välja ja kleebi paksemale paberile või papile. Pane
pildid ja lausetega sedelid koos ümbrikusse. 

 TALV
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    Sõnavara

 TALV

suusad, uisud, jäähoki, litter, suusatama,
allamäge, mäesuusatamine, liugu laskma,
tuisk, suusamüts, labakud, kindad, kasukas,
jope, läkiläki, villased sokid, sall, suusakepid,
suusasaapad, suusavarustus, sulama, jää,
jäine, jääpurikas, külmuma, jäätuma, lumine,
külm, mäest alla laskma, kelgutama, kelk,
lumetorm, tuiskama, pakane, temperatuur,
sula, külmavõetud, liuväli, krudisev, mäenõlv,
mägi, tuuline, uisud, värav, kaitsed, lumega
kaetud, lund sadama, näpistama, hõljuma,
lumi, valge, pehme, märg, kohev, lume-
kristallid, särav, särama, sätendama, lume-
sadu, lumememm, lumehang, lumelabidas,
talvesaapad, mootorsaan, lumetorm, lume-
helves, lumepall, lumekindlus, lumesõda,
liulaud, regi, saaniga sõitma



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika õpetus välja ja kleebi ümbrikule.

 TALV

müts
lumi
talv
hoki
suusad
uisud
jää
kelk
sall
liuväli
külm

Pane tähtedest
kokku talvega
seotud sõnu.

  Leia sõna!

Loe mõistatus.
Kirjuta lünka
õige vastus.

  Leia sõna!



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika mõistatused välja. Kleebi kaardid paksemale paberile või papile. Kogu 
kaardid ümbrikusse ja lisa õpetus. Õpilane peab leidma mõistatusele õige 
lahenduse.

 TALV

Olen kolmest lumepallist
tehtud.
Mul on porgandist nina.
Olen inimese moodi.

Olen                              .

Olen müts.
Paned mind talvel pähe,
siis on su peal soe.

Olen                               .

Allamäge sõidan kiiresti.
Minuga on tore sõita,
aga kelk ma ei ole.

Olen                               .

Olen pikk.
Olen jääst.
Ripun katuseräästa küljes.

Olen                              .

Olen jäätunud vesi.
Lapsed uisutavad minu 
peal.

Olen                               .

Olen ümmargune.
Olen väike.
Olen lumest tehtud.

Olen                              .

Olen valge.
Olen väike.
Olen jääst.

Olen                              .

Olen mäng,
mida mängitakse talvel.
Mängimiseks on vaja 
hokikeppi ja litrit.

Olen                              .



KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Lõika tähed välja ja kleebi paksemale paberile või papile. Kogu kaardid ümbrikusse
ja lisa juhised. Õpilased moodustavad tähekaartide abil talvega seotud sõnu.

 TALV
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

 TALV

Lõika õpetus välja ja kleebi ümbrikule.

Talve hääled

Sõna “suusk” algab “s”
tähega. Joonista kuus asja,
mille nimetus algab sama
tähega.          
                   
                 

Talve hääled

Sõna “lumi”
algab “l”
tähega.
Joonista
kuus asja,
mille
nimetus
algab
“l” tähega.



                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Mida ma talvel selga panen?

See olen mina.

Mul on seljas:

 TALV

.

,

,

.

Kui ma talvel õue lähen,

Ma panen jalga

pähe panen ma

ja kaela panen

 panen ma selga

Joonista siia endast pilt.



                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Loe laused ja värvi pilt näpunäidete järgi.

 TALV

1. Lumememme nina on oranž.

2. Nööbid on sinised, punased ja lillad.

3. Lumememme sall on pruun.

4. Kaabu on kollane.

5. Kuused on rohelised.

6. Lumememme silmad on musta värvi.



                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Pane sõnad lauses õigesse järjekorda.

Tamara

jääle

läks

uisutama.

järve

lumememmel

suur

porgandist

nina

punane

Minu

on

 TALV

.
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Pane sõnad reas õigesse järjekorda.

 TALV

jalas.         on        Poisil          pruunid         saapad

punane       peas.       Tüdrukul       tuttmüts       on

Poisil kindadkäes.                          sinised         on

Tüdrukulon       mantel       seljas.       kollane       

kaelas.valge            sall            on                        Tal

rohelinekampsun       on              Poisilseljas.       
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Tõmba ring ümber sõnadele, mida võib ruudustikust leida.

llasd     a    d     n    i     k     

mkes    a     k    u     s    a      k    

a     in         us         pm        ak    

pne    p    o         js te v 

      l

le  t   n  am      st     ü      m   

kindad
sall
saapad

kampsun
mantel
labakud

jope
käpikud
müts

vest
läkiläki
kasukas

 TALV



Nuputa!

 TALV

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

    Lumepall on ümmargune. Tuleta
meelde ümmargusi asju. Joonista

need kümne ülemise lumepalli sisse.
    Lumi on valge. Tuleta meelde asju,

mis on valget värvi. Joonista 
alumiste pallide sisse kuus 

valget asja.

                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Leia salasõna!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Salasõna on

1. Kui ilm on külm, on mul
                       kaelas.
2. Liuväljal on mul
    jalas.
3. Talvel sajab                 maha.
4. Käin sageli suusatamas,
    sest mul on uued                 .
5. Talvel on mul                      
    jalas.
6. Külma ilmaga on mul
                         käes.

 TALV
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Leia salasõna!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Salasõna on

1. Kui ilm on külm, on mul
                       kaelas.
2. Liuväljal on mul
    jalas.
3. Talvel sajab                 maha.
4. Käin sageli suusatamas,
    sest mul on uued                 .
5. Talvel on mul                      
    jalas.
6. Külma ilmaga on mul
                         käes.

 TALV
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KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Ristsõnad

3.

1.

7.

6.

2.

5.

8.

4.

1. Veeretasin kolm                                   i.
2. Minu mantli ette on õmmeldud                        .
3. Talvel on mul                  kaelas.
4. Kui                 on maas, saab suusatada.
5. Et paremini näha, pani õpetaja                    ette.
6. Kui on külm ilm, on mul                               käes.
7. Talvel on mul                     peas.
8. Tegin kolm lumepalli: üks oli                      , teine keskmine
    ja kolmas väike.

 TALV



                                                                 KUUPÄEV:NIMI:

KEELEKÜMBLUSKESKUSC

Mis on valesti?

    Mis on valesti?

    

    ja sussid jalas.
4. Mul on seljas pidžaama ja hommikumantel, müts peas

    Mis on ülearune?

3. Ma kannan seelikut, pluusi, salli ja kleiti.

    

    

 TALV

1. Panin mütsi pähe, salli kaela, pidžaama selga ja kindad kätte.

Mis on valesti?

2. Riiulil on saapad, kübar, kingad ja sussid.

Mis sinna ei sobi?


