
SUUR JA VÄIKE ALGUSTÄHT 
 

1. Kirjuta igasse ritta 4 sõna! 

Õppeained:……………………………………………………………………………... 

Nädalapäevad:………………………………………………………………………….. 

Kuud:…………………………………………………………………………………… 

Aastaajad:………………………………………………………………………………. 

Rahvused:………………………………………………………………………………. 

Keeled:…………………………………………………………………………………. 

 

* Kontrolli, kas kirjutasid kõik sõnad väikese algustähega. 
 

2. Rühmita sõnad. Kirjuta kirjatähtedes. 

 TRAKTOR, REET, VIKERKAAR, KRUUS, LUISE, VÄLK, TARTU, KARUJÄRV, 

KARTUL, MULD, MARKUS, RAADIO, KRISTEL, MÄNG, EMAJÕGI, KASTAN, 

KURESSAARE, KÜPSIS, KAISA, KÄGU, PÄRNU, SIPELGAS, PAUL, SÖÖKLA, 

LINN, JÄRV, KÄTRIN, REEDE, KEVAD. 

Väike algustäht ehk nimetus Suur algustäht ehk nimi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
* Täienda mõlemat tulpa 20 sõnani! 
 
 
 
 



3. Kirjuta tekst õigesti vihikusse. Jooni nimed alla. 

vennad jüri ja ilmar elavad kuressaare linnas. nende vanaema kodu asub karujärve 

ääres. suvel sõidavad lapsed maale puhkama. vanaema koer tipa on nende sõber. 

lapsed mängivad meelsasti tipaga. vahel käivad jüri ja ilmar koos naabrilaste malle ja 

mardiga metsas marjul. 

 

4. Kirjuta tekst õigesti vihikusse! Jooni alla raamatute pealkirjad! 

Mulle meeldib lugeda raamatuid. Minu lemmikraamat on karlsson katuselt. Koolis 

lugesin raamatut jänesepoeg juss ja karupoeg kusti. Minu ema lemmikraamat oli 

lapsepõlves pipi pikksukk, aga isale meeldis üle kõige raamat naksitrallid. Minu õde 

loeb raamatut kaevame vanaema üles, aga minu vend loeb raamatut ööbik ja vaskuss. 

Meie pere armastab lugeda, sest lugemine on huvitav ja teeb sind targemaks! 

 

5. Täida lüngad õige nimega. Kirjuta tekst vihikusse. 

Mari ja Muri 

….. on väike tüdruk. ….. on …… koer. Koer ….. on suur ja karvane. Kui väike ……. 

poodi läheb, siis jookseb ….. temaga kaasa. ….. aitab ….. kotti kanda. Väike ….. ja 

suur ….. on head sõbrad. 

 

6. Kirjuta vihikusse kõik nimed, mis sõnaussis peidus on! 

SAKURESSAAREMAASTELVANAPAGANAMAAMEERIKAISALMEELISA 

Kontrolli, kas said 17 nime! Kui ei, võid paluda abi. 

 

7. Kirjuta tekst õigesti vihikusse! 

Ma õpin saaremaa ühisgümnaasiumis. Meie kool asub kuressaares hariduse tänaval. 

Meie kooli direktor on viljar aro. Ta on meie kooli vilistlane. Mulle meeldib õppida 

eesti keelt ja inglise keelt. Minu lemmikained on ka matemaatika ja kunstiõpetus. 

Meie korrusel on palju toredaid õpetajaid: esimestes klassides margit ja alli, teistes 

klassides irena ja kersti, kolmandates klassides viire ja marina, neljandates klassides 

maie ja ruta. 

• Tõmba nimedele värviline joon alla! 



8. Loe luuletus läbi. Tõmba värviline joon alla kohanimedele. Kirjuta luuletus 

vihikusse. Pane sobiv pealkiri. 

TARTUS VOOLAB EMAJÕGI, 

SEE ON VIST MU EMA JÕGI. 

SAAREMAAL ON KARUJÄRV, 

SEE MU MÄNGUKARU JÄRV. 

MULLE SOBIKS MUHUMAA, 

SEST MA TIHTI MUHKE SAAN. 

AGA VEEL ÜKS IMELINE 

KOHT MU ISA NIMELINE: 

PUHKUST VEETE HÄÄDEMEESTEL 

SOBIB HÄSTI HÄÄDEL MEESTEL. 

   (I. LEMBER) 

9.  


