Loe jutuke.

Elupäästja

Väike hiireke otsustas naabrile külla minna. Ta puges keldrist kööki ja
köögist õue. Aias märkas ta rohelist õue-väravat. Ta lipsas värava alt
läbi ja vudis edasi.
Ootamatult nägi hiireke, et tee peal vingerdab rästik. Hiireke
nägi madu elus esimest korda. Rästikul olid kohutavad mürgi-hambad.
Roomaja silmades oli külm pilk. Hiire keha muutus nõrgaks.. Ta
tardus hirmust liikumatult paigale.
Järsku kuulis hiireke turtsumist. Neile lähenes kiiresti siil, kes
tormas rästikule kallale. Okas-kera haaras mao turja-pidi hammaste
vahele. Siil raputas ussi ja heitis ta siis kõrvale.
Hiireke lõi rõõmust särama. Ta tahtis siili heateo eest tänada. Siil
aga soovis hiire tänuks ära süüa. Hiir oli rabatud – abimees oli
muutunud korraga vaenlaseks.
Hiir otsustas oma elu päästa ja pistis kiiruga jooksu. Edaspidi
hoidus hiireke alati rästiku ja siili teelt kõrvale.

Kohandatud ümberjutustus „Elupäästja“ (Eno Raud „Kassid ja hiired”)
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Ülesanded:
1. Igas reas on üks tegelasele mittesobiv sõna. Leia see ja kriipsuta
läbi.
Hiireke: vudis, puges, lipsas, põrkas
Rästik: putukas, roomaja, madu
Siil: tormas, näris, turtsus, raputas
2. Leia ja jooni lähedase tähendusega väljendid. Mõtle ise lisa.

oli rabatud

oli ehmunud
oli puhanud
oli kohkunud
......................

tardus hirmust paigale

lõi rõõmust särama

haaras turjapidi

külm pilk

muutus soolasambaks
jäi liikumatuks
muutus tarretiseks
...................................
oli õnnelik
lõi rõõmust tantsu
oli väga rõõmus
.............................
sakutas sabast
haaras seljast kinni
sikutas seljast
...............................

sõbralik pilk
jäine pilk
külmad silmad
...............................
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3. Otsi tekstist väljendid, millega nimetatakse tegelaskujusid.

..................
..................
..................

.............................
.............................
.............................

.......................
.......................
.......................

4. Märgista (+) rästiku kirjeldusele sobivad laused .
Rästik liikus edasi vingerdades.
Rästik oli unine.
Rästikul olid mürgihambad.
Rästikul oli sõbralik pilk.
Rästiku silmades oli külm pilk
5. Jutusta hiire tegemistest.

Hiireke
Hiir
Ta

läks külla
puges õue
märkas rästikut
tänas siili
põgenes siili eest

6. Jutusta siili tegemistest.
Siil
Okaskera
Ta

tormas rästikule kallale
haaras hammaste vahele
raputas ussi
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7. Lõpeta lause! Vajadusel kasuta abi.
1. Hiir puges keldrist õue, sest ........................................................
2. Hiir tardus hirmust paigale, sest..................................................
3. Hiir tahtis siili tänada, sest...........................................................
4. Hiir pistis kiiruga jooksu,sest .......................................................
( Abi:siil päästis ta elu; ta kartis rästikut; ta tahtis külla minna; siil
tahtis ta ära süüa)

8. Tee kahest lausest üks.
1. Rästikul olid kohutavad mürgihambad. Rästiku silmades oli
külm pilk.
............................................................................................................
....................................................................................................
2. Hiire keha muutus nõrgaks. Hiir tardus hirmust paigale.
............................................................................................................
............................................................................................................
3. Siil raputas ussi. Siil heitis rästiku kõrvale.
............................................................................................................
............................................................................................................
4. Hiir otsustas oma elu päästa. Ta pistis kiiruga jooksu
............................................................................................................
............................................................................................................
9. Tee liitlausest 1 lihtlause.
1. Ootamatult nägi hiireke, et tee peal vingerdab rästik
............................................................................................................
2. Neile lähenes kiiresti siil, kes tormas rästikule kallale.
............................................................................................................
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10. Pane sõnad õigesse järjekorda.
1. otsustas väike naabrile külla hiireke minna
Abi: Väike............................................................................................
2. rästik nägi tee peal hiireke vingerdab et ootamatult
Abi: Ootamatult...................................................................................
3.külma pilguga kohutavad mürgihambad olid ja rästikul silmad
Abi: Rästikul.......................................................................................
4.tormas kallale kiiresti siil rästikule
Abi: Siil................................................................................................
5. soovis hiire siil süüa ära
Abi: Siil ..............................................................................................
6.kiire jooksuga hiir oma elu päästis.
Abi: Hiir..............................................................................................

11. Sõnasta küsimus.
Värvi sobivad osad ühe värviga.
Kuhu
Keda
Milline
Kes
Miks

oli rästiku välimus?
hiireke kohtas teel?
läks hiireke?
hiireke pages siili eest?
võitles rästikuga?
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12. Loe laused. Märgi tabelisse, kas lause on õige või vale.
Lause
1.Hiir läks naabrile külla.
2.Hiir nägi sõbralikku rästikut.
3.Hiir kartis madu.
4.Rästik sisises mätta peal.
5.Siil haaras ussist kinni.
6.Siil oli hiire sõber.
7.Hiir põgenes kodu poole.
8.Siil jahib hiiri ja rästikuid.

jah

ei

ei tea

13. Täida lüngad teksti põhjal
Hiireke läks (kellele?) ................................. külla. Ta nägi, et tee
peal (mida teeb?) ............................................. rästik. Rästikul olid
(millised?) .................................................... mürgihambad.
Hiir (mida tegi?) .................................... paigale.
Ootamatult tormas (kes?) ......................... rästikule kallale ja raputas
teda. Siil tahtis hiire (miks?) ............................................ ära süüa.
Hiir aga pistis (kuidas?) ................................... jooksu.
14. Järjesta kavapunktid.
Siil- hiire vaenlane
Kohtumine rästikuga
Hiir läheb külla
Hiir päästab oma elu
Siili võitlus maoga
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15. Järjesta pildid. Jutusta hiire küllaminekust.

………………………………………………

………………………………....................

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

……………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
Pildid joonistas Triinu-Liis Rahe
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