
       Nimi ........................................

       Kuupäev ..................................

Inimeseõpetuse tööleht nr 3

1. Millal on sinu sünnipäev?........................................

Mis aastaajal see on? .............................................

2. Millal on Eestimaa sünnipäev? .............................................

Mis aastaajal see on? ...........................................

3. Lahenda ristsõna. Siis saad tead, millises linnas peeti 1860. aastal esimest  
üldlaulupidu.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Meie riigi pealinn

2. Meie lõunanaabrite riigi pealinn

3. Meri, mille ääres asub Eesti Vabariik

4. Puu, mille oksad on meie vapil

5. Eestlaste rahvuslill

4. Pane iga lause lõppu sobiv lauselõpumärk.

Eesti on vabariik

Miks Tallinn on tähtis

Mis koht on sulle tähtis

Küll Eesti on ilus maa

Kas Eesti suurim saar on Saaremaa

Mina tahan Eestis elada



5. Loe!

LAPSE ÕIGUSED

Loone Ots

Sina oled laps. Kes veel on lapsed? Iga inimene, kes on noorem kui 18 aastat. Nii on  
seaduses kirjas. 

Igal lapsel on õigused ja kohustused. Millised? 

Lapsel on õigus olla austatud. Teised lapsed, aga ka suured inimesed peavad olema 
tema vastu viisakad. Nad ei tohi teda solvata, lüüa, kehaliselt karistada ega ükskõik 
mil moel kiusata. Samamoodi ei tohi laps solvata ega kiusata teisi inimesi, olgu nad 
väikesed või suured. Kui aga teised lapsed kedagi kiusavad, peab laps sekkuma ja 
hädalist kaitsma. Kui jõud ei ole võrdsed, tuleb kutsuda appi täiskasvanu.

Lapsel on õigus perele ja kodule. Peres võib olla palju inimesi, aga võib olla ka ainult 
ema, ainult isa, ainult vanaema ja nii edasi. Tähtis, et laps tunneks end turvaliselt. 
Ka see on lapse õigus. Laps on kohustatud olema sõbralik, heatahtlik ja abivalmis. Ta 
peab püüdma jõudumööda kodus aidata, näiteks teha ise oma voodi, pesta nõusid, 
kasta lilli ja nii edasi. 

Laps peab saama kasvada ja õppida. See tähendab muu hulgas tervislikku sööki ja 
õiget päevakava. Laps omakorda on kohustatud tublisti õppima. See on lapse töö,  
aga tööd tuleb teha ausalt. Laps peabki olema aus. Tähendab, ta ei tohi ka petta ega 
valetada.

Lapsel on õigus rääkida kaasa kõiges, mis teda puudutab. Otsuseid tehes peavad 
täiskasvanud ka lapse arvamust küsima. Laps peab mõistma, et mõnikord ei saa tema 
soove täita. Tal on õigus saada aru, miks. Niisiis peavad täiskasvanud oma otsuseid  
lapsele põhjendama. 

Lapsel on õigus olla õnnelik. Tema kohustus on olla hea nii kaaslaste kui ka suurte  
vastu. Siis on ka kõik tema ümber rõõmsad. 



6. Tõmba lapse õigusi rikkuvad laused maha. 

Mõtle, mis olukorras kõiki neid lauseid on öeldud. 

Kirjuta, kellele need on öeldud.

Tubli poiss! ..........................................................................................................

Ma ei viitsi matemaatika ülesannet teha. ..........................................................

Sa oled loll! ........................................................................................................

Aedvili ei maitse mulle, aga ma söön selle ära. .................................................

Tahad kere peale saada või? .............................................................................

Sa ei tohi Sassi kiusata! .....................................................................................

Istu, vanaema, ma koristan ise laua ära. ...........................................................

Ma lihtsalt pean selle nutitelefoni saama! .......................................................

Ema, ma armastan sind! ...................................................................................

Laps räägib siis, kui kana pissib. ........................................................................

7. Mida sina pead enda kõige tähtsamaks kohustuseks?

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

8. Mis teeb sind õnnelikuks? Too vähemalt kaks näidet. 

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

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

Jõudsid oma tööga lõpuni. Kuidas sa ennast kiidad?

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


