
Mida õppisid 3. klassis?

Kordame keelereegleid! Reeglid leiad töövihikust lk 94–99. Iga reegli kohta on üks  
ülesanne. Ülesande järjekorranumber on ühtlasi reegli number.

1. Eesti keele tähestik. Vaata tähestikku (lk 94 reegel 1) ning tee joon ümber enda 
eesnime esimesele tähele.
Seejärel moodustage klassis nimede algustähe järjekorras tähestikuline rivi. 
Siis moodustage kõrvuti seisvatest õpilastest paarid. (Kui teid on paaritu arv, 
siis on üks rühm kolmeliikmeline.) Järgmisi ülesandeid lahendage koos leitud 
paarilisega.

2. Täht ja häälik. Valige õiged näited, mis sobivad reegliga 2.

maikuu (6 T, 5 H), lehekuu (7 T, 6 H), kevad (5 T, 5 H)

3. Häälikuühendid. Valige sobivad näited kolmanda reegli juurde. 
Kirjutage töövihikusse.

nurmenukk, maikelluke, varsakabi, aedkannike

4. Lause. Koostage kahesõnaline lihtlause.

Laiendage seda nii, et lauses on viis sõna.

Kirjutage mõlemad laused töövihikusse.

5. Lauselõpumärk. Pange iga lause lõppu õige märk. Kirjutage lause töövihikusse 
sobiva reegli juurde.

Kuula, kägu kukub

Kas ööbiku laulu oled kuulnud

Linnud punuvad pesa

6. Sidesõnad. Tuletage meelde sidesõnu!

Koostage üks lause, kus on sidesõna ega.

Koostage teine lause, kus on sidesõna aga.

Kirjutage laused töövihikusse.



7. Koma. Valige kolmandast ülesandest sõnu ning koostage nendega lause, milles 
on loetelu. Lause kirjutage töövihikusse.

8. Nimi või nimetus. Lisage töövihikusse näiteid nende sõnadega: ... linn, ... järv.

9. Ajalehtede ja ajakirjade nimed; raamatute pealkirjad.

Siin on kahe raamatu pealkirjad ning kahe ajalehe nimed. Arutage, mille järgi 
neid saab eristada. Kirjutage need töövihikusse sobiva näite reale.

Järva Teataja, „Õuduste kool“, Eesti Ekspress, „Mannikese lugu“

10.  Silbitamine. Valige iga silbitamise reegli juurde sobiv näide. Kirjutage näited 
töövihikusse õigele reale.

mi-nu ni-mi

mai-ad nei-ud

kii-red nä-pud

kam-mis lok-ke

kin-ga kont-sad

män-gu-as-jad

11.  Poolitamine. Tõm-ma-ke õi-ges-ti poo-li-ta-tud sõ-na-de-le joon al-la.

hoi-a, hoia

vah-va lu-gu, va-hva lugu

kuu-len kau-gelt, kuu-len kaugelt 

me-si-käpp, mesi-käpp

12.  Sõnaliigid. Järgnevate sõnade seas on üks nimisõna, kaks tegusõna, kolm  
omadussõna ja neli asesõna. Kirjutage need töövihikusse õige reegli juurde.

mul, säravad, mitu, need, keksima, sinuga, kollane, särav, päike, unine



13.  Tegusõna. Kirjutage siin olevad näitesõnad töövihikus õigele reale.

unistan, ei unista

leiutan, leiutasite

katsetab, katsetas

14.  Kellega? Millega? Lisage töövihikusse joonele näiteid. Kirjutage sellised sõnad, 
mis sobivad teemaga „kevad“.

15.  Kelleta? Milleta? Lisage töövihikusse joonele näiteid. Kirjutage sellised sõnad, 
mis sobivad teemaga „ametid“.

16.  Kellesse? Millesse? Lisage töövihikusse joonele näiteid. Kirjutage sellised sõnad, 
mis sobivad teemaga „toidud“.

17.  Sulghäälik sõna alguses. Lisage töövihikusse näiteid õpiku sõnastikust.

18.  Täishääliku õigekiri. Lisage töövihikusse näiteid. Valige sõnad, milles on u-häälik.

19.  Suluta kaashääliku õigekiri. Lisage töövihikusse näiteid. Valige sõnad, milles on 
s-häälik.

20.  Sulghääliku õigekiri. Lisage töövihikusse näiteid. Valige sõnad, milles on b, p või pp. 

21.  Sulghäälik s-i ja h kõrval. Lisage töövihikusse näiteid.

•	 Esimesele näitereale valige klassikaaslaste ees- või perenimed.

•	 Teise reegli näited saate liitsõnu koostades: kuld, põld, sõrmus, hiir.

•	 Kolmanda reegli näited valige siit:

seadma: seadsin\seatsin; nõudma: nõutsin\nõudsin;

aed: üleaaedsed\üleaetsed



22.  I ja j. Silbitage reegli järgi: Maiu joonistab maju.

23.  H sõna alguses. Lisage h-tähega omadussõnu.

................... Helle, .............................hüljes

24.  Lähedase või vastandtähendusega sõnad.

Mõelge lähedase tähendusega sõnu:

muigas – .........., pikutas – ...........

Mõelge vastandtähendusega sõnu: 

naeratas – …………..., tõusis üles – .................

Täna oma kaaslast, kellega koos seda tööd tegid! 


