
 
 
 
 
 
 

Läänemaa 3. klasside emakeeleolümpiaad 

 

15. märts 2007 

Haapsalus 

 

 

nimi  ………………………………………………………….. 

kool  ………………………………………………………….. 

 

Punkte  

Koht  
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KUULAMISÜLESANNE 
 
1.Kuula katkendit ühest tuntud muinasjutust ja pane kirja selle pealkiri. 
 

..................................................................................... 
(pealkiri) 

 
2. Vaata küla plaani ja märgi noolega Punamütsikese teekond vanaema juurde. 
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MUINASJUTU 2. OSA 

3. Loe tekst tähelepanelikult läbi. Tee õige variandi ees olevale tähele ring ümber. 
      

4  

Vanaema elas metsas, poole tunni tee kaugusel külast. Kui Punamütsike metsa jõudis, 
tuli talle hunt vastu. Punamütsike aga ei teadnud, mäherdune kuri elukas see on, ega 
kartnud teda. „Tere, Punamütsike,” ütles võsavillem. 

„Tere, tere, hunt.” 

„Kuhu sa nii vara lähed, Punamütsike?” 
„Vanaema juurde,” 
„Mida sa seal põlle all kannad?” 
„Kooki ja mahla. Eile küpsetasime. Vanaema peab ju midagi head saama, siis ta 
paraneb.” 
„Kus su vanaema elab, Punamütsike?” 
„Metsas, siit tubli veerandtunni tee edasi. Vanaema maja asub kolme suure tamme all, 
aia ümber sarapuuhekk, seda sa peaksid ju teadma,” seletas Punamütsike. 
„See noor õrn tüdrukutirts on rasvasem suutäis ja maitseb kindlasti paremini kui 
vanaeit,” mõtles hunt endamisi. „Asja peab kavalasti ajama, kui mõlemaid saagiks 
tahan saada.” 
Ta käis veidi aega Punamütsikesega kõrvuti ja sõnas siis: „Punamütsike, näe, kui ilusad 
lilled siin õitsevad! Miks sa kordagi ringi ei vaata? Lähed nii mõttes, nagu oleks sul 
koolitee jalge all, ja ometi on metsas imetore.” 
Punamütsike mõtles: „Vanaemale valmistab kindlasti rõõmu, kui ma värske lillekimbu 
kaasa viin. On alles vara, ma jõuan niikuinii õigeks ajaks.” Tüdrukuke lippas teelt 
kõrvale metsa ja hakkas lilli korjama. 
 
1) Kui kaua kulub Punamütsikesel aega vanaema juurde jõudmiseks, kui ta ei astu teelt 
kõrvale? 
a) 15 minutit 
b) 30 minutit 
c) pool päeva 
 

2) Miks oli Punamütsikesel kook ja mahl kaasas? 
a) pikal teel läheb Punamütsikesel kõht tühjaks 
b) vanaema saaks terveks 
c) hundil läheb kõht tühjaks 

 
3) Kes tundus hundile rasvasem suutäis? 
a) vanaema 
b) Punamütsike 
c) Punamütsikese ema 



4 

 

4) Mida käskis hunt Punamütsikesel tähele panna? 
a) lillede ilu ja linnulaulu 
b) lillede ilu ja kooliteed 
c) linnulaulu ja päikesepaistet 
 
4. Leia tähetabelist kümme lille. Lillede nimetused võivad asetseda vasakult 
paremale, paremalt vasakule, ülevalt alla, alt üles või diagonaalselt. Kirjuta need 
õigesti tähetabeli alla joontele. 

20  

 

K S S I S T R A N O L 

Ö A A T C J R D Z G K 

B V P Ä E V A L I L L 

K K U N E M R U N Õ E 

I G H E S O Ö Ö Y Ü N 

E B V Ä O T K S A L R 

P Ö L S E K I N N A K 

T H E L E B I I P N Ä 

Õ U U T J H Y G B E Ü 

E F L L L I L I N I S 

Ö X A P A B T X D Õ N 

 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Nüüd kirjuta lillede nimetused tähestikulises järjekorras joontele. Tõmba joon alla 
nendele lilledele, mida  Punamütsike võis metsast korjata. 
 
1. ……………………………  6. …………………………….. 
 
2. .……………………………  7. …………………………….. 
 
3. .……………………………  8. …………………………….. 
 
4. …………………………….  9. …………………………….. 
 
5. .…………………………….  10…………………………….. 

2  
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MUINASJUTU 3. OSA 

 Loe muinasjuttu edasi. 
 
Hunt aga läks otseteed vanaema maja juurde ja koputas uksele. 
„Kes seal on?” 
„Punamütsike, ta toob kooki ja mahla. Tee uks lahti!” 
„Vajuta lingile,” hüüdis vanaema, „olen liiga nõrk ega suuda tõusta.” 
Hunt vajutas lingile ja uks läks lahti. Sõna lausumata vantsis kriimsilm otse voodi 
juurde ja neelas vanaema alla. 
Siis pani ta endale eidekese riided selga ja tanu pähe, heitis ta voodisse ja tõmbas 
eesriide ette. 

 
5. Värvi: 
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omadussõna – sinine    tegusõna – roheline  
nimisõna – punane     sidesõna – kollane  
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MUINASJUTU 4. OSA 

6. Loe tekst tähelepanelikult läbi. Kirjuta, kes missugust lauset ütleb. 

9  

 
 
Punamütsike oli lilli noppides ringi jooksnud. Alles siis, kui ta neid nii palju oli 
korjanud, et tal need enam rohkem pihku ei mahtunud, tuli tal vanaema meelde ja ta 
läks edasi. 
Imestusega leidis ta majaukse pärani lahti olevat. Kui ta tuppa astus, oli tal kuidagi 
kõhe. „Heldene aeg,” mõtles ta, „kuidas mul täna küll hirm hakkab? Olen ju muidu 
alati heameelega vanaema juures olnud.” Ta hüüdis: „Tere hommikust!”, vastust aga ei 
saanud. 
Sedamaid läks ta voodi juurde ja tõmbas eesriide kõrvale – seal see vanaema lamaski. 
Tanu oli tal sügavale pähe tõmmatud ja ta näis nii iseäralikuna. 
 

.................................................: „Oi, vanaema, kui suured kõrvad sul on!” 

.................................................: „Et ma sind paremini võiksin kuulda.” 

.................................................: „Oi, vanaema, kui suured silmad sul on!” 

.................................................: „Et ma sind paremini võiksin näha.” 

...............................................:  „Oi, vanaema, kui suured käed sul on!” 

................................................: „Et ma sind paremini võiksin haarata.” 

..............................................: „Aga, vanaema, kui kohutavalt suur suu sul on!” 

..............................................: „Et ma sind paremini nahka võiksin pista.” 

 
7. Kirjuta järgnevas tekstis h, kuhu vaja. 
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Vaevalt oli …unt seda oma koleda …äälega …öelnud, kui ta 
  

voodist välja …üppas ja vaese Punamütsikese …alla neelas. 
 

Nüüd oli susi saanud, mida oli …imustanud. Ta …eitis …uuesti 
  

voodisse, jäi magama ja …akkas valjusti norskama. 
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8. Otsi Sina nüüd ENEKEsest hundi kohta infot ja vasta järgmistele küsimustele.  
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a) Millisel maakera osal elutsevad hundid? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
b) Miks suudavad hundid kaua saaki jälitada? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
c) Kuidas peavad hundid jahti? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
d) Kui kaua võivad hundid olla söömata? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
e) Millises Euroopa osas on hundid hävitatud? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 

MUINASJUTU 5. OSA 

 Loe muinasjuttu edasi. 

Juhtus parajasti jahimees majast mööda minema ja mõtles:”Küll see vanaema aga 
norskab! Peaks õige vaatama, kas tal ehk midagi tarvis pole.” Ta astus tuppa, ja kui ta 
voodi ette jõudis, nägi ta seal hunti põõnutamas. „Näe, kust ma su leian, sa vana 
patune,” lausus jahimees, „olen sind kaua otsinud.” 
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 Jahimees lõikas hundi kõhu lõhki ja sealt tulid välja vanaema ja Punamütsike. 
Hundi kõht täideti suurte kividega. 
 
9. Paranda järgnevas tekstis õigekirjavead. Saad teada, kuidas lugu lõppes.  
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Kui vennike ärkas, tahdis ta kohe minema lipata. Kivit olid ta kõhus aga rasked. hunt 

lannges maha ja heitis hinge.  

Kõik olid rõmsad. Vanaema sõi Punamüdsikese toodud kooki ja iõi mahla. Punamütsike 

aga lupas, et kuulap edaspidi alati Ema sõna. 

 
10. Leia sõnale õige tähendus.  
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1. kosuma       ___ ust sulgev pide 

2. link       ___ peakate 

3. vantsima       ___ soovima 

4. tanu       ___ aeglaselt kõndima 

5. himustama      ___ magama 

6. põõnutama      ___ jõudu koguma, paranema 

 
11. Loe läbi rosina-õuna pannkookide retsept ja täida selle järgi mõistekaart. 
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ROSINA-ÕUNA PANNKOOGID  

 
2 muna     sl- supilusikas 
3 sl suhkrut     dl- detsiliiter 
5 dl hapupiima    tl- teelusikas 
3 dl nisujahu 
2 tl küpsetuspulbrit 
0,5 tl soola 
3 õuna 
1 dl rosinaid 
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Vahusta munad suhkruga. Lisa vahule jahuga segatud küpsetuspulber ja sool, sega 
ühtlaseks tainaks. Lisa hapupiim ja sega veelkord läbi. 
Koori õunad ja puhasta südamikest, lõika väikesteks tükkideks. Sega koos rosinatega 
taigna hulka. 
Kuumuta pann keskmisel tulel. Võta iga koogi jaoks 1,5 sl tainast ning vala pannile. 
Küpseta koogid mõlemalt poolt kuldkollaseks, serveeri kohe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 dl ………….. 

……………… 
tükeldada 

………………
(mida teha?) 

segada 
……………

..... 

………………… 
(mida teha?) 

…… 
küpsetus- 
pulbrit 

0,5 tl 

…………... 

3 ….. 

nisujahu 

5 dl 
hapupiima 

2 muna …….. 

suhkrut 

ROSINA - ……………. PANNKOOK 
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12. Missugune vanasõna sobib muinasjutuga. Märgi ristiga. 

1  

 
 Varga peas põleb müts. 

 Pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad. 

 Suur tükk ajab suu lõhki. 

 
 
 
 LISAÜLESANDED 
 
1. Täida tabel ! 
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Metsarahvas otsustas korraldada lõkkeõhtu. Külalised saabusid peole erineval ajal, 
võtsid kaasa erinevaid asju ja toimetasid erinevaid toimetusi. Kas saad vihjete järgi 
loosse selgust tuua? 
 
¤ Orav tõi pähklitordi. 
¤ See, kes saabus peole kell 12, võttis kaasa õhupallid. 
¤ Lilled olid kaasa toonud loom, kellele meeldis mängida. 
¤ See, kes saabus kõige hiljem, kavatses palju tantsida.  
¤ Orav, kes armastas laulda, saabus jänesega ühel ajal. 
¤ Jänes saabus lilledega tund aega varem, kui karu. 
 
 ORAV JÄNES KARU 
Mis kell saabus 
peole ? 

 
 

  

Mille võttis kaasa?  
 

  

Mida meeldis teha ?   
 

  

 
2. Loetle loomade rahvapäraseid nimetusi! 

  

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

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

 


