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AED JA PÕLD ELUKESKKONNANA  

MIS KASVAB PÕLLUL JA AIAS?  

Arva ära, millest on jutt. Kirjuta ka sama venekeelne   

mõistatus.  

Mõistatus Vastus Venekeelne mõistatus 

Nt Lipp lipi peal, lapp lapi 

peal, ilma  nõelapisteta.  

Tare rahvast täis, ust ega 

akent pole. Tüdruk toas, 

juuksed väljas.  

Seest siiruviiruline, pealt   

kullakarvaline.  

Üks ema, üheksa last.  

Loe läbi artikkel.  

kapsas  

 

 

 

 

 

 

Сто одёжек и все без  

застежек. 

PORGANDIPOISS TEEB LASTEGA IMESID   
Lõbusalt oranž, krõmps ja maitsev porgand on tervisele väga kasulik. Porgandipoiss on  
justkui haldjas, kes teeb silmadele head, muudab naha kauniks ja aitab haigusi 
ennetada. 

Ühenda mõiste ja selle seletus. 

Toitumisterapeut  - hõrgutis, midagi väga maitsvat. 



Delikatess  - elu aluseks olevad protsessid. 

Toitained  - inimene, kes aitab teistel toitumise muutmise abil tervist parandada. 

Ainevahetus  - ained, mida on igal inimesel eluks vaja. Kui neid on piisavalt, 

toimib  kehas kõik. Nii, nagu vaja. 
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Vasta küsimustele loetud artikli põhjal.  

1) Miks porgand on kasulik?  

2) Mis annab porgandile oranži värvuse?  

3) Mis vitamiine sisaldab porgand?  

4) Mille jaoks on oluline A-vitamiin?  

5) Miks on C-vitamiin inimeste jaoks vajalik?  

6) Miks on vaja süüa porgandit või juua porgandimahla enne päevitamist? 

7) Kui palju puu- ja juurvilju on vaja süüa päevas?  

Tutvu retseptiga ja 

otsusta, kas väide 

on õige või vale.  

NB!  

g - gramm  
tl - teelusikas  

spl - supilusikas 

 ÕIGE  VALE 



Salati valmistamiseks on vaja 50 grammi India pähkleid.   

Salati jaoks peab sul kodus olema apelsinimahl.   

Porgandit peab olema salatis rohkem kui teisi aineid.   

Keha saab salatist paremini kasulikud ained siis, kui sa 

lisad  sinna õli. 

  

Salati jaoks sobivad kõrvitsaseemned.   
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Kirjuta tervislik retsept, mis sisaldab porgandit (mõtle välja, küsi emalt või leia  

Internetist). Täpsusta, mis toiduaineid on vaja retsepti valmistamiseks ning kirjuta, kuidas 

seda  valmistada. Võimalusel lisa ka pilt. 
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