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METS ELUKESKKONNANA 

E.Hibbs, E.Brown „ORAVA TOIDUVARUD“ 

Nimi:_________________________ 

Klass: _________________________ 

Kuupäev: _________________________ 

 

ÜLESANNE 1: Tee ülesandeid vaadatud video põhjal. 

Tee lahti Oravametsa lood - https://lasteekraan.err.ee/oravametsa-lood ; 

Vaata osa 7: „Kogumise põhitõed“;  Täida mõtteskeem vastates küsimustele. 
 

 
 

ÜLESANNE 2: Loe läbi muinasjutt „Orava toiduvarud“ ja lahenda ülesanded. 

Loe muinasjutt läbi. Pööra tähelepanu uutele sõnadele. 

puu/õõs, -õõne, -õõnt - 

lume/vaip, -vaiba, -vaipa – 

talve/uni, -une, -und – 

lehe/hunnik, -hunniku, -hunnikut – 

peidu/paik, -paiga, -paika – 

kokku koguma, kokku koguda, kogun 

kokku – 

nõudlik, nõudliku, nõudlikku – 

võlu/maa, -maa, -maad – 

kahvatu, -, -t – 

Vasta küsimustele! 

1. Kuidas näeb välja talvine mets? 

 

Millega tegelevad oravad sügisel? 

 

 

 

Mida varuvad 
oravad talveks? 

 

 

 

 

Kuhu nad peidavad oma varusid? Kus teevad peidikuid? 

 

 

Kes võib varastada 
orava varusid? 
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2. Mida teevad talvel metsloomad ja putukad (karud, siilid, mardikad, ämblikud)? 

 

3. Kuidas orav valmistud talveks? 

 

4. Kuidas orav valib pähkleid? 

 

5. Kuhu on orav oma pähkleid ja tammetõrusid peitnud? 

 

6. Mis aitab oraval oma varusid välja kaevata? 

 

 

Moodusta antud sõnadest laused. Ära unusta kirjavahemärke! 

1. kaetud mets on sädeleva lumevaibaga kogu valge 

 

2. paljudel toitu loomadel napib  

 

3. otsivad peidupaiga talveks loomad sooja  

 

4. orav igalt kokku sügisel poolt kogub pähkleid  

 

5. raske lume on leida alt pähkleid üles  

 

6. tänu orav nälga salavarudele näe talvel ei 

 

 

Pööra tähelepanu tekstis olemasolevatele omadussõnadele ja moodusta 

omadussõnade võrdlusastmed. 

ALGVÕRRE KESKVÕRRE ÜLIVÕRRE 

külm külmem kõige külmem 

sädelev   
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valge   

magus   

mahlakas   

soe   

nõudlik   

värske   

maitsev   

hea   

raske   

tuttav   

naljakas   

kahvatu   

mõnus   

sile   

 

Joonista muinasjutu illustratsioon. Pildi peale kirjuta laused kasutades 

omadussõnu tabelist. 

 

 


