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Kuidas kapsauss kuu peale läks (M. Saksatamm)  

Nimi:________________________ 

Klass: ________________________ 

Kuupäev: ________________________ 

 

Vajalik sõnavara 
 

Eesti keeles Vene keeles Eesti keeles Vene keeles 

auahne, -, -t   suu ammuli  

püsimatu, -, -t   kõrgu/ma, -da, -b  

kostma, kosta, kostab   lihtsameel/ne, -se, -set  

toores, toore, toorest  valitseja, -, -t  

kihku-kähku  rändur, -i, -it  

suli/temp, -tembu, -tempu   ümbrus/kond, -konna, -konda  

kuub, kuue, kuube  Ilmaruum, -i, -i  

lagista/ma, -da, -n  tobuke, -se, -st  

 

Ülesanne 1. Ühenda sõna ja selle seletus. Too iga sõna juurde näide. 
 

toores naiivne, lapsemeelselt usaldav  

lihtsameelne ümbritsev piirkond  

kihku-kähku kärsitu, elav, muutlik  

ümbruskond kibekiiresti, lennult  

püsimatu küpsemata, valmimata  

 

Ülesanne 2. Ühenda lause algus ja lõpp ning täida lüngad.  
 
Teose peategelane on _____________________,  tahab ________________________ saada. 

Ükskord otsustas kapsauss, et  kapsauss solvus. 

Kapsapeenra kõrval kasvasid 
_________________,  

kes elas aias ning oli väga auahne ja püsimatu. 

Sõstrad tahtsid, et kapsauss muutuks ka 
punaseks,  

kes olid punased ja erinesid värvuselt kapsaussist. 

Sõstrad ei võtnud kapsaussi tõsiselt ja  see on _________ ja ta saab esimesena selle 
valitsejaks. 

Solvunult roomas ta edasi ja  muidu arvavad kõik, et president on toores ja 
_____________. 

Kapsauss mõtles, et  aednik muigas ning arvas, et ta on ennasttäis 
____________  

Võililled olid tema arvates tähed, aga nägi enda ees midagi suurt ning 
__________________. 

Tegelikult oli see suur kollane kõrvits. 

Kapsauss nägi väga naljakas välja ja aednik, kes tuli kõrvitsat kastma, oli jumal.  

kollast, kapsauss, tobuke, sõstrad, hapu, presidendiks, kuu  
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Ülesanne 3. Vasta küsimustele. 
 
Kirjuta, mis aia- või põllutaimede nimetusi on muinasjutus kasutatud. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Kirjuta, mis aia- või põlluloomade nimetusi on muinasjutus kasutatud. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Kas kapsauss on meie aedades kahjur või kasur? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Kuidas võivad aednikud võidelda kapsaussidega? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Ülesanne 4. Lahenda ristsõna, kasutades tekstis olevaid sõnu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kollast värvi köögivili suurte ümarate viljadega 

2. Aiandusega, aiakultuuride kasvatamisega tegelev inimene 

3. Koht aias, kus kasvavad köögiviljad 

4. Aias kasvav marjapõõsas. Marjad võivad olla punast, 

musta ja valget värvi 

5. Putuka arengujärk 

6. Mulda veega märjaks, niiskeks tegema 

7. Anum taimede kastmiseks 

 

 
 


