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JÄÄAEG 
Tööleht nr 2  

 

ÜLESANNE 1: Leia sõnasegadikust jääajaga seotud sõnad. 

 
ÜLESANNE 2: Loe tekst läbi ja täida lüngad. 

 

Umbes 2.6 miljonit aastat tagasi algas maal järsk ___________________ . Talved olid pikad, 

külmad ja  ___________________, aga suvi oli  ___________________ ja lühike. Olid alad, kus 

lumi ___________________ suvel ära. Nii tekkis ___________________  – jääkiht, mis oli 2-4 

km paks. Jääaeg on ka tänapäeval Antarktikas ja Põhjapoolkeral. 

Jääajal  muutus taimestik ja ___________________.  Euroopast kadusid ära paljud taimed. Põhja 

poolkeral ___________________  elevandid, jõehobud, ninasarvikud ja teised troopilised 

loomad. Mõned loomad ___________________ uue elupaiga lõunas. Jääajal olid tundrataimed 

ja tundraloomad: mammut, karvane ninasarvik, põhjapõder, koopakaru, koopalõvi, 

___________________ jt. Mõned loomad surid välja umbes 15-16 tuhat aastat tagasi. Eestis oli 

ka jääaeg ja siin elasid mammutid ja esimesed inimesed ehk ___________________. Jääaeg 

lõppes ___________________ aastat tagasi. 

umbes 12000    surid välja    kromanjoonlased    loomastik  polaarrebane    ei sulanud 

külmenemine    pakalised    jahe     mandrijää     leidsid 
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ÜLESANNE 3: Vali loetud teksti põhjal, kas lause on vale või õige. 

  õige vale 

1.  Umbes 2.6 miljonit olid talved lühikesed, aga suved pikad ja 

palavad. 

  

2.  Mandrijää - see on jääkiht paksusega 2-4 km.   

3.  Tänapäeval kestab veel jääaeg Antarktikas ja 

lõunapoolkeral. 

  

4.  Jääaja perioodil kadusid Euroopast paljud taimed.   

5.  Eesti territooriumil jääaega ei olnud, aga mammutid siin 

elasid. 

  

 

ÜLESANNE 4: Koosta antud sõnadest laused. 

1. maal külmenemine umbes tagasi algas järsk 2.6  miljonit aastat 

__________________________________________________________________________ 

2. ära jääajal sulanud alad kus lumi ei suvel olid 

__________________________________________________________________________ 

3. mõned jääajal leidsid elupaiga lõunas loomad   

__________________________________________________________________________ 

4. aastat mõned tuhat loomad välja umbes 15-16 tagasi surid 

__________________________________________________________________________ 

5. aastat lõppes 12000 jääaeg umbes tagasi 

__________________________________________________________________________ 

 

ÜLESANNE 5: Ühenda sõna ja selle seletus. 

JÄÄAEG Maad kattev väheliikuv jääkiht 

MANDRIJÄÄ suur elevandisarnane jääaja imetaja, kellel oli tihe karvkate ja 

võimsad võhad 

MAMMUT periood Maa ajaloos, millal suur osa Põhja-Euroopa, Põhja-Ameerika 

ja Aasia mandrist oli jääga kaetud 

VÄLJA SUREMA lõplikult kaduma 

 


