
Ilm            Tööleht 4.1 

       

1. Loe.   

Ilm on tuuline ja jahe. Taevas on pilves, sajab vihma. Ilmateade lubab, et õhtul sadu lõpeb. Pillel on igav.  

Ta on kodus ja ootab Lauri kõnet. Lauri helistab: „Vaata ruttu aknast välja!“ Pille jookseb akna juurde. 

Vihma veel tibutab, aga päike juba paistab. Jõe kohal on vikerkaar. Pille tuju läheb heaks. 
 

2. Vasta küsimustele. 

1. Missugune on ilm?  

2. Mida Pille kodus teeb?  

3. Missugune on Pille tuju?  

4. Lauri helistab. Mida ta ütleb? 

5. Mida Pille aknast näeb? 

6. Miks läheb Pille tuju heaks?  

 

3. Täida e-harjutus nr 4.1.1.  

4. Loe sõnu ja väljendeid ilma kohta. Vajaduse korral küsi õpetajalt selgitust. 

Päike Päike paistab / loojub / tõuseb. Ilm on päikeseline.   

Kuu. Tähed Kuu paistab.  

 

Tuul 
Tuul puhub. Ilm on tuuline. Ilm on (tuule)vaikne − tuult ei ole.  

Tuul on tugev / nõrk. Torm (tugev tuul) – ilm on tormine.  

Temperatuur On ... kraadi sooja / külma. Ilm on soe / palav / kuum / jahe / külm.  

Pilv. Pilved   Taevas on pilves. Ilm on pilvine. Taevas on selge / pilvitu (pilvi ei ole).  

Sadu 

Sademed  
Vihm, lumi, rahe. Sajab vihma / lund / rahet. Vihma tibutab (sajab vähe). Tuisk – tuiskab. 

Paduvihm (väga tugev vihm). Ilm on sajune / vihmane / tuisune. Sademeteta ilm (ei saja). 

Nähtused Äike. Udu. Ilm on udune. Vikerkaar. Taevas on vikerkaar.  

 

5. Loe laused. Vaata pilti.        Loe laused. Joonista pilt.            Vaata pilti. Kirjuta laused. 

 

 

 

 

 * Paaristöö. Joonista pilt ilmast. Paariline ütleb selle kohta lauseid. Ütle ise laused ja paariline joonistab.  

 

 

6. *Missugune on ilm täna? Missugune ilm sulle meeldib?  Küsi, missugune ilm meeldib sinu 

paarilisele. Vaata www.ilm.ee. Uuri järgmise päeva / nädala ilma. Missugune ilm tuleb sinu 

kodulinnas? 

 

 

 

 

Ilm on tormine. Taevas on pilves. 

Sajab vihma. 

 

Päike paistab. Taevas on selge. Ilm 

on tuulevaikne ja väga soe. 

 
 

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

  

ilm/-a  − погода 

vikerkaar/-e − радуга 

jahe/-da − прохладный 

taevas on pilves −  небо облачное ~ пасмурное 

vihma tibutab − мелкий дождь 

ilmateade/-teate − прогноз погоды  

tuju läheb heaks − настроение поднимается 

tuuline/tuulise − ветреный 

jõe kohal − над рекой 

taevas on selge − небо ясное 

   

http://www.ilm.ee/

