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1. Parandage vead ! Tõmmake vale vorm maha ja kirjutage selle kohale õige! 
     Lõpupidu 
Näide:  Lõppupidu on alles ees. 
 
1. Abivalmistel inimestel on hea süda. 
 
2. Sellele küsimusele on palju vastusi.  
 
3. Kas sa suudad selle teksti vene keelest eesti keele tõlkida? 
 
4. Rosa ei leidnudki kunagi oma tõelist õnnet. 
 
5. Mis sa arvad, kas rikkaste vanemate lapsed on enamasti ärahellitatud ja laisad ? 
 
6. Ma õpin praegu Tartus ja elan ühiselamuses. 
 
7. Kõikki inimesi ei saa usaldada. 
 
8. Mõne aega möödudes märkas ta, et oli vale teeotsa valinud. 
 
9. Selle väite illustreerimiseks võin tuua palju näideid. 
 
10. Nii palju raha kulutada on küll täiesti mõtetu. 
  

2. Moodustage järgmistest sõnapaaridest vokaallõpuline (lühike) mitmuse 

osastav! 

Näide: suur pesa – suuri pesi 
 
pikk poiss 

õnnelik tööline 

endine naine 

kena aed 

märg jalg 

uus padi 
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soe leib 

vana maja 

kõhn kana  

külm käsi 

 

3. Moodustage järgmiste sõnade võrdlusastmed ! Kui võimalik, siis kindlasti ka i– 

ülivõrre. 

Näide: ilus – ilusam – kõige ilusam ehk ilusaim 

oluline 
 
tragi 
 
vajalik 
 
uus 
 
hea 
 
kõrge 
 
halb 
 
kade 
 
rikas 
 
märg 
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4. Muutke jaatavad laused eitavateks! 
 
  Näide: Eile hommikul sõi ta võileibu ja jogurtit.  – Eile hommikul ei söönud ta 
võileibu ja jogurtit. 
 
1. Ateljees luuakse ainult väärtuslikke teoseid. 

 

2. Uues kaubamajas müüakse huvitavat kaupa. 

 

3. Viskasime eile vanu katkisi asju ära. 

 

4. Ta pelgas natuke oma uut olukorda. 

 

5. Enn veenis mind endaga kaasa tulema. 

 

6. Selle kurva uudise peale ohkas  Jaanus sügavalt. 

 

7. Enne pidu ehitakse saali.  

 

8. Kirjastusest tuuakse uusi raamatuid  poodi.  

 

9. Tulemusi hinnatagu kiiresti! 

 

10. Järgmisel suvel minnakse maale tööle. 
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5. Kirjutage iga esitatud vormi ette kaks sõna, millest see vorm moodustatud on! 
Nimisõna puhul kirjutage nimetav kääne ja tegusõnade puhul ma- 
tegevusnimi. 

 
Näide:   1) sugu 
    soost 

                   2) soo 
 
 
1) ……………….. 

    tuleks 

2) ………………... 

 

1) ……………….. 

    elamust  

2) ………………… 

 

1) ………………… 

märgiks 

2) ……………… 

 

1) ……………… 

    kohata 

2) ……………… 

               

1) ………………… 

    hinda 

2) ……………… 

  

1)……………… 

            saates 

2)………………. 
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1)……………….. 

       maksaks 

2)…………………     

 
 
1)………………. 

       korda 

2)………………. 

 

1) ……………… 

       lisades 

 2) ……………… 

 

1) ……………….. 

    paki 

2) ………………… 

 

6. Pange sulgudes olevad sõnad õigesse vormi! 
 
Ühel (kirgas) .......................... kevadhommikul jalutas N. linnakese (park) 

............................. keegi vanahärra. Õigupoolest jalutas ta seal oma (igahommikune) 

.....................................  ringi. Ja see ring oli vanahärrale juba sedavõrd (pea) 

.................... kulunud, et ta oleks võinud kasvõi kinnisilmi selle (rada) .................... 

läbida, kui selleks tarvidust (olema) ......................................…. Läbinud umbes poole 

oma (teekond)…………………… , istus vanahärra pargipingile, et (puhkama) 

................................... veidi jalgu ning (kuulama) .................................... laulurästaste 

trillerit. (Laulurästas) .......................................... olid tema lemmiklinnud. Ja (need) 

....................... kuulamisele otsustas ta kulutada viisteist minutit, ei (palju) 

.......................... ega vähem. Täpsus oli vanahärral (sünd) .............................. saadik 
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veres – oli ta ju (töötama) ............................... kolmkümmend aastat (vedurijuht) 

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

Pea kergelt viltu kallutatud ja käed risti (kõht) ........................., vaatas vanahärra 

lindude laulu (kuulatama) ..................................... taevasse. Peale laulurästaste 

hakkasid talle kõrva ka tihased, keda olid kõik (koht) .............................. täis. Olles 

sedavõrd lindudega ametis, ei (märkama) ..................................... vanamees tema 

(pink) ....................... kõrvale ilmunud (arglik) ............................. poissi, kes võis olla 

nii umbes (seitse) ................................ aastane ja kelle koolitee (minema) 

......................... samuti läbi pargi. (Ohkama) ................................ võttis ta nüüd 

(vanamees)………………….. kõrval istet. 

Kui vanahärra silmad (pilved) ...................................... kellale langetas, (võpatama) 

.................................... ta kergelt, (nägema) ............................. pingiserval 

(väike)…………………. poissi. “(Olema) .......................... pidanud ta tulekut 

kuulma,” mõtles ta pahuralt, “minu (iga) ...................ei (tohtima) .................………… 

endale enam ehmatust lubada.”   

 
7 .  Kirjutage järgnevates  sõnapaarides rasvaselt trükitud sõnade 
paralleelvormid ! 
Näide:   enda mõte  - enese mõte 
 
mõnda inimest 
ühte last 
väikesed koerad 
punased paled 
toitu maitsema 
kuldne päike 
sulgen akna 
tekkib küsimusi 
tahan mõelda 
üteldud sõnad 
satun paanikasse 
kaitsema kodumaad 
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8. Täitke tabel ! 

ma-tegevusnimi da-tegevusnimi oleviku 1. pööre 

tõmbama   

 alata  

  kohtlen 

 teha  

oskama   

  valdan 

  murran 

viskama   

 muiata  

  sunnin 

lendlema   

 

9. Muutke järgnevad laused umbisikulisteks! 
Näide: Lapsed lugesid raamatuid. – Raamatuid loeti. 
    1. Inimesed ütlevad tihti mõtlematusi.  

    2. Sportlane jooksis võistlustel kiiresti.  

    3. Nad vastavad meile ruttu. 

    4. Te olevat eile UFOt näinud. 

    5. Tiiule ei meeldi, kui ma temaga vaidlen. 

    6. Õpetaja sulges ukse. 

    7. Tore, kui te neid vigu enam ei teeks! 

    8. Õpilased sõitsid Tartusse olümpiaadile. 

    9. Ta nägi mind eile. 

   10. Ma naeran alati tema naljade üle. 
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10. Jagage sõnad kaheksasse rühma lähtudes tüvevaheldusest. Kirjutage ka 
omastava ja osastava käände vormid ! Igas rühmas on viis sõna. 
                                           
kukk, kate, taat, madu, kild, mutt, tõlge, küngas, voog, lipp, kinnas, luik, murd, kallas, 
teke, saade, koobas, kook, vokk, hind, kobras, köide, silt, sammas, õpe, sild, kirgas, 
kimp, varras, hüpe, papp, mood, kurg, torge, ablas, nuga, küte, varvas, künd, hõige 
 
I sepp, sepa, seppa II mõte, mõtte, mõtet 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

III vend, venna, venda IV hammas, hamba, hammast 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

V tuba, toa, tuba VI lamp, lambi, lampi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VII teade, teate, teadet VIII saabas, saapa, saabast 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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11. Järgnevas tekstis on alates teisest lausest iga teise sõna teine pool kustutatud. 
Taastage tekst, võttes arvesse, et kui näiteks sõnast on alles 1 täht, tuleb lisada 1-2 
tähte, kui alles on 2 tähte, tuleb lisada 1-3 tähte, kui alles on 3 tähte, tuleb lisada 
2-4 tähte jne. 

Näide. Sellest näda..last.. peavad linnava..litsuse.. hoonetes tööt..avad.. ametnikud 
tek..kiva.. prügi sorte..erima.. kolme kas..ti... 

                                    
Raad asub prügi sorteerima 

Sellest nädalast peavad linnavalitsuse hoonetes töötavad ametnikud tekkiva prügi 

sorteerima kolme kasti: ühte paber, teise plasttaara ja kolmandasse olmejäätmed. Tartu 

linnaval………………… saab esi…………… omavalitsus, k….... on võt…………. 

südameasjaks suun…………. taaskas…………………. materjalid uue………….. 

ringlusse. Niis……………. suurprojekt o……. Tartus esi…………., teoks sa…… see 

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projek..……………….. Veiko Lukmanni 

kinni…………… tänu he………...  koostööle.  

Olemas………………. prügikastid jää…………. töötajate laud…………... alla 

al…………, nendesse kogut…………… olmejäätmed. Lis…………. tuuakse 

ruumi………….. eraldi prügi…………… nii pab……………. kui k…… plasti 

tar………….. . Kui mõ…….. plastpudel v…… paber………….. juhtub 

vale……………. kasti satt…………., sorteerivad jäätmekäi……………………….. 

töötajad se……….. loomulikult vä…….…… Kui a……. valesti paigu……………… 

prügi o….. liiga pa………….., tuleb ko…… kastitäis ved………… prügimäele, 

ku…….. endiselt läh……………. kõik linnaval…………………... kogutud 

olmejä………….………… .  

Linnav……………….. loodab järg…………….. aasta alg…………….. teha 

proje…………….. kokkuvõtte, e….. tulemustega tutv……………. ja ne………. 

avalikustada.  

 

 


