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Mitu tahte on sё nas κ klim″ 々
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Mitu erinevat tiihte seal on?

Millist tdhte on koige rohkem?

Mitu on korduvald tahti?

M‖ ‖
ne taht esineb ainult uks kOrd?

Kas k-tdhte on paaris voi paaritu arv?

Millised Kiikimiiki nime tdhed on s6nas piimT

LOUNA JA POHJA LEHMAD
varvi kOlm lehma L6una¨ Eestilehmadeks′ kaks aga Pё hja― Eesti omadeks.
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Mitu lehma jiii tile?
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M‖ lised sOnad sobivad plima kohta?Varvi need kastid Klikirn‖ ki naha varvi.
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PIKNIKUKOHUKESED
Mari, Aleks ja Kiikimiiki liiksid Kiikimiiki planeedile piknikut pidama. Neil oli kaasas
kolm karpi kohukesi, igas ktimme ttlkki. Mari soi kaks, Aleks viis ja Kiikimiiki riheksa
kohukest. Vdrvi soodud kohukesed. Utle, mitu kohukest igal rdndajal soomata jei.
Koosta arvutustehe. Kirjuta see iga karbi alla.

MIDA SAAME PHMA5丁 フ
Tomba ring timber toodetele, mida saame piimast. Mitu piimatoodet said? Tomba
teist viirvi ring rimber piimatoodetele, mida sina meelsasti sood. Mida rohkem ringe
saad, seda tervislikumalt toitud.
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KE5 0N VOIDUMIEE57
Mari

joi piievas sama palju klaasitdisi piima kui tal vasaku kde sormi. Aleks neelas

sama palju klaasitdisi piima kui tal vasaku jala varbaid. Artur kulistas sama palju
klaasitdisi piima kui tal silmi, korvu ja ninasoormeid. Kes joi koige rohkem? Kuidas
ri lejddnud kohad jag unevad?
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Kas tead s6na, mida oeldakse kahe sportlase v6rdse tulemuse kohta?

Kirjuta see siia:
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JUU5丁 UKERA

AUK

Juustumeister Heino jdttis juustukera laagerduma. Juustu ligi pddses hiir Hiirika, kes
ndris end ldbijuustu. Niiita, millist teed pidi Hiirika juustu sees liikus!

KOIGE PIKEM 50NA
Jdrjesta s6nad tdhtede arvu jdrgi. Kirjuta iga sona ette jdrjekorranumber. SOna taha
kirjuta, mitu tdhte said. Ltlhim s6na on esimene, pikim viimane. Vdrvi ltihima s6na
tdhed kollaseks ja punaseks, pikima s6na tdhed siniseks ja roheliseks.
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KOHViKOOR

HAPUKOOREttOR丁

PE丁 IPIIM
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KOLM MAl丁 5VAT J00Kl
Ristikheinalehtedel on kirjas kolm suupiirast jooki. Millised?
Oiged tdhed leiad arvutustehete vastustest.
Kirjuta iga lehe alla oige nimetus.
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Kas tead, kuidas vanarahvas ritles nelja lehega ristikheina kohta?
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VAGEV PilMAR15丁 50NA
aa

Paremale:

piimatoode
6. hapu piimatoode
8. vajalik aine piimas
9. kasulikjook
3. vedel

Alla:

tilgastunud teise s6naga
2. rammus osa piimas
4. piimaandja
5. piima kiittesaamine
1.

6. ...piim - kasulik
7.

toit

juustu valmistamiseks vajalik aine
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LAO TAGASI KASTI!

幾 影

Kiikimiiki ostis kohukesi, tops'rjogurteid, joogijogurteid ja glasuurjuustukesi. lga
toode oli ise karbis. Kassa ees ehmus Kiikimiiki turvamehest ja pillas kastid maha.
Aita vaest tulnukat! Piira tootehulgad. Vdrvi kohukeste hulk pruuniks, topsijogurtite
oma roosaks, joogijogurtite hulk siniseks ja kohupiimakreemide oma kollaseks.
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KIIKIMIIKI VAADE
Kujutle, et oled Kiikimiiki, kes voib iminappadega kinnituda kuhu tahes. lstud laes
ja vaatad soogilauda. Nded kolme piimapakki, voipakki, taldrikut, kaht klaasi, uht
kruusija kokkumurtud salvrdtti. Ndita, mis on mis. Pohjenda. Nimeta, mis kujundid
need on.
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PilMA M00DI
Nimeta vdhemalt krimme asja, mis on piimaga tihte vdrvi.
Kirjuta vdhemalt kolm siia:

MiLLAL7
Mari t6usis kell 7 , joi klaasi piima, soi kaks voileiba ja Uhe jogurti. Kell 1 1 soi ta koolis
suppija joi kaks klaasi piima ning vottis magustoiduks kohukese. Kell 15 soita kodus
praekana ning joi klaasi keefirit. Kell 19 soi ta juurviljahautist ning joi peale jiillegi
klaasi piima. Enne und soi ta kdhku veel rihe kohukese. Milliseid piimatooteid soi

Mari hommikul, l6una ajalja ohtul?

Piima

joi Mari

Keefirit joi Mari

Jogurtit soi Mari
Kohukest soi Mari
Kas

on hea enne magamaheitmist srlria? Miks?

PilMAPUU
Lehma htiutakse Eestis ka piimapuuks. Aga piimapuu voiks olla ka lihtsalt puu, mis
kuidagi piimaga seotud. Kasuta oma m6tteid ja joonista siia tlks tore piimapuu!

TAASTA TAHED.
Siin on ilus rida rahvalaulust. Kirjuta s6nadesse puuduvad tdhed ja Ioe!

M NA HEI AD LE
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L HM MULL P IMA.
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TEISI JA LEISI
Siin on rekordlehmad Teisi ja Leisi. Teisipdeval andis Teisi kaks pange piima. Leisi
andis tihe pange rohkem. Kolmapdeval andis Teisi sama palju piima kui Leisi eelmisel pdeval, aga Leisi lausa kaks pange rohkem. Mitu pange piima saitalu pererahvas
kahe pdevaga kokku?

KONK5UGA KU51MUSED
Uhenda krisimus 6ige vastusega.
●

Missugune kass eiarmasta piima?

LUPSIKUD

■

LEHMAK00KE

Missugused sikud annavad palju piima?

Missugune koor ei ldhe hapuks?

VOIDUMEES

Mis saab, kui panna kokku v6i, mees ja natuke muud ka?

VIHMAKASS

Milliseid kooke ei sooda?

LAULUK00R
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KEDA EITASU LUPSTAP
T6mba mahaloomad′

kelle p‖

ma inimene eijoo.

ORバじ LEHM′ KARU′
KITS′

KOER′

SIGA′

REBANE′

LAMMAS′ LOVi

PilMARllULi VANA50NAD
S‖ n

on nelitabavat eestivanasё na p‖ maja p‖ matoitude kohta.JattestaSOnad Oigesti

ja loe vanasOnad kokku.Arutle koos taiskasvanuga′ rYlida iga vanas6na tahendab。

VOILEIB PAREM VOORSIL KODUS KUI KOORIK

LIND OLE ELAB E丁 INIA/1ENE PllMATA ILMA EI

LEIVA PIIMASUPP LIUMAG1 0N

ON LAPS KOOREKIRN UKS
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KOLM PARIMAT LAU5E丁
Maり amaa meiereikuulutas vaり a plima reklaamlausetё

vё istluseo

Kolm pattmat s00vi

salvestati eraldi fallio Arvutisse tungis v‖ rus ja trukkis oma 10aga igasse soovi tahti

juurde.Pむ ua s。 。
vid taastada.Kiり uta iga lause vaり a ning liSa huむ umark.
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KKKEヽ 〃WA/1 PuulAAl丁 丁

PADIRGIEBMKLA JRHOttYOUIN IKDGE⊂ A10PLEヽ〃MAFATDGEJA

Ndpundide: Vaata, kas saad iga tdhe jdrelt eemaldada tihe voi kaks
tdhte.
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MIDA OLED 500NUDP
Joonista ovaalidesse erinevad piimatooted, mida oled soonud kolme viimase pdeva
jooksul. Kirjuta alla, mis tooted need on.
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