
                     1. klassi eesti keele tasemetöö   

                             Nimi: …………………………………

                             Kuupäev: …………………………….

1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause!

 Lapsed mängivad ...................................

Polla närib ...............................................

Õde riputab ..............................................

Lilled lõhnavad ........................................

Päike rõõmustab ......................................

( pesu, õues, peenral, kuudis, alati )

2. Kirjuta sõnad õigesti.

pa(l) .............................. võ(t)i ............................h(i)r ............................ 

pa(n) ..............................ka(m) .......................... õ(p)in ...........................

s(a)l ................................ s(i)l .............................va(n)id ........................ 

3. Pane lause lõppu õige märk.

 Mida Ants teeb Ants loeb raamatut Tule kohe siia 

Mida Malle teeb Oi, kui ilus ilm Leel õpib hästi 

Kuidas sinul õppimine läheb Külli läks sõpradega tülli Kas sina oled sõbraga 

tülitsenud Ära kuula Jonni juttu

4. Leia sõna, mis ei kuulu teiste hulka. Kriipsuta see läbi.

Kuusk, kask, vaher, lepp Savi, muld, liiv ,rohi

Tool, vaip, kapp, laud Meri, saar, järv, jõgi



 5. Märgi lünka lühike või pikem täishäälik.

M.....ril on k.....na p.....ll. P.....llel on s.....r k.....ss. 

K.....nal p.....leb laual. Ema k.....dab k.....gis.

 6. Moodusta sõnadest laused.

suur on koer reinul    .............................................................................................................

on muri nimi tema    .............................................................................................................

rein murile kondi annab   .....................................................................................................

7.Kirjuta vastandsõnad. 

noor - ...................... kuiv - ..............................

väike - ...................... kuum - ............................

istub - ...................... soe - ...............................

üleval - ................... taga - ............................

must - ....................... suur - ...........................

8.Kas g või k? 

Ti.....u ti....ub maasika peale. Tänavu oli hea kartulisaa..... Ron..... lendas 
ron.....i kohal. See kin..... rõõmustas Mallet vä.....a. Kitsas kin..... pigistab 
jal.....a. Sär..... ujub madalas vees. Mär..... sär..... kuivab nööril.

 9. Kirjuta tähed õiges järjekorras!

A E B D P T G K L O N V R Ü Ä Ö Õ H J I M S U

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

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

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

10. Kas t või d ?

Prii..... abis.....as ema aias. Aiast kaugemal oli loomalau..... Ära kar.....a 
hun.....i, tema ei tule lau.....a. Lau.....a taga on avara..... põllu..... ja 
rohelise..... metsa.....



 11.Täienda reegleid õigete sõnadega. Sobivad sõnad leiad sulgudest.

Tähti me ............................... ja ............................... 

Häälikuid me ............................... ja ............................... 

(kuuleme, näeme, kirjutame, hääldame).

 Mitu häälikut ja tähte on antud sõnades ?

Sõna Häälikuid Tähti

seni 

seeni

lilled

......... 

.........

.........

........

. 

........

.

........

.

Sõna Häälikuid Tähti

kilkavad 

rõõmustab

jookseb

......... 

.........

.........

........

. 

........

.

........

.

12.Nummerda laused, et saaksid jutukese. 

Varblane.

……Rõõmsalt sirtsudes lendas värvuke sööma.

……Väike Maimu puistas linnule teri.

……Linnukese kõhuke oli tühi.

……Tilluke varblane keksis õues.

 Vasta küsimustele täislausega. 

1. Kes keksis 
õues? ........................................................................................................

2. Kelle kõhuke oli 
tühi? ........................................................................................................

3. Missugune Maimu puistas linnule 
terakesi? ........................................................................................................



4. Mida tegi 
värvuke? ........................................................................................................

13. Täida tabel.

Pall, hunt, raha, õhtu, kodu, hiir, hobune, vesi, koer, tigu.

Kes? Mis?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 14. Ühenda joonega lauseteks. 

Õpetaja 

Kangur

Arst

Pagar

koob 

ravib

küpsetab

õpetab

leiba 

lapsi

riiet

haigeid

 15.m või n; mm või nn.

Mi....u ni....i on ....eeli. ....eil oli maal o....u ....eeme. O....ul on aias õu....u 
ja ....arju. O....u a....ab meile mõ....ed ....aitsvad õu....ad. A....e leidis 
li....upesa, milles oli ....itu mu....a.

 16. Märgin sinise pliiatsiga kaashäälikud.

KARISTUS

Tiisu pistis plehku, Raksi ja Miku järele. Küll Tiisu jooksis, aga 
aiast välja ei pääsenud. Viimaks laskis ta varblase suust ja 
ronis kõrge tulba otsa. Ta arvas, et suudab hüpata sealt 
müürile, aga müür oli liiga kaugel. Nüüd oli Tiisu lõksus. Siis 
tuli Miku isa, võttis Tiisu tulba otsast maha, viis ta murtud 



linnukese juurde, andis talle vitsa ja keelas linnukesi murda. 
Raksi ja Miku matsid värvukese aia äärde maha.

 

17.Kirjuta lünka e või ee.

Vanaemal on prillid ___s. Ta h___geldab ja jutustab R___dale muinasjuttu. R___t 
istub vaibal ja kuulab. Küll vana___ma on osav. Ise jutustab ja samal ajal 
h___geldab k___rulist pitsi.

18.Kirjuta järgnevad sõnad kahte tulpa.

istuma, õppima, aevastama, koorima, jooma, sööma, tooma, viima

Mida teeb?                                           Mida teevad?

……………………………                 ………………………………

……………………………                 ………………………………

……………………………                ……………………………….

……………………………               ………………………………..

19.Kirjuta h, kuhu vaja.

 Kord elas ....aida ....all väike ....all ....iir. Ja ....iire pesa kohal oli 
põrandas ....auk. Augu kaudu pudenes teri ...alla. Väikesel ....iirel oli 
....ea ....elu.

20. Kirjuta suur algustäht, kus vaja. 

 eesti pealinn on tallinn. meie suuremad linnad on: tallinn, tartu ja pärnu. 

viljandi asub peaaegu eesti keskel. mina käin nõmme erakoolis.

  Lõpeta laused.

Kõik laused algavad ………………………………………................

Kõik nimed kirjutan ……………………………………....................




