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Mul on tunne, et oleme mõlemad kuulnud Kodutütarde organisatsioonist. Miks ma 
nii arvan? Seepärast, et me just siin Sinuga kohtusime. 

Ma tean juba, et kodutütar õpib tundma Eestit, matkab palju, oskab anda 
esmaabi. Vahepeal meeldib talle ka laulda ning meisterdada. Kodutütrel on kaunis 
pidulik vorm.

Selles vihikus hakkame koos avastama kodutütarde maailma. 

Mulle meeldib

Tere, sõber! Mina olen Marta. Ma õpin 
Tamme algkooli 2. klassis. Mulle meeldib 
käia looduses, laulda ning joonistada. 
Mida Sulle meeldib teha?
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Saame tuttavaks! Mis on Sinu nimi? 

Minu nimi on                                                                            . Ma olen           -aastane. 

Õpin                                                                                            kooli          klassis. 

Tööraamatu omaniku pilt.

Tööraamatu omaniku nimi.
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2. Lõpeta lause! 

Mulle meeldib minu kodukoht, sest 

Minu kodu asub talumajas. Majal on 
roheline katus. Mul on kodus suur aed. 

Milline on Sinu kodu?

Igaühel on oma kodukoht. See on koht, kus asub Sinu kodu. 
Kodukohaks võib olla näiteks küla või linn. 

1. Märgi õige vastus!

Minu kodu asub
 linnas
 maal

Mina elan
 kortermajas
 eramajas
 talumajas

Minu kodu asub Eestimaal. Mina elan                                                        maakonnas

                                                            linnas / vallas (tõmba õigele sõnale ring ümber). 

• Värvi kodutütre kodu!
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

Kes on kodutütred? Uurime lähemalt. 

• Kodutütar on 7–18-aastane tüdruk. 
• Kodutütred tegutsevad igas maakonnas.
• Nad käivad laagrites, koondustel ning 

väljasõitudel. Neid näeb paraadil marssimas. 

Millises tegevuses oled Sina juba osalenud? Jutusta. 

1. Uuri, millega tegelevad kodutütred.
 Ühenda lause sobiva pildiga.

Kodutütred …

2. Märgi loetelust tegevused, mis on seotud kodutütardega.
 koondustel osalemine laagrites osalemine
 televiisori vaatamine arvutiga mängimine
 paraadidel marssimine väljasõidul käimine
 matkamine metsalaagris osalemine

... hoiavad ja tunnevad hästi loodust.

… osalevad laagris.

… õpivad koondusel uusi tarkusi.

… käivad matkal.

Vaata, milline võib 
olla kodutütarde 
laager. 

Vaata, milline võib 
olla kodutütarde 
matkamäng.
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

• Minu rühma nimi 

• Minu rühmavanem

• Minu rühmajuht

Mõnes rühmas tegutsevad ka rühmavanema abid. 
Minu rühmal ON / EI OLE rühmavanema abi. Rühmavanema abi nimi on 

Igal rühmal on oma kokkulepped. Need on selleks, et meil oleks hea ja 
turvaline tegutseda.

1. Märgi linnukesega reeglid, mis on ka teie rühmas. 
 Lisa juurde vähemalt üks kokkulepe.

 Kuulan kaaslast!
 Olen abivalmis.
 Teatan õigeaegselt osalemisest / 
 mitteosalemisest üritusel.
 Olen sõbralik.

Rühmavanem – täiskasvanu 

Rühmajuht – kodutütar, 
kes on rühmavanema abiline

Kodutütred kuuluvad rühmadesse. 
Rühm on nagu väike riik, millel on oma juht.
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

Kodutütardel on oma tervitus. Seda kasutatakse pidulikel 
üritustel, kui kannad kodutütre vormi. 

2. Vaata pildilt, kuidas anda tervitust. Kirjuta lausetesse 
puuduvad sõnad.

Kõverda                                 käsi küünarnukist. Sõrmeotsad 

jäävad                                          kõrgusele.                          keskmist sõrme on sirged.   

Väike sõrm on pöidla                     . 

3. Märgi kodutütar, kes annab tervitust õigesti?

Kodutütardel on oma juhtsõna. Juhtsõna vajad pidulikel üritustel. 

Juhtsõna on:        „Isamaa auks – ole valmis!” 

Sellele kõlab vastus:       „Alati valmis!” 

1. Värvi õhupallid, kus on näha juhtsõna vastus. 
 Kirjuta need sõnad joonele! 

KOLMSILMADE ALL PAREM

Harjuta tervituse andmist!
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

Pidulikul koondusel annad kodutütre pühaliku tõotuse. 
Peale seda oled tõeline kodutütar.

Tahan olla korralik ja aus,
armastada oma kodu ja isamaad,
aidata ligimest ja jääda ustavaks
kodutütarde põhimõtetele ja seadustele .

1. Leia kleepsulehelt tõotuse read. Kleebi need õiges järjekorras tõotuselehele. 

Minul on tõotus peas. 
Õpi Sina ka!

KODUTÜTRE
PÜHALIK TÕOTUS

/tõotuse andja/

/ringkond/

/rühm/

/koht ja aeg/

/tõotuse võttis vastu/

Loe tõotus oma 
rühmakaaslastele ette.



8

RIIGIKAITSE VI JÄRK

Kodutütardel on kümme seadust. Iga seadus räägib sellest, milline on 
kodutütar ja kuidas ta peab käituma. Loe seadused hoolega läbi. 

 1. Kodutütar on puhas sõnas, mõttes, teos.

 2. Kodutütar armastab oma kodu ja on ustav isamaale.

 3. Kodutütar õpib hoolega ja püüab edu poole. 

 4. Kodutütar austab vanemaid inimesi ja on nõrgemate kaitsja.

 5. Kodutütar ei kaeba ega hädalda.

 6. Kodutütar viib alustatud tööd alati lõpule. 

 7. Kodutütar on usaldusväärne. 

 8. Kodutütar on aus, karske, südamlik ja elurõõmus.

 9. Kodutütar on looduse sõber ja kaitsja.

 10. Kodutütar püüab teha head oma kaasinimestele.

1. Kirjuta piltide juurde sobiv seadus.

Kodutütar Kodutütar
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

 = K = A = O = V = Ü

 = D = R = Ä = T = D

 = S = N = U = L = E

2. Millised seadused on peidus salakirjade taga? 

3. Ühenda seadus õige pildiga.

• RATÜTUDOK   IE   ABEAK   AGE   ADLADÄH.

• KOSIDUSITÜSITAR   ONSI   PUSIHAS   SÕSINAS,   MÕTSITES   JASI    TEOSSI.

Kodutütar viib 
alustatud tööd 

alati lõpuni.

Kodutütar austab 
vanemaid ja on 

nõrgemate kaitsja.

Kodutütar armastab 
oma kodu ja on 
ustav isamaale.

Lahenda salakirjad. 
Saad teada, millised 

seadused on minul juba 
selged. Õpi Sina ka!
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

Kodutütardel on pidulik vorm. Vormiga käiakse pidulikel üritustel. 
Uuri, millistest osadest koosneb pidulik vorm. 

tumesinine müts

kollane 
kaelarätt

mustad kingad

nahatooni 
sukkpüksid

sinakashall 
vormipluus

must seelik

tumesinine 
vöökott

Kodutütardel on ka välivorm. See on 
rohelist värvi. Selle saavad endale 
tublid vanemad kodutütred. Välivormi 
kantakse näiteks metsalaagris.



11

RIIGIKAITSE VI JÄRK

Vormi peab kandma korrektselt. Vorm on alati puhas ja triigitud. Kõiki vormi 
elemente kantakse korraga.

3. Värvi kodutütar, kes kannab pidulikku vormi õigesti!

2. Ühenda sõnad õige värviga.

1. Tõmba õigele variandile ring ümber. 
 Pidulik vorm koosneb 5 / 7 / 10 elemendist. 

 SEELIK / VORMIPLUUS on musta värvi. 

 Seeliku peal kantakse KAELARÄTTI / VÖÖKOTTI.

 MÜTS / KAELARÄTT on kollane.

SEELIK

KINGAD

KAELARÄTTVÖÖKOTT

VORMIPLUUSSUKKPÜKSID

Millise vea on teinud teised kodutütred vormi kandmisel?
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

Kodutütarde mütsil kantakse mütsimärki. 
Märgil on kotkas, mis on Kodutütarde üks sümbolitest. 
Mütsimärki kantakse kahe ilupaela vahel.

Uuri, millistest 
osadest koosneb 
kotkamärk. 

1. Värvi müts. Leia kleepsulehelt mütsimärgi kleeps ning pane see mütsil 
õigesse kohta.

2. Millistest elementidest koosneb kodutütre vorm?

 pluus seelik müts
 kaelarätt jope vöökott
 käekott kingad sukad

Mis Sina arvad, miks on uhke kanda kodutütarde vormi?

mütsimärk

ilupael
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RIIGIKAITSE VI JÄRK

 Jah, kuulub!

 Ei kuulu!

Mis on Kaitseliit? 
Kaitseliit on vabatahtlik riigikaitseline organisatsioon. Kaitseliit tegeleb 
muuhulgas sõjaliste harjutustega ning abistab suurõnnetuste korral. 

Kaitseliit on justkui üks suur pere, kuhu kuuluvad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, 
kodutütred  ja noorkotkad.

Minu isa käib Kaitseliidu õppustel. Ema kannab 
Naiskodukaitse vormi. Minu vend on noorkotkas. 
Kas Sinu peres kuulub ka keegi Kaitseliitu?

KAITSELIITLANE        NOORKOTKAS         KODUTÜTAR        NAISKODUKAITSJA

1. Kleebi Kaitseliidu perefotole iga organisatsiooni esindaja.
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EESTI AJALUGU VI JÄRK

Kodutütardele on oluline Eestimaa. 

Eestil on olnud viis presidenti. 
Eesti Vabariigi president ehk riigipea on 

1. Tõmba ring ümber praeguse 
 Eesti presidendi nimele. 

KONSTANTIN PÄTS TOOMAS HENDRIK ILVES 

LENNART MERI ARNOLD RÜÜTEL

ALAR KARIS KERSTI KALJULAID 

Igal riigil on sümbolid, mis on väga olulised. 
Eesti riigi sümbolid on lipp, vapp ja hümn.

Eesti lipp on sinimustvalge. Need värvid on Eesti 
rahvusvärvid. Eesti lipp on eestlastele väga oluline 
ning seda heisatakse tähtsatel päevadel.

2. Värvi Eesti lipp!

Lisa siia kleepsulehelt 
presidendi pilt.

Usk Eesti rahva 
tulevikku

Eesti mullapind

Lootus tulevikku, 
aususe sümbol



EESTI AJALUGU VI JÄRK
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Eestil on suur ja väike riigivapp. Mõlemad vapid on kuldset värvi ning neil on 
kolm sinist sammuvat lõvi. Suurel vapil on lisaks kaks ristuvat tammeoksa.

1. Kirjuta, kumb on suur, kumb väike riigivapp.

2. Värvi eesti riigivapp.
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EESTI AJALUGU VI JÄRK

Eesti vabariigi hümni lauldakse pidulike ürituste alguses. Hümni sõnade 
autor on Johann Voldemar Jannsen. Viisi on kirjutanud Fredrik Pacius. 

Mu isamaa, 
mu õnn ja rõõm.

F. Pacius
J. V. Jannsen

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,
kui kaunis oled sa!
Ei leia mina iial teal
see suure, laia ilma peal,
mis mul nii armas oleks ka,
kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand
ja üles kasvatand;
sind tänan mina alati
ja jään sull’ truuiks surmani,
mul kõige armsam oled sa,
mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,
mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja
ja võtku rohkest õnnista,
mis iial ette võtad sa,
mu kallis isamaa!

Millal oled Sina 
hümni laulnud?

Mina olen hümni laulnud

1. Kuidas peab hümni laulma? 
 Vali lausele õige lõpp.

Hümni laulan
 istudes.
 püsti seistes. 

Peale hümni
 ma ei plaksuta.
 plaksutan. 

Hümni laulmisel seisan
 sirgelt.
 niheledes.

Kodutütred hümni 
laulmas.

Proovi ise kaasa 
laulda!



EESTI AJALUGU VI JÄRK
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Lisaks on Eestil viis rahvussümbolit. Need on järgmised: 

• rahvuslill – RUKKILILL
• rahvuslind – SUITSUPÄÄSUKE
• rahvuskala – RÄIM
• rahvuskivi – PAEKIVI
• rahvusloom – HUNT

2. Värvi pildid. Millised rahvussümbolid on pildilt puudu? 

1. Värvi rahvussümbolid.

RÄIM

KILU

SUITSUPÄÄSUKE

TOONEKURG

RUKKILILLMAAKIVI

PAEKIVI

ORAV

HUNT

R I I G I V A P P

U K B H H I E Ä S

K U M U S T G Ü I

K I A N J S L R N

I K L T H L A Ä I

L P A E K I V I N

I H Ü M N P U M E

L H Ü I N P V N L

L J A N N S E N E

3. Kordame õpitut! Leia täherägastikust 11 Eestiga seotud sõna.

1. Riigivapp
2. Rukkilill
3. Must
4. Sinine
5. Valge
6. Paekivi
7. Hümn
8. Lipp
9. Räim
10. Jannsen
11. Hunt
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KÄITUMINE JA LOOVUS VI JÄRK

Kodutütred on eeskujuks kõigile. Kodutütar käitub viisakalt. Ruumi sisenedes 
tervitab ta esimesena seal olijaid. Teretab alati kõlava ja selge häälega.

1. Mida ütleb tüdruk, kui ta siseneb ruumi?

TERETAN EI TERETA

… inimest, kes tuleb koolimajas vastu. 

… kõiki tänaval vastutulijaid. 

… kohvikus kõiki einestajaid.

… hambaarsti kabinetti sisenedes. 

2. Kuidas pöördud oma rühmavanema 
poole, kui soovid talle teatada oma 
osalemisest laagris?

3. Millal teretad inimesi? Märgi rist õigesse lahtrisse.

4. Tee lause järel , kui käitud nii.

Ruumi sisenedes ütlen „Tere!” 

Lahkudes ei ütle ma midagi. 

Käitun kõigiga viisakalt. 

Sõbralik pean olema ainult sõpradega. 



KÄITUMINE JA LOOVUS VI JÄRK
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Mõnikord tuleb ette, et on vaja midagi kellegi käest küsida. Olgu vastajaks sõber, 
õpetaja või võõras inimene – igal juhul pead temaga vestlema viisakalt.

1. Tõmba joon alla lausetele, kus käitutakse viisakalt. 

 Räägin kaaslastega samaaegselt. 

 Palun vestlejatelt luba jutu katkestamiseks. 

 Vestlemisel vaatan kaaslasele silma. 

 Vestlemisel vaatan põrandale. 

 Kasutan pöördumisel sõna „Kuule!”.

 Kasutan sõnu „Aitäh” ja „Palun”.

2. Värvi juhiste järgi jutumullid. 

             – viisakas käitumine                        – ebaviisakas käitumine

Tule eest ära!

Saad Sa öelda, 
mis kell on? Palun tõuse 

püsti!

Ole hea, ulata 
mulle pliiats. 

Sa ei tule siia!

Mis Sina arvad, 
kas me tohime 
sinna minna? 

Palun ütle 
oma nimi!

Vaata palun 
paremale.

Tõuse kohe püsti!
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KÄITUMINE JA LOOVUS VI JÄRK

Kodutütred meisterdavad sageli. Selleks saab kasutada erinevaid materjale – 
looduses leiduvat, paberit, puitu ja muudki.
Meisterdada võib enda rõõmuks või üllatuseks sõbrale. 

1. Meisterda ka Sina üks meelepärane asi. 
 Vasta küsimustele!

 Meisterdamise kuupäev: 
 
 Milliseid materjale kasutasid meisterdamisel?
   paber seemned
   papp lehed, oksad
   lõng, nöör muu looduslik materjal

2. Joonista või kleebi foto enda tehtud meisterdusest.

Meisteramiseks 
võid saada siit 
ideid.



EESTI LOODUS VI JÄRK
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Kodutütred matkavad palju looduses. Nad õpivad tundma taimi, linde ja loomi. 
Loodus pakub meile palju – silmailu, põnevat avastamist, kohta puhkamiseks, 
toitu ja ravimtaimi.

Mulle meeldib väga 
loodust uurida. Kas ka Sulle?

1. Võta ette jalutuskäik või matk. Tee seda kodu või kooli ümbruses.  
Vasta küsimustele. 

 Jalutuskäigu kuupäev:

 Jalutuskäigu koht:

 Minu kaaslasteks olid
 sõbrad rühmaliikmed vanemad

2. Joonista või kirjuta siia, mis oli kõige põnevam avastus sellelt 
jalutuskäigult?
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EESTI LOODUS VI JÄRK

3. Leia jalutuskäigult üks puuleht. Kleebi see siia kasti. Joonista puulehele käed 
ja jalad. Lisa midagi veel, et ta oleks põnev tegelane.

Milliselt puult on Sinu leht pärit? 
Mis on Sinu tegelase nimi?



TURVALISUS VI JÄRK

23

Läbi tegemiste omandavad kodutütred teadmisi turvalisusest ja esmaabist. 
Õnnetus ei hüüa tulles. Igaüks meist võib ootamatult sattuda hädaolukorda.

1. Milline on hädaabi number?
 121 221 112 212

 Kirjuta õige number kiirabiauto küljele.

Helistades häirekeskusesse 
• räägin rahulikult;

• vastan esitatud küsimustele;

• kui mulle antakse luba, siis lõpetan kõne.

2. Lisa lausetesse puuduvad sõnad. 
 Saad teada, mida pead ütlema häirekeskusele. 

   KUS          MIS           KANNATADA           NIMI

                      on juhtunud, milline oli õnnetus.

                      on õnnetus juhtunud.

Kas ja kui palju on                                                  saanud inimesi.

Enda                                        ja kontakt.

3. Leia labürindist väljapääs. 
Saad teada, millist vahendit 
kasutab kodutütar, 

 et hoiduda ohust.
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TURVALISUS VI JÄRK

Palaval suvepäeval on hea ennast jahutada veekogus. Talvel on tore tiigijääl 
uisutada. Kalapüük on mõnus ajaviide. 
Veekogu ääres peab olema hoolas! Seal võib tekkida palju ohtlikke olukordi.

• Pea meeles! 

 Ole alati veekogu juures koos täiskasvanuga!

 Uju vaid selleks ettenähtud kohas!

 Paadiga sõites kanna päästevesti. 

1. Lapsed on rikkunud veekogu ääres viibimise reegleid. Leia kleepsulehelt 
pildid, kus lapsed on oma vead parandanud. Kleebi need valede piltide peale.  

Üle paadiserva ei tohi kiikuda. 
Paadis peab kandma päästevesti.

Kevadel on jää nõrk. 
Uuri seda kaldalt.

Veekogule mine uisutama 
alati koos täiskasvanuga.

Alati peab ujumisel 
kaasas olema täiskasvanu.



TURVALISUS VI JÄRK
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2. Vaata pilti ning vasta küsimustele.  
 Milline looduslik oht võib laagrilisi 

ohustada?

Mida on teinud laagrilised, et ohtu vältida?

Loodus on meie sõber. Kodutütred on looduse sõbrad. Looduses võivad 
varitseda meid ohud.

 1 = G 2 = L 3 = Ä 4 = K 5 = D 6 = I 7 = R 8 = O 9 = U

 10 = E 11 = A 12 = H 13 = P 14 = T 15 = S 16 = N 17 = Ü 18 = M

1. Lahenda salakirjad, et neist mõned teada saada.

 13 3 6 4 10 15 10 13 6 15 14 10  15 11 11 18 6 16 10

 18 17 7 4 14 11 6 18 10 5  3 6 4 10 15 10 14 8 7 18

 7 3 15 14 6 4 9  12 11 18 18 9 15 14 9 15

 4 17 2 18 9 18 6 15 10  8 12 14

Mis Sina arvad, kuidas 
hoiduda erinevatest 

looduslikest ohtudest?
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TURVALISUS VI JÄRK

Liikudes tänaval või maanteel, pead täitma liiklusreegleid. Kanna pimedal 
ajal helkurit. Pane rattaga sõites kiiver pähe. Ületa teed selleks ettenähtud kohas. 
Maanteel kõnni vasakus servas. 

1. Milliseid liiklusreegleid veel tead ja täidad?

2. Pead tundma liiklusmärke. Ühenda märk nimetusega.

3. Linnas reguleerib liiklust valgusfoor. 
• Värvi valgusfooris tuled.
• Märgi tuli, mille puhul võid teed ületada.

Jalgtee lõpp Ülekäigurada Jalgtee algus



TURVALISUS VI JÄRK
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2. Kirjelda, mida teed igapäevaselt, et hoida korras 

voodi – 

töölaud – 

kapp – 

tuba – 

Kodutütred käivad laagrites. Laagris pead oskama hoida oma asjad korras. 
Prügi viska selleks ettenähtud kohta. Hoia korras oma telk või ööbimisruum. 

3. Vaata pilti ning vali, millise reegli vastu 
 on üks laagrilaps eksinud?

 Hoia korras oma telk. 
 Hoia enda asjad laagrikotis.
 Prügi viska prügikasti. 

Oluline on hoida puhtust ja korda enda ümber. 
• Alusta korra hoidmist oma toast. 
• Hoia korras kapp, töölaud, sahtlid, voodi. 
 Korrasta neid mõne aja tagant põhjalikumalt. 

1. Mida Sina arvad, miks on vajalik hoida korras 
 oma tuba ning kodu? 
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SAAME KODUTÜTREKS

Lõpeta laused! 

Mina soovin saada kodutütreks, sest

Kodutütar on tore olla, sest

Oled koos minuga avastanud kodutütarde maailma. Nüüd tead, millega 
kodutütred tegelevad. Aeg on astuda kodutütreks. Enne pühaliku tõotuse 
andmist tee endale ise väike teadmiste kontroll. 

• Mõtle tagasi õpitule ning hinda, kui hästi on Sul need teadmised selged. 
Värvi iga lause lõpus sobiv nägu.

 oskan suurepäraselt pean veel kordama õpin veel

 Tean peast kodutütre tõotust.

 Oskan nimetada vähemalt seitse kodutütarde seadust. 

 Oskan asetada mütsimärki õigesse kohta. 

 Oskan nimetada piduliku vormi elemendid.

 Oskan kanda korrektselt pidulikku vormi.

 Tean, mis on Kaitseliit.

 Oskan nimetada Eesti rahvussümbolid.

 Tean hädaabinumbrit.

 Täidan liiklusreegleid ja käitun turvaliselt veekogu ääres.

 Oskan hoida puhtust ja korda kodus ning laagris. 

Millistel kodutütarde üritustel oled Sina juba osalenud?
 laagris matkamängul väljasõidul koondusel õppepäeval
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Rühmavanema õnnitlus

Millal Sinust sai kodutütar? 

Kuupäev: 

Koht: 

• Mis tegi liikmeks astumise Sinu jaoks eriliseks? 

Hea sõber, kas tead, mis äsja juhtus! Minust 
sai täna kodutütar! Sain esimest korda kanda 
kodutütre pidulikku vormi. Mulle anti päris minu 
enda tõotuseleht. Ma olen uhke ja rõõmus. Küll 
meie teekond kodutütreks saamisel oli põnev.



30

SAAME KODUTÜTREKS

Isamaa auks – ole valmis! 
Alati valmis!

Armas sõber! See kõik oli alles algus! 
Meid ootab ees põnev maailm.

Kohtume Sinuga juba V järgu raamatus! 

Sinu sõber 
kodutütar Marta
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LISAD
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LISA 1

• VÄRVI PILT
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LISA 2

• HARJUTUS ENESEKONTROLLIKS
 Lõpeta laused. Leia ruudustikust vastuseks olevad sõnad. Järelejäänud 

tähtedest saad kokku lugeda vastuse.  

Eesti rahvuskivi on                                                                    .

Eesti rahvusloom on                                                                 .

Eesti vapil on kujutatud kolm sinist                                        .

Tõotuse viies sõna on                                                               .

Kodutütar on looduse sõber ja                                                                    .

Isamaa auks – ole valmis! – Alati                                                                  .

Kodutütardel on pühalik                                                                                .

Piduliku vormi element, mida kantakse seeliku peal, on                                              .

Eesti Vabariigil on                                           riigivappi. 

Kodutütar kuulub                                         mida juhib rühma                                        .

K O D U L T Ü T

A R T Õ O T U S

O N O V A U S K

P A E K I V I L A

L V A H U N T V K

Ä A G V A L M I S

A N K A I T S J A

T E V Ö Ö K O T T

O M R E R Ü H M A

VASTUS:
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LISA 3

• VORMIKANDMISE MEELESPEA

 Hoia hoolega oma kodutütarde pidulikku 
vormi. Pane see kodus riidepuule rippuma.

 

 Pea meeles! 
 Seelik, pluus ning kaelarätt peavad olema 

puhtad ja triigitud. 

 Kõiki vormielemente pead kandma korraga.

 Seelik on sirgelõikeline, ilma kaunistusteta, 
pikkus põlvedeni.

 Jälgi, et kaelarätt on korrektselt kaelas. 

 Vormimütsi kandmisel jälgi, et üks mütsitriip on 
Sinu nina kohal ning teine triip asetseb ninast 
paremal pool.

 Kingad peavad olema musta värvi, madalad 
ning kinnised.  

 Pikki juukseid kanna tumeda patsikummiga 
kinnitatult.

Järgutäpp on parema tasku kohal.                 Embleem on vasakul käisel.  

7 cm
1 cm

• Kuidas õmmelda ringkonna embleemi ning järgutäppi?

VI järk
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LISA 4

• LAHENDA RISTSÕNA
  Lahendussõnast saad teada, kuidas nimetatakse Kodutütarde organisatsiooni 

juhti.

Kodutütarde organisatsiooni juhib

 1 2 3 4 5 6 7 8
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LISA 5

• MÄNGI LAUAMÄNGU
 Mängi rühmakaaslasega täringumängu. Tutvu reeglitega. 
 • Leia mänguks täring ning mängunupud. 
 • Mängu alustab see, kes veeretab väiksema arvu. 
 • Kui satud väiksele ringile, löö sõbraga üks pats. 
 • Kui satud suurele ringile, vasta küsimusele. 
 • Õigesti vastaja saab edasi mängida. Vale vastusega jääd ühe korra vahele, 

proovi tööraamatu abil leida küsimusele õige vastus.
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ALUSTA SIIT!1
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HURRAA! VÕITSID MÄNGU!

KES ON SINU 
RÜHMA
VANEM?

MILLEGA 
TEGELEVAD 

KODU
TÜTRED?

PUUDUSID 
KOONDUSELT!
LIIGU TAGASI.

ISAMAA 
AUKS –

OLE VALMIS –

MIS ON 
SINU 

RÜHMA 
NIMI?

LAAGER JÄI 
OOTAMATULT 

ÄRA. LIIGU 
TAGASI.

NIMETA KAKS 
KODUTÜTARDE 

SEADUST

NIMETA 
EESTI RAHVUS

SÜMBOLID.

NÄITA 
KODUTÜTRE 
TERVITUST.

ÜTLE PEAST 
TÕOTUS.

NIMETA 
VÄHEMALT 

KOLM VORMI
KANDMISE 
REEGLIT.

NIMETA 
KODUTÜTRE 

PIDULIKU 
VORMI 

ELEMENDID

MIS ON 
PILDIL?

MIS ON 
PILDIL?
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