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Kleebi siia foto endast.

Minu nimi on

Kordame kodutütarde pühalikku tõotust!

Tahan olla korralik ja aus,
armastada oma kodu ja isamaad,
aidata ligimest ja jääda ustavaks
kodutütarde põhimõtetele ja seadustele.
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Tere, sõber!
Kas mäletad mind? Olen kodutütar Marta. Kohtusime
Kodutütarde VI järgu tööraamatus. Möödunud on
tegus aasta. Olen osalenud koondustel, laagrites ja
käinud matkamas. Millistes kodutütarde tegemistes
oled Sina osalenud?
Mina olen käinud
matkal
koondusel

õppepäeval
laagris

pidulikul koondusel
mujal:

Mulle meeldis kevadine matkamäng.
Liikusime mööda metsaradu ning lahendasime
erinevaid ülesandeid. Milline on olnud Sinu
lemmiktegevus?

Minu lemmiktegevus on olnud

,

sest

Ma tahan nii väga Kodutütarde tegemistest rohkem
teada saada. Hakkame koos uurima, mida põnevat
meile pakub Kodutütarde V järk. Seekord ootab meid
ees kuus erinevat teemat.
Sirvi raamatut ning leia, millised on järgu alateemad.

Tule, alustame V järgu avastamisega!
Sinu sõber ja kodutütar
Marta
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RIIGIKAITSE
Riigikaitse teema jutustab meile Kodutütarde organisatsiooni sümbolitest.
Õpime tundma organisatsiooni juhte. Laulame ühiselt Eesti lipu laulu ja tutvume
kodutütarde lauluga.
KOTKA- JA RISTIKUMÄRK
Kodutütarde organisatsiooni sümbolid on kotkamärk, ristikumärk, lipp,
liikmepilet ning pitsat. Meie tutvume kahega. Need on
• kotkamärk,
• ristikumärk.
• Kotkamärki näed kodutütre mütsimärgil.
1. Uuri pildilt, millistest osadest kotkamärk koosneb.
KOTKAS
Jõu ja vabaduse sümbol

KOMPASSINÕEL
Sirge raja ja ausa sihi sümbol
EESTI VABARIIGI VAPP
Oleme Eesti vabariigi kodanikud.

LIILIAÕIS
Kolm haru tõotusest: isamaaarmastus, ligimese aitamine,
kodutütarde seaduste täitmine.

LINT, MIS ON
OTSAGA ÜLESPOOLE
Täidame oma kohustusi rõõmsalt
ja naerusui.
ORGANISATSIOONI JUHTSÕNA
Tuletab meelde kohustust olla alati valmis.

2. Ühenda kotkamärgi element ja tähendus.
Liiliaõis
Kotkas
Vapp
Kompassinõel

Eestis tegutsev organisatsioon
sirge siht
ustavus, aitamine
jõud, vabadus

Millised kaks elementi on jäänud ülesandest välja? Pane need kirja.
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• Ristikumärgil näed nelja ristikheinalehte, mille
keskel on kotkamärk. Seda märki kasutatakse
Kodutütarde lipul, tänukirjadel, aukirjadel.

Ristikhein kasvab Eesti looduses.
3. Leia kleepsulehelt Kodutütarde sümbolid. Kleebi need õigesse kohta.
Kirjuta joonele märgi nimetus.
Sümbol Kodutütarde lipult.

Märk, mida kantakse kodutütre mütsil.

4. Milline sümbol on Kodutütarde lipul? Joonista ja värvi lipp juhiste järgi
lõpuni.
• Lõpeta lipul olev sümbol!
• Kodutütarde lipp on sinine. Seda ääristavad
kollased narmad.
• Lipuvarras on kuldne.
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KODUTÜTARDE JA KAITSELIIDU ORGANISATSIOONIDE JUHID
Kodutütar tunneb Kodutütarde organisatsiooni juhte.
Eestis juhib meie organisatsiooni tööd Kodutütarde peavanem.
Kodutütarde peavanem on

.

• Kodutütarde organisatsioon jaguneb 15 ringkonnaks. Ringkonda juhib ja
esindab ringkonnavanem.
Mina kuulun

ringkonda.

Minu ringkonnavanem on

.

• Ringkond jaguneb rühmadeks. Rühma tööd korraldab rühmavanem.
Minu rühma nimi on

.

Minu rühmavanem on

.

• Noortejuhtide tööd korraldab noorteinstruktor.
Minu ringkonna noorteinstruktor on

1. Leia rühmavanema abiga fotod nendest juhtidest.*
Kirjuta joonele nimi.

Kodutütarde
peavanema foto

Ringkonnavanema
foto

Rühmavanema
foto

* Prindi fotod inimestest oma rühmavanema abiga.
6

Noorteinstruktori
foto
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2. Kirjuta skeemile ametikoha nimetused ja lisa nimed.
Ametikoha nimetused: RÜHMAVANEM, PEAVANEM, RINGKONNAVANEM
Kodutütarde
organisatsioon

Ametikoha nimetus

Nimi

Ringkond
Rühm

Ametikoha nimetus

Ametikoha nimetus

Nimi

Nimi

• Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon.
Kogu Kaitseliitu juhib Kaitseliidu ülem.

3. Mine lehele www.kaitseliit.ee.
Uuri, kes on hetkel Kaitseliidu ülem.
Kaitseliidu ülem on

(auaste)

Kaitseliidu ülema
foto

(nimi)

Jäta need
ametinimetused ja
nimed meelde!
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KAITSELIIDU MALEVA STAABI ASUKOHT
Kaitseliit jaguneb 15 malevaks.
Igal maleval on oma staap.
Kaitseliidu peastaap asub Tallinnas.
1. Vaata kaarti.
Märgi Kaitseliidu peastaabi aadress.
		
		
		
		

Wismari 5
Toompea 8
Kaarli puiestee 8
Wismari 3

2. Täida lüngad.
Minu rühm tegutseb Kaitseliidu

maleva piirides.

Maleva staap asub

linnas.

Aadress on

.

RIVIÕPE
Kodutütred osalevad paraadidel. Rivis marssides on tähtsad
täpsus ning ühtne samm. Riviõpe on praktiline tegevus.
Seda peab harjutama.
JOONDU!
OTSE VAAT!
ÜMBER PÖÖRD!

Vaata videot ning
harjuta rühmas
riviõpet.

PAREM POOL!

Mina osalesin maakaitsepäeva paraadil.
Kas Sina oled saanud juba rivis marssida?

Tutvu Opiqus
rivikäsklustega
ning lahenda
kontrollharjutusi!
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LAULUD „Kodutütarde laul” ja „Eesti lipp”
Pidulikul koondusel lauldakse. Kodutütardel on olemas oma laul.
1. Loe läbi laulusõnad. Jäta need meelde!

Kodutütarde laul

Kodutütred
laulmas laulu
„Kodutütarde laul”

V.–R. Liivar / H. Hindpere

Kodutütrel väiksel, suurel
kallid sõnad ikka huultel,
armas oled isamaa,
ei sind iial jätta saa!
Kõikjal metsas, vainul, aasal
lõbus laul ja naer meil kaasas.
Vallutame metsaradu,
kalliks peame oma kodu.
Olen hoolas, õpin hästi,
kombeis, seadustes nii kästi.
Kodutütrel kindel meel
saatjaks laulus, eluteel!

Kus sobib laulda kodutütarde laulu?
Laulu võib laulda

„Kodutütarde laul”
Proovi ise kaasa
laulda!
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• Lipulaul on laul „Eesti lipp”.
Tihti lauldakse pidulikel üritustel seda lippude sissetoomisel.
1. Kuula laulu. Lisa puuduvad sõnad.

KUUB

Eesti lipp
M. Lipp / E. Võrk

KOONDUDA
VENNA

KODUVÄRVIGA

Kaunistagem Eesti kojad
kolme
mille alla Eesti pojad
ühiselt võiks
Ühine neil olgu püüe
ühes
kostku võimsalt meie hüüe:
“Eesti,

MUST

VILI

,

SININE

KÕLAGU

EESTI

VAPRAST

KAUNISTAGU

.
armuga,
, ela sa!”
on sinu taevas,

kallis Eesti, kodumaa;
oled kord sa ohus, vaevas,
sinna üles vaata sa.
on meie mullapinda,
mida higis haritud,
must on
vanast’ juba varjanud.

Laul „Eesti lipp”

mis Eesti rinda

Sinine ja must ja valge
Eestimaad;
võrsugu siin selge,
paisugu tal täieks pead!
Eesti kojad
kostku taeva poole põrmust:
“Eesti, Eesti, ela Sa!”

meelest, vennaarmust,
,
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Proovi laulu
„Eesti lipp” ise
kaasa laulda!
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MATKATARKUSED
Kodutütred käivad laagrites ja matkadel. Õpime matka- ja laagrikoti pakkimist,
kompassi kasutamist. Räägime, kuidas tegutseda metsas eksimise korral. Õpime
sõlmi tegema ning salakirju lahendama.
LAAGRIKOTI PAKKIMINE
Laagrisse minnes pead pakkima laagrikoti.
• Mõtle, kas laager on õues või toas.
• Koosta nimekiri kaasa võetavatest asjadest.
• Vali sobiva suurusega kott.
• Otsi nimekirja alusel välja vajalikud asjad.
• Mahuta kõik asjad ühte kotti.
• Paki alati laagrikott ise!

1. Kirjuta varustus sobivatesse lahtritesse.
spordiriided, välivorm, tahvelarvuti, kompass, sisejalanõud, magamiskott,
krõpsud, saapad, magamisalus, priimus, karastusjook, märkmik, kirjutusvahend,
müslibatoon, joogivesi, hügieenitarbed, vahetusriided, tikud, täispuhutav
madrats, raha.
Metsalaagri varustus

Varustus laagriks
koolimajas

Varustus mõlema
laagri puhul

2. Märgi kotid, millega on sobilik laagrisse minna.
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Need asjad jätan koju
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TEEMÄRGID
Teemärk on kokkulepitud sümbol. Teemärkide abil saad matkadel ja mängudel
edasi anda sõnadeta sõnumeid. Teemärgid valmistatakse looduslikest
materjalidest. Märke on erinevaid. Neid võib ise välja mõelda, kuid rühm peab
omavahel kokku leppima nende tähendused.
1. Millest saab teha teemärke?

2. Mõistata! Mida tähistavad need teemärgid? Ühenda märk tähendusega.
Ära mine edasi!

Pööra paremale!

Mine otse!

Tule koju!

3. Mõtle ise välja kolm teemärki. Lisa märgile tähendus. Tutvusta neid oma
rühmakaaslastele.

Teemärkide valmistamisel on kasutatud järgmisi materjale:

12
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KOMPASSIGA ILMAKAARTE MÄÄRAMINE
Maastikul liikumisel vajad kompassi. Kompassi abil määrad looduses ilmakaari ja
oma liikumise suunda.
• Ilmakaared jagunevad kaheks:
PÕHIILMAKAARED

VAHEILMAKAARED

PÕHI

LÄÄS

LOE

KIRRE

EDEL

KAGU

IDA

LÕUNA

• Kompassiga ilmakaarte määramine
• Pane kompass tasasele pinnale.
• Oota, kuni kompassinõel on seisma jäänud.
• Määra ilmakaared. Kompassi punane ots tähistab
põhjasuunda, teine ots lõunasuunda. Ülejäänud
ilmakaared asuvad nende vahel.
1. Vaata pilti. Kirjuta, millises ilmakaares asuvad vastavad punktid.
Kivid asuvad
suunas.
Kolm lähestikku olevat
puud asuvad
suunas.

Kodutütar soovib liikuda edasi lõunasuunas. Lisa metsarajale
nool, mis näitab tema liikumise suunda.
13
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MIDA TEHA, KUI OLED METSAS EKSINUD?
Metsas matkates võib juhtuda, et oled eksinud. Säilita rahu ning meenuta, kuidas
tegutseda.
• Jää seisma! Otsi enda läheduses sõbraks mõni puu. Püsi puu juures.
• Ole nähtav! Riputa puule asju, mis sinna ei käi (nt kommipaber, helkur jmt).
Ära mine põõsasse peitu.
• Ole kuuldav! Vilista või tee heli kuivemate pulkadega.
• Hoia sooja! Hoia kõik riided seljas.
• Ehita onn! Kata maapind lehtede või okstega.
1. Tüdruk on metsas eksinud. Märgi tegevused, mida ta on teinud õigesti.
Istub kivil.
On teinud ennast nähtavaks.
Istub lehtedel.
Hüüab appi.
On ehitanud onni.
Teeb häält.

2. Kuidas on laps pildil ennast nähtavaks teinud?
1.
2.
14
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TELGID JA NENDE PÜSTITAMINE
Laagrites ööbivad kodutütred telkides. Metsalaagris võib varjualuseks olla nii telk
kui ka isevalmistatud varjualune. Vahel jagad sõbraga telki, teinekord toimub
ööbimine ühises suures jaotelgis.
1. Lisa joonisele telgi osade nimetused.
TELGIPÕHI

TELGIKUPPEL

PIKAD VAIAD

JAOTELK

PINGUTUSNÖÖRID

KUPPELTELK

Enne telgi püstitamist vali sellele sobiv asukoht.
• Vali telgile asukoht. See peab olema varjuline ning
kõrgem koht.
• Puhasta maapind okstest ja kividest.
• Püstita telk!

Vaata videost,
kuidas püstitada
Kaitseliidu noorte
organisatsioonide
Hawu 8 telki.

2. Tõmba ring ümber telgile, mille asukoht on
ööbimiseks sobiv.

Vaata videost,
kuidas püstitada
Kaitseliidu
jaotelki.
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SÕLMED: kalamehesõlm ja seasõrg
Sõlmi saad kasutada saapapaelte sidumisel, millegi kinnitamisel, kotisuu
sulgemisel. Meie õpime selgeks kaks sõlme.
• Seasõrga saab kasutada kotisuu sulgemiseks, nööri kinnitamiseks telgivaia
külge. Sõlme tegemiseks on kaks varianti.
Seasõrg 1
Kotisuu sulgemiseks tee sõlm valmis ja aseta see kotisuule.

1

3
4

2

1. Pane käed risti (parem üle vasaku). Võta ristis kätega nöör kätte.
2. Keera käed õigeks, hoia kogu aeg nöörist kinni. Tekib kaks aasa. Paremas käes
on nöör tagapool, vasakus käes on nöör sinu pool.
3. Pane aasad vasaku käe sõrmede otsa. Selleks tõsta parema käe aas vasakus
käes oleva aasa peale.
4. Pinguta sõlmenööre, kohenda sõlme.
Seasõrg 2
Sellega saab puuokste või telgivaiade kimpe kokku siduda.

1

3

2

4

1. Pane nöör ümber puu.
2. Liigu paremas käes oleva nööriga ümber puu. Nöör, millega liigud, peab jääma
ümber puu olevast nöörist allapoole.
3. Vii lühem nööriots kahe nööri alt ja äärmise nööri pealt aasast välja.
4. Pinguta ja kohenda sõlme.
16
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• Kalamehesõlmega saad ühendada kaks erinevat nööri.

1

2

4

3

1. Pane nööri otsad kõrvuti. Pane vasak nöör üle parema.
Tee sellega aas ümber teise nööri.
2. Pane nööri otsad taas kõrvuti.
3. Tee parema nööri otsaga aas ümber vasaku nööri.
4. Pista nööri ots aasast läbi. Kohenda sõlme.

1. Harjuta sõlmi. Täida tabel.
Sõlme kleeps

Sõlme
kasutamine

Kalamehesõlm

Seasõrg

Seasõrg
ümber puu

17

Sinu kiireim
sooritusaeg

Sooritusaeg
kinnisilmi
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SALAKIRJAD
Salakirja kasutatakse salajaste sõnumite edastamisel. Enne salakirja lahendamist
uuri seda hoolega. Proovi aru saada, kuidas sõnum on koostatud. Salakirju on
erinevaid. Need on järgmised:
• salakiri numbritega,
• tagurpidi salakiri – REGAAL,
• silp vahel salakiri – LAABIGER,
• silbid vahetuses salakiri – GERLAA,
Numbrite asemel
võib kasutada ka
• moonutatud salakiri – LA AGER.

sümboleid.

1. Lahenda salakiri numbritega.
1 =U

2

4

2 =K

6

1

3 =Ü

5

3

5

4 =O

7

5 =T

6 =D

7 =A

8 =R

8

2. Uuri salakirju. Lisa igale salakirjale pealkiri ja kirjuta joonele vastus.
SILP VAHEL
salakiri

ENALTIILESTIAK

SILBID VAHETUSES

TAGURPIDI

MOONUTATUD

salakiri

salakiri

salakiri

SINOORSIKOTSIKASSI

DUKOTARTÜ

NAIS KODU KAIT SJA

3. Lahenda salakirjad!
KODU TÜTAR DELO NERIKAT SED –

PPÄNEBON AJ TSIVITKA NO ESTAKIRE –

LASOIKUROI PEABOI OLEOIMA TÄPOINEOI –

KAMATJA ON SAONUDLE NARÄNTELKU –

18

Uuri siit
erikatsete
kohta.
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TURVALISUS
Kodutütred õpivad andma esmaabi, käituma hädaolukorras ja
puhastama haava. Tähtsal kohal on tervislik eluviis.
HÄDAOLUKORRAS KÄITUMINE
Vanarahvas ütleb: „Õnnetus ei hüüa tulles!”
Igaüks võib sattuda ootamatult hädaolukorda.
1. Värvi hädaolukorrad punaseks.
Tulekahju

Kõrvapõletik

Marrastus kukkumisest

Liiklusõnnetus
Metsas eksimine

Kulupõleng
Uppumine

Meenuta, milline on hädaabinumber. Mida
pead ütlema, helistades häirekeskusesse?
• Oled sattunud hädaolukorda. Mida pead tegema?
Tutvu päästeahelaga.
• Jää rahulikuks!
• Hinda olukorda – mis on juhtunud?
• Taga enda ja teiste abistajate ohutus.
• Vajadusel tähista sündmuskoht, et ei juhtuks uusi õnnetusi.
• Anna esmaabi.
• Helista hädaabinumbrile.
2. Sinu sõber sattus hädaolukorda. Kuidas käitud? Leia
kleepsulehelt sobivad laused ning kleebi need tegutsemise
järjekorras.
1

Sõber vajus läbi jää.

2
3
4
5
19
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ESMAABI ANDMINE
Erinevate tegevuste käigus võid ennast vigastada. Oluline on oskus anda esmaabi
nii endale kui ka kaaslastele.
1. Kirjuta joonele põhjuseid, miks võivad need õnnetused juhtuda.
Haav sõrmel –
Ninaverejooks –
Põletus käel –
• Haava puhul saad esmaabi anda koduste vahenditega. Näha võib olla
verd. Vigastatud koht on valulik.
2. Loe haava puhastamise etappe. Järjesta need!
Kuivata õrnalt tupsutades.
Aseta haavale plaaster või side.
Pese haav jooksva vee all.
• Ninaverejooks on enamasti ohutu. See peatub üldjuhul koduste
abivahenditega ja lühikese aja jooksul.
3. Lisa lausetesse puuduvad sõnad. Saad teada, kuidas anda esmaabi
ninaverejooksu korral.
SÕRMEDE

SÜLITA

ETTEPOOLE

Ole istuvas asendis, kalluta pead

.

Suhu valgunud veri

välja.

Vajuta ninasõõrmed

abil kinni.

Ninajuurel või kuklal
on soovituslik hoida
külmakotti. See
hõlbustab verejooksu
peatumist.
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• Põletus võib tekkida näiteks liigsest päikesest, naha kokkupuutest
kuuma vee, auru või tulega. Kõige kergem on I astme põletus. Nahale ilmub
punetus. Põletada saanud koht on valulik.
4. Loe, kuidas anda esmaabi põletuse korral. Tõmba
igas lauses kõige olulisemale kohale joon alla.
• Vabasta põletatud koht võimalusel riietest. Kleepunud
riideid ära eemalda.
• Jahuta põletuspinda jaheda voolava veega ägeda valu
kadumiseni.
• Pärast jahutamist kata haav puhta sidemega.

LIIKLUSOHUTUSNÕUDED
Jalakäija, autojuht, rulataja, jalgrattur – kõik peavad täitma liiklusreegleid. Teades
liiklusreegleid, oled Sa ohutu liikleja. Jalakäijaks loetakse rulatajat, tõukerattaga
sõitjat, rulluiskudega liiklejat. Nemad kõik liiklevad maantee vasakus teeservas.
1. Tõmba lauses õigele variandile ring ümber.
• Liigeldes jalgratta, rula, rulluiskude, (elektri)tõukerattaga, pead kandma KIIVRIT
/ MÜTSI.
• Sõiduteed ületan KÕNNITEEL / ÜLEKÄIGURAJAL.
• Sõiduvahend PEAB / EI PEA olema mulle sobivas suuruses.
• Jalakäijad liiklevad PAREMAL / VASAKUL teeserval, jalgratturid aga PAREMAL /
VASAKUL.
• Olgu sõiduvahendiks (elektri)tõukeratas, rula, jalgratas või rulluisud – alati
peab see olema töökorras.
2. Jalgrattur on oma sõiduvahendi kasutamisel hooletu.
Loe, milline on sõitmiseks sobilik jalgratas.
Täienda pilti, joonista sinna vajalikud detailid.
Jalgrattal peavad olema töötavad pidurid, signaalkell,
ees valge, taga punane helkur. Töökorras peab olema ees
valge ja taga punane tuli. Neid kasutatakse pimedal ajal
sõites. Vähemalt ühel ratta mõlemal küljel on kodarhelkur.
Sõitmisel kanna kiivrit!
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TERVISLIK ELUVIIS
Tervislik eluviis koosneb kolmest komponendist, mis on
• mitmekülgne toitumine,
• liikumine,
• uni.
Kõik komponendid peavad olema tasakaalus.
Niisamuti on olulised ka head suhted ning meeldivate emotsioonide kogumine.
1. Ühenda tegevused tervisliku eluviisi komponendiga.
Lähen magama õigel ajal.
Ärkan iga päev samal kellaajal.

MITMEKÜLGNE
TOITUMINE

Söön regulaarselt.
Liigun päevas vähemalt 60 minutit.

UNI JA PUHKUS

Enne uinumist loen raamatut.
Toit sisaldab erinevaid toitaineid.

LIIKUMINE

Liigun rohkem, istun vähem!
• Tervisliku eluviisi üks osa on hoidumine sõltuvusainetest. Erinevad
sõltuvusained kurnavad inimese keha. Võivad tekkida väsimus ja mälulüngad.
Tekivad probleemid kodus ja koolis.
2. Märgi uimastid!
Narkootikumid

Krõpsud

Tubakas

Alkohol

Võileib

Šokolaad

Karastusjoogid

Porgandid

• Oluline on osata keelduda sõltuvusainetest. Tea kolme põhireeglit.
• Ole julge! Ütle, et Sa ei soovi.
• Vii jutt mujale või ütle, miks Sa ei soovi.
• Tee seltskonnas teisi tegevusi.
3. Too näide, mida ütled, et keelduda sõltuvusainest.
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RAVIMID KODUS
Ravimeid on vaja, kui Sa jääd haigeks. Kindlasti on Sinu kodus erinevaid ravimeid.
Neid peab võtma täiskasvanu juhendamisel. Iga ravim on mürk, kui seda valesti
kasutada.
1. Joonista lause lõppu, kas  (õige lause) või  (vale lause).
Haiguse korral määrab arst sobiliku ravimi.
Võin kasutada vanaemale väljakirjutatud valuvaigistit.
Ravim on mõeldud alati kindlale inimesele.
Palaviku korral võtan ravimikapist ise rohtu.
Köha puhul annab mulle ravimit ema või isa.
Annustan ravimit ainult seni, kuni mul on paha olla.
Vanad ravimid viiakse apteeki või ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.
Vanad ravimid visatakse prügikasti.

KODUTURVALISUS JA KODUTEHNIKA KASUTAMINE
Kodus veedad suure osa oma ajast – õpid, mängid, puhkad. Kodus ümbritseb
Sind kodutehnika. Seda peab kasutama ohutult. Õpi tehnikat vanema
juhendamisel õigesti kasutama.
1. Nimeta kodutehnikat, mida leidub Sinu kodus.
Köök

Magamistuba
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2. Vaata pilti ning täida ülesanded.
• Tõmba ring ümber kodutehnikale.
• Vali pildilt kaks seadet. Pane kirja, kuidas neid ohutult kasutada, et ei juhtuks
õnnetust.

• Hoolas peab olema kõikides igapäevastes tegemistes. Meenuta, mida saad
igapäevaselt teha, et kodus ära hoida õnnetusi. Lahenda ülesanne.
3. Lisa tegevustele pealkiri: KRAAN KINNI! LUKUSTA UKS! JUHTMED VÄLJA!
Leia kleepsulehelt sobiv joonis ning kleebi see õigesse kohta.

Väldi kodus
kutsumata külalisi.

Lae seadmeid ainult
järelevalve all.
On juhuseid, kus seade
on laadides süttinud.
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Vannitoas kontrolli
pidevalt vannis vee
täitumist. Nii väldid
ootamatut uputust.
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EESTI LOODUS
Kodutütred liiguvad palju looduses. Õpime tundma Eesti loodust, eristama mürk- ja
ravimtaimi. Tunneme erinevaid linde ja loomi. Räägime aastaaegade vaheldumisest.

MÜRK- JA RAVIMTAIMED
Taimed ümbritsevad meid igal pool. Neid leiab toast, õuest, veest. Taimedel
on täita looduses mitmeid ülesandeid. Nad on toiduks nii loomadele kui ka
inimestele.
1. Kirjuta tabelisse Sulle tuntud taimi, mis kasvavad nendes kohtades.
METS

KODUAED

NIIT

VEEKOGU

• Taimede hulgas leidub nii ravim- kui ka mürktaimi. Suures koguses
võivad mitmed ravimtaimed tekitada mürgistust. Seega on oluline teada
ravimtaimede omadusi. Tarvita taimi, mida Sa tunned.
2. Liigu mööda jooni. Märgi, kas taim on mürk- või ravimtaim.

MAIKELLUKE
MÜRKTAIM
RAVIMTAIM

SINILILL

RAUDROHI

MÜRKTAIM

MÜRKTAIM

RAVIMTAIM

RAVIMTAIM

MÜRKTAIM

RAVIMTAIM

MÜRKTAIM

NURMENUKK
MÜRKTAIM

RAVIMTAIM

RAVIMTAIM

KUMMEL
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USSILAKK
MÜRKTAIM
RAVIMTAIM
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• Mürktaimed põhjustavad mürgistust. Neid taimi on oluline tunda. Peale
mürgise taimega kokkupuutumist pese hoolega käsi.
3. Märgi tunnused, mida võib taimelt saadud mürgistus tekitada.
peavalu
luumurd

sinikas
punetus

oksendamine
veritsev haav

• Ravimtaimed aitavad erinevate haiguste korral. Neist tehakse nii teed kui
ka tõmmist.
4. Loe lauseid. Saad teada, milliseid ravimtaimi talveks varuda.
tee aitab hambavalu korral.

ja

tee aitab köha vastu.

Millistest ravimtaimedest oli juttu?

• Oluline on ravimtaimi õigel ajal koguda. Nii säilivad taime kõige paremad
raviomadused.
5. Uuri pilte. Ühenda pilt õige kirjeldusega.

1. Kogu taimi päikese
paistelisel päeval.
Tee seda eemal
maanteedest.

2. Puhasta taimed. Pane
need kuivas ruumis
paberile kuivama.
Sega taimi vahepeal.
26

3. Pane kuivanud taimed
paberkotti või purki. Lisa
juurde kogumise aeg ja
koht.
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Jäta meelde ravimtaimede
kogumise kolm põhitõde!

6. Milliseid ravimtaimi oled Sina kogunud?

7. Ringita taimed juhiste järgi.
– mürktaim

– ravimtaim
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TOATAIMED
Toataimed on taimed, mis kasvavad toas.

Minu kodus kasvavad aknalaual orhidee,
aaloe ja jõulukaktus. Milliseid toataimi
leidub Sinu kodus?
1. Kuidas peab hoolitsema toataimede eest?
Vali lausele sobiv lõpp.
•
		
		

Toataimi peab kastma
•
iga paari kuu tagant.		
nii, nagu taim seda vajab. 		

•
		
		

Kevadel peab vajadusel toataime
viima sõbra juurde hoiule.
ümber istutama.

Toataimel peab olema piisavalt
valgust.
hämarat tuba.

KODULOOMAD
Koduloomad on loomad, kes on inimese poolt kodustatud. Nad on inimese
juures mingil kindlal põhjusel. Koduloomad on inimesele sõbraks.
1. Mida saame nendelt koduloomadelt? Märgi sobivad variandid.
SIGA		

LEHM

LAMMAS

KANA

piima

piima

piima

liha

liha

liha

villa

mune

sulgi

mune

liha

villa

2. Leia tähesegadikust seitse kodulooma.
Ülejäänud tähtedest moodusta looma nimetus,
keda peeti vanasti veoloomana.

L

L

E

H

A

N

A

U

M

B

K

O

M

S

I

G

A

P

A

R

T

N

S

S

H

S

E

S

K

Vastus:
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LOOMADE MITMEKESISUS JA KAITSEALUSED LIIGID
Loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad, maod, linnud
ja imetajad. Neid saab rühmitada elupaiga järgi maismaa- või veeloomadeks.
Loomi võib jaotada ka mets- ja koduloomadeks.
1. Täienda skeemi. Too näiteid liikide kohta.
METSLOOMAD

KODULOOMAD

VEELOOMAD

• Looduskaitse all on liigid, kes on haruldased ning
ohustatud. Nende liikide säilimine ilma kaitseta ei pruugi
olla kindel. Eestis on looduskaitse all olevad liigid jaotatud
kolme kaitsekategooriasse.
• I kaitsekategoorias on 21 loomaliiki, näiteks lendorav ja
merikotkas.
• II kaitsekategoorias on 57 loomaliiki, näiteks metsis ja
jäälind.
• III kaitsekategoorias on 135 kaitsealust loomaliiki, näiteks
valge-toonekurg ja saarmas.

Vaata Opiqust,
kuidas need
loomad välja
näevad.

2. Kirjuta iga kaitsealuse liigi juurde tema nimetus. Märgitud täht kirjuta
vastava numbri juurde lahendussõnasse.

1

9

4

7

2

5

6

Lahenduseks on sõna, mis näitab liigilist mitmekesisust.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.
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EESTI LINNUD
Eestis on kohatud ligi 385 erinevat linnuliiki. Paljud liigid jäävad Eestisse
talvituma, üle 200 sulelise on aga läbirännul. Linde võib kohata kõikjal: asulas,
rabas, mererannas, sügaval metsas.
1. Leia ruudustikust lindudele õiged nimetused. Kirjuta need joonele.
METSALINNUD

NIIDU- JA PÕLLULINNUD

(A-2)

(A-1)

(C-1)

(C-3)

A

B

C

1.

PÕLD
LÕOKE

LINA
VÄSTRIK

METS
VINT

2.

PUNA
RIND

3.

PÕLD
VARB
LANE

ASULATE LINNUD
(B-1)

(A-3)

SINI
KAEL
PART
NAERU
KAJAKAS

KIIVI
TAJA

Kevadisel matkamängul kuulsin palju
linde. Mäletan, et taevas lõõritas
lõoke. Milliseid linde Sina tunned?

VEELINNUD
(C-2)

(B-3)
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• Lindude õppimisega on kõige parem algust teha talvel. Siis on looduses vähem
linde, keda eristada.
• Linde on hea tundma õppida, kui Sinu akna taga on lindude toidumaja. Proovi
määrata, millised linnud seal söömas käivad.
2. Millised on Eestis levinud talilinnud? Liigu mööda suusarada ning korja
kokku tähed. Saad teada lindude nimetused.

Pea meeles, et kui alustad
talilindude toitmist, pead
seda tegema kevadeni.
Kas tead, mida anda
talilindudele süüa?
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Kuula Opiqus
lindude laule!
Õpi neid looduses
eristama.
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AASTAAJAD
Meil on neli aastaaega. Need on kevad, suvi, sügis, talv. Maa tiirlemine ümber
Päikese põhjustab aastaaegade vaheldumise. Aastaajad vahelduvad kindlas
järjekorras. Iga aastaajaga muutub loodus.
1. Tõmba ring ümber tähele, mis on tõese lause ees.
P
S
M
Ä
I
E
K
E

– Talve peetakse looduse puhkeajaks.
– Sügisel saabuvad rändlinnud.
– Kevadel on lehtpuud ja -põõsad raagus.
– Talvel on päev lühike ja öö pikk.
– Suvel õitsevad lilled ja kooruvad linnupojad.
– Talve algul puhkevad esimesed pungad.
– Kevadel on puud „hiirekõrvus”.
– Kevadel saabuvad rändlinnud.

Ringitatud tähtedest saad ühe taevakeha nimetuse. Kuidas on see taevakeha
seotud aastaaegade vaheldumisega?
Vastus:
2. Kordame õpitut! Värvi need sõnad ühte värvi, mis on omavahel seotud.
TALILIND

NURMENUKK

METSALIND

USSILAKK

RAVIMTAIM

METSVINT

MÜRKTAIM

SAARMAS

TOATAIM
KAITSEALUNE LIIK

RASVATIHANE
AALOE

Käisin metsalaagris.
Mis aastaajal see toimus?
Milline peab olema riietus
erinevatel aastaaegadel?
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EESTI AJALUGU
Kodutütred õpivad tundma Eesti ja kodukoha ajalugu. Õpime lipupäevi ning tutvume
kodukoha vaatamisväärsustega.

Rahvus- ja riigipühad
Eestis tähistatakse erinevaid pühi. Riigipühasid on Eestis 11. Need on tööst ja
koolist vabad päevad. Rahvuspüha tähistatakse 24. veebruaril, see on Eesti
Vabariigi aastapäev.
• Riigipühad on järgmised:
1. jaanuar – uusaasta
liikuv püha – suur reede
liikuv püha – 1. ülestõusmispüha
1. mai – kevadpüha
liikuv püha – nelipühade 1. püha

23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
24., 25. ja 26. detsember – jõulupühad

1. Vaata kalendrist, millal tähistatakse sellel aastal liikuvaid riigipühasid.
Suur reede –
1. ülestõusmispüha –
nelipühade 1. püha –

Mitmete riigipühade ajal näeb kodutütreid auvalves või paraadil.
2. Mis Sina arvad, millistel riigipühadel näeb kodutütreid
auvalves või marssimas?
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Eesti lipu saamislugu
Eesti Vabariigi lipu lugu saab alguse aastast 1881. Alguses oli see Eesti Üliõpilaste
Seltsi lipp. Ajapikku sai sellest Eesti rahvuslipp tema värvide tähenduse tõttu.
24. veebruaril 1918. aastal kuulutati sinimustvalgete lippude lehvides välja Eesti
Vabariik. Ametlikult sai lipust riigilipp sama aasta 21. novembril.
1. Pane tähed sõnas õigesse järjekorda. Korda üle lipuvärvide tähendused.
GALEV–

– Eesti rahva püüded
hariduse poole, talvise
karguse ja suviste ööde
sümbol, Eesti kaskede
koore värv.

SIINNE–

– usk ja lootus Eesti rahva
tulevikku. Ustavuse sümbol.

SUMT–

– meenutab Eesti rahva
sünget minevikku,
kodumaa mulda.

2. Uuri internetist Eesti lipu saamisloo kohta.
Tee rühmakaaslastele sellest ettekanne.
Ettekande tegemise kuupäev:
Kirjuta tahvlile kolm kõige põnevamat fakti, mida said teada.

Eesti lipu saamislugu
1.
2.
3.
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Eesti lipupäevad
Igal inimesel on õigus heisata Eesti lipp endale olulistel tähtpäevadel. Oluline on
seda teha ka 17 lipupäeval. Eesti lipupäevad on järgmised:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
2. veebruar – Tartu rahu
24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts – emakeelepäev
23. aprill – veteranipäev
maikuu 2. pühapäev – emadepäev
9. mai – Euroopa päev
1. juuni – lastekaitsepäev
4. juuni – Eesti lipupäev
14. juuni – leinapäev
23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
1. september – teadmistepäev
septembrikuu 2. pühapäev – vanavanemate päev
oktoobrikuu 3. pühapäev – hõimupäev
novembrikuu 2. pühapäev – isadepäev
• Leinapäevadel heisatakse leinalipp. Sel juhul asetseb lipp
pooles mastis. Lipuvardaga lipu puhul kinnitatakse varda
otsa must lint. Selline tegevus väljendab leina ja on
austusavaldus lahkunule.

1. Märgi tähtpäevad, millal on kombeks heisata Eesti lipp.
Tartu rahu
emadepäev
mardipäev
isa sünnipäev
jaanipäev
mihklipäev

Minu kodus heisatakse lipp nii pere
tähtsatel päevadel kui ka lipupäevadel.
Kas Sinu kodus ka lipp heisatakse?
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2. Millised lipupäevad on peidetud sedelitele? Kirjuta iga tähtpäeva juurde
kuupäev.
AHÜPUDIÕV –
ESIMASIKEESILESIPÄEV –
TELASSEKAITPÄEV –
TAASLIISELISEISLIVULIMISLIPÄEVLI –

3. Joonista oma kodu. Kus heisatakse Sinu kodus lipp? Joonista!
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KODUKOHA VAATAMISVÄÄRSUS
Oled õppinud tundma oma kodukoha ümbrust ja loodust. Eestis on palju
vaatamisväärsusi. Vaatamisväärsus on inimestele huvipakkuv koht, ehitis või ese.

Minu kodukohas asub kaunis mõis. Selle ümber on
roosiaed. Roosiaed lõhnab suvel magusalt ja on täis
mesilaste suminat. Millised vaatamisväärsused on
Sinu kodukohas?

1. Millised vaatamisväärsused on Sinu kodukohas? Lõpeta laused.
Minu lemmik kodukoha vaatamisväärsus on

.

See vaatamisväärsus asub

.

Soovitan seda külastada, sest

.

2. Mis võivad olla vaatamisväärsused?
Leia kaheksa erinevat. Kirjuta need joonele.

3. Milline vaatamisväärsus on pildil?
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KÄITUMINE JA LOOVUS
Laagrites kodutütred meisterdavad, joonistavad ning laulavad. See pakub rõõmu
nii endale kui ka kaaslastele. Õpime tundma lauakombeid ning tegema sissekannet
rühmakroonikasse.

LAUAKOMBED
Maailmas on väga erilisi lauakombeid. Meil, eestlastel, on kombeks süüa laua
taga noa ja kahvliga. Oluline on tunda lauakombeid pidulikul lõuna- ja õhtusöögil.
1. Lisa lausetesse puuduvad sõnad. Nii saad teada tähtsamad lauakombed.
ULATADA

ÜHISELT

RISTI

LAUA PEAL

Söömist alustatakse lauas

SIRGELT

KAHVEL

, kui kõik on saanud kätte oma

roa. Kui Sa soovid midagi kätte saada, palu see endale
Söögilauas istu

.

. Küünarnukid ei tohi asetseda
. Kui teed pausi söömise vahel, siis aseta

nuga taldrikule

.

2. Ühenda pilt õige lausega.

Einestamine on lõpetatud.
Einestamine jätkub.

3. Uuri jooniselt, kuidas katta lauda.
Kirjuta nimetused õigetesse kohtadesse.
LEIVATALDRIK
KLAAS
MAGUSTOIDULUSIKAS
PRAETALDRIK
NUGA
KAHVEL
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RÜHMA KROONIKA
Iga rühmaga tehtud tegevus on aastate pärast ajalugu. Selleks, et rühma ühised
tegemised ei ununeks, on hea need kirja panna rühma kroonikasse. See on
raamat, kuhu saavad rühma liikmed teha sissekandeid toimunud tegevustest.

Siin on minu sissekanne rühmapäevikusse.
Loe meie toredast matkast.
Uuri, millistest osadest koosneb kirjutis.

1. Tõmba sõna juurest joon
rühma kroonika sissekandes
õigesse kohta.
KUUPÄEV
PEALKIRI
SISU
RÜHMA LIIKMED, KES OSALESID
JOONISTATUD PILT/FOTO
SISSEKANDE AUTOR

• Uuri oma rühmavanemalt Sinu rühma kroonika kohta.
Tee sinna sissekanne!
Omaloomingu konkurss, näitus.

Oled saanud teadmisi matkamise, Eesti ajaloo ning esmaabi kohta.
Peale selle tegelevad kodutütred paljude hobidega. Sageli võtavad
kodutütred oma töödega osa näitustest ja konkurssidest.
1. Millisel omaloomingu konkursil või näitusel oled Sina osalenud?
Osalemise kuupäev:
Osalesin:

– konkursil

Millise tegevuse või asjaga osalesid?
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– näitusel
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Palju õnne, oleme üheskoos peagi läbinud V järgu.
Küll see oli põnev! Saime teada kodutütardest ja
Eesti ajaloost. Õppisime tundma taimi ja loomi.

Mõtle tagasi õpitule. Tee enesekontroll. Saad teada, kui hästi omandasid uued
teadmised, oskused. Anna endale hinnang iga ülesande soorituse järel.
Kirjuta iga lause lõppu vastav number.
3 – oskan suurepäraselt
2 – saan hakkama

1 – pean harjutama

Nimeta kõik kotkamärgi elemendid.
Nimeta Kodutütarde peavanem, ringkonnavanem, noorteinstruktor
ja Kaitseliidu ülem.
Olen osalenud riviharjutusel või pidulikul rivistusel.
Nimeta matkakoti pakkimise põhitõed.
Tee rühmakaaslastele vähemalt viis teemärki.
Nimeta, mida teed, kui oled metsa eksinud.
Määra kompassiga põhiilmakaared.
Tee kalamehesõlm ja seasõrg.
Nimeta, kuidas käituda hädaolukorras.
Nimeta viis koduturvalisuse põhimõtet.
Kuidas puhastad haava ning annad esmaabi ninaverejooksu, I astme
põletuse korral?
Nimeta vähemalt kolm mürk– ja ravimtaime.
Nimeta kolm lindu ja looduskaitse all olevat looma.
Nimeta vähemalt kolm toataime ning kirjelda, kuidas nende eest
hoolitseda.
Nimeta 11 Eesti riigipüha.
Nimeta lipupäevi.
Olen katnud pidulauda.
Olen teinud sissekande rühma kroonikasse
PUNKTE KOKKU:
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Mitu punkti kogusid? Saa teada, kas oled valmis V järgu sooritamiseks.
40–54p – Oled hoolsalt käinud koondustel, õppepäevadel ja laagrites. Oled olnud tubli õppija.
Sul on kõik olulised teemad selged. Sulle ei valmista raskusi sõlmede tegemine ega Eestile
oluliste tähtpäevade nimetamine. Kodutütrena oled kõigile eeskujuks. Võid uhkusega kanda
oma vormipluusil kahte järgutäppi.
20–39p – Oled ilmselt osa võtnud mõningatest koondustest, laagritest, õppepäevadest. Üldjuhul
on Sul selged kodutütre teadmised ja oskused, aga pead mõned järgunõuded üle vaatama.
Osale kindlasti koondustel või laagrites – nii õpid läbi praktilise tegevuse. Oled peagi järgu
sooritamiseks valmis.
0–19p – Oled ilmselt osalenud ainult mõnel kodutütarde üritusel. Pead veel harjutama
sõlmi, õppima tundma loodust ning Eestis olulisi tähtpäevi. Oluline on osaleda koondustel,
õppepäevadel, laagrites. Seal omandad Kodutütarde teadmised ja oskused. Õpi veel, enne kui
hakkad järku sooritama.

Oled olnud nüüdseks mõned aastad kodutütar. Mida oled saanud uut
teada? Millised on olnud toredad juhtumised? Kes on Sinu uued sõbrad, kellega
kohtumist Sa enne igat laagrit ootad?
Mina

LEMMIKTEGEVUSED
ORGANISATSIOONIS

1.

kodutütrena.

LIIKMEKS ASTUMISE AASTA:
SOORITATUD JÄRK:
LÄBITUD ERIKATSED:

2.

3.

TUNNUSTUSED:

PÕNEVAIM SEIK LAAGRIST VÕI
MATKALT:

4.

UUED SÕBRAD:
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MINU KÕIGE PÕNEVAM
UUS TEADMINE/OSKUS
IGAS JÄRGU ALATEEMAS
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Ma olen küll õnnelik, et astusin kodutütreks.
Olen saanud uusi teadmisi, sõpru, käinud
laagrites. Tean, et kui olen kodutütrena
aktiivne tegutseja, saan varsti matkadel käia
välivormiga. Lähme aga koos edasi!

Isamaa auks – ole valmis!
Alati valmis!
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• HARJUTUS ENESEKONTROLLIKS
Tõmba ring ümber õigele vastusevariandile. Leia lõikelehelt sama tähega
pilditükk ja lõika see välja. Pane lõigatud pilt vastatud küsimuse peale. Tee
samamoodi kõikide küsimustega. Kleebi ja värvi pilt.
Mitu järku on
kodutütardel?

Kotisuu
sulgemiseks on
sobilik

Kas Kodutütarde
organisatsioonil on
oma laul?

Millisel riigipühal
näeb kodutütreid
marssimas?

E – kalamehesõlm.
N – seasõrgsõlm.
I – paalisõlm.

A – jah
E – ei

S – kevadpühal
K – võidupühal
T – jaanipäeval

Kotkamärki
kantakse

Kus talletatakse
rühma ajalugu?

Kodutütarde üks
sümboleid on

E – kodutütre mütsil.
I – kodutütre
vöökotil.
S – kodutütre
seelikul.

I – rühma luulekogus
A – rühma raamatus
O – rühma kroonikas

A – mütsimärk.
V – ristikumärk.
Ä – liiliarist.

Kahe nööri
ühendamiseks on
sobilik

Kodutütarde
ringkonda juhib

Kodutütar ei kaeba
ega …

Kodutütardel on

E – peavanem.
I – ringkonnavanem.
L – rühmavanem.

T – nuta.
S – hädalda.
A – nukrutse.

Milline neist on üks
kodutütarde tegevusi, mis toimub
rühmasiseselt?

Vormipluusi
paremal käisel
kannavad
kodutütred
M – erialamärki.
S – ringkonna
embleemi.
I – järgutäppi.

S – viis
U – neli
R – kuus

I – suurlaager
S – pealinnalaager
U – koondus

U – laiguline vorm.
S – rohevorm.
T – välivorm.

Milline neist
on üks järkude
alateemasid?
P – riiklik teenistus
T – isamaalisus
B – riigikaitse

Kirjuta pildi tükkidelt saadud tähed järjest vastusesse.

E __ __ __ __ __
MIS TOIMU__

__ N
I__AL

__ __ __ __ __ __ __ S__ATK,
KEVADEL.
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Õ – kalamehesõlm.
I – seasõrgsõlm.
T – paalisõlm.

Kodutütarde
organisatsiooni
juhib
L – peavanem.
S – ringkonnavanem.
E – rühmavanem.

Kaitseliitu juhib
S – peavanem.
Ä – pealik.
G – ülem.

LISAD V JÄRK

A

K

T

U
R

Õ

I

B
V

O

L
N

S
E

G

M
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• LAHENDA RISTSÕNA
1. Kodutütarde katsed:
järgukatsed ja …
2. Üks peamisi kodutütarde
üritusi.
3. Abivahend, mille abil saab
määrata ilmakaari.
4. Kodutütarde üks sümboleid.
5. 23. juuni on …
6. Kodutütarde vorm, mida
kantakse metsalaagris või
matkadel.
7. Kodutütarde organisatsiooni
juhi ametinimetus.
8. Kodutütar armastab oma kodu
ja on ustav …
9. Märk, mille abil saab anda
looduses liikumiseks suuniseid.
10. Kodutütarde üks sümboleid.
11. Sõlm kahe nööri
ühendamiseks.

11

8

1

I5-I6

3

10
9

B4-B7

4

5

C3-C8

7

G4

H5
G5

2

6
A5-A6

F5-F9
H7

G6-G8

D3-D8 F4-E4

H6

F3-E3

E5-E9

2. Ristsõnast saad igale tähele koodi. Sisesta koodid tabelisse.
ROOSA
M

A5

TUMESININE
-

A6

U

I

P

R

Ä

O

G

HELESININE

J
I

KOLLANE

Õ

K

H

D

H

G

N

E

F

TUMEKOLLANE
S

E
D
C

3. Nüüd asu värvima. Koodi järgi
saad teada, millist värvi pead
ruudud värvima.

B
A
1
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2

3

4

5

6

7

8

9
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• 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.

• Kuidas õmmelda ringkonna embleemi, järgutäppi ning erialamärki?

V VI

14 cm

7 cm

1 cm
3.

2.
4. 5.

Erialamärgid on
paremal käisel.

Järgutäpp on
parema tasku kohal.

48

Embleem on
vasakul käisel.
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Ootan korraldusi häirekeskuselt.
Lähen ohutusse kaugusesse.
Jään rahulikuks.
Helistan 112.

Kleebi neid meelepärasesse kohta!

KODUTÜTAR OLLA ON ÄGE!

Olen V järgu kodutütar!

