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„DINO“ teksti mõistmist toetavad küsimused  

Lk 4. Enne lugemist:
• Mida poiss pildil teeb?
• Millega ta mängib? Näita. (Kui laps ei tea dinosaurustest midagi, tuleks talle neid tutvustada)
• Kuidas öeldakse mänguasja kohta teise sõnaga? (lelu)
• Nimeta lelusid, millega sina armastad mängida.
• Nimeta kõik lelud, mis on poisi toas.

Pärast lugemist:
• Kelle tuba on pildil?
• Nimeta Miku lemmiklelud.
• Mitu dinosaurust Mikul on?
• Näita, mitmenda lause lõpus on punkt.
• Mis märgid on kolmanda ja neljanda lause lõpus?

Lk 6. Enne lugemist:
• Nimeta, mida näed pildil.
• Selle puu nimi on draakonipuu. Draakonipuu on toataim. Miks see taim õues kasvada ei saa?
• Mille sees puu on?
• Mis potis veel on (muld, juured)? Milleks on puul juuri vaja? Kus puud veel kasvavad?

Pärast lugemist:
• Kuhu on draakonipuu pandud?
• Mida vajab taim kasvamiseks?
• Mille pärast peab toataim aknalaual olema?
• Kus on puu juured?
• Nimeta ja näita, mis puul peale juurte veel on.
• Leia tekstist kõik sõnad, kus on U. Mitu neid on? (6)

Lk 8. Enne lugemist:
• Kellest sa enne (eile jne) lugesid?
• Mida Miku siin pildil teeb?
• Nimeta lelud, millega ta mängib.
• Kus Miku mängib?
• Näita, mis on veel aknalaual. Mis see on?

Pärast lugemist:
• Kelle toa aknalaual draakonipuu elab?
• Mida puu näeb?
• Mida puu soovib?
• Miks puu tahab poisiga mängida?
• Mida puu tunneb (igatsust/igavust, rõõmu/nukrust)?
• Mida sina tunned/teed, kui midagi väga saada tahad?
• Leia tekstist koma-märk. Koma tähendab väikest pausi, paned korraks suu kinni. Loe lause, kus on koma.
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Lk 10. Enne lugemist:
• Nimeta, keda näed pildil.
• Mida näed aknast? Millal on taevas tähed ja kuu?
• Millal on väljas pime?
• Miks võis aken lahti olla?
• Kuidas võis kass aknalauale saada?
• Kus Miku võiks olla?

Pärast lugemist:
• Millest saad aru, et on öö?
• Miks on aken lahti? Nimeta aastaaeg, millal hoitakse öösel akent lahti.
• Kuidas kass tuppa sai? Kus ta enne oli? Mis ta seal võis teha?
• Mis juhtus potiga?
• Kes ajas poti maha?
• Kuhu pott võis kukkuda (õue, tuppa)?
• Mis juhtub, kui pott maha kukub?
• Mille pärast kass poti ümber lükkas? Kas meelega või kogemata?
• Miks Miku seda ei näinud?
• Mis võiks nüüd edasi saada?
• Leia tekstist kõik sõnad, kus on kahekordne häälik. (3) Loe need.

Lk 12. Enne lugemist:
• Mida vaatab kass?
• Mida võib ta tunda?
• Mis potiga juhtus?
• Miks pott aknast alla kukkus?

Pärast lugemist:
• Kuhu pott kukkus?
• Mis potiga juhtus?
• Miks/kuidas läks pott katki?
• Mis puuga juhtus?
• Kas keegi nägi, mis juhtus?
• Mida ütleb kass? Kassi jutt on jutumärkide vahel, näita neid märke. Jutumärke kasutatakse siis,  

kui keegi midagi ütleb.

Lk 14. Enne lugemist:
• Kuidas Dino õue sattus?
• Mida kass teeb?

Pärast lugemist:
• Mida ütles puu? Näita jutumärke.
• Miks ta ise tuppa ei läinud?
• Kuidas puu ennast tunneb? (õnnetuna) Leia see sõna tekstist.
• Miks puu ei oska tuppa minna? Mida ta ei tea?
• Kuhu hüppas kass? 
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Lk 16. Enne lugemist:
• Mis on puu juures nüüd teistmoodi?
• Kuidas kass sai puu juurde?
• Mida puu ja kass teevad?
• Kus kass ja puu on?

Pärast lugemist:
• Mida puu kassilt küsis? Miks ta nii küsis?
• Mida kass talle vastas?
• Miks osutas kass käpaga?
• Kuidas teadis kass Dino nime?
• Kes kutsus draakonipuud Dinoks? Kuidas kass seda teadis?
• Leia laused, kus räägib kass. Näita laused, kus räägib Dino. Loe need uuesti.

Lk 18. Enne lugemist:
• Kas kass aitas puu tuppa tagasi? Mida ta võttis puu abistamiseks ette?
• Kuhu kass võis kaduda?
• Mida puu nüüd teeb? Mida puu otsima läks?
• Kas maja uks on pildil näha?
• Keda näed veel pildil?
• Kas Dino võis hiirekest märgata?

Pärast lugemist:
• Kuidas sai puu oma nime teada?
• Mida Dino veel teada sai?
• Mille üle puu rõõmu tundis? Leia sõna, mis ütleb, et ta oli rõõmus.
• Kuhu puu kavatses minna?
• Loe uuesti lause, kus Dino ei räägi. Vaata ka ringi.

Lk 20. Enne lugemist:
• Kes on Dinol süles?
• Mis võis hiirekesega juhtuda?
• Mis sa arvad, miks Dino hiirekese sülle võttis?
• Kes veel Dino juurde tuli?
• Kuhu osutab hiireema käpaga?

Pärast lugemist:
• Keda Dino märkas?
• Mida võis hiireema tunda, kui leidis, et üks poeg on pesast väljas?
• Miks oli hiireke pesast väljas?
• Kuidas Dino hiirt aitas? Mida ta tundis?
• Mida hiireema tundis, kui sai poja pessa tagasi?
• Mida ta võis Dinole öelda?
• Leia tekstist sõna HIIR. Mitu korda on kasutatud sõna HIIRE? (4)



4

Lk 22. Enne lugemist:
• Kuhu Dino on jõudnud?
• Kuhu tahab Dino minna? Mida ta otsib?
• Keda Dino näeb?
• Kes piiluvad aia tagant? Miks?
• Millest saad aru, et see on kana (pole kukk)?

Pärast lugemist:
• Keda Dino nüüd kohtas? Leia sõna, mis ütleb, milline tibu oli. 
• Mida Dino tibule andis?
• Miks ta andis tibule teri?
• Kust võis Dino teri saada?
• Mida võis tibu Dinole öelda?

Lk 24. Enne lugemist:
• Kuhu oli Dinol plaan minna?
• Kuhu Dino nüüd on jõudnud?
• Kuidas Dino tiigi äärde sattus?
• Mis sa arvad, kas Dino otsis toa ust õigest kohast?
• Kes on veel pildil? Mida need loomad tiigi juures teevad?
• Mis on konnaga juhtunud?
• Mida Dino tahab teha?

Pärast lugemist:
• Kuhu Dino nüüd jõudis? 
• Keda ta nägi? Leia see lause.
• Kuidas Dino teada sai, et konnal on valus? Mis konn ütles?
• Mis konnaga oli juhtunud? Miks konnal oli valus?
• Kus oli konna jalg kinni? Miks ta jalga kivi alt ära ei võtnud?
• Kuidas võis konna jalg kivi alla sattuda?
• Miks keegi teine konna ei aidanud?

Lk 26. Enne lugemist:
• Mida Dino tegi?
• Millise näoga on teine konn kivi otsas? Miks? Miks teine konn rõõmustab?
• Kes lendab tiigi kohal? Mis taimed kasvavad tiigivees?
• Kuhu kadusid pardid? Miks nad ära läksid?

Pärast lugemist:
• Kuidas Dino konna aitas? Miks ta seda tegi?
• Mida konn ütles, kui kivi alt pääses? Leia need laused. Mitu lauset said?
• Mida konn võis tunda (hirmu/rõõmu/tänutunnet)?
• Kuhu konn läks? Miks ta nii ruttu ära läks?
• Kas konn oleks saanud Dinot aidata?
• Tuleta meelde, keda Dino oli aidanud.
• Mis mure oli Dinol?
• Kas keegi oleks võinud teda aidata? 
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Lk 28. Enne lugemist:
• Kes on pildil?
• Mida Miku teeb? Kuhu ta läheb?
• Mis on Mikul käes? Kust ta selle võis saada?
• Kes piilub kivi tagant?

Pärast lugemist:
• Kuhu sammub Miku?
• Kus on pott?
• Mida Miku otsib? Miks?
• Mida ta hõikab? Leia hüüdmise sõnad. Mis märk on seal lõpus?
• Millal võis Miku avastada, et puu on kadunud?
• Kust leidis poiss potikillud?
• Miks hakkas Miku puud otsima?
• Mis sa arvad, kust võis poiss veel otsida? Miks ta kohe tiigi juurde ei tulnud?

Lk 30. Enne lugemist:
• Mis oli Dinoga juhtunud? Miks tal on pisar silmas?
• Mis sa arvad, kas Miku leiab oma sõbra? Miks sa nii arvad?
• Tuleta meelde, keda Dino oli aidanud.
• Miks keegi Dinot ei aidanud? Kas ta ise küsis abi?

Pärast lugemist:
• Kus Dino istub? Miks ta edasi ei otsi?
• Mida Dino tunneb?
• Kust poolt tuleb Miku?
• Mille üle Dino rõõmustab?
• Mis sa arvad, kuidas võiks lugu edasi minna?

Lk 32. Enne lugemist:
• Miks hoiab Miku Dinot süles?
• Jutusta, kuidas puu kaduma läks.
• Kuhu võib Miku Dino viia?

Pärast lugemist:
• Mida tegi Miku tiigi ääres? Kelle võttis Miku sülle?
• Mis tegi Miku meele rõõmsaks?
• Miks Dino rõõmustab?
• Leia kolm ühesugust sõna. Leia kaks ühesugust sõna.
• Kuhu Miku Dino viib? Miks ta Dino tuppa viib?
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Lk 34. Enne lugemist:
• Kuhu Miku Dino viis? Milleks?
• Mida poiss puuga teeb? Miks?
• Kuidas võis Dino mustaks saada?
• Kuidas said kausi ümber lehed?

Pärast lugemist:
• Milline nägi puu välja?
• Mida otsustas Miku Dinoga teha? Miks?
• Mis juhtus lehtedega? Leia see sõna.
• Mis sa arvad, kelle moodi võiks olla lehtedeta puu?
• Tuleta meelde, kelleks tahtis Dino jutu alguses saada.

Lk 36. Enne lugemist:
• Missugust looma Dino nüüd meenutab?
• Mida teeb Dino koos Mikuga?
• Milliseid mänge saavad nad koos mängida?
• Ütle lelu teise sõnaga.

Pärast lugemist:
• Kellest sai Miku lemmiklelu? Leia see sõna. Kelleks muutus draakonipuu?
• Kuidas draakonipuu selliseks sai?
• Mis sa arvad, mille pärast Dino soov täitus?


