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Koostas Heli Pundonen 

1. Loe. 

Veider muinasjutt 
 

 Elas kord  seitsme maa ja mere taga ühes imekoledas lossis üks 
veider konn. See konn oli väga ônnetu, kuna tal ei olnud sôpru, kellega 
koos hüppamisvôistlusi pidada. Ta elas selles lossis ihuüksi ja oli väga 
kurb. Tal oli kollane punaste täppidega nahk, suured sinised pungsilmad 
ja must keel. Keelega püüdis ta endale saaki ja selleks saagiks osutusid 
ikka ja jälle need jubedad kärbsed. Konn oli tüdinud  pidevalt kärbeste 
söömisest ja otsustas, et nüüd aitab. Niisiis otsustas ta lossist lahkuda  
ja endale paremat söögipoolist otsima minna. 

Ta pakkis oma asjad imepisikesse narmendavasse seljakotti, pani 
endale pruuni kulunud kaabuloti pähe, lukustas lossi uksed, peitis 
uksevôtme mati alla ja asus siis teele. Äkki tuli tal meelde, et ta oli väga 
olulise asja unustanud. Lipsu! Tal oli väga armas punaste triipude ja 
konnadega lips, mille ta oli leidnud endale, kui jôes ujumas käis. See 
lips oli kuulunud kellelegi teisele, kuid kui ta seda kôigile pakkus ja 
keegi seda omaks ei tunnistanud, oli ta selle endale vôtnud. Ta hüppas 
koju tagasi, vôttis oma imeilusa lipsu ja  vôis nüüd  südamerahuga teele 
asuda.  
 Kui ta oli üle kiirevoolulise jôe ujunud, ei osanud ta enam midagi 
peale hakata, kuna tal puudus otsustusvôime ning seda sellepärast, et 
ta oli väheke rumalavõitu. Ta ei osanud valida bussi-, auto-, lennuki-, 
rongi-, trammi- ja trollisôidu vahel. Ka piletid olid väga kallid ja kuna 
konn oli suuremat  sorti koonerdaja, otsustas ta minna jalgsi. Niisiis 
hakkas ta oma koibi sirutama ja asus suurte hüpetega teele. 
 Tund aega oli juba hüpatud ja konna hüppeliigesed hakkasid 
hirmsat moodi valu tegema ja seda seepärast, et ta polnud varem nii 
pikka maad jalgsi reisinud. Kahju küll siis, mõtles konn ning heitis kivi 
peale puhkama. Aga hakkas sadama ja vaesekesel ei olnud kuhugi 
varjuda. “Kõik”, mõtles konn. 
 

2. Leia tekstist sobivaid sõnu tabelisse. 
Täishäälikuühend sõnas Kaashäälikuühend sõnas 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 
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3. Vasta küsimustele täislausega. 
 

Miks oli konn õnnetu?………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Millest konn tüdines?..……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Miks ei olnud konn võimeline otsustama? ………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

Kuhu pakkis konn oma asjad?……………………………………………………… 

Miks ei sõitnud konn ühegi liiklusvahendiga?…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Miks pöördus konn koju tagasi?. ………………………………………………….. 

Kuhu pani konn lossivõtme?  ………………………………………………………. 

Mis juhtus, kui konn oli juba tund aega hüpanud? ………………………………. 

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

4. Joonista siia konna pilt, mis vastab täpsele kirjeldusele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kirjuta muinasjutule lõpp. 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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