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TÖÖLEHT 

 

METS 

 Otsi metsa alt punase paelaga märgistatud taimed, mida on kokku 14. 

Vaatle neid ja kirjuta nimetused tabelisse õige pealkirja alla.  

PUUD PÕÕSAD PUHMAD ROHTTAIMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Loe kirjeldusi tähelepanelikult. Millised puud on siia peidetud? Kirjuta 

nimetus punktiirjoonele. 

 

1. See puu on üks inimeste lemmikuid ja teda istutatakse tihti kodude juurde. 

Temast lõigatud vitsal usuti olevat nõiduseväge. Eriti kaunis näeb see puu 

välja sügisel vilju kandes. Tema viljadest peavad väga lugu linnud, kes 

selle puu marju süües levitavad ka tema seemneid.  

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

2. Teist nii kirevate lehtedega puud sügisel Eestimaal ei ole. Ta rõõmustab 

kõigi vaatajate silma. Kevadel annab ta magusat mahla. Õitseb enne lehte 

minekut. Lastele meeldib tema viljadest ninasid teha. Tema suure lehe 

võib leida Kanada riigi lippu ehtimas. 
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..................................................... 

3. Selle puu eriliseks tunnuseks on see, et tal on lehed tihti ka talvel küljes. 

Teda kutsutakse ka puude kuningaks. See puu on kuninglikult uhke kasvu 

ja pika eaga. Jämedamate puude ümbermõõt küünib üle seitsme meetri ja 

vanus üle poole tuhande aasta. Viljad on mõnusaks toidupalaks linnule-

loomale. Tema lehte võib näha looduskaitsemärki ehtimas. 

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

4. See puu on äratuntav lehtede järgi. Need on ümmargused ja hakkavad 

väikseimagi tuulepuhangu korral laperdama. Ta nagu lõdiseks kogu aeg ja 

kardaks midagi. Sügisel värvub ta erkpunaseks või kuldkollaseks. Tema 

koort armastavad talvel süüa jänesed, koprad ja põdrad, sest see on väga 

toitev. 

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

5. Tema teine nimi on kõiv. Kevadel saame ka sellelt puult mahla. Nelipühil 

tuuakse tema oksi tuppa. Lehed on tal südame kujulised ja sakiliste 

servadega. Toht on musta-valge kirju. Ta on hinnatud küttepuu. Tema 

okstest tehakse suvel saunavihtasid. Vanasti tehti tema koorest tökatit ja 

määriti sellega saapaid. 

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

6. Neid puid kasvab Eestis kahte sorti: musti ja halle. Looduses võib seda 

puud kohata igal pool. Ta kasvab võsana ja väga kiiresti. Inimesed 

kasutavad teda küttepuuna, liha ja kala suitsetamiseks. Temast saab ilusat 

mööblit. Seal, kus see puu on kasvanud, on pärast väga viljakas muld. 

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

7. Selle puu üks nimedest on  veel lõhmus. Inimene hindab seda puud tema 

ravitoimega õite pärast ja teeb nendest teed. Mesilased koguvad tema 

õitest suure osa oma meesaagist. Ta on kõige kergem puu, millest tehti 
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kausse ja teisi puunõusid. Koorest punuti viiske. Tema lehed on 

südamekujulised. Ta on ainuke lehtpuu, mis õitseb keset suve. 

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


