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LISA3
25 Koer T_ _ _ _ _ A leiab
telefoni ja hakkab rõõmsalt
klähvima.

26 Koeraomanik uurib
27 Ema ja Juss on
telefoni lähemalt ja helistab rõõmsad.
Jussi ema numbrile. Mis oli
Jussi ema telefoninumber?

28 Nädala pärast lähevad
Juss ja Kaarel jälle koos
koju.

29 Poisid on endiselt
suured sõbrad. Aga Kaarel
teab, et aus olemine
leevendab karistust.

24 Samal ajal kõnnib
kohalik koerajalutaja oma
koeraga.

23 Juss räägib emale kõik
ausalt ära. Ta räägib kahest
asjast. Mis need on?
1.........
2.........

22 Ema on saanud kõne
vihaselt aknaomanikult ja
ootab Jussi käest selgitust.

21 Juss läheb õnnetuna
koju. Ta räägib emale kõik
ausalt ära. Kuidas ta seda
teeb?

13 Juss annab
aknaomanikule oma ema
telefoninumbri.
Mis on ema telefoni
number?
VIISVIISVIISNELIKOLM
KAKSSEITSEKAHEKSÜKS

14 Juss läheb tagasi
telefoni otsima.

15 Samal ajal jookseb
Kaarel poodi kommi ostma!

16 Selgub, et Kaarlil ei
ole raha.

20 Ema karistab Kaarlit
koduarestiga. Mitu päeva
peab Kaarel sõpradeta
hakkama saama?
27 – 20 + 11 – 9 =...........
Mitu päeva?
Mitu nädalat?
17 Kaarel jookseb koju ja
võtab salaja ema
rahakotist paar münti.

12 Pahane omanik tahab
Jussi emaga rääkida. Juss
otsustab emale helistada ja
kõik ausalt ära rääkida. Aga
telefoni ei ole. See on ilmselt
mänguhoos kaduma läinud.

11 Juss kohtub lõhutud
akna omanikuga.

1

Selle mängu
peategelane on JUSS.

2 Ta sai endale
sünnipäevaks uhiuue
mobiiltelefoni

10 Kaarel jookseb
minema.

3 Tänav on täis autosid ja
Juss peab liiklema
ettevaatlikult

9 Kogemata vihiseb pall
poiste jalge alt aknasse.

8 Teel mängivad nad
jalgpalli.

4 Ta märkab valgusfoori
ja jääb ............ tuld
ootama.

5 Siin ongi Jussi
koolimaja. Mis värvi see
on?

30
AUS LAPS, ILUS LAPS!

19

Ema on väga pahane.

18
Ta ostab poest komm
sööb neid isukalt. Äk
ta õnnetut Jussi, kes kogu loo
ära räägib. Kaarel räägib raha
saamise loo ära. Juss soovita
Kaarlil aus olla.
7 Pärast tunde läheb Juss
koos oma sõbra Kaarli

6 Mis kell tunnid algavad?

