
Kuldvillak „Siiri ja kolm Ottot“ ja „Siiri ja kahuskinõ 

Kerttu“ alusõl (raamatidõ autur Tiina Nopola, tüülehe tennü Merlin Mürk) 

 

Tahvlil ommava sedeli (päätegeläne 50, 40, 30, 20, 10, kõrvaltegeläse 50, 40, 

30, 20, 10 jne). Egälütel om rühmän kasutada ka raamat. Andsõ aigu vastust otsi 

(olõnõs klassist, ku kavva, nt 20-30 sekundit). Kui ütlivä õigõ vastusõ võro 

keelen, andsõ manu viil 10 punkti. Taa pandsõ naid vastust raamadust otsma ja 

iks võro keelen vällä ütlemä. Ku edimäne rühm es tiiä vastust, sai vastata tõnõ 

jne. Ku kumbki es tiiä vastust, võtsõ punkti hinele. 

 

Päätegeläne 

10 Midä tahtsõ Siiri tita asõmõl? (rohilinõ raamat) 

Siiri tahtsõ pinni.  

20 Mille Siiri iksõ? (roosa raamat) 

Tel es olõ inämb sõpru, oll ütsindä. 

30 Midä näkse Siiri unõn? (roosa raamat) 

Tä oll muutunu niisama muatsõs nigu Kerttu ja Otto olliva jälki ta sõbra. 

40 Midä tekse Siiri poodin? (rohilinõ raamat) 

Pandsõ käro täüs nalakit pakikõisi (pinisüüki) ja jürämiskuntõ. 

50 Kuimuudu Onni lohut Siirit? (roosa raamat) 

Tä hüpäs üskä ja pruuvsõ Siirit limpsi. 

 

 

 

 

 



Kõrvaltegeläse 

10 Kiä oll väiku-Otto hoovi pääl? (roosa raamat) 

Sääl oll kasimalda lats Kerttu. 

20 Kiä olliva pargin redeli pääl? (rohilinõ raamat) 

Sääl olliva kolm Ottot. 

30 Midä imä imeht? (rohilinõ raamat) 

Imä imeht, et Siiri es kõnõlõ inämb pinist. Ta istsõ aknalavva pääl ja vahtsõ 

vällä. 

40 Kavva oll Kerttu külän? (roosa raamat) 

Kerttu oll külän kats päivä. 

50 Midä poiskõsõ teksevä, ku tütrigu lätsivä kaklõma? (roosa raamat) 

Suur-Otto läts sohva taadõ, keskmäne läts lavva alla, väiku-Otto läts kappi.  

 

Tegevüse 

10 Määne tähtis päiv oll raamadu algusõn? (roosa raamat) 

Sõs oll väiku-Otto sünnüpäiv. 

20 Mille imäl es olõ aigu Siiriga kõnõlda? (rohilinõ raamat) 

Tä võimõl. 

30 Mitu pinni jalut pargin? (rohilinõ raamat) 

8 pinni jalut pargin. 

40 Mille visas Kerttu Siirit lihapalliga? (roosa raamat) 

Siiri ütel tä kotsilõ „muapütt“. 

50 Midä mängiti väiku-Otto sünnüpääväl? (roosa raamat) 

Sääl mängiti ärkäkmist, puhuti seebimullõ ja panti eeslile handa taadõ. 

 



 

 

Eseme/asa 

 

10 Miä oll Kerttu jätetü kirä pääl kirän? (roosa raamat) 

Sääl oll kirän: „Tere, Siiri! Kas olõmi sõbra? Kerttu.“ 

20 Millegä mäkerd Siiri uma käe är? (roosa raamat) 

Siiri mäkerd uma käe är musta kriidiga. 

30 Mille es olõ esäl aigu Siiriga kõnõlda? (rohilinõ raamat) 

Tä kõnõl telefoniga. 

40 Midä tahtsõ Siiri väikulõ-Ottolõ kinki? (roosa raamat) 

Tä tahtsõ kinki hindä koetu pailavõtmõhoitja. 

50 Mis sai keskmädse-Otto lipsust ja suurõ-Otto kängist? (roosa raamat) 

Lips oll är kaonu ja kängä olliva muutunu hallis. 

 

Lausõ/sõna 

 

10 Kuimuudu om võro keelen ütlemine „hüppas sülle“? (rohilinõ raamat) 

20 Midä tähendäs ütlemine „imä sugõ Siiri hiussõ hobõsõhannas“? (rohilinõ 

raamat) 

30 Kuimuudu om võro keelen sõna „taskukoer“? (rohilinõ raamat) 

40 Kuimuudu om võro keelen sõna „porilomp“? (roosa raamat) 

50 Kuimuudu om võro keelen sõna „peitma“? (roosa raamat) 

 

 



 

 

 

 

 


