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Eesti
tuleviku heaks

Mina ja veeohutus

1. Vesi kannab ... 
Märgi 3 õiget vastust

 � metalli
 � puitu
 � kivi
 � riideid
 � last, kellel on riided seljas ja jalanõud 

jalas
 � last, kes on omandanud hõljumisoskuse
 � tühja pudelit
 � täis pudelit

 
2. Kui ma oskan ujuda, siis saan ...
Märgi 3 õiget vastust

 � mängida vees (veepall)
 � teha veesporti (veesuusatamine, 

purjetamine jne)
 � ujuda väliveekogus (jões, järves, meres)
 � veeõnnetusse sattunud inimese alati ära 

päästa

3. Kui ma oskan ujuda, siis tohin ...

 � ujuda ja mängida rannas, kui on 
järelevalve ja lehvib roheline lipp

 � paadist vette hüpata
 � paadisilla alt läbi ujuda
 � tundmatus kohas vette hüpata
 � talvel alati kõndida veekogudele tekkinud 

jääl

4. Veekogusse ujuma minnes pean 
mõtlema ...
Märgi 4 õiget vastust

 � mis ilm on õues
 � kui tuttav on mulle veekogu
 � kuidas alati olla oma kaaslastest kiireim 

ujuja ja julgeim vette hüppaja
 � milline on minu enda ujumisoskus
 � kellega ma ujuma lähen

5. Ootamatult vette kukkudes 
vajan ...
Märgi 4 õiget vastust

 � purjetamisoskust
 � vee alt igast asendist veepinnale tulemise 

oskust
 � vee all hinge kinni hoidmise oskust
 � veepinnal puhkamise ehk hõljumisoskust
 � tundmatus kohas vette hüppamise oskust
 � ujumisoskust

6. Paadis õigesti käitudes ...
Märgi 2 õiget vastust

 � seisan paadis püsti
 � istun rahulikult oma kohal
 � kannan päästevesti
 � hoian päästevesti paadis, et vajadusel 

selga panna

7. Veeõnnetuse korral ...
Märgi 3 õiget vastust

 � hüppan hädas olevale inimesele kohe 
järele ja tassin ta kaldale

 � tegelen oma asjadega edasi ega lase 
ennast hädas oleval inimesel segada

 � ulatan hädas olevale inimesele puuoksa 
või pluusi ja tõmban ta sellega kaldale

 � hüüan appi nii kõvasti, kui suudan ja 
sellega juhin täiskasvanute tähelepanu 
hädasolijale

 � ulatan hädas olevale inimesele käe ja 
tõmban ta kaldale

 � helistan 112


