
Lauri isa on haige                            Tööleht 10.3 

1. Kirjuta pildi juurde õige number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mis esmaabi soovitad anda? Kirjuta eelmisest harjutusest õige tegevuse number. 

Ta minestas ………………………….….. . Ta ei saa  rääkida …….……..…….. . 

Tal  on südames valud …………….……. . Ta ei saa hingata ………………….. . 

Tal  käib pea ringi ………………………. . Tal on krambid …….……………… . 

Tal on käsi ja jalg nõrgad …………..…… .  

         
3. 3. Grupitöö: pantomiim. Üks osaleja on haige. Teine osaleja ütleb, mida tuleb teha.  

 

4. Loe. Täida tabel. 

Lauri isa Raivo Mägi on 64-aastane. Ta elab koos Lauri emaga Tartus, Jaama tänaval majas nr 23. Raivo tegi 

nädalavahetusel palju tööd. Pühapäeva õhtul ta ei saa rääkida. Tema parem käsi ja jalg on nõrgad.  

Lauri ema Siiri Mägi (telefoni nr 5109 0999) keerab mehe diivanil külili. Ta helistab 112.  

 

Mis juhtus? Kes kannatanu on? 

Kui vana ta on? 

Kus abivajaja on? Mis on helistaja nimi 

ja telefoninumber? 

 

................................. on haige.  

Ta ei saa............................... . 

Tal (on) ................................. . 

Ta ………………………….. . 

 

Kannatanu on ................  

Ta on ........ aastane. 

 

............................. maakonnas 

............................. linnas/ vallas/ külas 

...............tänav, maja nr...., korter nr........ 

 

   
        5. Küsi kaaslase käest küsimusi (abiks on harjutus 4).  

 

Haige: 78-aastane Jüri Tamm; Tartu, Jakobi 12-6; südames on valud.      Helistaja: Mari Saar, tel xxx xxx 

Haige: 12-aastane Mihkel Rebane; minestas; Tallinn, Tamme tänav 79–10.         Helistaja: Maria Lill, tel xxxx xxxx 

Haige: 26-aastane Sille Kask; pea käib ringi; Pärnu maakond; Vändra vald, Karu talu.   Helistaja: Siim Jänes, tel  xxxx xxx 

 

minesta/ma, -n − падать в обморок 

südames on valud − боли в серце 

pea käib ringi − голова кружится 

käsi ja jalg on nõrgad − слабость руки и ноги 

ei saa hingata − трудно дышать 

on krambid − судороги 

katsu pulssi − пощупай пульс 

patsuta põsele − похлопай по щеке 

ennast vigasta/ma, -n − повредить себя 

keera inimene külje peale − поверните человека на бок 

  

1. Tõsta jalad üles. 

2. Pane inimene pikali. 

3. Helista 112. 

4. Keera inimene külje peale. 

5. Katsu pulssi (kaela pealt). 

6. Patsuta põsele. 

7. Küsi lihtsaid küsimusi (nt. Mis su 

nimi on?)  

 
nõrk : nõrga 

külg : külje 

 


