
Pille sõbrannaga juhtub õnnetus         Tööleht 10.4 

1. Loe. 

Anna ja Aleks kutsuvad Pille ja Lauri rulluisutama. Anna unustas oma põlvekaitsmed koju. Kõik sõidavad 
suure hooga. Anna rulluisu vahele jääb kivi. Ta kukub asfaldile. Tüdruk ei saa kätt liigutada. Anna põlvel on 
haav. Aleks viib Anna autosse. Nad sõidavad traumapunkti. Arst vaatab Anna läbi. Ta õmbleb haava kinni. 
Anna käest tuleb teha röntgenipilt. 

2. Vasta küsimustele. 

1. Kuhu sõbrad Pille ja Lauri kutsuvad? 
2. Miks Anna rulluisutamise ajal kukub? 
3. Mis vigastused Annal on? 
4. Kuhu Aleks Anna viib?  
5. Mida arst traumapunktis Annaga teeb? 

 
3. Värvi arsti ütlused. Järjesta Anna ja arsti ütlused.  

 
 

 

4. Loe. Tõmba valed sõnad maha. 

Arst:  Röntgenipildil on näha, et jalaluu / käeluu on katki. 
Anna: Mis nüüd saab? 
Arst:  Ma õmblen käe kinni / ma panen käe kipsi. 
Anna: Kui kaua peab käsi kinni olema / kipsis olema? 
Arst:  Kahe päeva / Kahe nädala pärast vaatame, kas haav / luu on kokku kasvanud. 
 
         5. Paaristöö. Helista sõbrale traumapunktist. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

rulluisuta/ma, -n −  кататься на роликовых коньках 
põlvekaitsmed –  надколенники 
sõidavad suure hooga − они идут на большой скорости 
ei saa kätt liigutada −  не может двигать рукой 
arst vaatab läbi −  врач осматривает 
õmbleb haava kinni − зашивает рану 

tuleb kipsi panna −  нужна гипсовая повязка 
on kipsis −  в гипсе 
luu on kokku kasvanud −  кость срослась 
libise/ma, -n − поскользнуться 
ütlused −  показания 
kahjuks ei saa tulla − к сожалению не могу прийти 

Ma  rulluisutasin ja kukkusin. 

Käest tuleb teha röntgen. Võib-olla on käeluu katki.  
Tere! Mis juhtus? Mul on valus kätt liigutada. 

Ma õmblen põlvehaava kinni. Kas sa kätt 
liigutada saad? 

Tere! Ma olen traumapunktis. Oi! Mis sinuga juhtus? 

Ma kukkusin rattaga. / Ma minestasin tööl. / 
Ma vigastasin ennast tööl. / Ma libisesin 
tänaval. / Toimus avarii.  

Mida arst teeb? 

Ta vaatab mind läbi. / Ta saadab mind 
röntgenisse. Ta õmbleb haava kokku. / Ta paneb 
………. kipsi.  

Ole tubli! Ma tulen kohe sinna! 

Ole tugev! Ma ei saa kahjuks traumapunkti tulla.  

käsi : kätt 


