
Lauri ja Pille lähevad reisile                                                                                             Tööleht 11.2 
 

1. Loe. 
 

Lauri ja Pille lähevad väikesele puhkusereisile. Noored alustavad reisi Tartust. Lauri ja Pille sõidavad bussiga 

Viljandisse. Viljandist sõidavad nad bussiga edasi Pärnusse. Pärnust väljub laev Kihnu saarele. Kihnu saarel 

elab Lauri vanaisa. Vanaisa tuleb neile mootorrattaga Kihnu sadamasse vastu.  
 

2. Märgi skeemile:  A. Kus Lauri ja Pille käivad? B. Millega Pille ja Lauri sõidavad? 

 

 

 

 

 

 
 

 3. Vaata videot „Pille ja Lauri pakivad kohvrit“. 

 4. Soorita e-harjutus nr 11.2.1. 

 5. Loe. 
 

Lauri pakib kohvrit.  

Pille: Lauri palun! Mida sa teed mu päevitusriietega? 

Lauri: Panen kohvrisse! Viljandis lähme ujuma. 

Pille: Ma ei taha ujuda.  

Lauri: Sellisel juhul laenutame vesiratta või paadi.  

Pille: Ma ei taha mingit sporti teha. 

Lauri: Viljandis on ka rippsild ja lossivaremed.  

Pille: Milleks kampsun? Väljas on suvi. 

Lauri: Me ööbime telgis. 

Pille: Mulle ei meeldi sääsed! 

Lauri: Selleks on meil OFF. Järgmisel hommikul  

sõidame Pärnusse.  
 

 6. Jutusta skeemi järgi Lauri ja Pille reisiplaanidest. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Näide: Pille ja Lauri sõidavad Tartust Viljandisse. Viljandis on ............................. ja  ..................................... . 

            Lauri ja Pille lähevad ...................................... ja laenutavad  ......................................................... . 

 

 

lähevad reisile − отправляются в рейс 

välju/ma, -n − отправляться 

vastu tulema − встречать, встретить 

ööbimiskoht − место для ночлега 

päevitusriided/päevitusriiete − купальники/плавки 

rippsild/-silla − висячий мост 

mootorratas/mootorratta − мотоцикл 

lossimäed/-mägede − возвышенности замка 

laenuta/ma, -n – занимать, брать в прокат  

sadam − порт 

ööklubi − ночной клуб 

  

kuhu? - sse kust? - st 

Mis on Viljandis? Mida Pille 

ja Lauri Viljandis teevad? 

 

Kuhu Pille ja Lauri 

lähevad? 

Millega Pille ja Lauri sõidavad? 

Kes elab Kihnu saarel? 

kus? - s 

kust? - st 

kus? – s  

kust? - st kuhu?  
- le 

kus? - l 

kuhu? – 

sse 

Pille: Mida me Pärnus teeme? 

Lauri: Mida sa teha tahad? 

Pille: Mina tahan oma uut kleiti kanda. 

Lauri: Siis lähme teatrisse ja ööklubisse. Hommikul 

sõidame Kihnu saarele. Laevaga. 

Pille: Kus see on? 

Lauri: Meres. 

Pille: Mida me seal teeme? 

Lauri: Püüame kala ja sõidame mootorrattaga. 
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