
− Vannitoas on WC-pott katki. 

− Vannitoas on uus WC-pott. 

− Magamistoas on ilusad kollased seinad. 

− Meile ei meeldi elutoa tapeet. 

− Magamistoas ja esikus on seinad ja lagi 

määrdunud. 

 

− Korteris on uus parkett. 

− Vannitoa kraanikauss on vana. 

− Vannitoas on seinaplaadid puudu. 

− Esiku, elutoa ja magamistoa parkett on kulunud. 

− Elutoa tapeet meeldib meile väga. 

 

 

Lauri ja Pille korteri vajab remonti        Tööleht 13.1 

Lauri sõbrad Aleks ja Anna elavad uues korteris. See korter on remonditud. Pille ja Lauri üürivad korterit. 

Nende korteris on vaja teha remonti. Lauri ja Aleks räägivad oma korteritest. 

1. Mida Lauri ütleb? Tõmba joon alla.  

2. Täida lüngad (abiks on harjutus 1). 

Pille ja Lauri korteris on uued aknad. Köök on remonditud. Vannitoas on WC-pott .................. . Kraanikauss 

on .................................. . Vannitoas on seinaplaadid ........................................ . Magamistoas ja esikus on 

seinad ja lagi .................................. . Esiku, elutoa ja magamistoa parkett on .................................. . Laurile 

ja Pillele ei meeldi elutoa .................................. . 

3. Vasta küsimustele (abiks on harjutus 2).          

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mis tööd keegi teeb? (vahetab WC-poti, värvib lae, vahetab parketi, paneb uued seinaplaadid, 

värvib seinad, paneb uue tapeedi, vahetab kraanikausi) 

Lauri Aleks Lauri isa 

   

   

   

  

 6. Paaristöö. Räägi kaaslasega remondist. 

 

 

 

 

 

on remonditud − отремонтирован 

on katki − сломан 

seinad − стены 

lagi/lae − потолок 

on määrdunud – запачканные 

WC-pott/-poti − унитаз 

kraanikauss/-kausi − раковина 

parkett/parketi − паркет 

on kulunud− потёртый 

 

seinaplaadid − плитки 

on puudu − недостаёт 

värvi/ma, -n − красить 

vaheta/ma, -n − менять 

 

1. Missugused aknad on Pille ja Lauri 

korteris? 

2. Mis ruum on remonditud? 

3. Missugune WC-pott ja kraanikauss 

on vannitoas? 

4. Missugused seinad ja lagi on 

magamistoas? 

5. Missugune parkett on 

magamistoas, elutoas ja esikus? 

6. Miks vahetavad Pille ja Lauri 

elutoas tapeeti? 

 

 

4. Loe. 

Lauri isa on ehitaja. Lauri räägib isaga remondist. 

Lauri: Me teeme korteris remonti. Sõber Aleks tuleb 

mulle appi. 

Isa: Mis tööd Aleks teeb? 

Lauri: Aleks vahetab esikus, magamistoas ja elutoas 

parketi. Ta paneb vannituppa uued seinaplaadid. 

Isa: Mis tööd sa ise teed? 

Lauri: Ma värvin magamistoas seinad ja lae. Esiku värvin 

ka ise. Ma vahetan koos Aleksiga elutoa tapeedi.  

Aga ma ei oska ise WC-potti ja kraanikaussi vahetada. 

Isa: Tulen sulle appi. Ma vahetan WC-poti ja kraanikausi. 

 

 

 

 

 

 

Kas sinu kodus on vaja 

remonti teha? 

Ei, mul ei ole vaja remonti teha. Kõik on remonditud.  

Jah, mul on vaja teha 

remonti.  

Kus sul on vaja 

remonti teha? 

Mul on vaja teha 

remonti…….(kus?)  

uus : uude 

lagi : lae 

tuba : toa 

 


