
Lauri ehituspoes                 Tööleht 13.4 
 

1. Isa ja Aleks aitavad Lauril remonti teha. Mis tööd nad teevad? Mis kaupa neil vaja on? Tõmba 
õigetele sõnadele ring ümber (abiks on tööleht 1).  

      
Aleks paneb parketti / värvib seinu / paneb tapeeti / paigaldab kraanikaussi / paigaldab WC-potti. 

 
Ta ütleb Laurile: 

 
 

Lauri vastab Aleksile:  
  
Lauri isa vahetab tapeeti / värvib lage / paneb parketti / vahetab WC-poti ja kraanikausi. 

 
Isa ütleb Laurile:  
 
 
Lauri vastab isale:  
 
 

2. Kirjuta õige sõna.                                                      
(seinavärvi, põrandavärvi, laevärvi, mööblivärvi).                   
 
 
 

 

 

 

 
*Mis värve Lauril ja Pillel vaja ei ole? 
 
4. Ühenda küsimus õige vastusega. 
 
1. Mida Lauri soovib osta? 

2. Kust Lauri sobiva värvitooni valib? 

3. Kui palju värvi Lauril vaja on? 

4. Kes segab sobiva värvi? 

 

 
 
 
 
 
Lauril on vaja kaks liitrit värvi. 

Lauri valib värvikaardilt õige värvitooni. 

Müüja segab sobiva värvitooni. 

Lauri tahab osta seinavärvi. 

5. Mis kaupu Lauri ehituspoest ostab? Kirjuta. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Paaristöö. Osta lae-või põrandavärvi (abiks on harjutus 3). 

 

sel nädalal − на этой неделе 
vajalik/-u  − нужный  
seinavärv/-i − краска для стены 
põrandavärv/-i − краска для пола  

laevärv/-i − краска для потолка 
värvikaart/-di  – цветовая карта  
sobiv/-a − подходящий 
toon/-i − тон 
sega/ma, -n − смешивать 

 

Lauri ja Pille tahavad värvida lage.  
Neil on vaja osta .......................................... . 
Lauri ja Pille tahavad värvida põrandat.  
Neil on vaja osta ........................................... .  
Pille ja Lauri tahavad värvida kappi.  
Neil on vaja osta ........................................... . 
Lauri ja Pille tahavad värvida seinu.  
Neil on vaja osta ........................................... . 
 

3. Loe. 
 
Müüja : Kuidas ma saan aidata? 
Lauri : Mul on vaja seinavärvi. 
Müüja : Siin on värvikaart. Valige sobiv toon. 
Lauri : Mulle meeldib nr ……. 
Müüja : Kui palju värvi teil vaja on? 
Lauri : Palun kaks liitrit. 
Müüja : Ma kohe segan õige tooni. 

 

Mul on sel nädalal vaja värvi / seinaplaate / segistit / juhtmeid / 
parketti / tapeeti / vanni / kraanikaussi / elektripirne. 

Ma ostan vajalikud kaubad ära. 

Mul on sel nädalal vaja juhtmeid / tapeeti / parketti / vanni /WC-potti 
/ kraanikaussi. 

Tule minuga poodi. Aita mul asju valida. 


