
Pille ja Lauri lähevad ehituspoodi. Nad valivad tapeeti.  

Lauri: Ma lähen ostan tapeediliimi. Sina vali niikaua 

tapeeti.  

Pille küsib müüjalt: Vabandage! Kus asuvad tapeedid?  

Müüja: Minge otse edasi ja siis vasakule. 

Pille: Tänan. 

Pille vaatab tapeete. Lauri tuleb Pille juurde. 

Pille: Vaata, kui ilus roosa lilleline tapeet. 

Lauri: Jälle roosa! Köök juba on roosa. Nüüd veel lilled 

ka. See sinine triibuline on palju ilusam. 

Pille: See on tõesti ilus. Ma ise ei näinudki seda. Aga…..  

 

Pille ja Lauri on kassa juures. 

Lauri: Me soovime osta viis rulli seda tapeeti (Lauri 

näitab roosat tapeeti). Mul on kliendikaart ka. 

Müüja: Kahjuks meil on seda ainult kaks rulli. 

Lauri: Kas juurde saab tellida? 

Müüja: Ma vaatan arvutist järele. Ma saan Tallinnast 

juurde tellida. Kas soovite? 

Lauri: Väga hea. Mis päeval kaup kohale jõuab? 

Müüja: Reedel.  

Lauri: Suurepärane! Meil ongi laupäeval vaja. Suur tänu 

abi eest.  
 

5. Vasta küsimustele. 

 

1. Missugune tapeet Pillele meeldib? 

2. Miks roosa tapeet Laurile ei meeldi? 

3. Missugune tapeet meeldib mõlemale? 

4. Mis värvi tapeedi nad ostavad? 

5. Miks Pille ja Lauri kohe tapeeti osta 

ei saa? 

6. Kust tellib müüja tapeeti juurde? 

7. Millal nad tapeedi kätte saavad? 
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1. Joonista sõna juurde õige muster. 

 

triibuline  lilleline  

täpiline  kirju  

ruuduline  laineline  

 

2. Vaata videot „Pille ja Lauri ehituspoes“.   

3. Soorita e-harjutused 13.5.1 ja 13.5.2.   

4. Loe. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 7. Paaristöö. Missugune tapeet on sinu kodus? 

 

 

 

 

 

 

vali/ma, -n − выбирать 

(tapeedi)rull/-i − рулон обоев 

(juurde) telli/ma, -n juurde − заказывать 

kohale jõud/ma, jõuan kohale –  прибывать 

tuleme kaubale järele −  придём за товаром 

suurepärane /suurepärase – отличный, великолепный 

kindlasti − обязательно 

otsusta/ma, -n − решать   

kätte saama, saan kätte − получaть 

6. Märgi õige väite ette (+). Ütle õigesti. 

...... 1. Lauril ja Pillel on vaja osta kuus rulli tapeeti. 

...... 2. Laurile meeldib lilleline tapeet. 

...... 3. Pillele meeldib roosa ja sinine tapeet. 

...... 4. Laurile meeldib sinine tapeet. 

...... 5. Pille ja Lauri ostavad roosa tapeedi. 

...... 6. Tapeeti on vaja juurde tellida. 

...... 7. Lauril ei ole poe kliendikaarti. 

...... 8. Lauri ja Pille saavad kauba reedel kätte. 

 

 

Missugune tapeet on sinu  

 magamistoas 

 elutoas 

 ……………………… 

Mul ei ole kodus tapeeti. Mul on seinad värvitud.  

Mul on magamistoas/elutoas (missugune?) …….. 

tapeet. 


