
 

Pille ja Lauri valivad mööblit        Tööleht 14.2 

1. Loe.    

             
Lauri ja Pille tahavad osta diivani ja tugitooli. Lauri uurib reklaame ja allahindlusi. Noored käivad mitmes 
mööblipoes ja vaidlevad. Pille arvab, et diivanil peab olema *pesukast. Sinna saab panna tekid ja padjad. 
Diivan peab olema **lahtikäiv. Seal saavad külalised magada. Lauri soovib, et diivan oleks mugav. Kõik 
sobivad diivanid on liiga kallid. Lõpuks lähevad noored kasutatud mööbli poodi. Nad ostavad sealt pehme 
nahkdiivani ja ühe tugitooli. 
 

2. Vasta küsimustele. 
      

1. Mida Pille ja Lauri soovivad osta? 
2. Missugust diivanit tahab Pille?   
3. Missugust diivanit tahab Lauri?  
4. Miks nad lähevad kasutatud mööbli poodi? 
5. Missuguse diivani nad ostavad?  
6. Mida nad veel ostavad? 

 

* Miks pesukastiga diivan on hea?   
* Miks lahtikäiv diivan on hea? 

 
3. Missuguse diivani sina noorte asemel valid? Miks? 
4. Missugune diivan sul kodus on? (kõva / pehme, kitsas / lai, suur / väike, mugav / ebamugav, 

lahtikäiv / ei käi lahti, pesukastiga / pesukasti ei ole, nurgadiivan, nahkdiivan, ………………) 
 

5.  Paaristöö: äraarvamismäng − missugune mööbel on paarilisel? 
Kirjuta paberile 5 mööbliseseme nimetust. Küsi, kas paarilisel on need olemas. Iga äraarvatud ese 
annab punkti. Vahetage osad.  

 
 
 
 
 

   6. *Hinnasoodustuse / allahindluse reklaamid. Ühenda joonega reklaam ja tähendus.  
    *Milliseid reklaame veel tead? 

Ostuöö Kui ostad kaks ühesugust eset, saad teise tasuta. 
2=1 Praegu ei ole poes. Peab esitama tellimuse. 
Hinnad pooleks Suurem kogus on odavam (nt kastitäis). 
3=2 Kaup on poole odavam. 
Hulgihind Kauplus on öösel lahti, hinnad on odavamad. 
Kaup on ettetellimisel Ostad kolm toodet, maksad kahe eest (ühe saad tasuta). 

 
7. Täida e-harjutus nr 14.2.1.  

6.  

 

 

vaidle/ma, -n – полемизировать, 
спорить, дискутировать 
(Pille, Lauri) arvates − по мнению …… 
kõrge seljatoega − с высокой спинкой 
hinnasoodustus / allahindlus − 
льготная цена, скидка, уценка товаров 

ettetellimine − предварительный заказ 
nurgadiivan − угловой диван  
mugav − удобный 
pesukast − корзина, ящик для беля 
hulgihind  − оптовая цена 

tellimust esitama – подавать /подать* заказ, заявку 
suuremas koguses − в большом количестве 
lahtikäiv diivan  − раскладной диван 
kasutatud mööbli pood − комиссионный магазин 
мебели 

 

Minu diivan on …. 
Mul on ....... diivan. 

Sul on punane lahtikäiv diivan. Kas on õige? 
 

Ei. Mul on pruun diivan. See ei käi lahti.  

Sul on ümmargune diivanilaud. 
……… 

Jaa, see on õige. 

Valin ............. .  
....... see on odav / ilus mugav / pehme /............ 
.

*pesukast – kast / koht diivani all, kuhu saab panna tekid, padjad jms 
**lahtikäiv – magamise ajaks käib lahti / saab lahti teha 


