
 

Kodumasinad ja kodutehnika        Tööleht 14.3 

1. Kirjuta pildi juurde õige nimetus. 2. Mida teen kodumasinaga? Kirjuta sobiv 
number.      
 Kodumasin  

(mis –mida?) 
Mida teen?  

1 külmkapp/-i kuivatan juukseid  
2 elektripliit/-i keedan vett  
3 pesumasin/-at  hoian toitu külmas  
4 föön/-i valmistan toitu  
5 mahlapress/-i pesen pesu  
6 tolmuimeja/-t valmistan mahla  
7 kohvimasin/-at pruunistan saia, leiba  
8 mikrolaineahi/-

ahju 
puhastan vaipa  

9 veekeetja/-t soojendan toitu  
10 röster/-it valmistan kohvi  

 
3. Mis kodumasinad / kodutehnika on sinu kodus? Märgi need pildil.  

Mis kodumasinad / kodutehnika on paarilisel /naabril? Küsi. Moodusta lauseid.  
 

Meil mõlemal on ……………….., …………….., …………….. ja …………….. .  
Minul on ………………. (mis?), aga paarilisel ei ole. Naabril on ………………, aga mul ei ole. 
 

Mul on (mis?) kohvimasin, aga ei ole (mida?) pesumasinat. Mul on (mis?)……….…..…, aga ei ole 
(mida?)…………... .  Naabril on …………….., aga ei ole ………………. .  
 

4. Loe. Mõtle. Kirjuta. 
 

Pille ja Lauri uues korteris on olemas elektripliit, külmkapp ja pesumasin.  Elutoas on ka väike teler. 
Mõlemal noorel on oma arvuti. Lauri toob kaasa oma muusikakeskuse. 
 

*Mis kodumasinad noortel puuduvad? Mida on vaja osta kõigepealt? Miks? 
*Mida ei ole vaja kohe osta? Miks? 

 

Pillel ja Lauril on: (mis?) ..…………………………………..………….……………………………….. 
Pillel ja Lauril ei ole (mida?) ………………………………….…..…………………………………….. 
Kõigepealt on vaja osta (mis?) ……………………………………….……………………………..…… 
Esialgu pole vaja osta (mida?) ……………………………………………………………..…………….. 
 

5.  Loe.  
Noored otsustavad osta veekeetja. Nad lähevad kodumasinate poodi. Mõlemale meeldib üks hõbedane 
veekeetja. Õhtul keedab Pille teed. Järgmisel päeval veekeetja enam soojaks ei lähe. Lauri on väga pahane: 
„Juba rikkis! See tuleb kohe poodi tagasi viia.“  
 
            6. Vasta küsimustele. 
Mis kodumasina noored kõigepealt ostavad? 
Missuguse veekeetja nad ostavad? 
Mida Pille õhtul veekeetjaga teeb? 

Mis juhtub järgmisel päeval? 
Miks Lauri pahane on? 
Mida otsustab Lauri teha? 

       7. Soorita e-harjutus nr 14.3.1. 

 
kodutehnika − бытовая техника, бытовые приборы 
pruunistab / röstib − поджаривает 
valmistab toitu – готовит пищу 
puhastab vaipa − чистить ковёр 
on rikkis  – неисправный, дефектный  

kõigepealt − прежде всего, в первую очередь 
esialgu − сначала, вначале 
hõbeda/ne, -se − серебристый 
järgmisel päeval − в следующий день 
ei lähe enam soojaks – уже не подогревается 

 


