
6.  Vasta küsimustele. 

1. Mida on vaja Pillel ja Lauril turult osta? 

2. Mida Pille ja Lauri turul proovivad? 

3. Mida Lauri ostab peale köögiviljade? 

4. Mida müüja lillekimbu asemel Laurile annab? 

5. Miks müüja Laurile kimbu tilli annab? 

 

 

Pille ja Lauri turul               Tööleht 16.3 

 

  1. Märgi pildile õige number. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mis köögivilju sul vaja on? Räägi kaaslasele.  

 

Ma teen salatit. Palun too mulle (mida?) …………. .     Ma keedan suppi. Palun osta (mida?) ………….. . 

 

 3. Vaata videot „Pille ja Lauri turul“. 

 4. Soorita e-harjutused 16.3.1 ja 16.3.2.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

köögiviljad − овощи 

keetma/keedan − варить 

liiter/liitri − литр 

kilo − килограмм 

gramm − грамм 

lett − прилавок 

mida ma saan pakkuda? − что я могу Вaм предложить? 

maitsev/-a - вкусный 

kaalu/ma, -n − взвешивать  

unusta/ma, -n − забывать 

kimp/kimbu − букет 

kumb/kumba − который 

 

                           KÖÖGIVILJAD 

 

        ainsus              mitmus      

mis?              mida? 

1 peet             (peeti) 

2  kurk           (kurki) 

mis?             mida? 

peedid          (peete) 

kurgid           (kurke) 

3 tomat          (tomatit) 

4 kartul          (kartulit) 

tomatid         (tomateid) 

kartulid         (kartuleid) 

5 kapsas         (kapsast) 

6 lillkapsas    (lillkapsast) 

kapsad           (kapsaid) 

lillkapsas       (lillkapsaid) 

7 sibul            (sibulat) sibulad           (sibulaid) 

8 kaalikas       (kaalikat) kaalikad         (kaalikaid) 

9 küüslauk     (küüslauku) küüslaugud    (küüslauke) 

     10 petersell     (peterselli) 

     11 till              (tilli) 

     12 lehtsalat     (salatit) 

 5. Loe. 

Laurile meeldib turult kaupa osta. Pille ja Lauri lähevad turule. 

Neil on vaja osta kartuleid, porgandeid ja tomateid.  

Leti taga müüb kaupa vana mees. 

Müüja: Tere hommikust! Mida saan pakkuda? 

Lauri: Palun kaks kilo kartuleid. 

Müüja: Kartuleid …. . 

Lauri: Pool kilo porgandeid. 

Müüja: Porgandeid ….. . Ilus porgand on! 

Lauri: Ja kilo tomateid.   

Pille: Ja üks kapsapea.                                                           

Müüja: Kas hapukurki ka läheb? 

 

 

Pille: Kas proovida ka saab? 

Müüja: Kuidas siis muidu. Nii ilus tüdruk, ikka saab.  

Lauri: Väga maitsev.  

Müüja: Palju ma neid kaalun? 

Lauri: Kilo. 

Müüja: Läheb veel midagi? 

Lauri: Andke palun üks kimp lilli ka.   

Müüja näitab kahte kimpu tilli. 

Müüja: Kumba soovite? 

Lauri: Ma mõtlesin lilli, mitte tilli. 

Pille võtab müüja käest kimbu tilli. Ta maitseb tilli. 

Pille: Tänan, Lauri. Väga maitsev! 

  

 

 

LIITER (l) KILO (kg) GRAMM (g) 

1 liiter 1 kilo 100 (sada) grammi 

2 liitrit 2 kilo 200 (kakssada)grammi 

3 liitrit 3 kilo 300 (kolmsada)grammi 

 


