
1. Pille ei saa poodi minna. 

2. Lauri helistab Pillele. 

3. Lauri ja Pille lähevad õhtul kohvikusse sööma. 

4. Pille ja Lauri teevad õhtul kodus süüa. 

5. Pille ostab poest vajalikud kaubad. 

Pille koostab ostunimekirja           Tööleht 16.5 

1. Loe. 

Pillel ei ole aega poodi minna. Ta helistab Laurile. 

Pille: Mis sööki me täna õhtul teeme? 

Lauri: Teeme borši. 

Pille: Ma ei taha suppi. Teeme hoopis kana, kartuleid ja salatit. 

Lauri: Olgu nii.  

Pille: Ma küpsetan kooki ka. Selle jaoks on vaja võid, mune, hapukoort, kohupiima ning jahu. 

Lauri: Ma käin poes ära. Saada mulle sõnum (sms). Muidu ma unustan midagi ära.  

 

2. Märgi, kas väide on õige või vale. Ütle lause õigesti.                                                         

 

 

 

 

 

 4.  Mida on vaja osta? Kirjuta.  

1. Me keedame suppi. Meil on vaja ……………, ………...…, ………..……, ………….… ja ………………. . 

2. Me küpsetame kooki. Meil on vaja ……………, ……….……, ………….…, ……..……… ja …………… . 

3. Me teeme salatit. Meil on vaja …………, ……………, ……………, ……………, ………… ja …………. . 

4. Me valmistame praadi. Meil on vaja ……….……, ………..……, ……………, …………… ja ………...… . 

5. Me keedame moosi. Meil on vaja ………………, ……….……, ….…………, ….………… ja ….………... . 

 

 5. Rühmatöö. Üks grupp esitab mõistatuse (Meil on vaja osta vorsti, muna, hapukurki, kartuleid. 

 Mis sööki me teeme?). Teine grupp arvab, mis sööki nad teevad (Nad teevad kartulisalatit). 

 6. Paaristöö. Arutle kaaslasega, mis sööki ta tahab teha. 

 

 

 

 

 

 

 

ostunimekiri/-kirja – список покупок 

ei ole aega − нет времени 

täna − сегодня 

homme − завтра 

õhtul − вечером 

sõnum/-i − сообщение 

küpseta/ma, -n − печь 

muidu ma unustan midagi ära − иначе я что-нибудь забуду 

praad/prae − жаркое 

süüa tegema − готовить 

ei viitsi − неохота 

söön väljas − кушать вне дома 

 

Mis sööki sa täna / 

homme teed? 

 

3. Mis sõnumi (sms-i) Pille Laurile saadab? 

Kirjuta sõnumi sisu. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………….. 

Ma teen täna / 

homme …… 

Ma ei tee ise süüa.  

Mida sul on vaja osta? 

 

Mul on vaja osta ……………………. 

Mul ei ole vaja midagi osta. Mul on 

kõik vajalikud asjad kodus olemas. 

Miks sa ise süüa ei tee? 

 Ma ei viitsi. Ma söön väljas. 

Ma ei oska süüa teha. Mul on palju tööd. Mul ei ole aega. 


