
Pille ja Lauri ootavad külalisi                                                                                                            Tööleht 17.4 

 

 1. Vaata videot „Pille ja Lauri ootavad külalisi“.   

  2. Soorita e-harjutused 17.4.1 ja 17.4.2         

  3. Loe. 
 

Pille ja Lauri on elutoas. Pille on peegli ees ja hakkab ennast meikima. 

 

Pille: Lauri, kata palun ise laud ära.   

Lauri: Kus taldrikud on? 

Pille: Televiisori all kapis. 

Lauri: Aga noad ja kahvlid? 

Pille: Need on köögikapi ülemises sahtlis.  

Lauri: Kahvel vasakul, nuga paremal, kahvel                  

vasakul, nuga paremal, kahvel vasakul, ……. 

Pille, mis edasi? 

Pille:  Nüüd pane morsiklaasid ja salvrätid.  

Lauri: Kus klaasid on? 

Pille:  Kapis. Otsi! 

Lauri: Valmis!  

Pille:  Nooh?! 

Lauri: Vau! Sa näed väga hea välja. 

Pille: Kahvel vasakul, nuga paremal, ……..  

Kus siis külalised on? 
 

4. Vasta küsimustele. 

 

1. Kus Pille ja Lauri on?                4. Mis nõud Lauri lauale paneb?  

2. Mida Lauri teeb?                      5. Mis värvi on taldrikud? 

3. Mida Pille teeb?                       6. Mida Lauri Pille välimuse kohta ütleb? 
 

5. Vali lünka sobiv sõna. 

    morsiklaase, laudlina, vasakule, televiisori, külalised, paremale, heliseb, katab, sahtlis  
 

Lauri …........................ lauda. Laual on valge …............................ . Taldrikud on …..…........................... 

all kapis. Noad ja kahvlid on köögikapi ülemises …............................. . Lauri ei leia …............................... . 

Noormees paneb noad taldrikust …..................... poole. Ta paneb kahvlid ........................ poole.  

Pille küsib: „Kus siis ……………………. on?“ Uksekell ............................. .  . 
 

  6. Paaristöö. Küsi kaaslaselt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

katab lauda − накрываeт на стол 

laudlina − скатерть 

salvrätik/salvrätiku − салфетка 

ülemises sahtlis − в верхнeм ящикe 

alumisel riiulil − на нижней полке 

keskmisel riiulil − на cредней полкe 

ütleb välimuse kohta − скажет о её внешности      

meigib ennast − накладывает макияж   

 

Kus asuvad sinu kodus toidunõud? 

Taldrikud on ….. Noad-kahvlid on …... Kruusid on ...... 

Millal kogu pere koos sööb? 
Meie pere sööb koos hommikul / päeval / õhtul. 

Kes teie peres süüa teeb? 

Kes lauda katab?   

Kes nõusid peseb?                                                                

 

Meie pere ei söö koos. 

Meil teeb süüa / peseb nõusid / …………….. 

. 


