
Pillel ja Lauril on külalised                                                                                Tööleht 17.5 
   

1. Loe. 
 

Külalised saabuvad soolaleivapeole. Pille sõbrad toovad soola, leiba ning puuvilju. Lauri klassikaaslased 

kingivad seinakella. Lauri ja Pille tänavad sõpru. Lauri sõnab: „Palun astuge edasi. Ma näitan teile meie uut 

kodu.” Kõige rohkem meeldib külalistele elutuba. Pille palub külalised lauda. Karin aitab pitsad lauale tuua. 

Pille soovib: „Jätku leiba!” Külalised vastavad: „Jätku tarvis”  ja hakkavad sööma. Varsti on poiste taldrikud 

tühjad. „Kas soovite veel?” küsib Pille. „Jah, palun,” vastavad kõik. Lauri siseneb elutuppa kohvi- ja 

teekannuga. Ta küsib: „Kellele teed? Kellele kohvi?” 

2. Vasta küsimustele. 
 

1. Kes saabuvad soolaleivapeole? 

2. Mida Lauri klassikaaslased kingivad? 

3. Mida Pille sõbrad toovad? 

4. Mis tuba külalistele kõige rohkem meeldib? 

5. Mis toitu Pille ja Lauri külalistele pakuvad?  
 

 3. Loe. Tõmba sobivale väljendile joon alla.   

Lauri tervitab: Tere tulemast! Head aega! Nägemiseni! 

Külalised soovivad: Palju õnne sünnipäevaks! Õnne uues kodus! Toredat pulmapidu! 

Pille kutsub tuppa: Palun astuge tagasi. Palun astuge edasi. Palun jääge ootama. 

Lauri tutvustab: Palun saage tuttavaks. See on ... Palun jääge tuttavaks.  Ära ole võõras. 

Külalised kiidavad: Oi, kui ilus maja! Oi, kui ilus aed! Oi, kui ilus korter! 
 

Kirjuta lünka sobiv väljend.     

Kui ma lähen sünnipäevale, siis ütlen: ...................................................................................................................... 

Olen arsti ooteruumis. Õde ütleb mulle: ................................................................................................................... 

Mulle meeldib sõbra maja. Ma ütlen: ..................................................................................................................... 

 

  4. Loe. Tõmba sobivale lausele joon alla.       

Lauri ütleb: Palun istuge tooli.  Palun istuge lauda. Palun kõndige lauda. 

Karin küsib Pillelt:  Kas ma saan sind vaadata? Kas ma saan õnnitleda? Kas ma saan sind aidata? 

Pille vastab:  Jah. Palun too köögist pitsa. Jah. Palun pese käed ära. Jah. Palun söö. 

Lauri soovib:  Jätku leiba! Head tervist! Head ööd! 

Külalised vastavad: Head tervist sullegi. Tänan. Jätku tarvis. 

 

külalised saabuvad – гости прибывают 

astuge edasi − проходите 

palub külalised lauda − просит гостей зa стол 

Jätku leiba! – хлеб да соль! 

Jätku tarvis – спасибо! 

taldrikud on tühjad – тарелки пустыe 

Kas soovite veel? − Желаeтe ещё? 

siseneb elutuppa − входит в гостиную 

Kellele teed? – Кому чаю? 

saage tuttavaks − познакомтecь 

seinakell − стенные часы 

aed − сад 

ooteruum − зал ожидания  

Head tervist! − Всего хорошего! 

õnnitle/ma, -n − поздравлять 



 

  5.  Paaristöö: suhtlemine lauas.     

                                                                                                

 

 

 

 

 

              

 

 

 

6. Loe. Tõmba maha ebaviisakad väljendid.  

 

Anna mulle kaks võileiba. Palun ulata mulle leiba. Pitsa on väga maitsev. Pitsa on liiga soolane. Pitsa on hästi 

õnnestunud. Mine, too mulle kohvi. Kas ma saaksin suhkrut? Palun veel torti. Kas torti ei saagi? Vala teed. 
 

7. Loe dialoogi koos paarilisega. 

  

Diana ja Lauri vestlevad omavahel. 

Lauri: Kas sa elad omaette? 

Diana: Ma ei saa aru. Palun ütle uuesti. 

Lauri: Kas sul on oma korter või elad koos vanematega? 

Diana: Ma elan koos emaga ja õdega. 

Lauri: Kas lubad, et ma parandan sind? Õige on: Ma elan koos ema ja õega. 

Diana kordab õigesti: ................................................................ . Ma käin vene koolis. Eesti keelt kasutan vähe. 

Lauri: Mida sa Ewerti muusikast arvad? 

Diana: Vabandust, palun korda. Mis muusikast? 

Lauri: Kas sulle meeldib Ewerti muusika? Praegu me kuulame seda. 

Diana: Normaalne. 

Lauri: Mis muusikat sina kuulad? 

Diana: Diskomuusikat. Mulle meeldib väga tantsida.  
 

8. Diana ei oska hästi eesti keelt. Mida ta ütleb, kui aru ei saa? Leia dialoogist ja kirjuta. 

…................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
 

9. Külalised lahkuvad. Mida nad ütlevad? Jooni sobiv väljend. 

 

Kohtumiseni! Tervist! Head ööd! Nägemiseni! Tšau! Tere õhtust! Head aega! Jõudu tööle! Tuleb tore pidu.   

Oli tore pidu. Tere hommikust! Hüvasti!  

 

viisakas − вежливый 

ebaviisakas − не вежливый 

joon kohvi mustalt – пью черный кофе 

ulata mulle leiba − подай мне хлеба 

maitsev − вкусный 

vestlevad omavahel – бесcедуют  между сoбoй   

Kas sa elad omaette? – Ты живёшь отдельно?  

ütle uuesti – cкажи снова 

ma parandan sind − Я исправляю тебя 

palun korda – повтори, пожалуйста 

 

Aitäh, ei soovi. 

Kas sa soovid kohvi / teed / mahla…...?  

Kellele kohvi? Kellele teed?     

Kes soovib suhkrut / mett / koort?  

Kas sa soovid veel .........? 

Millega sa kohvi / teed jood?  

……………………………………….. 

 

     

                 

Jah, palun. 

Tänan, ei. 

Mulle palun .... 

Mina soovin. 

Ma joon kohvi suhkruga / mustalt / 

koorega / piimaga. 

suhkur : suhkruga 


