
Pille ja Lauri saavad tuttavaks                                                                                                    Tööleht 2.4 

1. Loe. 
 

Pille ja Lauri istuvad kohvikus. 

Pille: Räägi mulle endast. Millega sa tegeled? 

Lauri: Ma olen ehitaja. Praegu elan ja töötan Tartus. Aga sina? 

Pille: Mina olen pärit Narvast. Lõpetasin sel kevadel põhikooli.  

Lauri: Narvast pärit? Kas tõesti? 

Lauri: Jah! Narvas elab mu ema. Praegu elan ma Tartus tädi juures. 

Lauri: Mina olen pärit Tartust. Siin elavad ka mu ema, isa ja noorem vend. Kas sul hobisid ka on? 

Pille: Ma käin võrkpalli mängimas. Mulle meeldib süüa teha, eriti küpsetada. Millega sina vabal ajal 

tegeled? 

Lauri: Mina mängin jalgpalli ja olen suur kinofänn. Kas sulle meeldib kinos käia? 

Pille: Jah väga! 
 

2. Täida tabel. Jutusta tabeli abil:  Mida juba tead Pille ja Lauri kohta? Mida uut said teada Lauri ja 

Pille kohta? Täida tabel ka enda kohta. 
 

 Lauri Pille Mina 

vanus    

elukoht    

töökoht / kool    

elukutse / amet    

pereliikmed / sugulased    

hobid / huvid    
 

Mis on Lauril ja Pillel ühist? Laurile ja Pillele meeldib .................................................................................. 

Kas sinul on midagi ühist Pille ja Lauriga? .................................................................................................... 
 

3. Loe. Lisa oma hobi / hobid. 
 

muusika, teater, võõrkeeled, lugemine, küpsetamine, reisimine, kokandus, tantsimine, ratsutamine, ujumine, 

suusatamine, uisutamine, kunst, käsitöö, tehnika, fotograafia, ........................, ....................., .......................... 

 
 

   4. Täida lüngad. Ühenda küsimus ja õige vastus. 
 

Millega sa tegeled?  Ma tahan tegeleda ............................... (millega?). 

Mis su hobi on?  Mind huvitab ............................................ (mis?).  

Mis sind huvitab?  Mu hobi on ............................................... (mis?).  

Millega sa tahad tegeleda? Ma tegelen .......................................... (millega?).  

    Olen suur ..................................................... -fänn. 
 

5. Loe. Paranda vead. 
 

Ma tegelen küpsetamine. Mind huvitab reisimisega. Ma tahan tegeleda ratsutamisega. Minu hobi on 

võrkpalliga. Minu hobi on kunstiga. Mind huvitab võõrkeeltega. Ma tahan tegeleda fotograafia. 
 

Moodusta veel lauseid enda kohta (kasuta harjutus 4 abi). Kaaslane otsustab, kas lause 

on õige või vale. 
 

 6. Soorita e-harjutus nr 2.4.1. 

tädi − тетя 

vend/venna − брат 

võõrkeeled − иностранныe языки 

reisimine/-se − путешествование 

olema ühist – иметь общее 

sugulased − родственники 

tahan tegeleda − хочу заниматься 

kokandus − кулинария 

käsitöö − руқоделие 

tegele/ma, -n − заниматься 

Kas tõesti? − Правда? 

räägi mulle endast − говори  мне о себе 

 

reisimine (mis?)                 

reisimisega (millega?) 

 

  


