
Tee küsimine ja juhatamine          Tööleht 4.3 
1. Loe. 

Viisakus-
väljendid 

Tee küsimine Tee juhatamine  Ei oska 
juhatada 

Tere!  
Tervist! 
Tere päevast!  
Tere õhtust!  
Nägemist!  
Head aega!  
Head õhtut! 
Kena päeva! 
Vabandage!  
Vabandust! 
Andke andeks! 
Tänan! Aitäh!  
Suur tänu!  
Palju tänu! 
Võta heaks!  
Pole midagi!  
Head teed! 
Head reisi! 

 
Kas te saate aidata? 
Ma ei tea, kus on .... ? 
Kus asub...? 
Kuidas ma kesklinna saan? 
Kas te teate .... ? 
Kas ... on siit kaugel? 
Ütle, kus taksod  peatuvad?  
Kas oskate juhatada, kus ......? 
Soovin minna …... (kuhu?) 
Kuidas minna ...... (kuhu?)? 
Kus on bussipeatus?  
Palun juhatage teed ...(kuhu?) 
Kuidas ma saan ….. (kuhu?) 
Kuule! Kus pood on?   
Ma ei oska minna …  (kuhu?) 
Kuidas ma leian ... (mille?) 

See on lihtne. See on keeruline. 
Mine / liigu otse.  
Pööra paremale.      Pööra vasakule. 
Pööra tagasi.  
Pole minu asi. Otsi ise!  
Mine üle tänava / tee.           Ära sega.  
Ületa tee. Ületa ristmik.  
Mine üle silla. Mine silla alt.  
Mine mööda teed.  
Mine mööda jõe kallast.  
See on lähedal.  ...  paistab.  
See on kaugel. Pead minema bussiga / 
taksoga.  
Möödu ....-st. Mine kuni ... -ni.  
Paremal on .... Vasakul on .... 
Otse ees näed ....  
... kõrval on...; ... ees on ... 
... taga on ...; ... juures on... 

Ma ei tea. 

Ei oska öelda. 

Ah, ei tea. 

Kahjuks ei oska 
juhatada. 

Ma ise ka ei tea. 

Ma ei tunne teed. 

Ei saa aidata. 

Kust mina tean!  

Ma ei tunne 
linna. 

 
2. Leia tabelist ebaviisakad väljendid. Tõmba need maha. 

3.  Paaristöö. Küsi teed, juhata teed. Kasuta väljendeid tabelist. 
 

Kuidas minna bussijaam /-a, apteek /-i, haigla /-sse, pood /-i, postkontori /-sse, park /-i, pank /-a, ..............? 
 
 
 
 
 
        
 

Mida vastad, kui ei oska juhatada?    
 
 
 
 
     

        
Koosta üks ebaviisaka suhtlemisega dialoog. Esita sama dialoog viisakas vormis. 
 
 
 
 

4. Soorita e-harjutus nr 4.3.1.  
      

 
 
 

 

Tervist! Kahju küll, aga ma 
ei tea. Vabandage! Tere päevast! Andke andeks, 

kus on taksopeatus? 

Tervist! Vabandust. Ma ei tea, kus asub 
bussijaam. Kas te oskate juhatada? 

Tere! See on lähedal.  
Peate minema otse ja siis paremale.  

Suur tänu! Head päeva! Võtke heaks! Head aega! 

Kuule, kus pood on? Otsi ise. Kust mina tean. 

teed juhatama –  показывать дорогу 
lihtne / keeruline – просто /сложно 
kahjuks − к сожалению 
mine edasi – иди дальше 
liigu otse – иди прямо 

mine mööda jõe kallast - иди вдоль берега реки 
kus asub? −  где находится? 
pööra paremale / vasakule – поверни направо/налево 
möödu ...-st – проходи мимо 
ületa tee / ristmik – переходи через дорогу /перекрёсток 

 


