
Pille küsib teed.            

1. Vaata videot „Pille küsib teed”. 

2. Soorita e-harjutus nr 4.4.1. 

3. Loe. 

Pille läheb Lauriga kohtuma. Tüdruk ei tunne teed. Üks mees läheb mööda. Pille palub abi. 

Pille: Vabandage, kuidas ma 

saan siit Raekoja platsile?  

Mees: Raekoja platsile?  Vaata − Turusild paistab. Sealt lähed üle jõe. 

P: Kuhupoole ma siis lähen? M: Siis pöörad paremale. Lähed mööda jõe kallast edasi. Jõgi jääb kogu 

aeg paremale poole. Vasakule poole jäävad bussijaam, hotellid ja 

kaubanduskeskused. Ja siis lähed silla alt läbi. 

P: Silla alt?  M: See on Võidu sild. Lähed mööda kallast edasi. Vasakut kätt jääb 

parkla. Pärast seda tuleb turuhoone. Paremal pool, teisel pool jõge on 

park ja klubi Atlantis. Turuhoone juures vaata kindlasti  „Siga“. 

P: Siga? M: Küll sa ise näed. 

P: Kas Raeplats on sealt veel 

kaugel? 

M: Ei ole! Tartus ei ole ükski vahemaa kauge. Sealt paistab juba 

Kaarsild. Silla juurest paistab raekoja hoone. Seal ongi Raeplats. Umbes 

veerand tundi minna.  

P: Suur tänu abi eest. Loodan, et 

ma ära ei eksi. 

M: Ei eksi.  

 

4. Vasta küsimustele.   

1. Kuhu Pille läheb?  

2. Kus Lauri ootab?    

3. Mida Pille teeb?    

4. Miks Pille abi küsib?   

5. Kuidas Pille teed küsib?  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Töö kaardiga (vajaduse korral kasuta dialoogi abi). 
 

1. Leia Pille maja ja selle lähedal bussipeatus. Märgi kaardile x-ga.  

2. Leia koht, kuhu Pille minema peab  (Raeplats). 

3. Joonista kaardile Pille teekond jalgsi.  

4. Leia kaardil kohad, mida Pille teel nägi (liikumise järjekorras).  

5. Kirjuta numbri juurde koha nimetus.     

*Leia kaardilt bussipeatus kaubamaja juures.  

*Leia tee bussipeatusest Raekoja platsile. 

 

Lähedal on Kaarsild. Ees on purskkaev.  Ma arvan, et see on raekoda. 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. ............................................. 

4. ............................................. 

5. ............................................. 

6. ............................................. 

7. ............................................. 

8. ............................................. 

9. ............................................. 

10. ............................................. 

11. ............................................. 

12. ............................................. 

13. ............................................. 

14. .............................................

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

 

7. Rühmatöö: üks õppija valib kaardilt koha ja kirjeldab, mis on selle  

lähedal. Teised arvavad, mis koht see on. Kasuta väljendeid: paremal / vasakul / 

otse / taga / kõrval / lähedal on … . Kaugemal paistab … . 

sild : silla : silda 

all : alla : alt 

veerand tundi – 15 min 

6. Paaristöö. Küsi teed / juhata teed. Vaata kaarti.  

Kasuta väljendeid töölehelt 4.3, harjutus 1. 
 

1. Olete Raeplatsil. Juhata teed bussijaama. 

2. Olete Turusilla juures. Küsi teed klubi Atlantis juurde. 

3. Olete bussijaamas. Juhata teed Kaarsilla juurde. 

4. Olete turuhoone ees. Küsi teed bussijaama.  

 

Tööleht 4.4 

mis suunas − в каком  направлении 

kaubanduskeskus − торговый центр  

tee/kond, -konna –дорога, путь 

lähedal – около, рядом, близко, недалеко, поблизости 

parkla – стоянка, место стоянки 

juba paistab – уже видно 

märgi kaardil ristiga – отметь на карте крестиком 

turuhoone/-e −  крытый рынок 

Raekoja plats/-i − Ратушная площадь  

loodan,  et ei eksi – надеюсь не заблудиться 

 


