
Pille ja Lauri jalutavad linnas         Tööleht 4.5 

1. Loe.  

Lauri ja Pille vaatavad purskkaevu. Siis jalutavad nad Toomemäel. Lauri näitab Pillele Tähetorni. Nad 
lähevad Toomkiriku vaatetorni. Sealt on linnale hea vaade. Eemal paistavad kirikutornid. Pille imestab, et 
linn on nii roheline. Lauri ütleb, et Tartus on palju parke. Tagasiteel vaatavad nad ülikooli peahoonet. Pille 
saab teada, kus on teater, pank ja postkontor. Nad söövad õhtust McDonaldsis. Läheduses on Aura 
veekeskus, Ahhaa teaduskeskus ja tigutorn. Teisel pool jõge paistab Pille maja. Lauri saadab Pille koju. 

2. Vasta küsimustele.  
 

1. Mida Pille ja Lauri Toomemäel teevad? 
2. Kuhu nad lähevad? 
3. Miks Pille imestab?    
4. Mis torne nad näevad?  
5. Mida vaatavad Pille ja Lauri tagasiteel? 
6. Mida saab Pille veel teada?        

7. Kus Pille ja Lauri õhtust söövad? 

 
*Uuri linnaplaani. Leia ning märgi Pille ja Lauri t agasitee  
(Raeplats – McDonalds). 
 

3. Tööta kaardiga.        
Alusta teekonda kaubamaja eest. Mine valgusfoori juures üle Riia tänava. Liigu otse kuni järgmise 
ristmikuni. Ületa Soola tänav. Pööra vasakule. Liigu otse kuni pangani. Siis mine üle tee. Pööra paremale. 
Mine mööda Turu tänavat edasi. Möödu tanklast ja McDonalds’ist. Nüüd pööra 
vasakule. Oled Sadama tänaval. Mine edasi 100 m. Paremal pool näed huvitavat 
maja. Kuhu jõudsid?  See on ……………………………… . 
 
4. Lahenda ristsõna: mis toredat kohta Lauri Pillele veel näitas?  
 

1. Koht, kust Pille ja Lauri linna vaatavad 
2. Veekeskus Tartus 
3. Mis on Ahhaa? 
4. Teater Tartus 
5. Jõgi Tartus 
6. Hoone Toomemäel, kus saab uurida tähti 
7. Väga kõrge elumaja Emajõe ääres 
8. Kõrgkool Tartus 
 

5. Soorita e-harjutused nr 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 ja 4.5.4. 
 

6. Leia aadressilt http://www.tartu.ee/ infot Tartu kohta.  
Jutusta sellest kaaslastele.                 *Kuidas Tartut veel nimetatakse? 
 

 
Tutvu linnavaadetega ning leia lisamaterjali Tartu muuseumite ja tähtsamate ehitiste kohta 
aadressilt www.ut.ee/virtuaaltuur. 
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pank : panga 

päikeseloojangu ajal  − на закате 
tagasiteel − на обратном  пути 

teisel pool jõge paistab − на другой стороне реки виден  
purskkaev/-u Suudlevad tudengid – фонтан  (целующие студенты) 
ülikooli peahoone − главное здание университета 
teaduskeskus/-e − научно-развлекательный центр 

tankla − [бензо]заправочная станция, автозаправка 
suudlema − целоваться 
tudeng/-i − студент 
hea vaade − прекрасный вид 
vaatetorn/-i − смотровая башня 
veekeskus/-e − водный центр, спа 
hoone − здание 

 



Tartu linnaplaan            Lisa 1   
 

 


