
Kuulmiskeskuses  1. osa          Tööleht 6.2 
 

1. Vaata videot „Pille on kuulmiskeskuses“. 

2. Soorita e-harjutused 6.2.1 ja 6.2.2. 

3. Loe. 

          

Pille on kuulmiskeskuses. Lauri on Pillega kaasas. Pille siseneb arsti kabinetti: „Tere!“ 

Arst: Tere. Mis mure sul on? 

Pille: Mul on vaja uusi kuuldeaparaate.  

Arst: Mis vanadega juhtus? 

Pille: Aparaadid on olemas, aga ma ei kuule nii hästi kui varem. Võib-olla on kuulmine halvemaks läinud? 

Arst: Vaatame kõigepealt neid aparaate. 

Pille: Mul on praegu ainult üks. Teine on väga ebamugav − sahiseb ja vilistab kogu aeg. 

Arst: Siis on vaja uued otsakud* teha. Mina soovitan kanda kahte aparaati. Nii kuuled paremini. 

Arst: Kõigepealt teeme kuulmisuuringu. Siis võtame otsakute jäljendid. Pärast sobitame aparaate. 
 

4. Kirjuta sõnad õige pildi alla  (audiogramm, kuuldeaparaat, otsak, kõrvaklapid, patareid, 

kuulmisimplantaat) 

   

 

 

 

 

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

5. Vasta dialoogi abil küsimustele.  
 

Vasta lühivastusega: 

1. Kes on oma kuulmise pärast mures? 

2. Kuhu Pille läheb? 

3. Mis uuringu arst teeb?    

Vasta täislausega:    

1. Miks Pille kõrvaarsti juurde läheb?   (Pille läheb  ........................., sest tal on vaja ....................................). 

2. Miks kannab Pille ainult ühte aparaati?  (Pille ................... ühte aparaati, sest .................. on ....................). 

3. Miks on Pille teine apraat ebamugav? (Aparaat on ebamugav, sest see ...................... ja ............................). 

4. Miks soovitab arst kahte aparaati? (………… ……..… ……….. …………….., sest nii ............................ 

.......................... ).  

 

6. Paaristöö. Suhtlemine kuulmiskeskuses. Vajaduse korral kasuta sõnu ja väljendeid dialoogist.  

 

 

 

  

  

 

     

 
 

 
 
 
 

 

Tere! Soovin uut kuuldeaparaati. Kus vana aparaat on? / Mis vana 

aparaadiga juhtus? 
Aparaat  

 ei tööta  

 on kadunud /on katki 

/on rikkis 

 sai märjaks 

 kukkus maha 

Aparaadi hind on ... 

Kätte saab ... pärast. 

*otsak/u/d  

Inimeste kõrvad on erinevad.  

Otsakud tehakse täpselt kõrva kuju järgi.  

Kui otsak sobib hästi, siis aparaat püsib kõrvas ega vilista. 

 

aparaat - aparaadi 

 

Kui palju see …?  

Millal ma …? 

kuulmisuuring/-u − обследование слуха 

kuuldeaparaat/-aparaadi  − слуховой аппарат  

muutub halvemaks – ухудшается 

soovitan kanda – рекомендую пользоваться  

 

ebamugav/-a − неудобный 

sahise/ma, -b −   шуметь 

otsak/-u – наконечник 

sobita/ma, -n - приспособить 

tulemused –результаты 

jäljend /-i − слепок ~  

aparaat on kadunud − слуховой аппарат пропал 

on katki / on rikkis / ei tööta – слуховой аппарат 

неисправный, дефектный, сломанный... 

aparaat sai märjaks − слуховой аппарат промок 

 

      

 

 


