
Kuulmiskeskuses 2. osa          Tööleht 6.3 
 

1. Loe.              

Pille audiogramm* on valmis. Arst vaatab seda ja ütleb: „Kuulmine ei ole halvemaks läinud. Eelmine 

audiogramm oli peaaegu samasugune.“ 

Lauri küsib: „Mis on audiogramm? Milleks audiogrammi vaja on?“ 

Arst seletab: „Kuulmisuuringu teeme mõlemale kõrvale. Tulemused märgime audiogrammile. Joon näitab, kui 

suur on kuulmise langus. Audiogrammi järgi valime sobiva kuuldeaparaadi.“ 

Arst küsib Pillelt: „Millal sa oma aparaadid said?“ 

Pille vastab: „Vist neli aastat tagasi.“ 

Arst ütleb: „Sa tulid õigel ajal. Alla 18-aastastele on soodushind. Maksma peab 10% abivahendi hinnast. 

Kohtume kahe nädala pärast. Siis on otsakud valmis.“ 

           

2. Vasta teksti abil küsimustele.  

Mida näitab joon audiogrammil?    (Joon näitab, kui suur on ........................................................................). 

Millal sai Pille eelmised aparaadid?  (Pille sai aparaadid ......................................  .......................................). 

Kellele on abivahendid soodushinnaga? (Abivahendid on soodushinnaga  ........... .......-...............................). 

Kui suure osa hinnast peab Pille ise maksma? (Pille peab maksma ................................................... hinnast) 

 

3. Soorita dialoogi abil e-ülesanded 6.3.1 ja 6.3.2. 

 

4. Täida tabel: vali sobiv abivahend.      *Täienda. 

(kargud, kuuldeaparaat, prillid, ratastool, kepp, juhtkoer, kuulmisimplantaat) 
 

Ei kuule hästi Ei näe hästi  Ei saa liikuda / on raske kõndida 

   

   

   

 

5. Abivahendid. Loe ja vasta küsimustele. 
 

 Pillel on kuulmispuue. Mis abivahendit ta 

kasutab? 

 Vanaisal on nägemispuue. Mis abivahendit ta 

kasutab? 

 Mis abivahendeid veel tead? Kellel on neid 

vaja? 

 Kas sul on abivahendit? Nimeta see.  
 

 

 

6. *Loe. Kuulmiskoerad.  
 

Pimedaid inimesi aitavad koerad. Need on juhtkoerad. Kas tead, et on olemas ka kuulmiskoerad? Koeri saab 

õpetada kurte abistama. Kuulmiskoerad võivad aidata nii kodus kui ka tööl. Nad annavad märku, kui uksekell 

või telefon heliseb. Kui inimene ei kuule äratuskella, siis äratab teda koer. 
 

 

 

 

 

alla 18-aastane – noorem kui 18 

hind – hinna 

puue – puude 

kark – kargud 

kurt − kurdi 

 

märkima, märgitakse − отмечаются 

puue , puude  − недостаток 

abivahend/-i − вспомогательное средство 

pime/-da − слепой 

ratastool /-i − инвалидная коляска 

soodus/hind, -hinna − льготная цена 

annab märku   − подаёт сигнал/ знак 

kurt, kurdi − глухой  

suurendusklaas (-luup) − лупа 

juhtkoer/-a– служебная собака, вожак 

ärata/ma, -n – будить, разбудить 

kepp, kepi − палка ~ трость 

kargud – костыли 

äratuskell/-a − будильник 

uksekell/-a − дверной звонок 

 


