
Müra kahjustab kuulmist          Tööleht 6.5 

 

1. Vaata videot „Lauri kuulab muusikat“.  

2. Soorita e-harjutused nr 6.5.1, 6.5.2 ja 6.5.3. 

3.  Loe.         

Pille ja Lauri on kodus. Lauril on kõrvaklapid peas. Ta kuulab muusikat väga valjusti. See ei meeldi Pillele. 

Pille hüüab Laurit mitu korda: „Lauri! Lauri!! Lauri!!!“. Poiss ei kuule. Pille viskab Laurit ajakirjaga. 

Lauri: Mis on? Tahad ka kuulata? Jube hea musa! 

Pille: Ei, tänan väga! Ma tahan öelda, et keera see muusika vaiksemaks! Sa rikud nii oma kuulmise ära. 

Lauri: Mis jutt see on? Muusikat peabki valjusti kuulama. 

Pille: Tõsijutt. Väga tugevad helid võivad kuulmist kahjustada. Ma just lugesin selle kohta. 

Lauri: Ei juhtu minuga midagi! Ma olen kogu aeg niimoodi muusikat kuulanud. 

Pille annab Laurile ajakirja: Loe ise! Alguses sa ei märka, aga aja jooksul jääb kuulmine nõrgemaks.  
 

4. Vasta dialoogi abil küsimustele.       
 

Mida teeb Lauri? (Lauri ....................................................................................................................................) 

Mida Pille Laurile soovitab?  (Pille soovitab, et Lauri peab .............................................................. keerama) 

Mida võivad teha tugevad helid? (.............................................  võivad kuulmist  .........................................) 

Mida Pille Laurile annab? ............................................................................ . 
 

 Loe lisamaterjali veebiaadressilt 

http://arhiiv.pohjarannik.ee/article.php?sid=809 

(Ülivali muusika kahjustab kuulmist pöördumatult)  

*Mis võib kuulmist kahjustada? 

 

5. Joonisel on müratermomeeter. Uuri seda. 

    Kui kaua võib tugevas müras olla?  

 

6. *Kuidas me kuuleme? Uuri pildilt kõrva ehitust. 
 

 

 

 

  

 

 

*Loe. Kujuta ette helilainete teekonda. 

Helilained liiguvad õhus. Väliskõrv püüab need kinni.  

Helilained liiguvad mööda kuulmekäiku kuulmekileni.  

Kuulmekile hakkab võnkuma. Võnkumine läheb edasi keskkõrva. 

Keskkõrvas asuvad väikesed kuulmisluukesed. Kuulmisluukesed hakkavad liikuma. Võnkumise 

läheb edasi sisekõrva. Sisekõrv on ühenduses kuulmisnärviga. Kuulmisnärv saadab info edasi ajju.  

 

 

 

 

 

keera muusika vaiksemaks / valjemaks 
−  сделай музыку потише / погромче 

rikku/ma, -n – портить, нарушать  

kahjulik/-u − вредный 

kuulmine halveneb – слух ухудшается 

võnkuma − вибрировать 

kuulmine nõrgeneb –  слух слабеет 

ei juhtu midagi − ничего не случится 

aja jooksul − со временем, с течением времени 

kuulmekile võib puruneda – опасен  для 

барабанной перепленки 

vaikselt, valjusti – тихо/громко 

mis jutt see on − это что за разговор 

kahjustab kuulmist − вредит слух 

ei märka − не замечает 

ajakiri/-kirja − журнал 

on kuulmisele ohtlik − вредный для слуха 

 

Halb. Läheb halvemaks = halveneb 

Kahju. Teeb kahju = kahjustab, rikub 

(Juhtub) aja jooksul − aeg möödub  

Nõrk – läheb nõrgemaks 

 

90 dB  Muru niitmine  

8 tundi. 

95 dB  Mootorrattaga 

sõitmine  4 tundi. 

 

100 dB  Kõrvaklappidest 
valju muusika kuulamine 

2 tundi. 

 

105 dB  Helikopteri 
müra  1 tund. 

 

110 dB Mootorsaaniga 

sõitmine 30 minutit.  

 

115 dB  Skuutriga 
sõitmine 15 minutit.  

 

120 dB  Rock-kontsert 7 

minutit. 

 

125 dB 
Uusaastarakettide 

paugud. Väga ohtlik –

võib tekkida valu. 

 

140 dB  Püssipaugud ja 

reaktiivlennuk. Väga ohtlik – tekib 

valu. Kuulmekile võib puruneda ja 

inimene jääb kurdiks. 

http://arhiiv.pohjarannik.ee/article.php?sid=809

