
Ilu ja tervis            Tööleht 7.1 
1. Loe.  

Kõige pikemad juuksed Eestis* 
Luule Tärk on naine, kelle juuksed on 145 cm pikad. 1988. aastast ei ole ta juuksuris 
käinud. Luule juuksed kasvavad hästi, sest ta sööb tervislikult ja on palju värskes õhus. 
Ta ei kuivata juukseid fööniga. Naine ei värvi juukseid ega tee lokke. 

Luule peseb juukseid kaks korda nädalas. Juuste pesemiseks kulub tal paar pudelit 
šampooni kuus. Juuksed kuivavad samuti mitu tundi. Ta kammib juukseid kaua. Kodus 
on tal müts peas, sest muidu juuksed määrduvad ja segavad. 

Piduliku soengu tegemine on Luulel lihtne. Ta punub juuksed paariks tunniks patsi. Enne 
pidu kammib ta juuksed lahti ja ongi soeng valmis.                   

*Kohandatud http://www.ohtuleht.ee/112382 järgi. 

2. Vasta küsimustele. 
1. Kui kaua ei ole Luule Tärk juuksuris käinud?     
2. Miks ta juuksed kasvavad hästi?    
3. Mida Luule oma juustega ei tee? 
4. Kui tihti naine juukseid peseb? 
5. Kui palju tal kulub šampooni? 
6. Miks on naisel kodus müts peas? 
7. Kuidas teeb Luule pidulikku soengut? 

 
3. Vali õige vorm. Räägi paarilisega endast.  

Ma …………….. (söön – ei söö) tervislikult. Ma …………. (liigun – ei liigu) palju. Ma ……………. 
(kuivatan – ei kuivata) juukseid fööniga. Ma …………..(värvin – ei värvi) juukseid. Ma …………… (teen – 
ei tee) lokke. Ma ……………(pesen – ei pese) juukseid kaks korda nädalas. Minu juuksed ………………… 
(kuivavad – ei kuiva) kaua. Ma …………………… (kammin – ei kammi) juukseid kaua.  

4. Leia vastandsõnad. Ühenda joonega. 
Tumedad    lokkis 
pikad   heledad 
sirged   lühikesed 
paksud   rasvased 
kuivad   õhukesed  

   
5. Kirjuta iga pildi juurde õige number. 
pikad sirged juuksed (1), lühikesed tumedad juuksed (3), 
heledad lokkis juuksed (2), tumedad lokkis juuksed (5),  
kiilaspea (4), siilisoeng (6)                                  

*Kirjelda enda juukseid/soengut. Mul on …………… 
   6. Paaristöö. Kirjelda ühe kaaslase juukseid: tal on …… . 
Paariline arvab, kellest on jutt.  

 

 

 

 

tervislik  − здоровый 
rasvased − жирные волосы 
kuivatama − высушить  
föön/-i − фен 

õhukesed − тонкие волосы 
tegema/teen lokke − завивать волосы 
sirged − прямые волосы 
kammib juuksed lahti − расчесывает волосы  

punu/ma, -n patsi – плести косы 
pidulik soeng − праздничная прическа 
paariks tunniks – на несколько часов      
määrduvad − волосы станут грязными 

 

145 sada nelikümmend viis 
1988. tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandast 


