
Müüja  

Pille ja Lauri riidepoes           Tööleht 8.3 

1.  Vaata videot „Pille ja Lauri riidepoes“ . 
2.  Soorita e-harjutused nr 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.3. 
3. Loe.  

Pille tahab peoriideid osta. Ta kutsub Lauri kaasa. Nad kohtuvad riidepoes.  
Pille: Mul on nii hea meel, et tulid. Vaata, mulle meeldib see seelik!   
Lauri:  See on liiga roosa. Minu arvates sobivad sulle rohkem teksad.  
Pille: Teksad! Mitte ükski tüdruk ei lähe sellele peole teksadega.   
Lauri:  Proovi siis seda seelikut. Võib-olla see seelik koos pluusiga? 
Pille: Miks mitte. Ma lähen küsin, mis selle hind on.   
 
Müüja:  Kuidas ma saan aidata?  
Pille: Mis see seelik maksab? 
Müüja:  Selle seeliku hind on 100 eurot.  
Pille: Mida teie soovitate?  Mul on vaja peoriietust.      
Müüja:  Kohe vaatame... Kleit. Kuidas tundub? 
Lauri:  Mulle väga meeldib. Mida sina arvad?  
Pille: Ma võtan selle.  
Müüja:  Mul on hea meel, et sain teile abiks olla. See kleit maksab soodustusega 60 eurot. Kas maksate 
kaardiga?  
Lauri:  Ei, sulas. Mina maksan. 
Pille: Aitäh.   
Müüja:  Tubli poiss! 
 

4. Vasta küsimustele.  

1. Missugune kleit meeldib Pillele? 
2. Mis riietust soovitab Lauri? 
3. Kes aitavad Pillel riideid valida? 
4. Kus sina kannad peoriideid? 

*Mis riietust soovitad sina Pillele?  
*Millal käisid sina viimati riidepoes? Mida sa ostsid? Kui palju see maksis? 

 
6. Kuidas saab hinda küsida? Leia dialoogist küsimused.  
          Mis ……………………………………………….. ? 

  Kui kallis see seelik on?    Mis …………………………………….. ? 
                         Kui ……………………………….. ? 

       7. Paaristöö. Oled kaupluses. Soovid osta pükse.   
Vajaduse korral kasuta väljendeid dialoogist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kutsuma kaasa − звать/позвать собой 
ega sa ei mõtle − ты не думаешъ 
liiga roosa – слишком розовый 
minu arvates − по моему мнению / по-моему  
mitte ükski tüdruk  − ни oдна девушка     

mul on vaja peoriietust − мне нужнa праздничная одежда   
mida te soovitate -− что вы рекомендуете? 
mul on hea meel − мне приятно, я рад 
Kuidas tundub? −  как кажется? 
sulas, sularahaga −  за наличные 

1. Kuidas ma saan teid aidata ? 
2. ... eurot. Kas see hind sobib? 
3. Proovige seda / neid. Kuidas sobib? 
4. Kas soovite veel midagi? 

5. Kes räägib: müüja (M) või ostja (O)?  
  

Kuidas ma saan teid aidata?              ... 
Kui kallis see seelik on?                 ... 
Kas maksate pangakaardiga?             ...  
Suur tänu abi eest.                    … 
Mida sina arvad?   … 

 

Ma soovin osta …. (mida?) 
Mis need …. maksavad? 
Ei sobi. / Sobib küll. / Mida teie soovitate? 
Mulle meeldib / ei meeldi.  
Tänan ei. 
 

Ostja  
 

sulas − sularahaga 
 


