
Lauri valib pükse            Tööleht 8.4 
 

1. Loe. 
Pille ostis peokleidi. Lauri kavatseb osta uued teksapüksid. Ühe poe vaateaknal näevad nad teksasid.  
Pille ja Lauri lähevad poodi. Lauri valib püksid välja. Tema juurde astub müüja.  
 

Müüja:  Kas ma saan aidata? 
Lauri:  Abi on tõesti vaja. Need püksid on liiga kitsad. Kas suuremaid teksasid on? 
Müüja:  On ikka. Siin on avarama lõikega teksad. Kas soovite proovida? 
Lauri:  Kindlasti soovin. Kus teil proovikabiin on?  
Müüja:  Seal, paremal pool.  
Lauri:  Kas te saate tuua ka suurema numbri?  
Müüja:  Kahjuks ei saa. Teie käes on viimane paar.  
 

Müüja pakub Laurile veel mitmeid pükse. Tumesinised teksad on liiga suured. Mustad püksid on liiga kitsad ja 
helesinised liiga lühikesed. Lõpuks sobivad Laurile hallid teksad. Need on talle täpselt parajad.  
 

2. Leia küsimusele sobiv vastus. Mis vastus oli dialoogis? Jooni see alla.  
 

A …..   Kus teil proovikabiin on?             1. Abi on tõesti vaja. / Oleks hea küll. 
B …..   Kas saan aidata?           2. Kahjuks ei saa. / Ikka saan. / Jah, palun.  
C … .   Kas soovite proovida?   3. Seal, paremal / vasakul  pool. 
D …     Kas te saate tuua väiksema numbri?         4. Kindlasti soovin. Arvan küll.  

 

3. Lõpeta laused. 
 
 
 
 
 
 

4. Lõpeta laused. Vajaduse korral abiks harjutus 1. 
 

Lauri läheb poodi. Ta soovib osta ………………………………….….. 
Laurile ei sobi esimesed teksad. Need on ……………………………... 
Lauri küsib müüjalt ……………………………………………………. 
Lauri ei saa suuremat numbrit, sest ……………………………………. 
 

5. Rühmatöö. Järjesta sõnad küsimuses. Koosta dialoog.  

Võidab see,  kes kiiremini järjestab sõnad ja koostab dialoogi.  

 
 
 

 

 on Laurile … 
Tumesinised teksad  
Helesinised teksad  
Mustad teksad  
Hallid teksad  

kavatsema osta −  собираться  купить 
oleks hea küll −  было бы хoрошо 
kindlasti soovin −  несомненно, обязательно желаю 
avarama lõikega − (одежда) более свободного покроя 
suuremad − по больше   

lõpuks − наконец    
kahjuks ei saa −  к сожалению  не могу 
liiga kitsad −  слишком  узкие 
täpselt parajad −  точно  в самый раз 
Kas te saate tuua … ? −  Mожете ли вы привести…? 

aidata  saan  kas? proovida  soovite  kas? 
saa  kahjuks  ei  paar on.  viimane  see   

teksasid  kas  suuremaid  on? proovikabiin  teil  
kus? saate  te  suurema  kas  tuua?  numbri  on 


