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NELJAS PEATÜKK “APPI, APPI!” 
 

Ülesanne nr 3 

 

1. Naine helistab mehele.     õige 

2. Naine on rahulik.      vale 

3. Naine sõitis bussiga linna.     õige 

4. Bussijuht oli väga imelik.     vale 

5. Võõras mees hakkas naisega rääkima.  õige 

 

Ülesanne nr 5 

1. Võõras mees istus ja vaatas naist.  

2. Kui naine bussist väljus, siis võõras mees tuli naisele järele.  

3. Naine ehmus ja hakkas jooksma. 

4. Naine jooksis mitu kilomeetrit.  

5. Tänaval ei olnud teisi inimesi.  

 

Ülesanne nr 7 

Võõras mees saab naise kätte ja annab talle tagasi vihmavarju, mille naine oli bussi unustanud. 

 

Ülesanne nr 13 

1. Naine helistas mehele.  

2. Mees võttis telefoni vastu. 

3. Naine nuttis.  

4. Mees küsis, mis lahti on.  

5. Naine hakkas jutustama.  

6. Ta tahtis bussiga linna sõita.  

7. Ta läks bussi ja istus maha.  

8. Tema kõrval ei istunud mitte kedagi.  

9. Järsku hakkas teda vaatama üks võõras mees.  

10. Naine kartis seda meest.  

11. Õnneks tuli varsti peatus ja naine läks bussist maha.  

12. Võõras mees aga ei sõitnud edasi, vaid väljus samuti.  

13. Naine ehmus ja hakkas  jooksma.  

14. Ta jooksis mitu kilomeetrit.  

15. Mees ei kõndinud, vaid jooksis naisele järele. 

16.  Naine ei helistanud politseisse, sest ta kartis seisma jääda. 

17. Lõpuks jõudis mees naisele järele ja andis talle tema  vihmavarju tagasi.  

18. Kõik lõppes õnnelikult. 
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Ülesanne nr 14 

 

ma-vorm da-vorm Lihtmineviku mina-

vorm 

Lihtmineviku tema-

vorm 

Lihtmineviku  

eitav vorm  

helistama helistada helistasin helistas ei helistanud 

jalutama jalutada  jalutasin jalutas ei jalutanud 

juttu ajama juttu ajada ajasin juttu ajas juttu ei ajanud juttu 

ära kaotama ära kaotada kaotasin ära   kaotas ära ei kaotanud 

ära 

tantsima tantsida tantsisin tantsis  ei tantsinud 

ära eksima ära eksida  eksisin ära eksis ära  ei eksinud ära 

märkama märgata märkasin märkas ei märganud  

hakkama hakata hakkasin hakkas  ei hakanud 

vaatama vaadata vaatasin  vaatas ei vaadanud 

ootama oodata ootasin ootas  ei oodanud 

näitama näidata  näitasin näitas ei näidanud 

puhkama puhata puhkasin puhkas  ei puhanud 

andma anda andsin NB! andis ei andnud 

jõudma jõuda  jõudsin  jõudis ei jõudnud 

sõitma sõita  sõitsin sõitis ei sõitnud 
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ostma osta ostsin  ostis ei ostnud 

tahtma tahta tahtsin tahtis  ei tahtnud 

kuulma kuulda kuulsin kuulis ei kuulnud 

naerma naerda naersin  naeris ei naernud 

võtma võtta võtsin NB! võttis ei võtnud 

jätma jätta jätsin  jättis ei jätnud 

nutma nutta nutsin nuttis  ei nutnud 

minema minna NB! läksin läks ei läinud 

 

Ülesanne nr 17 

andma, ehmuma, ette kujutama, hakkama saama, helistama, hüüdma  

istuma, jooksma, jooma, juttu ajama, karjuma, kukkuma, kuulama 

kätte saama, maha jääma, minema, märkama, nägema, olema, ostma 

panema, pritsima, põgenema, ronima, rääkima, seisma jääma, sõimama 

sõitma, sööma, tahtma, teadma, tegema, tooma, tulema, unustama 

vaatama, vastu võtma, viima, võtma, värisema, ära eksima, ära kaotama 

üles leidma 

 

Ülesanne 18 

1. Ma hakkasin eile õhtul bussiga linna kontserdile sõitma.  

2. Panin mantli selga, võtsin koti ja tahtsin uksest välja minna. 

3. Siis aga märkasin, et mu telefon on kadunud. 

4. Otsisin viis minutit oma telefoni ja leidsin selle lõpuks vannitoast.  

5. Tulin majast välja ja nägin, kuidas buss peatuses seisis. 

6. Jooksin kiiresti peatuse poole, aga ei jõudnud ikkagi bussi peale. 

7. Seisin kurvalt peatuses ja ei teadnud, mida edasi teha. 

8. Kell oli juba päris palju ja bussipeatuses ei olnud rohkem kedagi. 

9. Ootasin peatuses umbes kümme minutit, aga rohkem busse ei tulnud. 

10. Lõpuks tuli üks buss.  

11. Mul oli nii hea meel, et ma ei vaadanud isegi bussi numbrit, vaid hüppasin ruttu bussi. 

12. Buss oli tühi, istusin ja lugesin telefonis uudiseid. 

13. Buss sõitis väga kiiresti ja mul oli hea meel, et jõuan ruttu linna.  

14. Kui ma aknast välja vaatasin, siis ei näinud ma mitte midagi, väljas oli juba pime. 
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15.  Imestasin, et miks bussis üldse inimesi ei ole. Buss ei peatunud kordagi ja ma 

hakkasin muretsema.  

16. Mis edasi juhtus? Kirjutage! 

 

Ülesanne nr 21 

1. 

A: Miks te aknast tuppa ronisite?  

B: Sellepärast, et ma unustasin ära, kus uks on. 

 

2.  

A:  Oi, kui huvitava mustriga jope sul on! Kust sa selle ostsid?  

B: See pole muster, vaid sinu auto pritsis mind poriseks. 

 

3.   

A: Kas te kaotasite jälle oma vihmavarju ära?  

B: Õnneks jah, see ei meeldinud mulle üldse. 

 

4.  

A: Kuulsin, et sa eksisid eile oma kodulinnas ära.  

B: Jah, aga õnneks aitas mind üks turist. 

 

5.  

A: Miks te täna tööle hilinesite?  

B: Ma läksin kaks peatust varem bussist maha ja jalutasin tööle, sest üks imelik mees hakkas 

minuga rääkima ja tahtis minu piletit näha. 

 

6.  

A: Miks sa mulle helistasid, ma olen ju kõrvaltoas?  

B: Ma hüüdsin kümme korda, aga sa ei vastanud sõnagi. 

 

7. 

A: Kas sa käisid eile peol? 

B: Ma ei tea. Mu pea täna ei valuta, nii et ma arvan, et käisin peol ilmselt üleeile.  

 

8. 

A: Ma nägin unes, et sa andsid mulle sada eurot. 

B: Väga hea! Võid selle endale jätta! Ma olin sulle ju sada eurot võlgu. 

 

9.  

A: Miks sa ei tulnud, kui ma sind hüüdsin? Ma hüüdsin vähemalt viis korda. 

B: Esimene ja teine kord ma ei kuulnud.  Ma ei kuulnud ka kolmas ja neljas kord. Ma kuulsin 

alles siis, kui sa mind viiendat korda hüüdsid. 
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Ülesanne nr 29  

Ainsus 
Esimene vorm 
Mis? 

Ainsus 
Teine vorm 
Mille? 

Ainsus 
Kolmas vorm 
Mida? 

Jaatav 
lause 

Eitav lause 

kallis 
sülearvuti 

kalli 
sülearvuti 

kallist 
sülearvutit 

Ma ostsin kalli 
sülearvuti. 

Ma ei ostnud 
kallist 
sülearvutit. 

uus töö uue töö uut tööd Ma leidsin  
uue töö. 

Ma ei leidnud 
uut tööd. 

vana lotopilet vana lotopileti vana lotopiletit Ma viskasin  
vana lotopileti 
ära. 

Ma ei visanud 
vana lotopiletit 
ära. 

e-kiri e-kirja e-kirja Ma kirjutasin e-
kirja valmis. 

Ma ei kirjutanud 
e-kirja valmis. 

võõras inimene võõra inimese võõrast inimest Ma aitasin 
võõrast inimest. 

Ma ei aidanud 
võõrast inimest. 

sina sinu sind Ma uskusin 
sind. 

Ma ei uskunud 
sind. 

must kass musta kassi musta kassi Ma nägin  
musta kassi 

Ma ei näinud 
musta kassi. 

 

Ülesanne nr 30 

1. Turist kaotas oma rahakoti. Turist ei kaotanud oma rahakotti. Turist kaotas hoopis passi. 

2. Hundikoer leidis autovõtme üles.  Hundikoer ei leidnud autovõtit üles. 
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3. Naine unustas hinnalise kõrvarõnga taksosse. Naine ei unustanud hinnalist kõrvarõngast 

taksosse. 

4. Papagoi varastas sõrmuse. Papagoi ei varastanud sõrmust. 

5. Suitsetaja viskas naabri rõdule sigareti. Suitsetaja ei visanud naabri rõdule sigaretti. 

6. Varas jõi ära pensionäri sünnipäeva šampuse. Varas ei joonud ära pensionäri sünnipäeva 

šampust. 

7. Politseinik nägi kahtlast eset. Politseinik ei näinud kahtlast eset. 

8. Kurjategija kasutas veepüstolit. Kurjategija ei kasutanud veepüstolit. 

9. Tuletõrjuja aitas kollast kassipoega. Tuletõrjuja ei aidanud kollast kassipoega. 

10. Huligaan kirjutas seinale rumala sõna. Huligaan ei kirjutanud seinale rumalat sõna. 

 

Ülesanne nr 32 

 

I vorm II vorm III vorm  I vorm II  vorm III vorm 

maja maja maja  tee tee teed 

kodu kodu  kodu  õunapuu  õunapuu  õunapuud 

raha raha  raha  pudel pudeli pudelit 

õhupall õhupalli õhupalli  lennuk lennuki  lennukit 

käekell käekella  käekella  naine naise naist 

banaan banaani  banaani  mesilane mesilase  mesilast 

riidekapp riidekapi riidekappi  jalgratas jalgratta jalgratast 

lukk luku  lukku  lõke lõkke lõket 

sigarett sigareti  sigaretti  kajakas kajaka  kajakat 

huulepulk huulepulga  huulepulka  lusikas lusika lusikat 

taskulamp taskulambi  taskulampi  kiri kirja  kirja 

tort tordi  torti  vihmavari vihmavarju  vihmavarju 
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seep seebi  seepi  võti võtme võtit 

nuga noa nuga  süda südame  südant 

juhiluba juhiloa  juhiluba  mees mehe meest 

 

 

Ülesanne nr 36  

1. Me käisime eile terve perega suures kaubanduskeskuses. 

2. Ma ei ostnud endale uut kleiti, sest kõik kleidid olid imelikku värvi. 

3. Minu abikaasa ostis sinise telefoni, sest see on tema lemmikvärv. 

4. Minu ema ei ostnud endale suurt panni, sest see oli liiga kallis. 

5. Ma vaatasin parajasti laste riideid, kui meie laps läks poest välja. 

6. Me ei märganud seda ja ehmusime, kui ei näinud teda enam kusagil. 

7. Õnneks tõi üks võõras inimene lapse poodi tagasi. 

8. Siis me läksime toiduosakonda ja ostsime sealt suure moosipurgi. 

9. Ma täitsime ka loosipileti, mis oli mõeldud kõigile moosiostjatele. 

10. Läksime kõik koos koju ja ma hakkasin pannkooke küpsetama. 

11. Siis me istusime lauda ja sõime pannkooke moosiga. 

12. Kõik oli väga maitsev. 

13. Järsku aga helises telefon. 

14. Ma ehmusin pisut, sest kell oli juba päris palju.  

15. Ma mõtlesin, et kes küll helistab nii hilja. 

16. Meile helistas kaupluse esindaja, kes ütles, et meie loosipilet võitis ja me saame veel 

kümme purki moosi! 

17. Kõik rõõmustasid väga! 

 


