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KAHEKSAS PEATÜKK  “RÄÄGI MINUGA!” 
 

Ülesanne nr 3 

1. Isal on väga igav.        vale 

2. Laps tahab teada, millal ema koju tuleb.     õige 

3. Isa tahab ajalehte lugeda.       vale 

4. Ajalehes on sõna “veepomm”.      õige 

5. Laps küsib isalt, kas tema teab, mis on veepomm.  õige 

 

Ülesanne nr 5 

1. Laps tahab võtta  kilekotti. 

2. Laps viskab vanaema veepommiga.  

3. Isa pahandab lapsega.  

4. Vanaema pahandab isaga.  

5. Isa läheb ära.  

 

Ülesanne nr 7 

Vanaema hakkab lehte lugema ja palub, et laps teda ei segaks.  

 

Ülesanne nr 14 

1. Isa lülitas arvuti sisse, sest ta tahtis  uudiseid lugeda.  

2. Isa tegi veebilehe lahti ja hakkas uudist lugema.  

3. Laps ei tahtnud välja minna, vaid hakkas isaga rääkima.  

4. Laps keeras kraani lahti ja lasi vee kilekotti.  

5. Siis keeras laps kraani kinni.  

6. Laps sidus koti kinni ja veepomm oli valmis.  

7. Laps  tegi akna lahti ja viskas veepommi välja.  

8. Veepomm kukkus vanaema ette, läks katki ja vesi voolas välja.  

9. Vanaema tegi välisukse lahti, tuli majja ja oli väga vihane.  

10. Isa pani arvuti kinni, lülitas telefoni sisse  ja helistas sõbrale.  

11. Siis läks ta majast välja.  

12. Vanaema tegi arvuti lahti ja hakkas uudist lugema.  

13. Laps ei tahtnud välja minna, vaid hakkas vanaemaga rääkima. 

 

Ülesanne nr 15 

1. Lülita arvuti, külmik, makk, lamp, muusikakeskus, raadio, telefon, teler, muusika sisse.  

    Lülita arvuti, külmik, makk, lamp, muusikakeskus, raadio, telefon, teler, muusika välja. 

2. Tee aken, arvuti, kork, kott, kraan, külmik, pudel, raadio, raamat, pakk, silmad, suu, 

telefon, uks, kingapaelad lahti. 

    Pane aken, arvuti, kork, kott, kraan, külmik, pudel, raadio, raamat, pakk, silmad, suu, 

telefon, uks, kingapaelad, muusikakeskus, muusika kinni. 

3. Pane makk, muusika, muusikakeskus, raadio, teler mängima. 

    Pane makk, muusika, muusikakeskus, raadio, teler kinni. 

4. Pane lamp, tuli, küünal põlema. 
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    Kustuta lamp, tuli, küünal ära. 

5. Pane arvuti, hääl, makk, muusika, muusikakeskus, raadio, telefon, teler vaiksemaks. 

    Pane arvuti, hääl, makk, muusika, muusikakeskus, raadio, telefon, teler kõvemaks. 

6. Seo sõrm, kott, pakk, silmad, kingapaelad kinni.   

    Seo sõrm, kott, pakk, silmad, kingapaelad  lahti.   

7. Keera kork, kraan, pudel, raadio lahti. 

    Keera kork, kraan, pudel, raadio kinni. 

 

Ülesanne nr 17 

a) Tee palun aken lahti! 

b) Pane palun televiisor kinni! 

c) Pane palun muusika vaiksemaks! 

d) Keera palun moosipurk lahti! 

e) Keera palun kraan kinni! 

f) Lülitage palun telefonid välja! 

g) Lülita palun oma mikrofon välja! 

h) Tee palun šampus lahti! 

i) Lülita palun teinekord oma telefon sisse! 

j) Lülita palun oma mikrofon sisse! 

k) Pane raamat kinni ja kustuta tuli ära! 

l) Keera palun kraan lahti! 

m) Seo palun kingapael kinni! 

n) Pane palun raadio kõvemaks! 

o) Palun mine ja tee uks lahti! 

p) Palun pane tuli põlema! 

q) Lülita palun televiisor sisse! 

r) Pane palun aken kinni! 

 

1. Sinu laps kuulab liiga valju muusikat.  c) Pane palun muusika vaiksemaks! 

2. Sinu kolleegide telefonid helisevad koosoleku ajal.  f) Lülitage palun telefonid välja! 

3. Televiisor mängib, aga keegi ei vaata seda.   b) Pane palun televiisor kinni! 

4. Üritad kolleegile helistada, aga tema mobiiltelefon on välja lülitatud.  i) Lülita palun 

teinekord oma telefon sisse! 

5. Raadiost tuleb ilmateade, aga heli on väga vaikne.  n) Pane palun raadio kõvemaks! 

6. Toas on pime.  p) Palun pane tuli põlema! 

7. On juba öö, sinu laps peaks ammu magama, aga ta loeb veel raamatut.  k) Pane 

raamat kinni ja kustuta tuli ära! 

8. Toas on külm.  s) Pane palun aken kinni! 

9. Toas on palav.  a) Tee palun aken lahti! 

10. Varsti tulevad televiisorist päevauudised, aga televiisor on välja lülitatud.  r) Lülita 

palun televiisor sisse! 

11. Keegi on unustanud veekraani jooksma.  e) Keera palun kraan kinni! 

12. Sul on käes mustad nõud ja sa ei saa ise veekraani lahti keerata.  l) Keera palun kraan 

lahti! 
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13. Keegi koputab uksele, aga sa ei saa ise minna ust lahti tegema.  o) Palun mine ja tee 

uks lahti! 

14. Tegid pannkooke, aga ei saa moosipurki lahti.  d) Keera palun moosipurk lahti! 

15. Sa ei oska šampusepudelit lahti teha.  h) Tee palun šampus lahti! 

16. Sinu lapse kingapael on lahti.  m) Seo palun kingapael kinni! 

17. Sinu kolleeg helistab sulle Skype’is, aga sa ei sa ei kuule midagi. Tema mikrofon on vist 

välja lülitatud.  j) Lülita palun oma mikrofon sisse! 

18. On veebikoosolek. Kolleegi koer haugub.  g) Lülita palun oma mikrofon välja! 

 

 

Ülesanne nr 20 

1.  

A: Väljas on nii külm. Pane  palun aken kinni! 

B: Kas sa arvad, et siis läheb väljas soojaks?  

 

2.  

A: Pane palun muusika vaiksemaks! 

B: Sul on nii vaikne hääl.  Ma tõesti ei kuule, mis sa räägid.  

 

3.  

A: Miks sa pead nii hilja veel sõbra juurde minema?  

B: Ma pean talle ütlema: “Lülita palun oma telefon sisse, ma tahan sulle helistada”.  

 

4.  

A: Ma lihtsalt ei saa vaadata, kui segi su tuba on.  

B: Pane siis silmad kinni. 

 

5.  

A: Kustuta palun kohe tuli ära ja jää magama! 

B: Ma ei saa. Pimedas ma ei näe ju unenägusid.  

 

6.  

A: Tee palun silmad lahti ja räägi minuga!  

B: Ei saa! Ma magan.  

 

7.  

A: Sa ütlesid, et panid külma vee kraani kinni. Aga ma kuulen, et vesi jookseb ikka.  

B: Nojah, ma tegin sooja vee kraani lahti. 

 

8.  

A: Kuidas ma saaksin arvutiga raha teenida? 

B: See on lihtne. Pane arvuti kinni ja mine tööle! 

 

9. 
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A: Lülita palun kohe telekas välja! See film ei meeldi mulle üldse! 

B: Kahjuks ei saa, kallis. Me oleme kinos.  

 

10. 

A: Issi, kas me telekat võime vaadata? 

B: Võite. Aga sisse lülitada ei tohi! 

 

Ülesanne nr 27 

1. Alguses tehti seda mänguasja puust.    legoklotsid 

2. Paljud inimesed koguvad neid mänguasju.   Barbie nukk 

3. See mänguasi on mitmevärviline.    Rubiku kuubik  

4. See mänguasi on mujal populaarsem kui Euroopas. tuulelohe 

5. See mänguasi on olnud kasuks ka teadusele.  tuulelohe  

6. See mänguasi on tüdrukute lemmik.    Barbie nukk   

7. See mänguasi on ühe riigi kõige tuntum müügiartikkel. legoklotsid 

8. See mänguasi on väga armas.    kaisukaru    

9. See mänguasi on vanem kui 50 aastat.    legoklotsid, tuulelohe, 

kaisukaru, Barbie nukk   

10. See mänguasi pole praegu enam populaarne.  Tamagotchi 

11. See mänguasi sai oma nime ühe kuulsa inimese järgi. kaisukaru 

12. Sellele mänguasjale peab kindlasti süüa andma, muidu ta “sureb” Tamagotchi 

 

Ülesanne nr 35 

1. Nele väiksematel lastel on tihti igav.     vale 

2. Nele pojale meeldib arvutimänge mängida.    õige 

3. Nele koristab oma kodu väga tihti, sest väikesed lapsed määrivad kõik ära. ei selgu 

tekstist  

4. Jesper Juul soovitab lastel palju legodega mängida.  vale 

5. Jesper Juul ütleb, et lapsed peavad aitama kartuleid koorida ja muid majapidamistöid 

teha.         vale 

6. Katrini lapselapsed tahavad vanaema juures olla üksi.  vale 

7. Katrini lapselastel ei ole kunagi igav.    vale 

8. Mirtelile meeldib filme vaadata ja autodega mängida.  õige 

9. Mirtelile ei meeldi tavalised tüdrukute mängud.   õige 

10. Jesper Juul ütleb, et lasteaed ja kool on lastele huvitavad.  ei selgu tekstist 

11. Vaikus ja vaba aeg aitab lapsel ennast tundma õppida.  õige 

 

Ülesanne nr 38 

hakkan, lähen, olen harjunud, olen nõus, olen valmis, pean, sõidan, õpin + puhkama 

 

armastan, luban, meeldib, on tore, oskan, saan, tahan, tohin, võin  + puhata 

 

Ülesanne nr 39 
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ma-vorm da-vorm ma-vorm da-vorm ma-vorm da-vorm 

kuulama kuulata mängima mängida olema olla 

arvama arvata istuma istuda tulema tulla 

hüppama hüpata lamama lamada panema panna 

vaatama vaadata lugema lugeda minema minna 

ootama oodata sisse 
lülitama 

sisse lülitada käima käia 

näitama näidata tundma tunda müüma müüa 

puhkama puhata leidma leida sööma süüa 

  ütlema öelda jooma juua 

  mõtlema mõelda tooma tuua 

 

 

Ülesanne nr 42 

1.  

A: Te peate telefonid välja lülitama. 

B: Jah, kohe. Veel viimased viis kõnet!  

 

2.  

A: Kas te saaksite muusika vaiksemaks panna?  

B: Saan küll, aga ma ei taha!  

 

3.  

A: Siin on nii palav. Kas sa ei tahaks akent lahti teha?  

B: Tahaksin küll, aga ma ei tee, sest ma ei viitsi.  

 

4. 

A: Kas sa oled nõus tule ära kustutama?  

B: Ei. Elektriarve maksad ju sina.  

 

5.  

A: Kui sinu telefon hakkab veel kord tunni ajal helisema, siis ma võtan selle enda kätte.  

B: Oi, õpetaja, aga ma ei usu, et minu sõbrad tahavad teiega rääkida. 

 

6.  

A: Vaata, et sa ei hakka täna öösel jälle kõva muusikat kuulama. 

B: Ei, ära muretse. Täna öösel mul pole aega muusikat kuulata. Pean trummi mängima. 
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7.  

A: Kas sa said selle veekraani kõvasti kinni keerata? 

B: Jah, ja nii kõvasti, et nüüd ei jõua ma seda enam lahti keerata.  

 

8.  

A: Miks sa tuled nii hilja õhtul minu juurde jalgpalli vaatama?  

B: Kodus ei saa vaadata, kõik tahavad magada.  

 

9. 

A: Noh, kuidas sul ülemusega vestlus läks? Kas ta on nõus sinu palka tõstma või sa lähed töölt 

ära?  

B: Tegime kompromissi. Tema minu palka ei tõsta ja mina töölt ära ei lähe. 

 

10. 

A: Kallis laps, kas sa numbreid juba oskad lugeda? 

B: Oskan küll: kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, soldat, emand, 

kuningas, äss. 

 


