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Minu nimi on …

Ma tahan helistada

Sport

Mulle meeldib …

Multifilmide/filmide 
vaatamine

Mul on vaja transporti

Mulle ei meeldi …

Arvutimängude mängimine

Lauamängude mängimine

Joonistamine

Lugemine

Ma olen väsinud
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Kas ma tohin tualetti 
minna?

Mida ma pean tegema?

Ma ei saa aru

Ma tahan süüa

Ma olen valmis

Ma ei taha seda teha

Ma tahan juua

Mul on abi vaja

Ma ei tea

Ma eksisin ära

Kuhu ma minema pean?

Mulle meeldib
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Tule kaasa

Me hakkame sööma

Sa võid nüüd mängida

Me läheme õue

Me läheme teise klassi

Sa lähed koju

Istu laua äärde

Tunnid on läbi

Sa lähed pikapäevarühma

Istu vaiba peale

Vahetund

Me läheme staadionile
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Pane spordiriided selga

Me läheme ekskursioonile

Kas sa tunned ennast 
hästi?

Me hakkame joonistama

Me läheme sööklasse

Kas sa tahad tualetti 
minna?

Me hakkame laulma

Ma olen asendusõpetaja

Kas sul on abi vaja?

Me hakkame filmi vaatama

Pese käed puhtaks

Kas sa tahad kallistada?
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Eesti keel

Eetika

Usundiõpetus

Inglise keel

Hispaania keel

Ajalugu

Saksa keel

Matemaatika

Füüsika

Prantsuse keel

Kehaline kasvatus

Keemia

Естонська мова
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Bioloogia

Kultuuriõpetus

Muusika

Geograafia

Ettevõtlusõpetus

Tööõpetus

Loodusõpetus

Ühiskonnaõpetus

Informaatika

Ohutusõpetus

Kunst

Pikapäevarühm
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Mul on lööve

Mul sügeleb siit

Mul on kõht lahti

Mul on süda paha

Mul on siit paistes

Mul käib pea ringi

Mul on palavik

Ma sain põletada

Mul on köha

Mul on külmavärinad

Mul on raske hingata

Mul on nohu
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Mul pea valutab

Mul on kurk valus

Mul jalg valutab

Mul kõht valutab

Mul kõrv valutab

Mul on vaja arsti juurde 
minna

Mul jalg valutab

Mul selg valutab

Mul on külm

Mul hammas valutab

Mul on rinnus valu

Mul on palav
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Istu

Ma vaatan su kurku

Ma mõõdan su 
kehatemperatuuri

Heida pikali

Ma kuulan sind

Ma vaatan su kõrvu

Võta riidest lahti

Hinga sügavalt

Ma mõõdan su vererõhku

Tee suu lahti

Köhata

Tuleb teha vereproov
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Ma ravin su haava

Sa pead haiglasse minema

Kas võtad mingeid 
ravimeid?

Ma teen sulle süsti

Kui palju sa kaalud?

Kas sul on mõni haigus?

Ma kirjutan retsepti

Kas sul on allergiaid?

Kas sul on siit valus?

Tuleb teha veel uuringuid

Kust sul valutab?

Kui kaua?
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Jope

Sokid

Sall

Püksid

Aluspesu

Spordijalanõud

Pikkade varrukatega pluus

Rinnahoidja

Talvejalanõud

T-särk

Müts

Kapuutsiga dressipluus
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Pojale

Kas seda on suuremat 
numbrit?

Tütrele

Kas seda on väiksemat 
numbrit?

Naistele Meestele



See praktiline piktogramme sisaldav 
raamatuke on ukraina või eesti keelt 
kõnelevatele inimestele abiks esimeste 
suhtlusbarjääride ületamisel.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
естономовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.


