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riietevahetus

toidukoht toidukoht
töökoja
pood

asüülitaotluskeskus

töökoda

stuudio /
muusika

õdeperearst

laste päevahoid

saali 
ladu

ladu

ooteruum

ladu

köögi 
ladu

pargi
ladu

info

õppeköök

ladu
töökoja ladu

välilett

lett

toidukoht

“Mati, tule aita pinki tassida.”

“Meil on kodus nii suur kass.”

“Jamal, sinu kord servida”
“Kui palju ma soola panen?”

 

“Kas sa tuleksid tantsima?”

“Kas ma saaksin Eestist 

varjupaika?”
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storage
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astmed
steps
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