EESTI KEELE AINEKAVA I KLASSILE
7 tundi nädalas
245 tundi õppeaastas
ÕPETAMISE EESMÄRGID







aluse loomine edukaks õpitegevuseks: kuulamis-, vaatlus-, vestlus-, jutustamis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse kujundamine;
eneseväljenduse arendamine argiolukorras, lapse sõnavara täpsustamine, rikastamine ning eakohase suulise teksti
mõistmine ja edasiandmine;
lugemise õpetamisel tekstiga töötamise oskuste kujundamine eakohaste juhiste alusel;
õigekirjaoskuse kujundamine õpitud keelendite piires, selge ja arusaadava kirja kujundamine;
huvi äratamine kirjanduse, iseseisva lugemise ja raamatute valimise vastu;
eakohase kirjanduse lugemine ning loetu mõistmine.

ÜLDPÄDEVUSED
Õpilane:
1) suhtub endasse positiivselt;
2) on viisakas, täidab lubadusi;
3) suhtub hoolivalt asjadesse, sest teab, et need on loodud inimeste tööga;
4) käitub loodust hoidvalt;
5) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest, tahab olla terve;
6) tahab olla aus ja õiglane, mõistab oma-võõras-ühine tähendust;
7) mõistab, et inimeste soovid ja võimalused on erinevad, tunnustab kaaslaste õigust olla erinev;
8) teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida;
9) hindab oma perekonda, klassi ja kooli, oskab olla hea kaaslane;
10) tunneb ja austab oma kodupaika, kodumaad, riiki, Eesti riikluse sümboleid ja nendega seostuvaid käitumisreegleid; teab oma rahvuslikku
kuuluvust, suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;
11) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest;
12) oskab ilu märgata ja hinnata;

13) hindab loovust, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest;
14) püüab konflikte rahumeelselt lahendada;
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid, nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel
rühmitada, lugeda lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
16) oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu oma murega pöörduda;
17) oskab käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme;
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
19) oskab koostada päevakava ja seda järgida, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ja puhkamise vahel;
20) oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, oma tegevusi õppeülesande täitmisel mõtestada.
LÄBIVAD TEEMAD
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine - Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse
töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning
omavahelisi seoseid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng – tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse
kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning
tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – Selle teema käsitlemisel on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste
vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid,
noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad
osaleda. Oma klassi, kooli ja paikkonna ühiselus osalemisega seotud suuline suhtlus ja tekstide lugemine-kirjutamine: teated, nimekirjad, kutsed,
plakatid, üleskutsed, kampaaniate kavandamine, algatamine ja reklaamimine jms.
Kultuuriline identiteet – kodukoha kultuuritegelaste tundmaõppimine, kodulooline uurimus, kodulooliste materjalide kasutamine õppetöös,
suulise pärimuse tundmaõppimine – lood kodukoha inimestest ja sündmustest, pereliikmete ja tuttavate kõneldu-talletatu tundmine
(koolikroonika, perealbum); klassis õppivate eri keele- ja kultuuritaustaga õpilaste kogemuse rakendamine õppetöö rikastamiseks.
Teabekeskkond – eakohaste infokanalite tundmaõppimine nii koolis kui ka ühiskonnas avaramalt, foorumid, veebiküljed, ajalehed-ajakirjad ja
muu meedia nii õpetamise objektina kui ka vahendina; ise kooli/klassi ajalehe/ajakirja tegemine; ajalehtede-ajakirjade jt meediavahendite
kasutamine õpetamise vahendina; kohaliku raamatukogu, muuseumi jm kultuuriasutuste kui infoallikate tundmaõppimine. Õpilase eakohast
meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.

Tehnoloogia ja innovatsioon – arvuti- ja mobiili- jm tehnikaga tegeldes kogunevaid tehnilisi oskusi saab rakendada õppetöös tekstide
koostamiseks ja lugemiseks, info otsimiseks, piltide tegemiseks jms. . Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning
mängulisi arvutiprogramme.
Tervis ja ohutus – oluline on õige töörežiimi kujunemine: häälekasutus, isteasend, töö- ja puhkeaja jaotus, töö planeerimine. Suhtlemisoskuse
arendamine ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamine positiivseid elamusi toovas tegevuses võimaldab ennetada konflikte ja seega ka
tervisekahjustusi. Keeleõpetuses saab kasutada tervislikule eluviisile ja ohutule käitumisele suunavaid infomaterjale, õpilased saavad neid oma
kogemuse tasandil ise koostada. Kõnearenduses saab läbi viia rolli- ja situatsioonimänge, mille eesmärk on arendada lapse empaatiavõimet,
lastes lastel ühes ja samas olukorras proovida eri rolle mängida ning otsides lahendusi igapäevaelus tervise ja ohutuse olulistele probleemidele.
Oluline on, et võimalikult paljud lapsed aktiivset nendes mängudes osaleksid ja ise lahendusi pakuksid.
Väärtused ja kõlblus – Selle teema käsitlemisel on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi
kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist
ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille
vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima.
Väärtushoiakuid võetakse üle autoriteetidelt ja enamik lugemispalu õpikutes ning loetavad lasteraamatud ongi peamiselt väärtusi ja
väärtushinnanguid kujundavad, suunavad ja esindavad. Näiteks Aino Perviku sarjas Paulast puutume kokku paljude tänapäevaprobleemidega,
kuid kirjanik on oma tegelase loonud tõepäraseks ja esitanud olukordi veenvalt läbi lapse silmade, kusjuures meisterliku sõnakasutusega, nii et
see jutusari on esteetiliselt kõrgeväärtuslik.
Väga suur roll väärtuste kandjana on muinasjuttudel ja rahvajuttudel. Oluline on loo sündmustiku haarav edasiandmine. Tänapäeva lastele peab
paljusid vanema eluviisiga seotud mõisteid selgitama liikuvate või liikumatute piltide, liigutuste ettenäitamise või läbitegemise või vanema
elukeskkonnaga vahetu kokkupuute kaudu.
Mis tahes keeleõpetuse osas – näiteks sõnavaratöö, lausete moodustamine, loo jutustamine, küsimuste esitamine – saab väärtushinnanguid
kujundada nii tegevuse sisu kui ka vormi kaudu. Ühelt poolt peab sõnavalik olema lapsele eakohane ja eluline, teisalt saab aga tunni sõnavara ja
õppematerjali valides mõelda, mida sõnavalikuga rõhutada tahetakse.
HINDAMINE
Hindamise eesmärk on:
1) toetada õpilase arengut;
2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks.
Hinnatakse õpilase:
1.
suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;
2.
lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;
3.
kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.
Hindamisel on soovitatav arvestada järgmist.
1. Lugemine
•
Ladus, veatu, selge, õige intonatsiooniga lugemine.
•
Erisuguste tekstide lugemine: ilukirjandus, õppetekst, aimeteks, sõnumid, teated.
•
Ilukirjandustekstide mõtestatud häälega lugemine - õigesti loogiliselt rõhutades ja pauseerides, sobivat hääletooni kasutades.
•
Eakohaste tabelite, skeemide, plaanide lugemine ja nende põhjal ülesannete täitmine.
•
Tekstis sisalduva informatsiooni mõistmine.
•
Ülesannete täitmine loetud teksti põhjal: küsimuste esitamine loetu kohta ja küsimustele vastamine, lünkade täitmine jms.
Hinne on "5", kui õpilane
•
loeb õpitud teksti ladusail, veatult, selgelt ja ilmekalt;
•
saab aru teksti sisust ja peamõttest;
•
lahendab teksti põhjal antud ülesanded õigesti;
Hinne on "4", kui õpilane
•
loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; teeb lugemisel üksikuid vigu;
•
saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi;
•
laidab teksti põhjal antud ülesanded üksikule vigadega;
Hinne on "3", kui õpilane
•
loeb konarlikult, ilmetult, vigadega;
•
saab üldjoontes tekstist aru;

•
täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu;
Hinne on "2", kui õpilane
•
loeb aeglaselt, vigadega, katkendlikult, ilmetult;
•
saab halvasti tekstist aru;
•
tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja suuri puudu jääke;
Hinne on „1", kui õpilane
•
ei saa loetust aru endamisi ega häälega lugedes;
2. Kirjutamine
•
Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistele ja -reeglite tundmine.
•
Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires vigadeta kujutamine.
•
Töö vormistamine, töö puhtus, tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekirja loetavus.
•
Sõnade, sõnaühendite, lausete ja eakohase teksti eksimusteta ärakirjutamine õpikust, tahvlilt.
•
Eakohase teksti kirjutamine etteütlemise järgi.
•
Kirjalike keeleülesannete täitmine: lünk-, sobitus- ja valikülesanded.
•
Kutse, kirja, õnnitluse koostamine.

Kontrolltööde (punktiarvestus) hindamisel juhindutakse järgmisest protsendiskaalast:
•
Hinne on "5", kui õpilane sooritas õigesti 90 %-100% ülesannetest;
•
Hinne on ''4", kui õpilane sooritas õigesti 75 %-89% ülesannetest;
•
Hinne on "3", kui õpilane sooritas õigesti 50%-74% ülesannetest;
•
Hinne on "2", kui õpilane sooritas õigesti 20%-49% ülesannetest;
•
Hinne on " l", kui õpilane sooritas õigesti 0%-19% ülesannetest.
Antud piirväärtustest 5% üles- või allapoole moodustab piiritsooni, mille puhul õpetaja võib panna kas madalama või kõrgema hinde, arvestades
töö mahtu, ülesannete keerukust, vigade arvu ja liiki.
Tööd parandatakse küll ära, kuid ei arvestata hindamisel vigu: 1) veel õppimata reeglite osas 2) ühes sõnas korduvad vead loetakse üheks veaks.
a) Etteütlus
Ühe õppetunni jooksul kirjutatava sidusa kontrolletteütluse soovitatav sõnade arv 1.klassis on 15-20 sõna.

Etteütluse teksti valides arvestatakse klassi taset ja ettevalmistuse põhjalikkust. Etteütlus tehakse vaid õpitud materjali põhjal. Etteütlustega ei
tohi liialdada. l. klassi teisest poolaastast alates tehakse harjutavaid etteütlusi. Harjutavad etteütlused parandatakse, kuid neid ei hinnata
numbriliselt.
Etteütluse hindamine
•
Hinne on "5", kui töö on veatu või töös on l ortograafiaviga.
•
Hinne on "4", kui töös on 2 – 4 ortograafiaviga.
•
Hinne on "3", kui töös on 5-7 ortograafiaviga.
•
Hinne on "2", kui töös on 8-10 ortograafiaviga.
•
Hinne on "l", kui töös on üle 10 ortograafiavea.
b) Loovtöö
Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmist:
1)
töö sisu;
2)
lausete terviklikkust ja seostatust;
3)
sõnavara;
4)
õigekeelsust (õpitud õigekirjajuhiste ulatuses);
Loovtööd hinnates lähtutakse põhimõttest, et 2/3 loovtöö hindest annab töö sisu. l.klassis on soovitatav loovtööd parandada, kuid mitte
numbriliselt hinnata.
3. Suuline eneseväljendus
•
Eneseväljendamine igapäevastes suhtlusolukordades: palumine, küsimine, keeldumine, selgitamine, vabandamine, tänamine jms.
•
Vestlemine erisuguste kaasvestlejatega suhtlussituatsiooni arvestades.
•
Info edastamine selgelt ja ühemõtteliselt.
•
Kuulamisel eakohastes tekstides sisalduva info mõistmine.
•
Kaasvestleja(te) kuulamine, arvamusega nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, vastuväidete esitamine.
•
Oma arvamuse argumenteerimine.
•
Jutustamine sündmusest, loetust ja kuulatust, pildi ja pildiseeria järgi, etteantud teemal.
•
Oma arvamuse avaldamine teksti (teatrietenduse, nähtud filmi jms) kohta.
•
Oma suhtumise väljendamine nähtuste, inimeste, tegevuste kohta, nende iseloomustamine.
•
Eneseväljendamine dramatiseeringus, rollimängus.
•
Päheõpitud luuletuse ja/või proosakatkendi mõtestatud esitamine.
•
Õpilase ja lahendatava ülesande seisukohalt olulisima informatsiooni leidmine, selle mõistmine ja kõrvutamine vähemtähtsaga, selle järgi
toimimine.

•

Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine.

Hinne on "5", kui õpilane
•
avaldab heas sõnastuses oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist kaasvestleja arvamusega ja oskab seda põhjendada;
•
annab loogiliselt edasi kuulatu ja loetu sisu;
•
jutustab ladusalt, kasutades mitmekesist sõnavara;
•
väljendub keeleliselt korrektselt ja selgelt.
Hinne on "4", kui õpilane
•
avaldab oma arvamust;
•
oskab edasi anda kuulatu ja loetu põhisisu;
•
jutustab mõningate ebatäpsustega, ülesehitus hüplik, sõnavalik ühekülgne;
•
väljendub ladusalt, kuid keeleliselt ebatäpselt.
Hinne on "3", kui õpilane
•
väljendab oma nõustumist või mittenõustumist seda põhjendamata;
•
saab kuulatust või loetust aru üldjoontes;
•
jutustab küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene;
•
väljendub konarlikult, paljude keelevigadega.
Hinne on "2", kui õpilane
•
ei suuda väljendada oma arvamust või tal puudub see;
•
saab kuulatust või loetust halvasti aru;
•
suudab loetud või kuulatud teksti põhjal vastata üksikutele põhiküsimustele;
•
väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult.
Hinne on "1", kui õpilane
•
ei saa aru kuulatavast;
•
ei suuda edasi anda kuulatud või loetud teksti sisu;
•
ei suuda end väljendada ega küsimustele vastata.
¤
¤

Iga õpetaja võib oma hindamisskaalat viia esitatud skaalast 5 % ülespoole.
Hinde täpsustamiseks võib õpilase vihikus, õpilaspäevikus kasutada „+“ ja „-„ märke

Teadmisi ja oskusi hinnatakse viiepallisüsteemis:
•
hinde "5" ("väga hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral
õppekava nõuetele vastav (90-100%).
•
hinde "4" ("hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%).
•
hinde "3" ("rahuldav") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%).
•
hinde "2" ("puudulik") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava
nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%).
•
hinde "1" ("nõrk") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele
(0-19%).
INTEGRATSIOON
● Matemaatika – Oskus lugeda ja aru saada tööjuhisest, matemaatilisest jutukesest. Oskus vastata küsimusele täislausega. Lausete ja
matemaatilise jutukese koostamine. Ärakiri ja selle kontrollimine.
● Kunst ja käsitöö – Raamatu illustratsioonid. Jutukese illustreerimine. Enda pildi kirjeldamine, tegevuse kommenteerimine. Arusaamine
suulistest korraldustest ja tööjuhistest.
● Loodusõpetus – Orienteerumine ajas. Nädalapäevad, kuud, aastad. Koduloolised tekstid õpikus ja töölehtedel. Mõistatused ja vanasõnad.
ÕPPEMATERJAL
1.
2.
3.

V. Keller, A. Kuusk, S. Rattus, C. Zarip, R. Lukk-Toompere, Aabits I klassile, Avita, 2011
L. Kriiska, S. Rattus, Aabitsa töövihik I osa, Avita, 2011
T. Puik, õigekeelsuse õpik I – III klassile

ÕPPESISU
1. klassi lõpetaja õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Suuline keelekasutus (kuulamine,
kõnelemine)
 eristab häälikuid (asukoht ja
järjekord sõnas), täishääliku
pikkusi;
 toimib õpetaja ja kaaslase suulise
juhendi järgi;
 kuulab õpetaja ja kaaslase esituses
lühikest eakohast teksti, mõistab
kuuldud lause, jutu sisu;
 teab, et sõnadel on lähedase või
vastandtähendusega sõna ja
nimetab neist mõningaid;
 väljendab end suhtlusolukordades
arusaadavalt: palub, küsib, tänab,
vabandab;
 jutustab suunavate küsimuste toel
kuuldust, nähtust, loetust;
 koostab õpetaja abiga pildiseeria
või küsimuste toel suulise jutu,
 esitab luuletust peast;

Suuline keelekasutus

Lugemine

Lugemine



tunneb häälik-tähelist vastavust,
loeb õpitud teksti enam-vähem
ladusalt, lausehaaval üksiku
peatusega raskema sõna ees oma

Kuulamine
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse
eristamine, põhirõhk täishääliku pikkusel.
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase
ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja nähtu kommenteerimine.
Kõnelemine
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse harjutamine, hääle tugevuse kohandamine
olukorrale.
Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine.
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik
suhtlemisel.
Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine.
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas.
Jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal;
aheljutustamine.
Esemete, nähtuste, tegelaste jms võrdlemine, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitamine.
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus.
Tuttava luuletuse, dialoogi peast esitamine.

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus.
Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest
lausete lugemine. Silpidest sõnade moodustamine.






kõnetempos või sellest
aeglasemalt;
mõistab häälega või endamisi
(vaikse häälega või huuli
liigutades) lugedes loetu sisu;
vastab teksti kohta käivatele
küsimustele, mille vastused on
palas otsesõnu öeldud;
mõtleb jutule alguse või lõpu;
on lugenud mõnda lasteraamatut,
nimetab nende pealkirja ja
autoreid, annab loetule
emotsionaalse hinnangu (lõbus,
tõsine, igav …);

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid,
intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse).
Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine.
Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust.
Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava,
tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine.
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade
jm alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Küsimustele vastamine,
millele vastus on tekstis otsesõnu kirjas.
Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid), skeemide, kaartide lugemine
õppekirjanduses, nende tähenduse tabamine.
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.
Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mõistatus.
Kirjandustekstid: liisusalm, muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus,
näidend.
Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine.
Loetule emotsionaalse hinnangu andmine (lõbus, tõsine, igav jne).
Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga.

Kirjutamine


kasutab õigeid kirjutamisvõtteid,
teab, kuidas väikesi ja suuri
kirjatähti kirjuta- takse ning sõnas
õigesti seostatakse;

Kirjutamine
Kirjatehnika
Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kirjutamine. Õige
pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Väikeste kirjatähtede
õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine (vajadusel 2.klassis). Tähtede seostamine.












kirjutab tahvlilt ära;
täidab tahvlinäidise järgi õpetaja
abiga õpilaspäevikut, paigutab
näidise järgi tööd vihikulehele,
varustab töö kuupäevaga;
koostab näidise järgi kutse;
eristab häälikut, tähte, täis- ja
kaashäälikut, sõna, lauset;
kirjutab omasõnade algusesse k,
p, t;
kirjutab õigesti lühemaid (kuni 2silbilisi) sõnu ja lauseid;
teab, et lause lõpeb punktiga;
teab, et lause alguses, inimeste,
loomade, oma kodukoha nimes
kasutatakse suurt algustähte;
kirjutab õigesti oma nime.

Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö
puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.
Kirjalik tekstiloome
Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus (kujundamine näidise järgi).
Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine.
Loovtöö kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). Lünkümberjutustuse kirjutamine.
Õigekeelsus
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine
kirjas. Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine.
Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. Täishääliku pikkuse eristamine ja
õigekiri, kaashääliku pikkusega tutvumine. Sulghäälik (k, p, t) omasõnade alguses. i ja j
ning h sõna alguses seoses tähtede õppimisega.
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes.
Liitsõna vaatlus (moodustamine).
Sõnade lõpu õigekiri – d ja -vad (mitmus) ning -b (tegusõna 3. pööre) õigekirjaga
tutvumine.
Tutvumine jutustava (väit-), küsi- ja hüüdlausega. Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja
hüüumärgi vaatlemine). Koma lauses (teksti vaatlus).
Oma kirjutusvea parandamine õpetaja abiga.
Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine (15–20 sõna lihtlausetena).

EESTI KEELE AINEKAVA II KLASSILE
7 tundi nädalas
245 tundi õppeaastas
ÕPETAMISE EESMÄRGID
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:








õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri liiki tekste;
õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma;
arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse;
huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;
analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt;
austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada;
õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest.

ÜLDPÄDEVUSED
Õpilane:
1) suhtub endasse positiivselt;
2) on viisakas, täidab lubadusi;
3) suhtub hoolivalt asjadesse, sest teab, et need on loodud inimeste tööga;
4) käitub loodust hoidvalt;
5) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest, tahab olla terve;
6) tahab olla aus ja õiglane, mõistab oma-võõras-ühine tähendust;
7) mõistab, et inimeste soovid ja võimalused on erinevad, tunnustab kaaslaste õigust olla erinev;
8) teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida;
9) hindab oma perekonda, klassi ja kooli, oskab olla hea kaaslane;
10) tunneb ja austab oma kodupaika, kodumaad, riiki, Eesti riikluse sümboleid ja nendega seostuvaid käitumisreegleid; teab oma rahvuslikku
kuuluvust, suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;

11) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest;
12) oskab ilu märgata ja hinnata;
13) hindab loovust, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest;
14) püüab konflikte rahumeelselt lahendada;
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid, nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel
rühmitada, lugeda lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
16) oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu oma murega pöörduda;
17) oskab käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme;
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
19) oskab koostada päevakava ja seda järgida, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ja puhkamise vahel;
20) oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, oma tegevusi õppeülesande täitmisel mõtestada.
LÄBIVAD TEEMAD
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine - Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse
töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning
omavahelisi seoseid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng – tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse
kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning
tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – Selle teema käsitlemisel on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste
vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid,
noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad
osaleda. Oma klassi, kooli ja paikkonna ühiselus osalemisega seotud suuline suhtlus ja tekstide lugemine-kirjutamine: teated, nimekirjad, kutsed,
plakatid, üleskutsed, kampaaniate kavandamine, algatamine ja reklaamimine jms.
Kultuuriline identiteet – kodukoha kultuuritegelaste tundmaõppimine, kodulooline uurimus, kodulooliste materjalide kasutamine õppetöös,
suulise pärimuse tundmaõppimine – lood kodukoha inimestest ja sündmustest, pereliikmete ja tuttavate kõneldu-talletatu tundmine
(koolikroonika, perealbum); klassis õppivate eri keele- ja kultuuritaustaga õpilaste kogemuse rakendamine õppetöö rikastamiseks.
Teabekeskkond – eakohaste infokanalite tundmaõppimine nii koolis kui ka ühiskonnas avaramalt, foorumid, veebiküljed, ajalehed-ajakirjad ja
muu meedia nii õpetamise objektina kui ka vahendina; ise kooli/klassi ajalehe/ajakirja tegemine; ajalehtede-ajakirjade jt meediavahendite
kasutamine õpetamise vahendina; kohaliku raamatukogu, muuseumi jm kultuuriasutuste kui infoallikate tundmaõppimine. Õpilase eakohast

meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.
Tehnoloogia ja innovatsioon – arvuti- ja mobiili- jm tehnikaga tegeldes kogunevaid tehnilisi oskusi saab rakendada õppetöös tekstide
koostamiseks ja lugemiseks, info otsimiseks, piltide tegemiseks jms. . Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning
mängulisi arvutiprogramme.
Tervis ja ohutus – oluline on õige töörežiimi kujunemine: häälekasutus, isteasend, töö- ja puhkeaja jaotus, töö planeerimine. Suhtlemisoskuse
arendamine ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamine positiivseid elamusi toovas tegevuses võimaldab ennetada konflikte ja seega ka
tervisekahjustusi. Keeleõpetuses saab kasutada tervislikule eluviisile ja ohutule käitumisele suunavaid infomaterjale, õpilased saavad neid oma
kogemuse tasandil ise koostada. Kõnearenduses saab läbi viia rolli- ja situatsioonimänge, mille eesmärk on arendada lapse empaatiavõimet,
lastes lastel ühes ja samas olukorras proovida eri rolle mängida ning otsides lahendusi igapäevaelus tervise ja ohutuse olulistele probleemidele.
Oluline on, et võimalikult paljud lapsed aktiivset nendes mängudes osaleksid ja ise lahendusi pakuksid.
Väärtused ja kõlblus – Selle teema käsitlemisel on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi
kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist
ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille
vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima.
Väärtushoiakuid võetakse üle autoriteetidelt ja enamik lugemispalu õpikutes ning loetavad lasteraamatud ongi peamiselt väärtusi ja
väärtushinnanguid kujundavad, suunavad ja esindavad. Näiteks Aino Perviku sarjas Paulast puutume kokku paljude tänapäevaprobleemidega,
kuid kirjanik on oma tegelase loonud tõepäraseks ja esitanud olukordi veenvalt läbi lapse silmade, kusjuures meisterliku sõnakasutusega, nii et
see jutusari on esteetiliselt kõrgeväärtuslik.
Väga suur roll väärtuste kandjana on muinasjuttudel ja rahvajuttudel. Oluline on loo sündmustiku haarav edasiandmine. Tänapäeva lastele peab
paljusid vanema eluviisiga seotud mõisteid selgitama liikuvate või liikumatute piltide, liigutuste ettenäitamise või läbitegemise või vanema
elukeskkonnaga vahetu kokkupuute kaudu.
Mis tahes keeleõpetuse osas – näiteks sõnavaratöö, lausete moodustamine, loo jutustamine, küsimuste esitamine – saab väärtushinnanguid
kujundada nii tegevuse sisu kui ka vormi kaudu. Ühelt poolt peab sõnavalik olema lapsele eakohane ja eluline, teisalt saab aga tunni sõnavara ja
õppematerjali valides mõelda, mida sõnavalikuga rõhutada tahetakse.
HINDAMINE
Hindamise eesmärk on:

1) toetada õpilase arengut;
2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks.
Hinnatakse õpilase:
1.
suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;
2.
lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;
3.
kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.
Hindamisel on soovitatav arvestada järgmist:
1. Lugemine
•
Ladus, veatu, selge, õige intonatsiooniga lugemine.
•
Erisuguste tekstide lugemine: ilukirjandus, õppetekst, aimeteks, sõnumid, teated.
•
Ilukirjandustekstide mõtestatud häälega lugemine - õigesti loogiliselt rõhutades ja pauseerides, sobivat hääletooni kasutades.
•
Eakohaste tabelite, skeemide, plaanide lugemine ja nende põhjal ülesannete täitmine.
•
Tekstis sisalduva informatsiooni mõistmine.
•
Ülesannete täitmine loetud teksti põhjal: küsimuste esitamine loetu kohta ja küsimustele vastamine, lünkade täitmine jms.
Hinne on "5", kui õpilane
•
loeb õpitud teksti ladusail, veatult, selgelt ja ilmekalt;
•
saab aru teksti sisust ja peamõttest;
•
lahendab teksti põhjal antud ülesanded õigesti;
Hinne on "4", kui õpilane
•
loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; teeb lugemisel üksikuid vigu;
•
saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi;
•
laidab teksti põhjal antud ülesanded üksikule vigadega;
Hinne on "3", kui õpilane
•
loeb konarlikult, ilmetult, vigadega;
•
saab üldjoontes tekstist aru;

•
täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu;
Hinne on "2", kui õpilane
•
loeb aeglaselt, vigadega, katkendlikult, ilmetult;
•
saab halvasti tekstist aru;
•
tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja suuri puudu jääke;
Hinne on „1", kui õpilane
•
ei saa loetust aru endamisi ega häälega lugedes;
2. Kirjutamine
•
Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistele ja -reeglite tundmine.
•
Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires vigadeta kujutamine.
•
Töö vormistamine, töö puhtus, tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekirja loetavus.
•
Sõnade, sõnaühendite, lausete ja eakohase teksti eksimusteta ärakirjutamine õpikust, tahvlilt.
•
Eakohase teksti kirjutamine etteütlemise järgi.
•
Kirjalike keeleülesannete täitmine: lünk-, sobitus- ja valikülesanded.
•
Kutse, kirja, õnnitluse koostamine.
Kontrolltööde (punktiarvestus) hindamisel juhindutakse järgmisest protsendiskaalast:
•
Hinne on "5", kui õpilane sooritas õigesti 90 %-100% ülesannetest;
•
Hinne on ''4", kui õpilane sooritas õigesti 75 %-89% ülesannetest;
•
Hinne on "3", kui õpilane sooritas õigesti 50%-74% ülesannetest;
•
Hinne on "2", kui õpilane sooritas õigesti 20%-49% ülesannetest;
•
Hinne on " l", kui õpilane sooritas õigesti 0%-19% ülesannetest.
Antud piirväärtustest 5% üles- või allapoole moodustab piiritsooni, mille puhul õpetaja võib panna kas madalama või kõrgema hinde, arvestades
töö mahtu, ülesannete keerukust, vigade arvu ja liiki.
Tööd parandatakse küll ära, kuid ei arvestata hindamisel vigu: 1) veel õppimata reeglite osas 2) ühes sõnas korduvad vead loetakse üheks veaks.
a) Etteütlus
Ühe õppetunni jooksul kirjutatava sidusa kontrolletteütluse soovitatav sõnade arv 1.klassis on 15-20 sõna.
Etteütluse teksti valides arvestatakse klassi taset ja ettevalmistuse põhjalikkust. Etteütlus tehakse vaid õpitud materjali põhjal. Etteütlustega ei
tohi liialdada. l. klassi teisest poolaastast alates tehakse harjutavaid etteütlusi. Harjutavad etteütlused parandatakse, kuid neid ei hinnata
numbriliselt.

Etteütluse hindamine
•
Hinne on "5", kui töö on veatu või töös on l ortograafiaviga.
•
Hinne on "4", kui töös on 2 – 4 ortograafiaviga.
•
Hinne on "3", kui töös on 5-7 ortograafiaviga.
•
Hinne on "2", kui töös on 8-10 ortograafiaviga.
•
Hinne on "l", kui töös on üle 10 ortograafiavea.
b) Loovtöö
Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmist:
1)
töö sisu;
2)
lausete terviklikkust ja seostatust;
3)
sõnavara;
4)
õigekeelsust (õpitud õigekirjajuhiste ulatuses);
Loovtööd hinnates lähtutakse põhimõttest, et 2/3 loovtöö hindest annab töö sisu. l.klassis on soovitatav loovtööd parandada, kuid mitte
numbriliselt hinnata.
3. Suuline eneseväljendus
•
Eneseväljendamine igapäevastes suhtlusolukordades: palumine, küsimine, keeldumine, selgitamine, vabandamine, tänamine jms.
•
Vestlemine erisuguste kaasvestlejatega suhtlussituatsiooni arvestades.
•
Info edastamine selgelt ja ühemõtteliselt.
•
Kuulamisel eakohastes tekstides sisalduva info mõistmine.
•
Kaasvestleja(te) kuulamine, arvamusega nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, vastuväidete esitamine.
•
Oma arvamuse argumenteerimine.
•
Jutustamine sündmusest, loetust ja kuulatust, pildi ja pildiseeria järgi, etteantud teemal.
•
Oma arvamuse avaldamine teksti (teatrietenduse, nähtud filmi jms) kohta.
•
Oma suhtumise väljendamine nähtuste, inimeste, tegevuste kohta, nende iseloomustamine.
•
Eneseväljendamine dramatiseeringus, rollimängus.
•
Päheõpitud luuletuse ja/või proosakatkendi mõtestatud esitamine.
•
Õpilase ja lahendatava ülesande seisukohalt olulisima informatsiooni leidmine, selle mõistmine ja kõrvutamine vähemtähtsaga, selle järgi
toimimine.
•
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine.
Hinne on "5", kui õpilane

•
avaldab heas sõnastuses oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist kaasvestleja arvamusega ja oskab seda põhjendada;
•
annab loogiliselt edasi kuulatu ja loetu sisu;
•
jutustab ladusalt, kasutades mitmekesist sõnavara;
•
väljendub keeleliselt korrektselt ja selgelt.
Hinne on "4", kui õpilane
•
avaldab oma arvamust;
•
oskab edasi anda kuulatu ja loetu põhisisu;
•
jutustab mõningate ebatäpsustega, ülesehitus hüplik, sõnavalik ühekülgne;
•
väljendub ladusalt, kuid keeleliselt ebatäpselt.
Hinne on "3", kui õpilane
•
väljendab oma nõustumist või mittenõustumist seda põhjendamata;
•
saab kuulatust või loetust aru üldjoontes;
•
jutustab küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene;
•
väljendub konarlikult, paljude keelevigadega.
Hinne on "2", kui õpilane
•
ei suuda väljendada oma arvamust või tal puudub see;
•
saab kuulatust või loetust halvasti aru;
•
suudab loetud või kuulatud teksti põhjal vastata üksikutele põhiküsimustele;
•
väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult.
Hinne on "1", kui õpilane
•
ei saa aru kuulatavast;
•
ei suuda edasi anda kuulatud või loetud teksti sisu;
•
ei suuda end väljendada ega küsimustele vastata.
¤
¤

Iga õpetaja võib oma hindamisskaalat viia esitatud skaalast 5 % ülespoole.
Hinde täpsustamiseks võib õpilase vihikus, õpilaspäevikus kasutada „+“ ja „-„ märke

Teadmisi ja oskusi hinnatakse viiepallisüsteemis:
•
hinde "5" ("väga hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral
õppekava nõuetele vastav (90-100%).

•
hinde "4" ("hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%).
•
hinde "3" ("rahuldav") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%).
•
hinde "2" ("puudulik") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava
nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%).
•
hinde "1" ("nõrk") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele
(0-19%).
LÕIMUMINE TEISTE VALDKONDADEGA
Ainevaldkonna õppeained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest eesti keele ainetundides arendavad õpilased oma suulist ja
kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste
lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad
koostama ning vormistama eakohast uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning
käsiraamatuid.
Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja
arutamine süvendab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse lugemise vastu.
Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine
toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine, et ka
matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes
töödes.
Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd. Õpilane peab õppima õigesti kirjutama
kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi. Loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses
aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste
looduskirjelduste mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju lugejale.

Sotsiaalainete (Inimeseõpetus) õpet toetab ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas
ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja
rahvussuhted. Keeletundides õpitakse riikide ja isikute nimetuste õigekirja norme; arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise
oskusi on tarvis ning neid arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega töötades.
Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab
kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitamine, mis eeldab
aineõpetajate koostööd.
ÕPPEMATERJALID
1.
2.
3.

L. Tungal, E. Hiiepuu Eesti keele õpik 2. klassile I osa, II osa, Avita, 2007
E. Hiiepuu, A. Kloren Eesti keele töövihik 2. klassile I osa, II osa, Avita, 2007, 2009
T. Puik Õigekeelsuse õpik I – III klassile

ÕPPESISU
2. klassi lõpetaja õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Suuline keelekasutus
 eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi;
 kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning
toimib saadud sõnumi kohaselt õpetaja abil;
 koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja
kaardi õpetaja abil;
 kasutab kõnes terviklauseid;
 teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning
õpetaja abil ka lähedase tähendusega sõnu;

Suuline keelekasutus
Kuulamine
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul.
Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi
toimimine.
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine
õpetaja juhendamisel.
Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa (õigsus,
pausid ja intonatsioon mõtte toetajana).







väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi
väikeses ja suures rühmas; vestleb oma
kogemustest ja loetust;
annab õpetaja abil edasi lugemispala,
õppeteksti, filmi ja teatrietenduse sisu;
koostab õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või
küsimuste toel; mõtleb jutule alguse või lõpu;
vaatleb ja kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja
sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste toel;
esitab luuletust peast;

Lugemine







loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt
(lugemistempo võib olla kõnetempost
aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu,
enamasti väljendab intonatsioon loetava sisu;
mõistab häälega või endamisi lugedes loetu
sisu;
vastab teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis
mitte otsese infoga seotud) küsimustele;
leiab tekstis iseseisvalt vastused
konkreetsetele küsimustele ja töötab õpetaja
abiga eakohaste juhiste alusel;
tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse,

Kõnelemine
Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks.
Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja
sisule.
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus ja
rollimängus. Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine
dramatiseeringus jm esituses.
Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), rollimängud.
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine.
Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle põhjendamine.
Arutlemine paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja
mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine.
Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisõnade, skeemi, tabeli abil.
Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine
ja neile vastamine.
Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine.
Lugemine
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine,
kui sellele tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine. Lugemistehniliselt
raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine.
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid
arvestades.
Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev lugemine. Oma ja
õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust.
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus.
Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide,
kaartide ja tabelite lugemine õppekirjanduses ning lasteraamatutes.
Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel.
Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega




näidendi ja vanasõna;
kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade
leidmiseks algustähe järgi;
on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab
tegelasi ja annab edasi loetu sisu mõne
huvitava, enam meeldinud episoodi järgi;

sõnade jms leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine.
Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine.
Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava koostamine (teksti jaotamine osadeks);
skeemi/kaardi koostamine õpetaja abiga. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele
vastamine (ka siis, kui vastus otse tekstis ei sisaldu). Loole alguse ja lõpu mõtlemine.
Tegelaste iseloomustamine.
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.
Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, näidend, mõistatus, vanasõna.
Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt,
vanasõna, jutustus, näidend, muistend.
Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku teose otsimine kooli või
kodukoha raamatukogust autori ja teema järgi täiskasvanu abiga.

Kirjutamine
 kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte
kirjatähtede tähekujusid ja seoseid;
 kirjutab tahvlilt või õpikust ära;
 täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab
vihikut, paigutab näidise järgi tööd
vihikulehele, kirja joonelisele lehele, varustab
töö kuupäevaga;
 koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja
teate;
 kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse
pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil;
 eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut,
silpi, sõna, lauset, täishäälikuühendit;

Kirjutamine
Kirjatehnika
Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine.
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja seosed nii
väikestel kui suurtel kirjatähtedel.
Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupäeva kirjutamine.
Kirjalik tekstiloome
Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga.
Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine küsimuste ja tugisõnade toel.
Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu ülesehitus: alustus, sisu ja lõpetus;
jutule alguse ja lõpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutlemine.
Õigekeelsus









kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade
algusesse ja omandatud võõrsõnade
algusesse;
märgib kirjas õigesti täishäälikuid;
teab peast võõrtähtedega tähestikku;
alustab lauset suure algustähega ja lõpetab
punkti või küsimärgiga;
kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade
nimedes, tuttavates kohanimedes;
kirjutab õigesti sõnade lõppu -d (mida teed?),
-te (mida teete?), -sse (kellesse? millesse?),
-ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?);
kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite
ulatuses sisult tuttavat teksti ja kontrollib
kirjutatut näidise järgi (20–25 sõna
lihtlausetena).

Varasemale lisanduvalt keeleteadmised: täishäälikuühendi õigekiri, suluta kaashääliku
pikkus ja õigekiri;
k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j silbi alguses, h sõna alguses.
Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted.
Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja küsilause). Koma kasutamine liitlauses
kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul.
Suur algustäht oma kooli ja tuttavates kohanimedes.
Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga
(kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?). ma, sa, ta, me, te, nad õigekiri.
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna lihtlausetena).
Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu juhitakse; kirjavea vältimine, kui
veaohtlikule kohale tähelepanu juhitakse.

EESTI KEELE AINEKAVA III KLASSILE
6 tundi nädalas
210 tundi õppeaastas
ÕPETAMISE EESMÄRGID
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:








õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri liiki tekste;
õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma;
arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse;
huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;
analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt;
austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada;
õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest.

ÜLDPÄDEVUSED
Õpilane:
1) suhtub endasse positiivselt;
2) on viisakas, täidab lubadusi;
3) suhtub hoolivalt asjadesse, sest teab, et need on loodud inimeste tööga;
4) käitub loodust hoidvalt;
5) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest, tahab olla terve;
6) tahab olla aus ja õiglane, mõistab oma-võõras-ühine tähendust;
7) mõistab, et inimeste soovid ja võimalused on erinevad, tunnustab kaaslaste õigust olla erinev;
8) teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida;
9) hindab oma perekonda, klassi ja kooli, oskab olla hea kaaslane;
10) tunneb ja austab oma kodupaika, kodumaad, riiki, Eesti riikluse sümboleid ja nendega seostuvaid käitumisreegleid; teab oma rahvuslikku
kuuluvust, suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;
11) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest;

12) oskab ilu märgata ja hinnata;
13) hindab loovust, tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest;
14) püüab konflikte rahumeelselt lahendada;
15) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid, nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel
rühmitada, lugeda lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;
16) oskab ohutult liigelda, vältida ohtlikke olukordi, ohuolukorras abi kutsuda; teab, kuhu oma murega pöörduda;
17) oskab käivitada ja kasutada lihtsamaid arvutiprogramme;
18) oskab õppida üksi ja koos teistega, paaris ja rühmas; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;
19) oskab koostada päevakava ja seda järgida, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ja puhkamise vahel;
20) oskab end häälestada õppeülesandega toimetulemisele, oma tegevusi õppeülesande täitmisel mõtestada.
LÄBIVAD TEEMAD
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine - Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse
töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning
omavahelisi seoseid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng – tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse
kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning
tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – Selle teema käsitlemisel on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste
vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine vms. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid,
noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad
osaleda. Oma klassi, kooli ja paikkonna ühiselus osalemisega seotud suuline suhtlus ja tekstide lugemine-kirjutamine: teated, nimekirjad, kutsed,
plakatid, üleskutsed, kampaaniate kavandamine, algatamine ja reklaamimine jms.
Kultuuriline identiteet – kodukoha kultuuritegelaste tundmaõppimine, kodulooline uurimus, kodulooliste materjalide kasutamine õppetöös,
suulise pärimuse tundmaõppimine – lood kodukoha inimestest ja sündmustest, pereliikmete ja tuttavate kõneldu-talletatu tundmine
(koolikroonika, perealbum); klassis õppivate eri keele- ja kultuuritaustaga õpilaste kogemuse rakendamine õppetöö rikastamiseks.
Teabekeskkond – eakohaste infokanalite tundmaõppimine nii koolis kui ka ühiskonnas avaramalt, foorumid, veebiküljed, ajalehed-ajakirjad ja
muu meedia nii õpetamise objektina kui ka vahendina; ise kooli/klassi ajalehe/ajakirja tegemine; ajalehtede-ajakirjade jt meediavahendite
kasutamine õpetamise vahendina; kohaliku raamatukogu, muuseumi jm kultuuriasutuste kui infoallikate tundmaõppimine. Õpilase eakohast
meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.

Tehnoloogia ja innovatsioon – arvuti- ja mobiili- jm tehnikaga tegeldes kogunevaid tehnilisi oskusi saab rakendada õppetöös tekstide
koostamiseks ja lugemiseks, info otsimiseks, piltide tegemiseks jms. . Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning
mängulisi arvutiprogramme.
Tervis ja ohutus – oluline on õige töörežiimi kujunemine: häälekasutus, isteasend, töö- ja puhkeaja jaotus, töö planeerimine. Suhtlemisoskuse
arendamine ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamine positiivseid elamusi toovas tegevuses võimaldab ennetada konflikte ja seega ka
tervisekahjustusi. Keeleõpetuses saab kasutada tervislikule eluviisile ja ohutule käitumisele suunavaid infomaterjale, õpilased saavad neid oma
kogemuse tasandil ise koostada. Kõnearenduses saab läbi viia rolli- ja situatsioonimänge, mille eesmärk on arendada lapse empaatiavõimet,
lastes lastel ühes ja samas olukorras proovida eri rolle mängida ning otsides lahendusi igapäevaelus tervise ja ohutuse olulistele probleemidele.
Oluline on, et võimalikult paljud lapsed aktiivset nendes mängudes osaleksid ja ise lahendusi pakuksid.
Väärtused ja kõlblus – Selle teema käsitlemisel on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi
kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist
ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille
vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima.
Väärtushoiakuid võetakse üle autoriteetidelt ja enamik lugemispalu õpikutes ning loetavad lasteraamatud ongi peamiselt väärtusi ja
väärtushinnanguid kujundavad, suunavad ja esindavad. Näiteks Aino Perviku sarjas Paulast puutume kokku paljude tänapäevaprobleemidega,
kuid kirjanik on oma tegelase loonud tõepäraseks ja esitanud olukordi veenvalt läbi lapse silmade, kusjuures meisterliku sõnakasutusega, nii et
see jutusari on esteetiliselt kõrgeväärtuslik.
Väga suur roll väärtuste kandjana on muinasjuttudel ja rahvajuttudel. Oluline on loo sündmustiku haarav edasiandmine. Tänapäeva lastele peab
paljusid vanema eluviisiga seotud mõisteid selgitama liikuvate või liikumatute piltide, liigutuste ettenäitamise või läbitegemise või vanema
elukeskkonnaga vahetu kokkupuute kaudu.
Mis tahes keeleõpetuse osas – näiteks sõnavaratöö, lausete moodustamine, loo jutustamine, küsimuste esitamine – saab väärtushinnanguid
kujundada nii tegevuse sisu kui ka vormi kaudu. Ühelt poolt peab sõnavalik olema lapsele eakohane ja eluline, teisalt saab aga tunni sõnavara ja
õppematerjali valides mõelda, mida sõnavalikuga rõhutada tahetakse.
HINDAMINE
Hindamise eesmärk on:
1) toetada õpilase arengut;
2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks.
Hinnatakse õpilase:
1.
suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;
2.
lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;
3.
kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.
Hindamisel on soovitatav arvestada järgmist:
1. Lugemine
•
Ladus, veatu, selge, õige intonatsiooniga lugemine.
•
Erisuguste tekstide lugemine: ilukirjandus, õppetekst, aimeteks, sõnumid, teated.
•
Ilukirjandustekstide mõtestatud häälega lugemine - õigesti loogiliselt rõhutades ja pauseerides, sobivat hääletooni kasutades.
•
Eakohaste tabelite, skeemide, plaanide lugemine ja nende põhjal ülesannete täitmine.
•
Tekstis sisalduva informatsiooni mõistmine.
•
Ülesannete täitmine loetud teksti põhjal: küsimuste esitamine loetu kohta ja küsimustele vastamine, lünkade täitmine jms.
Hinne on "5", kui õpilane
•
loeb õpitud teksti ladusalt, veatult, selgelt ja ilmekalt;
•
saab aru teksti sisust ja peamõttest;
•
lahendab teksti põhjal antud ülesanded õigesti;
Hinne on "4", kui õpilane
•
loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; teeb lugemisel üksikuid vigu;
•
saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi;
•
täidab teksti põhjal antud ülesanded üksikute vigadega;
Hinne on "3", kui õpilane
•
loeb konarlikult, ilmetult, vigadega;
•
saab üldjoontes tekstist aru;
•
täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu;
Hinne on "2", kui õpilane
•
loeb aeglaselt, vigadega, katkendlikult, ilmetult;
•
saab halvasti tekstist aru;
•
tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja suuri puudu jääke;

Hinne on „1", kui õpilane
•
ei saa loetust aru endamisi ega häälega lugedes;
2. Kirjutamine
•
Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistele ja -reeglite tundmine.
•
Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires vigadeta kujutamine.
•
Töö vormistamine, töö puhtus, tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekirja loetavus.
•
Sõnade, sõnaühendite, lausete ja eakohase teksti eksimusteta ärakirjutamine õpikust, tahvlilt.
•
Eakohase teksti kirjutamine etteütlemise järgi.
•
Kirjalike keeleülesannete täitmine: lünk-, sobitus- ja valikülesanded.
•
Kutse, kirja, õnnitluse koostamine.
Kontrolltööde (punktiarvestus) hindamisel juhindutakse järgmisest protsendiskaalast:
•
Hinne on "5", kui õpilane sooritas õigesti 90 %-100% ülesannetest;
•
Hinne on ''4", kui õpilane sooritas õigesti 75 %-89% ülesannetest;
•
Hinne on "3", kui õpilane sooritas õigesti 50%-74% ülesannetest;
•
Hinne on "2", kui õpilane sooritas õigesti 20%-49% ülesannetest;
•
Hinne on " l", kui õpilane sooritas õigesti 0%-19% ülesannetest.
Antud piirväärtustest 5% üles- või allapoole moodustab piiritsooni, mille puhul õpetaja võib panna kas madalama või kõrgema hinde, arvestades
töö mahtu, ülesannete keerukust, vigade arvu ja liiki.
Tööd parandatakse küll ära, kuid ei arvestata hindamisel vigu: 1) veel õppimata reeglite osas 2) ühes sõnas korduvad vead loetakse üheks veaks.
a) Etteütlus
Ühe õppetunni jooksul kirjutatava sidusa kontrolletteütluse soovitatav sõnade arv 3. klassis on 30-40 sõna.
Etteütluse teksti valides arvestatakse klassi taset ja ettevalmistuse põhjalikkust. Etteütlus tehakse vaid õpitud materjali põhjal. Etteütlustega ei
tohi liialdada.
Etteütluse hindamine
•
Hinne on "5", kui töö on veatu või töös on l ortograafiaviga.
•
Hinne on "4", kui töös on 2 – 4 ortograafiaviga.
•
Hinne on "3", kui töös on 5 – 7 ortograafiaviga.
•
Hinne on "2", kui töös on 8 – 10 ortograafiaviga.
•
Hinne on "l", kui töös on üle 10 ortograafiavea.

b) Loovtöö
Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmist:
1)
töö sisu;
2)
lausete terviklikkust ja seostatust;
3)
sõnavara;
4)
õigekeelsust (õpitud õigekirjajuhiste ulatuses);
Loovtööd hinnates lähtutakse põhimõttest, et 2/3 loovtöö hindest annab töö sisu.
3. Suuline eneseväljendus
•
Eneseväljendamine igapäevastes suhtlusolukordades: palumine, küsimine, keeldumine, selgitamine, vabandamine, tänamine jms.
•
Vestlemine erisuguste kaasvestlejatega suhtlussituatsiooni arvestades.
•
Info edastamine selgelt ja ühemõtteliselt.
•
Kuulamisel eakohastes tekstides sisalduva info mõistmine.
•
Kaasvestleja(te) kuulamine, arvamusega nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, vastuväidete esitamine.
•
Oma arvamuse argumenteerimine.
•
Jutustamine sündmusest, loetust ja kuulatust, pildi ja pildiseeria järgi, etteantud teemal.
•
Oma arvamuse avaldamine teksti (teatrietenduse, nähtud filmi jms) kohta.
•
Oma suhtumise väljendamine nähtuste, inimeste, tegevuste kohta, nende iseloomustamine.
•
Eneseväljendamine dramatiseeringus, rollimängus.
•
Päheõpitud luuletuse ja/või proosakatkendi mõtestatud esitamine.
•
Õpilase ja lahendatava ülesande seisukohalt olulisima informatsiooni leidmine, selle mõistmine ja kõrvutamine vähemtähtsaga, selle järgi
toimimine.
•
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine.
Hinne on "5", kui õpilane
•
avaldab heas sõnastuses oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist kaasvestleja arvamusega ja oskab seda põhjendada;
•
annab loogiliselt edasi kuulatu ja loetu sisu;
•
jutustab ladusalt, kasutades mitmekesist sõnavara;
•
väljendub keeleliselt korrektselt ja selgelt.
Hinne on "4", kui õpilane
•
avaldab oma arvamust;
•
oskab edasi anda kuulatu ja loetu põhisisu;
•
jutustab mõningate ebatäpsustega, ülesehitus hüplik, sõnavalik ühekülgne;

•
väljendub ladusalt, kuid keeleliselt ebatäpselt.
Hinne on "3", kui õpilane
•
väljendab oma nõustumist või mittenõustumist seda põhjendamata;
•
saab kuulatust või loetust aru üldjoontes;
•
jutustab küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene;
•
väljendub konarlikult, paljude keelevigadega.
Hinne on "2", kui õpilane
•
ei suuda väljendada oma arvamust või tal puudub see;
•
saab kuulatust või loetust halvasti aru;
•
suudab loetud või kuulatud teksti põhjal vastata üksikutele põhiküsimustele;
•
väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult.
Hinne on "1", kui õpilane
•
ei saa aru kuulatavast;
•
ei suuda edasi anda kuulatud või loetud teksti sisu;
•
ei suuda end väljendada ega küsimustele vastata.
¤
¤

Iga õpetaja võib oma hindamisskaalat viia esitatud skaalast 5 % ülespoole.
Hinde täpsustamiseks võib õpilase vihikus, õpilaspäevikus kasutada „+“ ja „-„ märke

Teadmisi ja oskusi hinnatakse viiepallisüsteemis:
•
hinde "5" ("väga hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on täiel määral
õppekava nõuetele vastav (90-100%).
•
hinde "4" ("hea") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi (75-89%).
•
hinde "3" ("rahuldav") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on üldiselt õppekava
nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu (50-74%).
•
hinde "2" ("puudulik") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus on osaliselt õppekava
nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu (20-49%).
•
hinde "1" ("nõrk") saab õpilane, kelle suuline vastus (esitus), kirjalik töö, praktiline tegevus või selle tulemus ei vasta õppekava nõuetele
(0-19%).

LÕIMUMINE TEISTE VALDKONDADEGA
Ainevaldkonna õppeained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest eesti keele ainetundides arendavad õpilased oma suulist ja
kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste
lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad
koostama ning vormistama eakohast uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning
käsiraamatuid.
Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja
arutamine süvendab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse lugemise vastu.
Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine
toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine, et ka
matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes
töödes.
Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd. Õpilane peab õppima õigesti kirjutama
kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi. Loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses
aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste
looduskirjelduste mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju lugejale.
Sotsiaalainete (Inimeseõpetus) õpet toetab ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas
ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja
rahvussuhted. Keeletundides õpitakse riikide ja isikute nimetuste õigekirja norme; arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise
oskusi on tarvis ning neid arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega töötades.
Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab
kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitamine, mis eeldab
aineõpetajate koostööd.

ÕPPEMATERJALID
1.
2.
3.
4.
5.

A. Kloren, L. Tungal Eesti keele õpik 3. klassile I osa, II osa, Avita, 2008
A. Kloren Eesti keele töövihik 3. klassile I osa, II osa, Avita, 2008, 2009
T. Puik Õigekeelsuse õpik I – III klassile
A. Kloren Eesti keele harjutusvara III klassile I osa, II osa, Avita, 2008
A. Kloren Eesti keele iseseisvad tööd 3. klassile 1. osa, 2. osa, Avita, 2009

ÕPPESISU
3. klassi lõpetaja õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Suuline keelekasutus

Suuline keelekasutus






kuulab mõtestatult eakohast
teksti, toimib saadud sõnumi või
juhendite järgi;
väljendab end
suhtlusolukordades selgelt ja
arusaadavalt: palub, küsib,
selgitab, keeldub, vabandab,
tänab; vastab küsimustele,
kasutades sobivalt täislauseid
ning lühivastuseid;
vaatleb sihipäraselt, kirjeldab
eesmärgipäraselt nähtut, eset,
olendit, olukorda, märkab
erinevusi ja sarnasusi;

Kuulamine
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk sulghääliku pikkusel.
Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Kaaslase ja õpetaja
juhtnööride kuulamine, nende järgi toimimine.
Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus,
pausid ja intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja
fantaasia eristamine.
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine.
Kuuldu (muinasjutt, lühijutt lapse elust, proosa-, luule ja ainetekst), nähtu (lavastus, film)
sisu ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja nende ütlustele.
Kõnelemine
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge häälduse jälgimine teksti esitades. Kõne eri









avaldab arvamust kuuldu,
vaadeldu ja loetu kohta;
annab küsimuste toel
arusaadavalt edasi õppeteksti,
lugemispala, pildiraamatu, filmi ja
teatrietenduse sisu; koostab
kuuldu/loetu põhjal
skeemi/kaardi;
jutustab loetust ja läbielatud
sündmusest; jutustab pildiseeria,
tugisõnade, märksõnaskeemi ja
küsimuste toel; mõtleb jutule
alguse ja lõpu;
leiab väljendamiseks lähedase ja
vastandtähendusega sõnu;
esitab luuletust peast;

Lugemine






loeb nii häälega ja kui endamisi
ladusalt ja teksti mõistes; mõistab
lihtsat plaani, tabelit, diagrammi,
kaarti;
loeb õpitud teksti ette õigesti,
selgelt ja sobiva intonatsiooniga;
töötab tekstiga eakohaste juhiste
alusel;
vastab suulistele ja lühikestele

nüansside (tempo, hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm
esituses.
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumise, tänamise) valik
suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, teietamine ja sinatamine.
Kõnelemine eri olukordades: vestlus tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli esindamine,
võistkonda kutsumine, koostegevusest loobumine jms.
Sõnavara arendamine: sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara
laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Eri teemadel vestlemine
sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas.
Oma arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade
otsimine, kaaslase arvamuse küsimine.
Mõtete väljendamine terviklausetena ja sobiva sõnastusega (sõnavalik, mõtte
lõpuleviimine). Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine.
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal;
aheljutustamine.
Sündmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil.
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks.
Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) esitamine.
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel.
Lugemine
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. Teksti
ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus).
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid,
intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse).
Ladus ja automatiseerunud lugemine. Oma ja kaaslase lugemistehnika hindamine õpetaja
juhiste alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemise klassitahvlilt ja vihikust.
Jutustava ja kirjeldava teksti ning tarbe- ja teabeteksti (õpilaspäeviku, kutse, õnnitluse,
saatekava, tööjuhendi, raamatu sisukorra, sõnastiku, teate, eeskirja, retsepti, õpikuteksti,






kirjalikele küsimustele loetu
kohta;
eristab kirjalikus tekstis väidet,
küsimust, palvet, käsku, keeldu;
tunneb ära jutustuse, luuletuse,
näidendi, muinasjutu, mõistatuse,
vanasõna, kirja;
on lugenud läbi vähemalt neli
eesti ja väliskirjaniku teost,
kõneleb loetud raamatust;
teab nimetada mõnd
lastekirjanikku.

teatmeteose teksti, ajalehe- ja ajakirja ning muu meediateksti) lugemine.
Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja
tabelite lugemine õppekirjanduses, lasteraamatutes ning lasteajakirjanduses.
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine.
Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi.
Töö tekstiga: tekstist õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega
sõnade leidmine. Õpiku sõnastiku iseseisev kasutamine.
Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi,
kaardi koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine. Loole alguse ja
lõpu mõtlemine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine, tegelaste iseloomustamine.
Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine.
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid
arvestades.
Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust
lühikokkuvõtte tegemine. Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt.

Kirjutamine



kasutab kirjutades õigeid
tähekujusid ja -seoseid, kirjutab
loetava käekirjaga;
kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti
ära; paigutab teksti korrektselt
paberile, vormistab

Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri
Kirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus,
kahekõne, näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna.
Kirjutamine
Kirjatehnika
Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava käekirja kujundamine, kirjutamise kiiruse
arendamine. Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja proportsioonid, loetav
käekiri, ühtlane kirjarida, kirjatöö nõuetekohane välimus, töö vormistamine). Teksti ärakiri
tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi. Oma kirjavea
parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse











vihiku/õpilaspäeviku
nõuetekohaselt;
valdab eesti häälikkirja aluseid ja
õpitud keelendite õigekirja:
eristab häälikut ja tähte, täis- ja
kaashäälikut, häälikuühendit,
silpi, sõna, lauset; märgib kirjas
häälikuid õigesti; eristab lühikesi,
pikki ja ülipikki täis- ja suluta
kaashäälikuid; kirjutab õigesti
asesõnu;
märgib õpitud sõnades õigesti
kaashäälikuühendit; kirjutab
õigesti sulghääliku omandatud
oma- ja võõrsõnade algusse;
märgib kirjas õigesti käänd- ja
pöördsõnade õpitud lõppe ja
tunnuseid;
teab peast võõrtähtedega
tähestikku, kasutab lihtsamat
sõnastikku ja koostab lihtsaid
loendeid tähestik- järjestuses;
kirjutab suure algustähega lause
alguse, inimese- ja loomanimed
ning õpitud kohanimed;
piiritleb lause ja paneb sellele
sobiva lõpumärgi;
kirjutab etteütlemise järgi sisult
tuttavat teksti ja kontrollib
kirjutatut näidise järgi (30–40

kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, ümbrik.
Õigekiri
Tähestiku järjekord. Täis- ja kaashäälikuühendi õigekiri. Täis- ja suluta kaashääliku pikkuse
kordamine, sulghääliku pikkuse eristamine ja õigekiri. k, p, t s-i ja h kõrval. i ja j õigekiri (v.a
võõrsõnades ja tegijanimedes). h sõna alguses. Sulghäälik oma- ja võõrsõnade alguses.
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumates kohanimedes. Väike
algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetustes. Poolitamise
harjutamine. Liitsõna.
Nimi-, omadus- ja tegusõna. Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste
alusel. Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände
lõpu õigekirjutus. Olevik ja minevik. Pöördelõppude õigekirjutus. Erandliku õigekirjaga aseja küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus).
Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. Koma kasutamine loetelus; et, sest,
vaid, kuid, aga, siis, kui puhul; sidesõnad, mis koma ei nõua.
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (30–40 sõna). Oma kirjavea
iseseisev leidmine.
Sõnavara: lähedase ja vastandtähendusega sõna. Sõna ja tema vormide õigekirja ning
tähenduse omandamine ja täpsustamine.
Tekstiloome
Lausete laiendamine ja sidumine tekstiks.
Tarbeteksti (ajaleheartikli, teate, nimekirja jne) kirjapanek.
Ümberjutustuse kirjutamine tugisõnade, skeemi, kaardi või kava toel.
Loovtöö kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava



sõna);
koostab kutse, õnnitluse, teate, ekirja; kirjutab eakohase pikkusega
loovtöid (k.a ümberjutustusi)
küsimuste, tugisõnade,
joonistuse, pildi, pildiseeria,
märksõnaskeemi või kava toel.

toel, fantaasialugu). Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus.
Sündmusest ja loomast kirjutamine.
Jutule alguse ja lõpu kirjutamine.
Kirja kirjutamine.
Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutamine.

EESTI KEELE AINEKAVA IV KLASSILE
5 tundi nädalas
175 tundi õppeaastas
ÕPETAMISE EESMÄRGID
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
 austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat;
 arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust;
 väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina;
 arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab õigekirjaoskuse;
 õpib mõtestatult lugema ja kirjutama eri liiki tekste;
 loeb eakohast väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi, rikastab oma mõttemaailma;
 arendab kirjanduse mõistmist, kujutlusvõimet, loovust ja kunstimaitset;
 huvitub ilukirjandusest ja paikkonna kultuurist;
 õpib hankima teavet erinevatest allikatest; harjub kasutama sõnaraamatuid ja käsiraamatuid.
ÜLDPÄDEVUSED
Õpilane:
1) teab oma tugevaid ja nõrku külgi, püüab selgusele jõuda oma huvides ja püüdlustes;
2) on leidnud endale sobiva harrastuse, omab üldist ettekujutust töömaailmast;
3) peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne, tunneb vastutust oma tegude eest;
4) on seaduskuulekas, järgib ühiselu norme;
5) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, mõistab kompromisside vajalikkust;
6) suhtub inimestesse eelarvamusteta; seisab iseenese ja teiste väärikuse eest, hoidub vägivallast;
7) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena, õpilasena; püüab leida lahendusi kodus, koolis ja
sõpruskonnas tekkinud probleemidele;
8) tunnetab end oma rahvuse liikmena, oma riigi kodanikuna;
9) suhtub lugupidavalt teistesse rahvastesse ja nende kultuuridesse;

10) väärtustab kunstiloomingut, soovib end kunstivahendite abil väljendada;
11) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete ohtlikkusest;
12) väärtustab säästvat eluviisi;
13) oskab teha koostööd, täidab rühmas erinevaid rolle;
14) tunnustab ja aitab kaaslasi, hindab enese ja kaaslaste töö tulemusi;
15) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida vajalikku teavet erinevatest allikatest, teavet tõlgendada, kasutada, edastada;
16) oskab teha vahet faktil ja arvamusel, tunneb ja kasutab lihtsamaid põhjus-tagajärg-, eesmärk-vahend-seoseid nähtuste kirjeldamisel ja
seletamisel;
17) oskab kasutada arvutit ja Internetti suhtlusvahendina, oskab arvuti abil vormistada tekste;
18) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, tunneb õpivõtteid, oskab neid kasutada vastavalt õppeülesande iseärasustele;
19) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata, oma eksimusi näha ja tunnistada, oma tegevust korrigeerima;
20) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta.
LÄBIVAD TEEMAD
1. Õppekava läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ - keskendub õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, oma huvide ja
võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel kujundada põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja
enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse erinevaid elukutseid ja töid ning nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega.
2. Õppekava läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ - keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele.
Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust.
Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda
hoidvalt.
3. Õppekava läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ - toetab õpilase initsiatiivi ning pakub talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi
innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma
jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust.
4. Õppekava läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ - käsitlemisel on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja inimeste suhtes
ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride

vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri
tutvustamiseks näiteks koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu.
5. Õppekava läbiva teema „Teabekeskkond“ - käsitluse keskmes on avalikus ja privaatses ruumis toimimise seaduspärasused ning põhiliste
kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal
õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti
ning tuvastama uudises puuduvat teavet.
6. Õppekava läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ - käsitlemine põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel,
mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja
aktiivõppemeetodeid.
7. Õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ - käsitlemisel pööratakse teadmiste ja oskuste kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige
vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad
nt vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene
kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid.
Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid.
8. Õppekava läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ - käsitlemisega teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme ning kujundatakse sallivust ja
lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist
humanistlike kõlbeliste normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele võimaluse säilitada oma arvamus.
Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara
kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud
teadmisi.
HINDAMINE
Hinnatakse
lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist
kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja, kirjalikku tekstiloomet;
suulist eneseväljendust, s.o kõnelemis- ja kuulamisoskust.

Hindamisel on soovitatav arvestada järgmist.
Lugemine
Ladus, veatu, selge, õige intonatsiooniga lugemine.
Erisuguste tekstide lugemine: ilukirjandus, õppetekst, aimetekst, sõnumid, teated.
Eakohaste tabelite, skeemide, plaanide lugemine ja nende põhjal ülesannete täitmine.
Tekstis sisalduva informatsiooni mõistmine.
Ülesannete täitmine loetud teksti põhjal: küsimuste esitamine loetu kohta ja küsimustele vastamine, lünkade täitmine jms.
Teksti teema ja peamõtte leidmine (4.-6. klass).
Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade jms leidmine.
Hinne on "5", kui õpilane
loeb õpitud teksti ladusalt, selgelt ja ilmekalt; hääldus hea, kui ka emakeele aktsent on tajutav;
saab aru teksti sisust ja peamõttest;
lahendab teksti põhjal antud ülesanded õigesti.
Hinne on "4", kui õpilane
loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; lugemisel esineb takerdusi;¬ hääldus ei häiri, kui ka tekitab väikesi vääritimõistmisi;
saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi;
täidab teksti põhjal antud ülesanded väheste vigadega.
Hinne on "3", kui õpilane
loeb korralikult, ilmetult, vigadega; hääldus erineb selgesti eesti keele normidest. Arusaamine nõuab kuulajalt erilist tähelepanu.
saab üldjoontes tekstist aru;
täidab loetud tekstil põhinevaid ülesandeid, kuid teeb vigu.
Hinne on "2", kui õpilane
loeb aeglaselt, vigadega, katkendlikult, ilmetult; hääldus on halb;

eelistab endamisi lugemisele häälega lugemist;
saab halvasti tekstist aru;
tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja suuri puudujääke.
Hinne on "'1", kui õpilane
loeb suurte raskustega, veerides;
ei saa loetust aru endamisi ega häälega lugedes;
ei suuda täita tekstil põhinevaid ülesandeid.
Õpetajal on kohustus hindamisel arvestada õpilase individuaalsete eripäradega.
2. Kirjutamine
Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistete ja -reeglite tundmine.
Töö vormistamine, töö puhtus, tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekirja loetavus.
Sõnade, sõnaühendite, lausete ja eakohase teksti eksimusteta ärakirjutamine õpikust, tahvlilt.
Kirjalike keeleülesannete täitmine: lünk-, sobitus-ja valikülesanded, keelenähtuste võrdlemine, näidete leidmine, õpitava keelenditega lausete koostamine
jms.
Kokkuvõtte tegemine kuulatud või loetud teksti põhjal .
Arvamuse kirjutamine loetud teksti kohta (VI klass).
Kutse, kirja, õnnitIuse koostamine.
Loovtöö kirjutamine: vabajutustus, jutustus pildi ja pildiseeria põhjal, fantaasialugu, eseme- või isikukirjeldus jms.

Kontrolltööde hindamisel juhindutakse järgmisest protsendiskaalast:
hinne on "5", kui õpilane sooritas õigesti 90 % - 100% ülesannetest;
hinne on "4", kui õpilane sooritas õigesti 75 % - 89% ülesannetest;
hinne on "3", kui õpilane sooritas õigesti 5 0% - 74% ülesannetest;
hinne on "2", kui õpilane sooritas õigesti 20 % - 49% ülesannetest;

hinne on "1", kui õpilane sooritas õigesti 0 % - 19% ülesannetest.
Antud piirväärtustest 5% üles- või allapoole moodustab piiritsooni, mille puhul õpetaja võib panna kas madalama või kõrgema hinde, arvestades
töö mahtu, ülesannete keerukust, vigade arvu ja liiki.
Tööde hindamisel parandatakse küll ära, kuid ei arvestata hindamisel vigu
veel õppimata reeglite osas;
ebareeglipäraselt kirjutatavates sõnades, kui neid ei ole tunnis spetsiaalselt läbi võetud;
Ühes sõnas või vormis korduvad vead loetakse üheks veaks.
a) Etteütlus
Ühe õppetuuni jooksul kirjutatava sidusa kontrolletteütluse soovitatav sõnade arv 4.klassis - 40-60 sõna, 20 ortogrammi.
Etteütluse teksti valides arvestatakse klassi taset ja ettevalmistuse põhjalikkust. Etteütlus tehakse vaid õpitud materjali põhjal. Etteütlustega ei
tohi liialdada.
Etteütluste hindamine:
Hinne on "5", kui töö on veatu või töös on 1 ortograafiaviga.
Hinne on "4", kui töös on 2-4 ortograafiaviga.
Hinne on "3", kui töös on kuni 5-7 ortograafiaviga.
Hinne on "2", kui töös on kuni 8-10 ortograafiaviga
Hinne on "1", kui töös on üle 10 ortograafiavea
b) Loovtöö
Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmist:
1) töö sisu;
2) lausete terviklikkust ja seostatust;
3) sõnavara;

4) õigekeelsust (õpitud õigekirjajuhiste ulatuses);
Loovtööd hinnates lähtutakse põhimõttest, et 2/3 loovtöö hindest annab töö sisu.
3. Suuline eneseväljendus
•
Eneseväljendamine igapäevastes suhtlusolukordades: palumine, küsimine, keeldumine, selgitamine, vabandamine, tänamine jms.
•
Vestlemine erisuguste kaasvestlejatega suhtlussituatsiooni arvestades.
•
Info edastamine selgelt ja ühemõtteliselt.
•
Kuulamisel eakohastes tekstides sisalduva info mõistmine.
•
Kaasvestleja(te) kuulamine, arvamusega nõustumise ja mittenõustumise väljendamine, vastuväidete esitamine.
•
Oma arvamuse argumenteerimine.
•
Jutustamine sündmusest, loetust ja kuulatust, pildi ja pildiseeria järgi, etteantud teemal.
•
Oma arvamuse avaldamine teksti (nähtud filmi jms) kohta.
•
Oma suhtumise väljendamine nähtuste, inimeste, tegevuste kohta, nende iseloomustamine.
•
Eneseväljendamine dramatiseeringus, rollimängus.
•
Päheõpitud luuletuse mõtestatud esitamine.
•
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine (parasiitkeelendite vältimine, sõnavalik,
mõtte lõpuleviimine).
Hinne on "5", kui õpilane
•
avaldab heas sõnastuses oma arvamust, nõustumist/mittenõustumist kaasvestleja arvamusega ja oskab seda põhjendada;
•
annab loogiliselt edasi kuulatu ja loetu sisu;
•
jutustab ladusalt, kasutades mitmekesist sõnavara;
•
arvestab suhtlusolukorda ja adressaati;
•
väljendub keeleliselt korrektselt ja selgelt, kui ka esineb suulisele kõnele omaseid tavalisi takerdusi.
Hinne on "4", kui õpilane
•
avaldab oma arvamust;
•
oskab edasi anda kuulatu ja loetu põhisisu;
•
jutustab mõningate ebatäpsustega, ülesehitus hüplik, sõnavalik ühekülgne;

•
•

arvestab suhtlusolukorda j a adressaati vähe;
väljendub ladusalt ja mõistetavalt, kuid keeleliselt ebatäpselt.

Hinne on "3", kui õpilane
•
väljendab oma nõustumist või mittenõustumist seda põhjendamata;
•
saab kuulatust või loetust aru üldjoontes;
•
jutustab küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene;
•
ei arvesta suhtlusolukorda ja adressaati;
•
väljendub konarlikult, kuid piisavalt arusaadavalt, paljude keelevigadega.
Hinne on "2", kui õpilane
•
ei suuda väljendada oma arvamust või tal puudub see;
•
saab kuulatust või loetust halvasti aru;
•
suudab loetud või kuulatud teksti põhjal vastata üksikutele põhiküsimustele;
•
väljendub konarlikult, vigaselt, katkendlikult, öeldu jääb arusaamatuks.
Hinne on "1", kui õpilane
•
ei saa aru kuulatavast;
•
ei suuda edasi anda kuulatud või loetud teksti sisu;
•
ei suuda end väljendada ega küsimustele vastata.
ÕPPEMATERJALID
•
•
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ÕPPESISU

4. KLASSI LÕPETAJA ÕPITULEMUSED

ÕPPESISU JA –TEGEVUS

Suuline ja kirjalik suhtlus

Suuline ja kirjalik suhtlus

Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib
saadud sõnumi või juhendite järgi;

Hääliku pikkuste eristamine.

annab lühidalt edasi kuuldu sisu;

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine,
kuuldule hinnangu andmine.

väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja
arusaadavalt koolis, avalikus kohas,
eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes;

Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste
leidmine. Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud teabe rühmitamine
skeemi, märksõnade jm alusel.

esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;

Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, kuuldud
proosa-, luule- ja ainetekstide sisu ümberjutustamine.

väljendab oma arvamust, annab infot edasi
selgelt ja ühemõtteliselt;
leiab koos partneri või rühmaga vastuseid
lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades
sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi;
kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus.

Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Keelekasutus erinevates
suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes,
suulises kõnes ja kirjalikus tekstis.
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate

esitab peast luuletuse või rolliteksti;

käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine,
seisukoha põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. Lisateabe otsimine.

Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv
sõnastamine (sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte lõpuleviimine).
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng.
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine).
Eritüübiliste küsimuste moodustamine (nt intervjuu tegemiseks).

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel.

Teksti vastuvõtt

Teksti vastuvõtt

loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult;
mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi,
kaarti;

Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, häälega
ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad
võtted. Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine.

otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb
endale selgeks nende tähenduse;

Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend,
tabel, skeem, kaart jm). Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires.

vastab teksti põhjal koostatud küsimustele
tekstinäidete või oma sõnadega, koostab
teksti kohta küsimusi;

Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend).
Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, üksiksõnade jm alusel. Enne
lugemist olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine, oma

leiab teksti peamõtte;
kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise
kohta ja tegelasi;
leiab tekstist vajalikku infot;
tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi,
muinasjutu, mõistatuse, vanasõna,
kõnekäänu, kirja;

küsimuste esitamine ning uute teadmiste vastu huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin
teada).
Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht, aeg ja tegelased. Sündmuste
järjekord. Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs.
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele vastamine tekstinäidetega või
oma sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete
tegemine loetu põhjal, märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava,
skeemi/kaardi koostamine. Rollimäng. Dramatiseering.

on läbi lugenud vähemalt neli eakohast
väärtkirjandusteost (raamatut);

Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja loomine,
riimuvate sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine
(meeleolu, laad).

tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja
tegelasi ning kõneleb loetust;

Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine.
Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. Loetud
raamatu sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine
klassikaaslastele. Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu
andmine ja raamatust lühikokkuvõtte tegemine.
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut kasutades.
Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend, vanasõna, kõnekäänd,
kiri
Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest,
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud.

Tekstiloome

Tekstiloome

jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud
sündmusest;
jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult
kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja
küsimuste toel;

Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, loov,
valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. Aheljutustamine.
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.

kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit,
inimest;

Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine.
Iseloomulike tunnuste esitamine.

kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus
käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste
vastavalt kirjutamise eesmärgile,
funktsioonile ja adressaadile;

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt.
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid.

Jutustus pildi või pildiseeria põhjal, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel,
kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a
fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid (juhend, nimekiri, retsept,
ümberjutustusi) küsimuste, pildi, pildiseeria, e-kiri, teade), ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus, reklaam,
märksõnaskeemi või kava toel;
arvamuslugu).
teeb oma tekstiga tööd;

Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või mõtteskeem,
tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.

Õigekeelsus ja keelehoole

Õigekeelsus ja keelehoole

märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja

ülipikki täis- ja kaashäälikuid;

Üldteemad

märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit;

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.

kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja
võõrsõnade algusse;

Häälikuõpetus ja õigekiri

pöörab tegusõnu olevikus;
moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja
minevikku;
poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);
kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui
kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile,
funktsioonile ja suhtluspartnerile, jälgib
oma tekstis õpitud ortograafiareegleid;
kirjutab suure algustähega isiku ja
kohanimed ja väike algustähega
õppeainete, kuude, nädalapäevade,
ilmakaarte nimetused;
tunneb ära liitsõna;
leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes
õpitud keelendite piires; parandab leitud
vead sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase
ja/või õpetaja abiga.
kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat

Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud.
Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend.
Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (nt jalgsi, kärbsed). h õigekiri.
i ja j õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga.
Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).
Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri.
Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused.
Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite
ulatuses (40–60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine.
Sõnavaraõpetus
Sünonüümid. Antonüümid.
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhisõna, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna
erinevused.
Vormiõpetus
Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine.

teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi).

Tegusõna pööramine ainsuses ja mitmuses.
Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsõnade
õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine.
Lauseõpetus
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid.
Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause.

