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1. Üldalused
1.1. Ainevaldkonna kirjeldus
Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja kirjas on inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse
arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldusi. Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Ainevaldkonna õppeained
toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. Ainevaldkonna õppeainetes omandatakse
keele- ja kirjandusteadmisi ning erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest
teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja. Ainevaldkonna õppeained toetavad ka õpilase identiteedi ja enesetunnetuse
kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.
1.–4. klassini on eesti keel õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine,
õigekeelsus) nii teabe- ja tarbetekstide kui ka kirjandustekstide lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel. Alates 5. klassist on eesti keel ja
kirjandus eri õppeained, mida seob tekstikeskne käsitlusviis ning keeleliste osaoskuste arendamine. Kirjandusõpetus taotleb küll eeskätt õpilaste
kirjandushuvi ja lugejavõimete kujunemist ning kõlbelis-emotsionaalset arengut kirjandusteoste lugemise ja mõtestamise toel, kuid
kirjandustundides vaadeldakse ka ilukirjanduskeele eripära ning arendatakse õpilaste suulist ja kirjalikku väljendusoskust.
Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii suulisi kui ka kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti
pildilise, graafilise ning teiste tekstiliikide kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste õppeainete õppimiseks
vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus oma mõtteid väljendada.
Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse kaudu. Eesti keelt ja kirjandust õppides omandab
õpilane keelelise suhtluse oskused ja vilumused, õpib oma mõtteid ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima ning kogutud teavet
üldistama. Kirjanduse lugemine ja käsitlemine tundides avardab õpilase kultuuri- ja elukogemusi, rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi
ning lugejavõimete ja isiksuse arengut.
Ainevaldkonna õppeained tervikuna toetavad õpilaste keelepädevuse ja kommunikatiivsete oskuste kujunemist ning esteetilist, kultuurilist ja
sotsiaalset arengut.

1.2. Eesti keele ja kirjanduse maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse eesti keelt järgmises mahus:

● 1. klassis 6 tundi nädalas
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● 2. klassis 7 tundi nädalas
● 3. klassis 6 tundi nädalas
● 4. klassis 6 tundi nädalas
● 5. klassis 5 tundi nädalas
● 6. klassis 3 tundi nädalas

Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse kirjandust järgmises mahus:
● 5. klassis 2 tundi nädalas
● 6. klassis 2 tundi nädalas

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused

Õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnal väga oluline koht, arvestades kirjanduse kui kunstiaine spetsiifikat.
Kirjandusõpetuses on peamine rõhk kõlbeliste ja esteetilisemotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste kujunemisel loetavate ilukirjandus-
ja aimetekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keelt kui rahvuskultuuri kandjat, keeleoskust kui inimese identiteedi
tähtsat osa. Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. Õpilased
oskavad kasutada uuenevat digitehnoloogiat nii õppimisel, kodanikuna suheldes kui kogukondades suheldes, leida ja säilitada digivahendite abil
infot; osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; olla teadlik digikeskkonna ohtudest.

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri
allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.

Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse ja kodanikupädevuse ning suhtluspädevuse kujunemist, avardades õpilase maailmapilti ja
ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist ning sobiva
käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.

Enesemääratluspädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja kirjandustekstidest kui ka õpilaste
igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka
loovtöödes.
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Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse, samuti ka digipädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste
omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri allikatest; oskust kasutada probleemilahenduseks
sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades, osaleda digitaalses sisuloomes.

1.5. Eesti keele ja kirjanduse lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega

Võõrkeeled 

Eesti keele õppeaines arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendus- ning arutlusoskust, oskust luua tekste ning
neist aru saada. Eesti keele tundides õpitud mõisted ja võõrsõnad toetavad võõrkeele omandamist. Maailmakirjanduse
autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste
lugemine ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja kultuuri ning ka kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.

Matemaatika
Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade
õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist.

Kunstiained

Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose analüüs seostatuna illustratsioonide
vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. Reklaami käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete
ja auditiivsete komponentide eritlemist ja analüüsi. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga
soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja
muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitus.

Loodusained

Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust ja tööd tekstiga. Kohanimede ning
loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja kinnistatakse keele- ja kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe-
ning ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised
soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad seeläbi
emotsionaalset mõju lugejale.

Sotsiaalained

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja
inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse  silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja
kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Sotsiaalainete
õppimise käigus omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimese staatusest ühiskonnas
toetavad kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide ja inimsuhete mõistmist. Keeletundides õpitakse riikide,
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ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse tundides kinnistatakse konkreetsete näidete varal. 

Kehaline
kasvatus

Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. Plakateid ja esitlusi koostades kujundatakse tervist
väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes propageeritakse tervislikku eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi
mängida mitmesuguseid elulisi olukordi. 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalused
Eesti keele õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas
valdkonna õppeainete eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.

● Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus-
ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Arendatakse suutlikkust kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja
asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku
sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi oskusi ja teadmisi ning õpilast suunatakse kasutama
eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase haridustee ja tööelu planeerimisel. Õppetegevus võimaldab töömaailmaga ka vahetult kokku
puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse, ainevaldkonnaga seotud ametite tutvustus). Kujundatakse oskust koostada õpingute jätkamiseks
ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente. Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid
protsesse ja arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu.

● Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus. Teemakohaste tekstide varal, probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja
kirjalike arutluste kaudu toetatakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks ning tervist ja
turvalisust väärtustavateks inimesteks.

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama ühiskonna probleeme ja neile lahendusi
otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset ellusuhtumist.

● Kultuuriline identiteet. Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes arusaam endast, teadmine oma juurtest,
eesti keele erikujudest (nt Mulgi, Võru, Setu, Kihnu murre). Emakeele ja kirjanduse väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja
oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus inimkonna kultuurilisest
ühisosast.
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● Teabekeskkond. Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja kasutamine on nii keele- ja
õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks.

● Tehnoloogia ja innovatsioon. Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna võimalusi, õpilasi suunatakse
alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.

● Väärtused ja kõlblus. Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal

kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke

väärtusi. Tekstide analüüsi abil kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine

Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaines seatud eesmärkidest, taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning
toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja põhiteemadega;

2. taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja jaotub õppeaasta jooksul ühtlaselt, nii et jääb piisavalt aega ka
puhkuseks ja huvitegevuseks;

3. võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada nende kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks
õppijateks;

4. arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad
sobiva pingutusega õppida;

5. kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6. kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, arutelu, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine,

omaloomingu esitamine jne);
7. laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, raamatukogu, ettevõtted, loodus jne);
8. rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja

kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised kirjanike ja tõlkijatega, loomekonkursid, konkurssideks valmistumine, projektõpe jne),
pidades oluliseks sotsiaalse kompetentsuse saavutamist;

9. arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid.
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Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis toimub õppetöö peamiselt klassiruumides. Eesti keele ja Kirjanduse õppimise toetamiseks korraldatakse erinevaid
üritusi: Emakeele nädal, ettelugemine, kohtumised kirjanikega vms. Lisaks käivad klassid aktiivselt teatris ja toetatakse klassivälise kirjanduse
lugemist.

1.8. Hindamise alused
Õpitulemused on kindlaks määratud kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused õpetamise eesmärkidena ja õpitulemused osaoskuste
raames. Hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sealhulgas esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste
vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele; õpilaste individuaalseid iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse
vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hoiakutele (nt huvitatus, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine,
kokkulepitud reeglite järgimine) antakse hinnanguid.
Hindamise kriteeriumid ja viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas.
Eesti keele õppimise tulemusi kokkuvõtva hindamise vormiks võib olla kompleksne töö.

I kooliastmes 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.

II kooliastmes hinnatakse õpilase:
1. suulist ja kirjalikku suhtlust,
2. tekstide vastuvõttu,
3. tekstiloomet,
4. tekstide õigekeelsust.

Kirjanduse õppimise tulemusi hinnatakse eesti keele õppest eraldi alates 5. klassist. II kooliastmes hinnatakse:
1. teoste lugemist ning tutvustamist,
2. jutustamist,
3. tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,
4. teksti esitust ja omaloomingut.
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1.9. Füüsiline õppekeskkond
Kool korraldab keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:

1. klassis, kus saab mööblit ümber paigutada liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud) ning rühmatööks;
2. kooli raamatukogus ning väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatule.

Kool võimaldab:
1. klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni;
2. kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi (arvutiklass; tahvelarvutid) ning õppematerjale ja -vahendeid, sealhulgas

veebisõnaraamatuid;
3. kasutada hästivarustatud raamatukogu.

2. Eesti keele ainekavad
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1. omandab põhiteadmised eesti keelest kui soome-ugri keelest ja eesti keele õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja

avalikus elus ning edasiõppimisel;
2. mõistab keele tähtsust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina, arendab keeleoskust, arvestades kultuuris välja kujunenud

keelekasutustavasid;
3. õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja

internetis pakutavat teavet, sh ainevaldkonnaga seotud elukutsete ja edasiõppimisvõimaluste infot;
4. loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult;
5. õpib tundma eri tekstiliike ning märkama nende kasutusvõimalusi ja seoseid isikliku ja tööeluga;
6. arendab kriitilist mõtlemist, oskust arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike tekstide alusel iseseisvalt järeldusi teha;
7. kasutab oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks sõna- ja käsiraamatuid ning internetiallikaid;
8. tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja identiteedi olulise osana ning kujuneb teadlikuks keelekasutajaks;
9. väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub lugupidamisega teiste rahvaste keelde ja kultuuri;
10. suhtub tolerantselt eesti keele võõrkeelena kasutamisse ja toetab teise emakeelega kaaslaste eesti keele omandamist.
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2.2. Eesti keele I kooliastme ainekava

2.2.1. Õppeaine kirjeldus
1.– 4. klassis on eesti keel kirjandusega lõimitud õppeaine, milles taotletakse nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Alates 5. klassist on
eesti keel ja kirjandus eraldi, kuid tugevasti lõimitud õppeained, arendades eri liiki tekstide kaudu sihipärase lugemise, suulise keelekasutuse ja
kirjutamise oskust.

I kooliastmes kujundatakse õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes õppevaldkonnas: suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), lugemine ja
kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab eneseväljendust argiolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist ja edasiandmist. Lugemise
õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel. Kirjutamise õpetusega kujundatakse õigekirjaoskus õpitud keelendite
piires ja suutlikkus end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada.

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel ning internetikeskkonnas kahekesi või
mitmekesi suhelda, tekste kokku võtta ja vahendada.

2.2.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

3. klassi lõpetaja:

1. mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid;
2. kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga;
3. oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada ning märkab erinevusi ja sarnasusi;
4. kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda;
5. jutustab endast ja lähiümbruses toimunust;
6. kuulab mõtestatult eakohast teksti;
7. loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt ja õigesti ning saab sellest aru, mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti;
8. loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;
9. kirjutab õpitud keelendite piires õigesti;
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10. jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava abil;
11. töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel.

2.2.3. Õppemaht
I klassis – 7 tundi nädalas
II klassis – 7 tundi nädalas
III klassis – 6 tundi nädalas

2.2.4. Õppevara
I klass
Õ.Ints, K.Vainola, E.Sildre “Jutulinna aabits”. Tallinn: Maurus.
Õ.Ints, E.Sildre “Jutulinna aabitsa töövihik”. Tallinn: Maurus.
H.Prii, M.Kabel “Villemi kirjavihik”. Tallinn: Maurus.
Õ.Ints, K.Vainola, E.Sildre “Jutulinna lugemik”. Tallinn: Maurus.
Õ.Ints, E.Sildre “Jutulinna lugemiku töövihik”. Tallinn: Maurus.

II klass
K.Vainola, E.Sildre „Lugemik. Eesti keele õpik 2.klassile“ (osad I ja II). Tallinn: Maurus.
K.Kivisikk, K.Vainola, E.Sildre „Eesti keele töövihik“ (osad I ja II). Tallinn: Maurus.

III klass
K.Vainola, K.Kivisikk, H.Prii, E.Sildre „Eesti keele õpik 3.klassile“ (osad I ja II). Tallinn: Maurus.
K.Kivisikk, H.Prii, K.Vainola, E.Sildre “Eesti keele töövihik” (osad I ja II). Tallinna: Maurus.

2.2.6. Õppesisu I kooliastmes
 1. klass                                                         

Teema, õppesisu, mõisted Õpitulemused IKT, praktilised tööd
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SUULINE KEELEKASUTUS
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.

Õpilane:
● 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.

* Korrektset keelekasutust
jälgitakse kõikide õppeainete
tundides.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse
kõikide tundide ilmestamiseks,
reeglite selgitamiseks, näidete
toomiseks.
* Loetud raamatute tutvustamine.
* Luuletuste esitamine.
* E. Enno etluskonkursil
osalemine.
* Erinevad esinejad,
teatrietendused, filmid.
* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine
kirjanikuga.
* Raamatukogutunnid koolis ja
Haapsalu raamatukogudes.

Kasutatav keskkond:
* web.seesaw.me
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LUGEMINE
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.
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.
Huvipakkuva raamatu täiskasvanu abiga raamatukogust leidmine.

Õpilane:
● tunneb häälik-tähelist vastavust,

loeb õpitud teksti enam-vähem
ladusalt, lausehaaval üksiku
peatusega raskema sõna ees
oma 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 …), avaldab
loetu põhjal oma arvamust.

* Kohustusliku kirjanduse
lugemine.
* Raamatukogumängud.
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* wordwall.net
* learningapps.org
* kahoot.it
* taskutark.ee
* quizizz.com
* YouTube.com
* quizlet.com
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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.
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).

Õpilane:
● kasutab õigeid kirjutamisvõtteid,

teab, kuidas väikesi ja suuri
kirjatähti kirjutatakse ning sõnas
õigesti seostatakse;

● 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

2-silbilisi) sõnu ja lauseid;
● teab, et lause lõpeb punktiga;
● teab, et lause alguses, inimeste,

loomade, oma kodukoha nimes
kasutatakse suurt algustähte;

● kirjutab õigesti oma nime.

* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka
keelevead,  et õpilasel kujuneks
harjumus kasutada korrektset
keelt.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja
jutukeste kirjutamine.
* Mõistekaartide, skeemide
koostamine erinevates
õppeainetes.

Õpitava harjutamine järgnevates
keskkondades:
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* teachermade.com
* YouTube.com
* quizlet.com

1. klassis käsitletavad teosed

1. Astrid Lindgren “Pipi Pikksukk”  (Pipi on asjade otsija)
2. Katri Kirkkopelto “Molli”
3. Drew Daywalt “Rasvakriitide mäss”
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4. Ellen Niit “Onu Ööbik Öösorri tänavast” (Kuidas onu Ööbik jäätist sööb)
5. Jaan Rannap “Jänesepoeg Juss ja karupoeg Kusti” (Karupoeg Kusti päevaplaan)
6. Eno Raud “Kuidas peab hüüdma?”   (Kes on kassipoeg)
7. Kristiina Kass “Petra lood”   (Issiga kelgutamas)
8. Aino Pervik “Paula õpib emakeelt”   (Maailmas on palju keeli)

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal õpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks teisi
teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse huvides
siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.

 2. klass                                                         
Teema,õppesisu, mõisted Õpitulemused IKT, praktilised tööd

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 oma arvamuse avaldamine ühe aspekti kaupa
(õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte toetajana).
Kõnelemine
Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks.
Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, arvamuse avaldamine
tegelaste ja sisu kohta.
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused.
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus.

Õpilane:
● 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;

● väljendab arusaadavalt oma
soove ja kogemusi väikeses ja

* Korrektset keelekasutust
jälgitakse kõikide õppeainete
tundides.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse
kõikide tundide ilmestamiseks,
reeglite selgitamiseks, näidete
toomiseks.
* Loetud raamatute tutvustamine.
* Luuletuste esitamine.
* E. Enno etluskonkursil osalemine.
* Erinevad esinejad,
teatrietendused, filmid.
* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine
kirjanikuga.
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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.

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;

* Raamatukogutunnid koolis ja
Haapsalu raamatukogudes.

Kasutatav keskkond:
* web.seesaw.me
* YouTube.com

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 sõnade jms leidmine.

Õpilane:
● 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;

* Kohustusliku kirjanduse
lugemine.
* Raamatukogumängud.
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* wordwall.net
* learningapps.org
* kahoot.it
* taskutark.ee
* quizizz.com
* YouTube.com
* quizlet.com
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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.

● tunneb ära jutu, luuletuse,
mõistatuse, 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.

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
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

Õpilane:
● 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;

* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka
keelevead,  et õpilasel kujuneks
harjumus kasutada korrektset
keelt.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja
jutukeste kirjutamine.
* Mõistekaartide, skeemide
koostamine erinevates
õppeainetes.

Õpitava harjutamine järgnevates
keskkondades:
* quizizz.com
* kahoot.com
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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.

● eristab häälikut, tähte, täis- ja
kaashäälikut, silpi, sõna, lauset,
täishäälikuühendit;

● 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
(20–25sõna lihtlausetena).

* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* teachermade.com
* YouTube.com
* quizlet.com

2.klassis käsitletavad teosed

1. „Petra lood“ Kristiina Kass
2. „Metsaelu aabits“ Kätlin Vainola
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3. „Teistmoodi printsessi lood“ Piret Raud
4. „Unenäod kristallkohvris“ Kalju Kangur
5. „Sirli, Siim ja saladused“ Andrus Kivirähk
6. „Klaabu“  Jaan Rannap
7. „Sookoll ja sisalik“  Aino Pervik
8. „Tere, kuidas läheb? 14 kirja metsast“  Selemonas Paltanavicius
9. „Kuidas meil asjad käivad“  Anti Saar
10. „Piia Präänik kolib sisse“  Kairi Look
11. „Kui ma oleksin vanaisa“ Indrek Koff
12. „Bullerby lapsed“  Astrid Lindgren
13. „Loomade talvekorter“ Eesti muinasjutt
14. „Vares Villemi jõulud“  Henno Käo
15. „Okasroosike“ J. ja W. Grimm
16. Sari "Paula elu"  Aino Pervik
17. „Karneval ja kartulisalat“  Andrus Kivirähk
18. „Natuke napakad lood“  Piret Raud
19. „Meie suured tegijad“ Eesti lapse raamat Lauri Vahtre
20. „Kati ja teised“  Haldi Normet Saarna
21. „Presidendilood“  Aino Pervik
22. „Onu Ööbik Öösorri tänavalt“  Ellen Niit
23. „Pannkook“  August Kitzberg
24. „Kuidas peab hüüdma?“  Eno Raud
25. „Vana aja lood“ Tiia Toomet
26. „Karu maja“  Eno Raud
27. „Väike ja tugev“  Ulf Stark
28. „Tere, Nööp“  Kertu Soans
29. „Naljatilgad lähevad laulupeole“ Leelo Tungal
30. „Tobias ja teine B“ Piret Raud

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal õpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks teisi
teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse huvides
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siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.

 3. klass                                                         
Teema,õppesisu, mõisted Õpitulemused IKT, praktilised tööd

SUULINE KEELEKASUTUS
Kuulamine
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk sulghääliku pikkusel.
Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine.
Kaaslase ja õpetaja juhtnööride kuulamine ning nende järgi toimimine.
Ettelugemise kuulamine ja hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus,pausid ja
intonatsioon). Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine.
Etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsama skeemi koostamine.
Kuuldu (muinasjutt, lühijutt, 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
tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni esiletoomine dramatiseeringus jm esituses.
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine,vabandust
palumise, tänamise) valik suhtlemisel. Kõnetus- ja viisakusväljendid. 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.
Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine.
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja
etteantud teema põhjal; aheljutustamine.

Õpilane:
● 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;

● 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

* Korrektset keelekasutust
jälgitakse kõikide õppeainete
tundides.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse
kõikide tundide ilmestamiseks,
reeglite selgitamiseks, näidete
toomiseks.
* Loetud raamatute tutvustamine.
* Luuletuste esitamine.
* E. Enno etluskonkursil osalemine.
* Erinevad esinejad,
teatrietendused, filmid.
* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine
kirjanikuga.
* Raamatukogutunnid koolis ja
Haapsalu raamatukogudes.

Kasutatav keskkond:
* web.seesaw.me



ULA eesti keele ja kirjanduse ainekava

Sündmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli
abil. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude
väljendamiseks.
Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas esitamine.
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel.

küsimuste toel; mõtleb jutule
alguse ja lõpu;

● leiab väljendamiseks lähedase ja
vastandtähendusega sõnu;

● esitab luuletust peast.

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 (kutse,
õnnitluse, saatekava, tööjuhendi, raamatu sisukorra, sõnastiku, teate, eeskirja,
õpikuteksti, 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 küsimustele vastamine.
Loole alguse ja lõpu mõtlemine.

Õpilane:
● 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, 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;

* Kohustusliku kirjanduse
lugemine.
* Raamatukogumängud.
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* wordwall.net
* learningapps.org
* kahoot.it
* taskutark.ee
* quizizz.com
* YouTube.com
* quizlet.com
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Teksti teema ja peamõtte sõnastamine, tegelaste iseloomustamine.
Luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine.
Riimuvate sõnade leidmine.
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid
arvestades.
Loetud raamatust jutustamine, hinnangu andmine ja raamatust
lühikokkuvõtte tegemine.
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt.
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). Kirjutatu kontrollimine õpiku ja
sõnastiku järgi. Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine.
Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse 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.

● kasutab kirjutades õigeid
tähekujusid ja -seoseid,
kirjutab loetava käekirjaga;

● kirjutab tahvlilt ja õpikust
õigesti ära; paigutab teksti
korrektselt paberile,
vormistab
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

* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka
keelevead,  et õpilasel kujuneks
harjumus kasutada korrektset keelt.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja
jutukeste kirjutamine.
* Mõistekaartide, skeemide
koostamine erinevates
õppeainetes.
* e-kirja kirjutamine.

Õpitava harjutamine järgnevates
keskkondades:
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
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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 ase- ja küsisõnad (ma, sa,
ta, me, te, nad, kes, kas, kus).

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 sõna);

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

* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* teachermade.com
* YouTube.com
* quizlet.com
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3.klassis käsitletavad teosed

1. „Onu Ööbik Öösorri tänavast“ Ellen Niit
2. „Kõik mu sugulased“ Piret Raud
3. „Halb tüdruk on jumala hea olla“ Kätlin Kaldmaa
4. „Kristiina, see keskmine“ Leelo Tungal
5. „Hull Teadlane. Vastused laste igasugustele küsimustele“ Mihkel Truman
6. „Ville“ Kätlin Vainola
7. „Kolm külma“ Eesti muinasjutt
8. „Volli kasvab suureks“ Ilmar Tomusk
9. „Urbo ja Turbo jõulud“ Hannele Huovi
10. „Virmalised“ Eesti rahva muinasjutt  August Jakobsoni järgi
11. „Vana aja koolilood“ Tiia Toomet
12. „Vilguoru Tonje“ Maria Parr
13. „Kõik Winn-Dixie pärast“ Kate DiCamillo
14. „Kaka ja kevad“ Andrus Kivirähk
15. „Hea eit ja õel eit“ August Jakobson
16. „Nõianeiu Nöbinina“ Kristiina Kass
17. „Karneval ja kartulisalat“ Andrus Kivirähk
18. „Professor Must“ Mika Keränen
19. „Viplala lood“ Annie M.G. Schmidt
20. „Katariina ja herned“ Kadri Hinrikus
21. „Natuke napakad lood“ Piret Raud
22. „Vahvlist südamed“ Maria Parr

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal õpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks teisi

teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse huvides

siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.
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2.3. Eesti keele II kooliastme ainekava

2.3.1. Õppeaine kirjeldus

II ja III kooliastmes kujundatakse õpilaste teadmisi ja oskusi neljas õppevaldkonnas: suuline ja kirjalik suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome ning
õigekeelsus ja keelehoole.

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel ning internetikeskkonnas kahekesi või
mitmekesi suhelda, tekste kokku võtta ja vahendada.

Teksti vastuvõtu õpetuses kujundatakse oskust tekste valida ja leida, eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata, teadvustatakse kuulamis- ja
lugemisstrateegiaid ning süvendatakse võimet teksti paremini mõista ning tekstile reageerida.
Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljendusoskust, mille puhul inimene tajub olukorda ja adressaati
ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile omases vormis väljendada ning edastada.

Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest. Õpilastes arendatakse oskust tänapäeva eesti
kirjakeelt teadlikult kasutada, kujundatakse arusaamist keele arengust ja muutumisest, omandatakse teadmisi eesti kirjakeele ja murrete
stiilirikkuse ning kirjavara mitmekülgsuse kohta.

2.3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:

1. tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi;
2. oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult;
3. oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada;
4. tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt;
5. suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmärgistatult;
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6. tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
7. oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid.

2.3.3. Õppemaht
IV klassis – 6 tundi nädalas
V klassis – 5 tundi nädalas
VI klassis – 3 tundi nädalas

2.3.4. Õppevara
IV klass
K.Sarapuu, L.Piits, K.Orgla, K.Lepp, J.Urmet, L.Vanamölder “Eesti keele õpik 4.klassile” (I ja II osa). Tallinn: Avita.
K.Lepp, K.Orgla, L.Piits, K.Sarapuu, L.Vanamölder “Eesti keele töövihik 4.klassile (I ja II osa). Tallinn: Avita.

V klass
L.Piits, K.Sarapuu, T.Varul “Eesti keele õpik”. Tallinn: Avita.
L.Piits, K.Sarapuu, T.Varul “Eesti keele töövihik” (I ja II osa). Tallinn: Avita

VI klass
L.Piits, T.Varul “Eesti keele õpik”. Tallinn: Avita.
L.Piits, T.Varul “Eesti keele töövihik” (I ja II osa). Tallinn: Avita.
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2.3.5. Õppesisu II kooliastmes
4. klass

Teema, õppesisu, mõisted Õpitulemused IKT, praktilised tööd
SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS

Hääliku pikkuste eristamine.

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine.

Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine.

Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete

ja seoste leidmine.

Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine.

Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, märksõnade jm alusel.

Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms).

Lavastuse, kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide sisu

ümberjutustamine.

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 käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse

avaldamine, seisukoha põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine.

Lisateabe otsimine.

Õpilane:
● kuulab mõtestatult eakohast

teksti, toimib saadud sõnumi või
juhendite järgi;

● annab lühidalt edasi kuuldu sisu;
● väljendab end suhtlusolukordades

selgelt ja arusaadavalt koolis,
avalikus kohas, eakaaslastega,
täiskasvanutega suheldes;

● esitab kuuldu ja nähtu kohta
küsimusi;

● 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;

● esitab peast luuletuse või
rolliteksti.

* Korrektset keelekasutust jälgitakse
kõikide õppeainete tundides.
* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka keelevead,  et
õpilasel kujuneks harjumus kasutada
korrektset keelt.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse
kõikide tundide ilmestamiseks, reeglite
selgitamiseks, näidete toomiseks.
* Kohustusliku kirjanduse lugemine.
* Loetud raamatute tutvustamine.
* Google drive keskkonda esitluse
tegemine.
* Luuletuste esitamine.
* E. Enno etluskonkursil osalemine.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja jutukeste
kirjutamine.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Mõistekaartide, skeemide koostamine
erinevates õppeainetes.
* e-kirja kirjutamine.
* Erinevad esinejad, teatrietendused,
filmid.
* I-III klassile mälumängu küsimuste
koostamine ja mälumängu läbiviimine.
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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.

* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine kirjanikuga.
* Raamatukogutunnid koolis ja Haapsalu
raamatukogudes.
* Raamatukogumängud.
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* drive.google.com
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* eis.ekk.edu.ee
* YouTube.com
* quizlet.com

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

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel,

skeem, kaart jm).

Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires.

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 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.

Õpilane:
● loeb eakohast teksti ladusalt ja

mõtestatult;
● mõistab lihtsat plaani, tabelit,

diagrammi, kaarti;
● otsib teavet tundmatute sõnade

kohta, teeb endale selgeks nende
tähenduse;

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

● leiab teksti peamõtte;
● kirjeldab teksti põhjal sündmuste

toimumise kohta ja tegelasi;
● leiab tekstist vajalikku infot;
● on läbi lugenud vähemalt neli

eakohast raamatut;
● tutvustab loetud kirjandusteose sisu

ja tegelasi ning kõneleb loetust;
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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.

Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja

loomine, riimuvate sõnade toel värsside loomine.

Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine  (meeleolu, laad).

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.

● tunneb ära jutustuse, luuletuse,
näidendi, muinasjutu, mõistatuse,
vanasõna, kõnekäänu, kirja.

TEKSTILOOME
Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane,

kokkuvõtlik, loov, valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja

küsimuste toel.

Õpilane:
● jutustab tekstilähedaselt,

kokkuvõtlikult kavapunktide järgi,
märksõnaskeemi ja küsimuste toel;
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Aheljutustamine.

Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega.

Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine.

Eseme, olendi, inimese kirjeldamine.

Iseloomulike tunnuste esitamine.

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,  fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid (juhend,

nimekiri, retsept,       e-kiri, teade), ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu,

pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu).

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

● jutustab ja kirjutab loetust ning
läbielatud sündmusest;

● kirjeldab eesmärgipäraselt eset,
olendit, inimest;

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

● kirjutab eakohase pikkusega loovtöid
(k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi,
pildiseeria, märksõnaskeemi või kava
toel;

● teeb oma tekstiga tööd.

ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE
Üldteemad

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.

Häälikuõpetus ja õigekiri

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.

Õpilane:
● märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja

ülipikki täis- ja kaashäälikuid;
● märgib sõnades õigesti

kaashäälikuühendit;
● kirjutab sulghääliku omandatud oma-

ja võõrsõnade algusse;
● poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);
● tunneb ära liitsõna;
● kirjutab suure algustähega isiku ja

kohanimed ja väike algustähega
õppeainete, kuude, nädalapäevade,
ilmakaarte nimetused;
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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. 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.

● kasutab õpitud keelendeid nii kõnes
kui kirjas vastavalt suhtlemise
eesmärgile,funktsioonile ja
suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis
õpitud ortograafiareegleid;

● pöörab tegusõnu olevikus;
● moodustab ainsust ja mitmust,

olevikku ja minevikku;
● leiab vead enda ja kaaslaste

kirjutistes õpitud keelendite piires;
● parandab leitud vead sõnaraamatu,

kaaslase ja/või õpetaja abiga;
● kirjutab etteütlemise järgi sisult

tuttavat teksti.

4.klassis käsitletavad teosed

1. Jüri Parijõgi “Kui isa kinkis raamatuid”
2. Louis Sachar “Pahupidikooli isemoodi lood” I-III osa ja   “Augud”
3. Reeli Reinaus “Täiesti tavaline perekond”
4. Grigori Oster “Õuduste kool”
5. Mika Keranen “Varastatud oranž jalgratas” ja  “Peidetud hõbedane aardelaegas”
6. Aino Pervik “Ühes väikses veidras linnas”
7. Stephen Hawking “Georg ja universumi salavõti”
8. Markus Saksatamm “Külaline Okidoki planeedilt”
9. Heljo Rammo “Passita täismees”
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10. Ilmar Tomusk “Vend Johannes”
11. Roald Dahl “Matilda”
12. Juhan Saar “Metsa taga ei ole mets”
13. Alan Alekxander Milne “Karupoeg Puhh”
14. Lemony Snicket “Ahastav algus”, “Roomajate ruum”,  “Avar aken”
15. Siiri Laidla “Raamatukogunõid Rosaalie”
16. Kalju Saaber “Lepatriinu asfaldil”
17. Astrid Reinla “Teofrastus”
18. Wimberg “Buratino tegutseb jälle”
19. Piret Raud “Tobias ja teine B”
20. Piret Raud “Printsess Luluu ja härra Kere”
21. Piret Raud “ Sanna ja salakütid”
22. Piret Raud “Ernesto küülikud”
23. Sven Nordqvist Pettsoni-Finduse lood “Pettsoni jõulud”
24. Astrid Lindgren “Rasmus, Pontus ja Lontu”
25. Jaak Kõdar “Kriimureinulised lood”
26. Hille Karm “Väike vahva vanaema”
27. Gianni Rodar “Telefonilood”
28. Gianni Rodar “Cipollino seiklused”
29. Elar Kuus “Kui vanaisa poisike oli”
30. Clive Staples Lewis “Narnia kroonikad”, “Imetegija õepoeg”, “Lõvi, nõid ja riidekapp”
31. Eleanor  Farjeon “Väike raamatutuba”
32. Voldemar Miller “Merehundi jutud”
33. Kertu Soans  “Kruubi-Ruudi”
34. Pamela Lyndon Travers “Mary Poppins”
35. Contra “Presidendi suur saladus”
36. Andrus Kivirähk “Kaka ja kevad”, “Kaelkirjak” ja “Sirli, Siim ja saladused”
37. Aapeli “Vinski lood”
38. Kristiina Kass “Samueli võlupadi”
39. Eno Raud “Roostevaba Mõõk”
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40. Toon Tellengen “Minu isa”
41. August Jakobson “Ööbik ja vaskuss”, “Puujalaga katk”, “Suur onu ja väike vennapoeg”
42. Vaclav Ctvtek “Rumcajs”
43. Oliver Melano “Kuninga kartograaf”
44. Joonas Sildre “Maailma naba”

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal õpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks teisi
teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse huvides
siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.

5. klass
Teema, õppesisu, mõisted Õpitulemused IKT, praktilised tööd

TEKSTI VASTUVÕTT
Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted.

Tööjuhendi lugemine.

Kava, mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid.

Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel,

skeem, kaart).

Kokkuvõte konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus).

Kuuldu konspekteerimine.
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku

teabe leidmine.

Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) põhjal lihtsamate
järelduste tegemine, seoste leidmine.

Õpilane:
● valib juhendamise toel suhtluskanali;
● leiab koos partneri või rühmaga

vastuseid lihtsamatele
probleemülesannetele, kasutades
sobivalt kas suulist või kirjalikku
keelevormi;

● esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi
ning annab hinnanguid.

* Korrektset keelekasutust jälgitakse
kõikide õppeainete tundides.
* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka keelevead,  et
õpilasel kujuneks harjumus kasutada
korrektset keelt.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse
kõikide tundide ilmestamiseks, reeglite
selgitamiseks, näidete toomiseks.
* Google drive keskkonda esitluse
tegemine.
* Mõistekaartide, skeemide koostamine
erinevates õppeainetes.
* e-kirja kirjutamine.
* Ühiskirjutamine Google Docs
keskkonnas, vormistamine,
illustreerimine, jagamine.

TEKSTILOOME
Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline.

Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka

suuliselt.

Õpilane:
● loeb ja kuulab isiklikust huvist ning

õppimise eesmärkidel nii
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* Emakeelenädala õpitubades osalemine
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* drive.google.com
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* eis.ekk.edu.ee
* YouTube.com
* quizlet.com

Lühiettekande esitamine.

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine.

Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi,

inimese kirjeldamine.

Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine.

Jutustamine.

Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine.

Jutustuse ülesehitus.

Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis.

Sidus lausestus.

Otsekõne jutustuses.

Minavormis jutustamine.

Arutlemine.
Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses.
Põhjuse ja tagajärje eristamine.

huvivaldkondade kui ka õpi- ja
elutarbelisi tekste;

● rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel
ja kuulamisel eri viise ja võimalusi;

● valib juhendamise toel oma
lugemisvara.

ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE
Üldteemad

Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.

Sugulaskeeled ja sugulasrahvad.

Häälikuõpetus ja õigekiri

Tähestik. Täis-ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja

helitud häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend.

Kaashäälikuühendi õigekiri.

Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).

Sõnavaraõpetus

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund.

Liitsõna ja liitega sõna erinevused.

Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine

sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka veebivariandist).

Õpilane:

● tunneb eesti keele häälikusüsteemi,

● järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud

põhireegleid;

● moodustab ja kirjavahemärgistab

lihtlauseid, sh koondlauseid;

● rakendab omandatud keeleteadmisi
tekstiloomes.
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Vormiõpetus

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad.

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik.

Jaatava ja eitava kõne kasutamine.

Tegusõna pööramine ainsuses ja mitmuses.

Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis.

Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna,

asesõna.

Käänamine. Käänded, nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik

sõltuvalt lause kontekstist.

Ainsus ja mitmus.
Lauseõpetus

Lause. Alus ja öeldis.

Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi.

Korduvate lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses.

Koondlause kasutamine tekstis.

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid.

Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine.

Muud õigekirja teemad

Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri.
Isiku- ja kohanimed.
SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS
Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas,

eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ja kirjalikus

tekstis.

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal

tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine.

Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele
reageerimine, seisukohast loobumine.
Väite põhjendamine.

Õpilane:

● Valib juhendamise toel suhtluskanali;

● leiab koos partneri või rühmaga

vastuseid lihtsamatele

probleemülesannetele, kasutades

sobivalt kas suulist või kirjalikku

keelevormi;
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● esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi

ning annab hinnanguid.

6. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused IKT, praktilised tööd

SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS
Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatöö käigus,

kõnejärg.

Kaaslase parandamine, täiendamine.

Arvamuse tagasivõtmine, kaaslasega nõustumine, kaaslase täiendamine,

parandamine.

Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine.

Klassivestlus, diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine.

Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse
ja avaliku ala eristamine). E-kiri.

Õpilane:
● leiab koos partneri või rühmaga

vastuseid lihtsamatele
probleemülesannetele, kasutades
sobivalt kas suulist või kirjalikku
keelevormi;

● Valib juhendamise toel

suhtluskanali; peab sobivalt

telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja

meilivahetust;

● võtab loetut ja kuuldut lühidalt
kokku nii suulises kui ka kirjalikus
vormis.

* Korrektset keelekasutust jälgitakse
kõikide õppeainete tundides.
* Kõikide ainete kirjalikes töödes
parandatakse alati ära ka keelevead,  et
õpilasel kujuneks harjumus kasutada
korrektset keelt.
* Interaktiivset tahvlit kasutatakse kõikide
tundide ilmestamiseks, reeglite
selgitamiseks, näidete toomiseks.
* Google drive keskkonda esitluse
tegemine.
* Mõistekaartide, skeemide koostamine
erinevates õppeainetes.
* e-kirja kirjutamine.
* Ühiskirjutamine Google Docs
keskkonnas, vormistamine, illustreerimine,
jagamine.
* Emakeelenädala õpitubades osalemine
* Lihtsamad uurimustööd.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* drive.google.com
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee

ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE
Üldteemad

Kirjakeel, argikeel ja murdekeel

Häälikuõpetus ja õigekiri

g, b, d s-i kõrval. h õigekiri. i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). gi- ja

ki-liite õigekiri.

Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel.

f-i ja š õigekiri.

Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.

Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).

Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui

veebivariandist).

Õpilane:
● tunneb eesti keele

häälikusüsteemi, sõnaliikide

tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust,

järgib eesti õigekirja aluseid ja

õpitud põhireegleid;

● moodustab ja kirjavahemärgistab

lihtlauseid, sh koondlauseid ja

lihtsamaid liitlauseid;

● leiab ja kontrollib „Eesti

õigekeelsus-sõnaraamatust“ sõna

tähendust ja õigekirja;
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* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* eis.ekk.edu.ee
* YouTube.com
* quizlet.com

Sõnavaraõpetus

Kirjakeelne ja kõnekeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng.

Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka

veebivariandist).

Vormiõpetus

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine.

Omadussõna käänamine koos nimisõnaga.

lik- ja ne-liiteliste omadussõnade käänamine ja õigekiri.

Omadussõnade võrdlusastmed.

Võrdlusastmete kasutamine.

Omadussõnade tuletusliited.

Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised

omadussõnad).

Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine.
Põhi- ja järgarvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise
võimalusi.
Arvsõnade käänamine.
Põhi- ja järgarvsõnade kirjutamine sõnade ja numbritega, nende
lugemine.
Arvsõnade kasutamine tekstis.
Asesõnade käänamine ja kasutamine.
Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks.

Lauseõpetus

Liitlause.

Lihtlausete sidumine liitlauseks.

Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause.

Kahe järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine.

Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ja järel.

Otsekõne kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi.

Üte ja selle kirjavahemärgid.

● tunneb ära õpitud tekstiliigi;

● rakendab omandatud

keeleteadmisi tekstiloomes, tekste

analüüsides ja hinnates.
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Muud õigekirja teemad

Algustäheõigekiri: ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused;

perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad.

Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri, lühendite lugemine.
TEKSTILOOME
Protsesskirjutamine:

suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine,

viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.

Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus.

Mustand. Oma vigade leidmine ja parandamine.

Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid. Lisateabe otsimine.

Erinevatest allikatest pärit info võrdlemine, olulise eristamine

ebaolulisest, selle väljakirjutamine.

Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega, selle rakendamine

konkreetsest tööülesandest lähtuvalt.

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Teksti

loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus.

Kiri, ümbriku vormistamine.

Lühiettekanne, esitlus Internetist või teatmeteostest leitud info põhjal.

Privaatses ja avalikus keskkonnas suhtlemise eetika.

Õpilane:
● leiab juhendamise toel

tekstiloomeks vajalikku kirjalikku
või suusõnalist teavet
raamatukogust ja internetist;

● tunneb esinemise ettevalmistuse

põhietappe;

● tunneb kirjutamisprotsessi

põhietappe;

● kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid

ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid),

oskab leida ja täita lihtsamaid

planke ja vorme;

● avaldab viisakalt ja olukohaselt

oma arvamust ja seisukohta

sündmuse, nähtuse või teksti kohta

nii suulises kui ka kirjalikus vormis;

● kasutab omandatud keele- ja
tekstimõisteid tekste luues ja
seostades.

TEKSTI VASTUVÕTT
Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud

kuulamine/vaatamine.

Oma sõnadega kokkuvõtte tegemine. Saatekava.

Trükiajakirjandus. Pressifoto. Karikatuur. Pildiallkiri. Teabegraafika.

Õpilane:
● tunneb tavalisi tekstiliike ja nende

kasutusvõimalusi;

● võrdleb tekste omavahel, esitab

küsimusi ja arvamusi ning teeb

lühikokkuvõtte;
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Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele

mõeldud reklaam.

Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid.

Skeemist, tabelist, kuulutusest, sõiduplaanist, hinnakirjast andmete
kirjapanek ja seoste väljatoomine.

● kasutab omandatud keele- ja
tekstimõisteid tekstide
tõlgendamisel ja seostamisel.

2.4. Kirjanduse õppeaine kirjeldus

Kirjandus on õppeaine, milles arendatakse õpilaste lugejaoskusi, kujundlikku mõtlemist ning verbaalset loomevõimet. Väärtkirjanduse ja

rahvaluule tõlgendamise ning analüüsi kaudu kujundatakse õpilaste esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, rikastatakse tundemaailma ning aidatakse neil

kujuneda isiksusena, leida oma identiteet ja luua ainuomane maailmapilt.

Mitmekülgse tekstivaliku kaudu kujundatakse lugemis- ja analüüsikogemusi ning arendatakse lugejaoskusi. Lugemisvarasse haaratakse

tähtsamate eetiliste ja esteetiliste küsimuste käsitlemist võimaldavaid teoseid nii uudiskirjandusest kui ka klassikast. Tähelepanu pööratakse ka

folkloorsele materjalile, et väärtustada õpilase päritolu ja kultuurilist kuuluvust. Lugemisvara valikul arvestatakse eesti ja maailmakirjanduse,

vanema ja uuema kirjanduse ning eri žanre esindavate proosa-, draama- ja luuleteoste põhjendatud proportsioone ning kooliastmele kohaseid

teemavaldkondi. Kultuuri järjepidevuse huvides sisaldab soovituslik terviklikult käsitletavate teoste valik ka rohkesti tüvitekste. Soovitusliku

valiku põhjal saab koostada teoste loendi, lähtudes klassi õpistiilist ja -võimekusest. Lisaks on võimalik valida teemakohaseid tekste ja teoseid,

sealhulgas paikkondliku päritoluga ja uudiskirjanduse hulgast. Tervikkäsitluseks mõeldud teostest käsitleb õpetaja igas klassis vähemalt nelja.

Õpetaja võib kirjandusteoseid valides arvestada õpilaste eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.

Kirjandustundides tuleb funktsionaalse kirjaoskuse arendamiseks tegelda ka teabetekstidega, mis on seotud eelkõige kirjanduse ning kirjanike ja

teiste kultuurilooliselt tähenduslike isikutega. Kultuuriloolised tekstid avavad isiksust kujundavaid seiku, aitavad mõista teose kirjanduslikku ja

ajaloolist tagapõhja ning kirjandusprotsessi, väärtustavad seda, mis on eesti kultuuris oluline, ja tekitavad huvi kultuuriloo vastu.
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Õppeprotsessis võimaldatakse õpilastele rohkesti omaloomingulisi, sealhulgas kirjandusteostele, teistele tekstidele ja oma elamustele

tuginevaid kirjutamiskogemusi, et arendada ja väärtustada loovust ja mõtlemisvõimet ning tuua esile kirjutaja isikupära ja annet.

Tekstianalüüsis ning -loomes on võrdselt olulised suuline ja kirjalik õppetegevus.

Kirjandusõpetus seostub peaaegu kõigi õppeainetega (esmajoones eesti keelega) ja kirjanduse lähiümbruse aladega (folkloor, teater, film,

kujutav kunst) ning toetab õppesisu kaudu õppekava läbivate teemade käsitlemist ja üldpädevuste saavutamist. Läbivate teemade käsitlemise

iseloom, sügavus ja raskuspunkt on klassiti erinev ning paljuski seotud kirjanduse valikuga. Taotletakse, et loetud ilukirjandustekstide põhjal

arutledes suhestaksid õpilased ennast käsitletavate teemadega.

2.4.1. Kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes
6. klassi lõpetaja:

1. on lugenud eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi;

2. mõistab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat;

3. tõlgendab, analüüsib ja mõistab teoses kujutatud lugu ning tegelassuhteid, elamusi ja väärtusi;

4. mõistab ning aktsepteerib erinevaid seisukohti, mis võivad tekkida kirjandusteost lugedes;

5. jutustab teksti- või elamuspõhiselt ning arutleb teoses toimunu üle, väljendades end korrektselt;

6. kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end korrektselt;

7. kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sh sõnaraamatuid ja internetti.

Lugemine

6. klassi lõpetaja:

1. on läbi lugenud vähemalt kaheksa eakohast erinevasse žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut);

2. loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist;

3. tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest, -elamustest ja -kogemustest.

Jutustamine

6. klassi lõpetaja:

1. jutustab tekstilähedaselt kavapunktide või märksõnade toel;
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2. jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma

fantaasiale.

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused

6. klassi lõpetaja:

1. koostab teksti kohta eri liiki küsimusi;

2. vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;

3. koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;

4. järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha;

5. kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes

üldtunnustatud moraalinormidest, ning võrdleb iseennast mõne tegelasega;

6. leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;

7. arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle,

avaldab ning põhjendab oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;

8. otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse.

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine

6. klassi lõpetaja:

1. tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, võrdlusi ning algriimi;

2. seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust.

Omalooming

6. klassi lõpetaja kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh kirjeldava ja jutustava teksti.

2.4.2. Õppevara
V klass
A.Vallik “Pintsu ja Tutsiku lugemik” kirjandusõpik 5.klassile (I ja II osa). Tallinn: Maurus.
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VI klass
J.Urmet, L.Vanamölder “Kirjanduse õpik 6.klassile. Tallinn: Avita.
M.Varblas, M.Leemets, R.-A.Kaesvelt “Kirjanduse töövihik 6.klassile. Tallinn: Avita.

2.4.3 Õppesisu II kooliastmes
5. klass

Teema,õppesisu, mõisted Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
LUGEMINE
Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks
valmistumine, keskendunud lugemine. 
Lugemistehnika arendamine, häälega ja hääleta
lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni
jälgimine. 
Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev
lugemine. Lugemisrõõm. Loetud raamatu autori,
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. 
Soovitatud tervikteoste kodulugemine,
ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.

Õpilane:
● On läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja

erižanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat
tervikteost (raamatut);

● loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku
teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;

● tutvustab loetud kirjandusteose autorit,
sisu ja tegelasi, kõneleb oma
lugemismuljetest, -elamustest ja
–kogemustest.

* Kohustusliku kirjanduse
lugemine.
* Loetud raamatute analüüs ja
tutvustamine.
* Mõistekaartide, skeemide
koostamine valitud
kirjandustegelase kohta.
* Luuletuste esitamine ja oma
esinemise analüüsimine.
* E. Enno etluskonkursil osalemine.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja
kirjandite kirjutamine.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Ühiskirjutamine Google Docs
keskkonnas.
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* Erinevad esinejad,
teatrietendused, filmid.
* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine
kirjanikuga.
* Raamatukogutunnid koolis ja
Haapsalu raamatukogudes.
* Raamatukogumängud.
* Elektrooniliste sõnaraamatute
kasutamine.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* drive.google.com
* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* eis.ekk.edu.ee

JUTUSTAMINE
Tekstilähedane sündmustest jutustamine
kavapunktide  järgi. Tekstilähedane jutustamine
märksõnade toel. Aheljutustamine. Iseendaga või
kellegi teisega toimunud sündmusest või
mälestuspildist jutustamine. 
Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. 
Fantaasialoo jutustamine.

Õpilane:
● jutustab tekstilähedaselt kavapunktide

järgi või märksõnade toel; 
● jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku

ülesehitusega loo, tuginedes
kirjanduslikule tekstile,
tõsielusündmusele või oma fantaasiale;

● jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle
sisu.

TEKSTI TÕLGENDAMINE, ANALÜÜS JA
MÕISTMINE
Teose mõistmist toetavad tegevused
Küsimuste koostamine: fakti- ja
fantaasiaküsimused.
Küsimustele vastamine tekstinäitega või oma
sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid
väidete ja märksõnadena.
Lõikude kesksete mõtete otsimine. Teksti teema
sõnastamine.
Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle.
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine.
Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide)
otsimine tekstist. Esitatud väidete tõestamine
oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma
mõtete, tundmuste, lugemismuljete
sõnastamine. Tundmatute
sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või
teistest
teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine.

● koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi;
● vastab teksti põhjal koostatud küsimustele

oma sõnadega või tekstinäitega;
● koostab teksti kohta sisukava, kasutades

väiteid või märksõnu;
● leiab lõigu kesksed mõtted;
● järjestab teksti põhjal sündmused, määrab

nende toimumise aja ja koha;
● kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste

välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
nende omavahelisi suhteid, hindab nende
käitumist, võrdleb iseennast mõne
tegelasega; 

● arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi
põhjal teksti teema, põhisündmuste,
tegelaste, nende probleemide ja
väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab
oma arvamust, valides sobivaid näiteid nii
tekstist kui ka oma elust; 

● otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb
endale selgeks nende tähenduse.

Detail, konflikt,
kõrvaltegelane,
peategelane,
probleem,
sündmustik,
teema, tegelane,
tegevusaeg,
tegevuskoht,
teos.
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KUJUNDLIKU MÕTLEMINE JA KEELEKASUTUSE
MÕISTMINE
Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine.
Valmi mõistukõnest arusaamine. Koomilise
leidmine tekstist.
Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja
kõla tunnetamine.
Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi
kasutamine oma tekstis.
Luuleteksti tõlgendamine.

Õpilane:
● tunneb ära ja kasutab enda

loodud tekstides epiteete,
võrdlusi ja algriimi;

● mõtestab luuletuse tähenduse
iseenda elamustele ja
kogemustele tuginedes.

Algriim, epiteet,
koomika, riim,
võrdlus.

TEOSE MÕISTMISEKS VAJALIKU METAKEELE
TUNDMINE
Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu
sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus kurjaga
jne). Tekke- ja seletusmuistendi tunnused.
Seiklusjutu tunnused. 
Teose teema. Probleemi olemus. Pea- ja
kõrvaltegelane. Tegelastevahelise konflikti
olemus. Luuletuse vorm: salm. 
Valmi tunnused. Koomiline ja mittekoomiline.

Õpilane:
● seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse,

muistendi ja muinasjutu olemust.

Loomamuinasjutt,
luule, rahvalaul,
seiklusjutt,
tekkemuistend,
seletusmuistend,
valm.

OMALOOMING
Jutustamine, kirjeldamine
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike
tunnuste esitamine.
Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse,
tunnete kirjeldamine. Jutustamine. Jutustuse
ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis.
Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis
jutustamine.
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid
omaloomingulisi töid, nt loomamuinasjutu,
seiklus- või fantaasiajutu, tekke- või
seletusmuistendi, loomtegelase, või kirjandusliku

Õpilane:
● kirjutab erineva pikkusega

eriliigilisi omaloomingulisi töid,
sealhulgas kirjeldava ja jutustava
teksti.
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tegelase kirjelduse, ette
antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse,
sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse,
loole uue või jätkuva lõpu, kirja mõnele teose
tegelasele või tegelasrühmale,
algustähekordustega naljaloo,
luuletuse põhjal samasisulise jutu või muud
sellist.
ESITAMINE
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja
mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige
hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine
peast. Rollimäng, rolliteksti esitamine.

Õpilane:
● esitab peast luuletuse või rolliteksti,

jälgides esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust.

5.klassis käsitletavad teosed

1. „Pints ja Tutsik“ Aidi Vallik
2. „Minu Lotta-elu. Pungil täis küülikuid“ Alice Patermüller
3. „Algaja ajaränduri seiklused“  Ilmar Tomusk
4. „Kahjulikud nõuanded!  Grigori Oster
5. „Vlogija päevik. Internetistaari pihtimused“  Tim Collis
6. „Jõesaare poisid“  Hugo Vaher
7. „Pere lood“ Anneli Lember
8. „Prints ja kerjus“ Mark Twain
9. „Valgekihv“ Jack London
10. „Kivialused ja teised“  Peeter Ernits
11. „Meisterdetektiiv Blomkvist“  Astrid Lindgren
12. „Ülemnuuskur Osvald ja upsakas filmistaar“  Christian Bieniek
13. „Marte ja vanaema , vanaema ja Morten“  Anne-Catheine Vestly
14. „Jutte“  Jüri Parijõgi
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15. Valmid - Aisopos, Jakob Tamm, Ivan Krõlov
16. „Kuidas mu isa endale uue naise sai“  Reeli Reinaus
17. „Kui emad olid väikesed“  Kadri Hinrikus
18. „Kui veel telekat ei olnud“   Henno Käo
19. „Gibraltari laevakorte ühing“  Juhani Püttsepp
20. „Jass“ Iko Maran
21. „Minu mälestused“  Johan Pitka
22. „Augud“  Louis Sahar
23. „Ime“   Raquel Jaramillo Palacio
24. „Seitsmepäine haldjas“   Ervin Lazar
25. „Suur maalritöö“   Ellen Niit

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal kirjandusõpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks
teisi teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse
huvides siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.

6. klass
Teema  ja õppesisu Õpitulemused Mõisted IKT, praktilised tööd
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LUGEMINE
Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise
jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava
teksti eesmärgistatud jälgimine.
Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev
lugemine. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste
tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste
jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste
kodulugemine, ühis- aruteluks vajalike ülesannete
täitmine.

Õpilane:

● On läbi lugenud vähemalt neli eakohast
ja erižanrilist väärtkirjanduse hulka
kuuluvat tervikteost (raamatut);

● loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku
teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab
lugemist;

● tutvustab loetud kirjandusteose autorit,
sisu ja tegelasi, kõneleb oma
lugemismuljetest, - elamustest ja
–kogemustest.

* Kohustusliku kirjanduse
lugemine.
* Loetud raamatute analüüs ja
tutvustamine.
* Mõistekaartide, skeemide
koostamine valitud
kirjandustegelase kohta.
* Luuletuste esitamine ja oma
esinemise analüüsimine.
* E. Enno etluskonkursil osalemine.
* Tähtpäevadeks luuletuste ja
kirjandite kirjutamine.
* Osalemine E. Enno omaloomingu
konkursil.
* Ühiskirjutamine Google Docs
keskkonnas.
* Piltteksti joonistamine loetud
teksti põhjal.
* Erinevad esinejad,
teatrietendused, filmid.
* Emakeelenädala õpitubades
osalemine ja kohtumine
kirjanikuga.
* Raamatukogutunnid koolis ja
Haapsalu raamatukogudes.
* Raamatukogumängud.
* Elektrooniliste sõnaraamatute
kasutamine.

Kasutatavad keskkonnad:
* web.seesaw.me
* drive.google.com

JUTUSTAMINE
Tekstilähedane sündmustest jutustamine
kavapunktide järgi.
Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel.
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja
sündmuste lisamisega.
Iseendaga või kellegi teisega toimunud
sündmusest või mälestuspildist jutustamine.
Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon,
karikatuur, koomiks) põhjal.
Fantaasialoo jutustamine

Õpilane:
● jutustab tekstilähedaselt kavapunktide

järgi või märksõnade toel;
● jutustab mõttelt sidusa tervikliku

ülesehitu- sega selgelt sõnastatud loo,
tuginedes kir- janduslikule tekstile,
tõsielusündmusele või oma fantaasiale;

● jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle
sisu.

Pilttekst.

OMALOOMING
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike

tunnuste esitamine.

Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang.

Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse,

tunnete kirjeldamine.

Õpilane:
● kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi

omaloomingulisi töid, sealhulgas
kirjeldava ja jutustava teksti.

jutustav tekst,
kirjeldav tekst
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* quizizz.com
* kahoot.com
* taskutark.ee
* learningapps.org
* liveworksheets.com
* teachermade.com
* wordwall.net
* worksheets.teacherscorner.net
* eis.ekk.edu.ee
* YouTube.com
* quizlet.com

Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle

väljendamine.

Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik

järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne

jutustuses. Minavormis jutustamine.

Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või

kultuurilooliste isikute kohta. Teemamapi vorm

(mapp, karp, CD vms), sisu ja vormistamine.

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid

omaloomingulisi töid, nt imemuinasjutu, tõsielu-

või fantaasiajutu, hiiu- või vägilasmuistendi,

mälestusloo, kirjandusliku tegelase või

looduskirjelduse, vanasõna(de) või kõnekäändude

põhjal jutukese, ette antud riimide põhjal või

iseseisvalt luuletuse, teose või kujuteldava

tegelase päevikulehekülje, loo sündmustiku

edasiarenduse, tegelastevahelise dialoogi, kirja

mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale,

luuletuse põhjal samasisulise jutu või muud sellist.

ESITAMINE
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja
mida?).
Esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige
hingamine ja kehahoid.
Luuleteksti esitamine peast.
Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või
monoloogina).

Õpilane:
● esitab peast luuletuse, lühikese

proosateksti, jälgides esituse ladusust,
selgust ja tekstitäpsust.

Luule, proosa.
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TEKSTI TÕLGENDAMINE, ANALÜÜS JA
MÕISTMINE
Teose mõistmist toetavad tegevused
Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või
fraasiga), teksti abil oma sõnadega, peast.
Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja
väitlausetena, märksõnadena.
Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte
sõnastamine.
Teksti teema ja peamõtte sõnastamine.
Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle.
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine.
Illustratiivsete näidete (nt tsitaatide, iseloomulike
detailide) otsimine tekstist. Detailide kirjeldamine.
Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja
tekstinäidete varal.
Loetu põhjal järelduste tegemine.
Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete
sõnastamine.
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma
sõnavara rikastamine.

Teose/loo kui terviku mõistmine
Sündmuste toimumise aja ja koha
kindlaksmääramine.
Sündmuste järjekord.
Sündmuste põhjus-tagajärg-seosed. Minajutustaja
kui loo edastaja.
Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine.
Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt
võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase
muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine,

Õpilane:
● vastab teksti põhjal koostatud

küsimustele oma sõnadega või
tekstinäitega;

● koostab teksti kohta sisukava, kasutades
küsimusi, väiteid või märksõnu;

● leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab
peamõtte;

● järjestab teksti põhjal sündmused,
määrab nende toimumise aja ja koha;

● kirjeldab loetud tekstile tuginedes
tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist,
analüüsib nende omavahelisi suhteid,
hindab nende käitumist, lähtudes
üldtunnustaud moraalinormidest,
võrdleb iseennast mõne tegelasega;

● arutleb kirjandusliku tervikteksti või
katkendi põhjal teksti teema,
põhisündmuste, tegelaste, nende
probleemide ja väärtushoiakute üle,
avaldab ja põhjendab oma arvamust,
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka
oma elust;

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

● tunneb ära ja kasutab enda loodud
tekstides epiteete ja võrdlusi;

● seletab õpitud vanasõnade ja
kõnekäändude tähendust;

● mõtestab luuletuse tähenduse iseenda
elamustele ja kogemustele tuginedes;

Detail, idee
(peamõte)
konflikt,
minajutustaja,
probleem,
sündmustik,
teema, tegelane,
tegevusaeg,
tegevuskoht,
tekstilõik,
tsitaat,
tüüptegelane.

Epiteet, mõistukõne,
riim, rütm, sümbol,
võrdlus.

Ajalooline jutustus,
animafilm,
imemuinasjutt,
hiiumuistend,
kõnekäänd, päevik,
vanasõna,
vägilasmuistend.
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tegelaste iseloomustamine, käitumise
põhjendamine. Tegelasrühmad.
Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja
lahendamisteed. Looma- ja imemuinasjutu
tüüptegelased.

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse
mõistmine
Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine.
Lihtsamate sümbolite seletamine.
Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine.
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse
seletamine, selle võrdlev ja eristav seostamine
tänapäeva elunähtustega.
Riimide leidmine ja loomine.
Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti
tõlgendamine.
Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja
arendamine.

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Imemuinasjutu sisutunnused.
Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. Vanasõna ja
kõnekäänu olemus.
Ajaloolise jutustuse tunnused.
Teose teema ja idee.
Probleemi olemus.
Tüüptegelane.
Tegelastevahelise konflikti olemus.
Luuletuse vorm: salm ja riim.
Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. Animafilmi
olemus.

● seletab oma sõnadega epiteedi,
võrdluse, muinasjutu, muistendi,
kõnekäänu ja vanasõna olemust.
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6.klassis käsitletavad teosed

1. Anton Tšehhov “Hobuse nimi”
2. Juhan Jaik “Kaarnakivi”
3. Ivan Franko “Siis kui loomad veel rääkisid”
4. Robert Louis Stevenson “Aarete saar”
5. Christopher Paolini “Pärandi sari: “Eragon”, “Vanem”, “Brising” ja “”Pärand”
6. Diana Leesalu “Mahajäetud maja”
7. Thorarinn Leifsson “Vanaema Huldi raamatukogu”
8. Edmund Niziurski “Marek Pieguse uskumatud seiklused”
9. Henry Kuttner “Kalmisturotid”
10. Joanne Kathleen Rowling “Harry Potter”
11. Ole Lund Kirkegaard “Kummi-Tarsan”
12. Janno Põldma “Džuudopoisid”
13. Oskar Luts “Kevade”
14. Gianni Rodari “Cipollino seiklused”
15. Ray Bradbury “Lugusid, mida ema mulle kunagi ei jutustanud”
16. Eno Raud “Lugu lendavate taldrikutega”
17. Raimo Männis “Kiviküla kooli poisid”
18. Urmas Vadi “Lendav laev”
19. Ferenc Molnar “Pal-tänava poised”
20. Mihkel Ulman “Kohkumatud lapsehoidjad”
21. Friedrich Robert Faehlmann “Müütilised muistendid”
22. Friedrich Reinhold Kreutzwald “”Kalevipoeg”
23. Eno Raud “Kalevipoeg”
24. Anders Jacobsson ja Sören Olsson  Berti päevikute sari
25. Olimar Kallas “Kogu lugu”
26. Astrid Reinla “Miikael”
27. Cathy Cassidy “Pöörane”, “Ingveri präänik”
28. Christine Nöstlinger “Vahetuslaps”
29. Mark Twain “Tom Sawyeri seiklused”
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30. Lauren St. John “Valge kaelkirjak”, “ Delfiini laul”
31. Juhan Smuul “Meremees Murka”
32. Harri Jõgisalu “Nõiutud allikas”
33. Jaan Rannap “Koolilood”
34. Ruvim Frarman “Metsik koer dingo”
35. Jules Verne “20 000 ljööd vee all”, “Kapten Granti lapsed”
36. Rache Renee Rusell “Luuseri päevik”

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal kirjandusõpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks

teisi teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse

huvides siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib
kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära.


