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LISA1 

AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS” 

 

Eesti keele  ainekava 1. klassile Tundide arv õppeaastas  245 t 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 

1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri 

liiki tekste;  

2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma; 

3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse; 

4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;  

5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt; 

6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada; 

7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja 

lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest. 

Algklassilapse tahteline tähelepanu on vähepüsiv ning vajab tahtmatule tähelepanule 

ümberlülitumiseks huvi toetust. Seepärast tuleb õppetöös vaheldada töövõtteid, valida 

selliseid, kus laps saab õppimise käigus olla aktiivne osaline. Hea on kasutada õppemängu ja 

mängulisi võtteid. Mängus omandab laps teadmisi ja oskusi suhteliselt kergemini ja kiiremini 

kui muus tegevuses. 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

 

Suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine) 

Õpitulemused 

• 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; 
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• 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 

 

Õppesisu 

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. 

 

Lugemine  

Õpitulemused 

• tunneb häälik-tähelist vastavust, loeb õpitud teksti enam-vähem ladusalt, 

lausehaaval üksiku peatusega raskema sõna ees oma kõnetempos või sellest 

aeglasemalt; 
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• 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 …); 

 

Õppesisu 

 

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 (lõbus, tõsine, igav jne).  

Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga. 
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Kirjutamine  

 

Õpitulemused 

• kasutab õigeid kirjutamisvõtteid, teab, kuidas väikesi ja suuri kirjatähti kirjuta- takse 

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. 

Õppesisu 

Kirjatehnika 

Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kirjutamine. Õige 

pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Väikeste kirjatähtede 

õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine .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.  
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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). 

 

Õppetegevused 

Kuulamise oskus 

1. Keskkondlikud oskused:  

• eristada hääli intensiivsuse järgi;  

• eristada hääli kõrguse järgi;  

• eristada hääli kestvuse/vältuse järgi;  

• määrata hääle asukoht ruumis.  

2. Eraldamisoskused: 

• eristada hääli intensiivsuse, kõrguse ja vältuse järgi;  

• ära tunda:  

• erinevad häälikud sõnas;  

• erinevused sõnade algus- ja lõpuhäälikutes (karu-maru; isa-ise);  

• erinevused sõnade keskel olevates häälikutes (kas-kus);  

• häälikute ja silpide järjekord sõnas;  

• sõnade alguse- ja lõpuhäälikud;  

• otsitav sõna lauses;  

• sõnade järjekord lauses;  

• rõhuline sõna lauses;  

• riimuvad sõnad.  

3. Arusaamisoskused: 

• ära tunda verbaalsed absurdsused;  
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• ühendada kuuldud sõnad pildi, teksti või objektiga;  

• kasutada kuuldud uusi sõnu;  

• kasutada konteksti sõnade äraarvamiseks lauses;  

• ühendada uus informatsioon varasemate kogemustega;  

• ära tunda lihtsa loo peamõtted;  

• järjestada korrektselt detaile;  

• kuulata spetsiifilist informatsiooni;  

• järgida korrektselt juhendeid.  

 

Õpetaja ülesandeks on kõnelemisülesannete ettevalmistamine, juhendamine ja toetava 

tagasiside andmine, et laps teaks, mis tema esituse juures õnnestus ja mida peab veel 

harjutama. Õpetajal tuleks kõnelemise õpetamisel arvestada mitmeid olulisi faktoreid.  

• Esmatähtis on klassis pingevaba õhkkonna loomine, et laps üldse julgeks sõna võtta. 

Keskkond klassis peab sarnanema tegeliku suhtlemisolukorraga (laste paigutus klassis 

nii, et nad üksteise nägusid näevad).  

• Oluline on, et kõik lapsed saaksid tunnis aktiivselt osaleda ning harjuksid klassiga 

suhtlema – looma silmsidet, kasutama õigesti oma häält (artikulatsioon, 

intonatsioon, tugevus, pausid), miimikat ja kehakeelt, väljendama oma suhtumist, 

hinnanguid ja kogemusi. Nii kasvab esinemisjulgus, mis aitab ära hoida passiivsuse 

tekkimist, kus lapsed ei taha sõna võtta, on arglikud või huvitud.  

• Hoolikalt tuleb läbi mõelda sõnavaratöö: anda tugisõnu, lausekonstruktsioone, pilte, 

pildiseeriaid, rekvisiite jne, mis toetavad oma mõtete ja tunnete väljendamist, loetust 

arusaamist ja kirjalikku eneseväljendust.  

• Lapsele tuleb anda võimalus alguses paaris/rühmas harjutada ja alles siis võib paluda 

tal esineda üksi (nt seletada paarilisele mängu või tööjuhendit; jutustada kuuldust, 

nähtust, läbielatust või loetust; jutustada edasi kaaslaselt kuuldud lugu; arutleda 

kuuldu põhjal; kirjeldada eset, tegelast vms; mõelda välja telefonikõne; koostada 

kahekõne; intervjueerida kedagi).  

Kõnetehnika arendamine  

Kõnelemise õpetamisel on väga oluline pöörata tähelepanu  

• selgele ja õigele hääldusele kõnelemisel ja teksti esitamisel, mis on lugema ja 

kirjutama õppimise üheks eelduseks;  
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• hääle kohandamisele vastavalt olukorrale (vastamine kohalt, klassi ees, paaris- ja 

rühmatöös).  

Sõnavaratöö 

• aidata kaasa teksti mõistmisele, harjutada õpilast jälgima autori erinevaid väljendeid;  

• täpsustada ja rikastada sõnavara, seletada uute ja vähetuntud sõnade ja väljendite 

tähendust;  

• leida lähedase (sama) tähendusega sõnu;  

• eristada ja leida vastandsõnu;  

• seletada piltlike väljendite ja vanasõnade tähendust,  

• võrrelda ja rühmitada sõnu, et tunnetada sõnade seoseid, sõna omadusi, seostada 

sõna üldmõistega, hakata teadvustama keeleõpetuslikke määratlusi  

Sõnavaratööks sobivad  

• loetelu jätkamine (jaanuar, veebruar, …);  

• tähenduslike paaride leidmine (kahvel – nuga);  

• rühma mittekuuluva leidmine (eristavaks teguriks on tähendus, kasutamisviis, 

materjal, suurus vms);  

• lause täiendamine;  

• sõnakogumismängud (näiteks sõnade ütlemine,  

• mis algavad või lõpevad kindla häälikuga, 

* kus järgmine sõna algab sama häälikuga, millega eelmine lõppes, 

* mida on üks ja mitu klassis, linnas jms).  

Sõnade tähenduse selgitamiseks võiks õpetaja 

• lasta arenenud sõnavaraga lastel sõnatähendusi selgitada;  

• siduda sõna või väljend kontekstiga, seletada tähendust läbi konkreetse situatsiooni 

• koostada uue sõnaga lause või anda sõnaline kirjeldus;  

• demonstreerida pilti, eset või tegevust;  

• teha joonise;  

• esitada üld- või liiginimetuse;  

• moodustada sõnaühendi;  

• öelda sünonüüme või antonüüme;  

• paluda leida sõna sõnastikust.  

Sõnatähenduse täpsustamiseks on vaja viia sõna kaasteksti. Sobivad töövõtted on 
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• lauses sõna asendamine,  

• autori ja tuttavama, igapäevase sõnavara võrdlemine,  

• lauselünkade täitmine,  

• valikvastustega ülesanded jms.  

Selleks, et uued sõnad jõuaksid laste aktiivsesse sõnavarasse, on oluline neid aeg-ajalt 

meelde tuletada ja suunata lapsi uusi sõnu kasutama  

• sõnaühendis,  

• lauses,  

• jutustamisel (sõnaühendid ja tugisõnad kavapunktide juurde),  

• kahekõnes, rollimängus, dramatiseeringus, intervjuus, kirjeldamisel, arutlemisel, 

põhjendamisel (toeks: tugisõnad, lausete algused, lausemudelid jms).  

Vastandsõnadega võib teha tööd õige mitmel moel.  

• Asjade või piltide järgi sõnade leidmine  

• Vastandsõnade leidmine, millel on mitu tähendust  

• Vastandsõnade paaride moodustamine etteantud sõnade põhjal   

Kirjeldamine  

 Kirjeldamise eeltööks on soovitatav  

• kirjeldada mõnda eset/olendit, mis on õpilastele näidiseks ning tutvustab vajalikku 

sõnavara  

• anda eraldi lipikutele kirjutatud sõnu  

• lugeda lastekirjandusest erinevaid kirjeldusi;  

• kinnitada tahvlile pilt ja kirjutada küsimused, mis suunavad eset või olendit 

tähelepanelikult vaatlema  

• koostada märksõnaskeem, tsentriline kaart, tabel või venni diagramm 

sõnade ,,kogumiseks’’ 

Jutustamine  

• õpetada last oma kõnet jälgima;  

• vaadata, kas jutustaja hoiab silmsidet klassiga;  

• parandada laste vigast keelekasutust;  

• pöörata tähelepanu halvale diktsioonile;  

• paluda lapsel rääkida nii, et kõik teda kuulevad.  

Juttude koostamine 
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• Jutu koostamine pildiseeria järgi  

• Jutu koostamine oma joonistuse põhjal  

• Jutu koostamine pildi järgi 

Draamaelementidega kõnelemisülesanded  

• õpitud paladest ühe stseeni kujutamine pantomiimis;  

• õpitud palade illustratsioonide järgi stseenide kujutamine ,,seisvate piltidena”;  

• ühe lugemispala tegelase matkimine rühmades;  

• tegelaste omavahelise vestluse/sündmuse kujutamine pantomiimis; 

• kaaslase tegevuse peegeldamine   

 Dramatiseeringute läbiviimisel võiks silmas pidada järgmist. 

• Rühmades võiks olla nii poisse kui ka tüdrukuid. Poisid on head ideede generaatorid 

ja tüdrukud suurepärased teostajad. Vahel on muidugi ka vastupidi. Eri soost lapsed 

täiendavad teineteist. Kui laste omavaheline läbisaamine pole kuigi hea, siis ei maksa 

neid sundida segarühmi moodustama. Tähtis on, et rühmatöö käivituks.  

• Oluline on, et lapsed teaksid, missugust esinemist neilt oodatakse, kus esinetakse, kui 

palju on aega ettevalmistamiseks. Õpetajal tuleb arutada lastega, kuidas köita 

kuulajate tähelepanu, julgustada kasutama kõne toetamiseks žeste, miimikat ja 

erinevat hääletooni.  

• Publikule tuleb anna ülesanne, mida nad peavad rühmade esinemise juures tähele 

panema. Nii jälgivad lapsed üksteist tähelepanelikult.  

• Pärast dramatiseeringute esitust tuleb lastega arutada, mis iga rühma esinemise 

juures meeldis. Tavalisteks vigadeks on, et räägitakse liiga vaikselt või publiku poole 

seljaga seistes, mängitakse mõne eseme (laua, kapi) varjus, nii et pealtvaatajad 

esinemist ei näe. Vahel juhtub, et lapsed hakkavad esimese grupi esinemist matkima. 

Sel juhul tuleb esile tõsta teistest erinevat ja huvitavat esitust. Õpetaja saab anda 

soovitusi, mida lapsed võiksid järgmiste dramatiseeringute korral silmas pidada, et 

vigu vältida.  

Luuletuste esitamine  

Eesti keele õpikutes on erineva meeleolu, lihtsa riimi ja rütmiga luuletusi. Kõige olulisem on 

neid harjutada mõtestatult (ilmekalt) lugema. Luuletuse mõtte toovad välja õiged rõhud, 

pausid, lauselõpu intonatsioon, hääletoon, hääletugevus.  
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. 

Lõiming teiste õppeainetega 

• Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele  tundides  

arendatav lugemisoskus.  Matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande  

mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.  

• Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja  

tekstitööd. Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja 

loodusobjektide nimetusi. Loodusalased tekstid  õppekirjanduses ning loetavas 

ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud 

sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste 

mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju lugejale 

 

Hindamine 

Hindamise eesmärgiks on õpilaste arengu ja õppimise tulemuslikkuse kohta tagasiside ehk 

informatsiooni saamine, et vastavalt sellele planeerida edasine õpetustegevus. Hindamine peab 

olema võimalikult õpilasekeskne ja/või õpilasest lähtuv ning seda tuleb mõista kui järjepidevat ja 

loomulikku õppeprotsessi kuuluvat tegevust.   

Hindamine peab rõhutama õpilase tugevusi: mida ta teab, mida ta teha oskab ja kuidas ta õppijana 

areneb. Hindamisse tuleks kaasata (vähemalt aeg-ajalt või teatud perioodil) kõik protsessis osalejad 

ja selle tulemuslikkusest huvitatud osapooled: õpetaja, õpilane ise ja vanemad. Olgu veel kord 

öeldud: hinnatakse selleks, et õppimise tulemuslikkusest ja õpilase arengust informatsiooni saada, et 

seda arvestades edasist õpet kavandada ja tõhustada.  

Hinnatakse: 

 suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist; 

 lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist; 

 kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet. 

 



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

Eesti keele ainekava 2. klassile Tundide arv õppeaastas  245  t 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 

1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri 

liiki tekste;  

2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma; 

3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse; 

4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;  

5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt; 

6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada; 

7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja 

lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest. 

Hea on kasutada õppemängu ja mängulisi võtteid. Mängus omandab laps teadmisi ja oskusi 

suhteliselt kergemini ja kiiremini kui muus tegevuses 

Õpitulemused ja õppesisu 

1. Kuulamine ja kõnelemine 

Õpitulemused 

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 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; 

Õppesisu 

Kuulamine 

Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul. 
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Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine.  

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine 

õpetaja juhendamisel.  

Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja 

intonatsioon mõtte toetajana).  

Kõnelemine 

Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks. Kuuldud jutu 

ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja sisule. 

Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Kõne 

eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine dramatiseeringus jm 

esituses.  

Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), rollimängud.  

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine.  

Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle põhjendamine. Arutlemine 

paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste 

seisukohtade otsimine.  

Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisõnade, skeemi, tabeli abil.  

Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja 

neile vastamine. 

Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine. 

Jutustamine suvesündmustest  

 

2. Lugemine 

Õpitulemused 

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; 
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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; 

Õppesisu 

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. 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. 

 

3. Kirjutamine 

Õpitulemused 

Õpilane 

kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja seoseid, sidumata 

kirja puhul sõnades sobivat tähtede vahet; 

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; 



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil; 

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 (20–25  sõna lihtlausetena). 

Õppesisu 

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 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.  
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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. 

 

Lõiming teiste õppeainetega 

• Seos loodusõpetusega - Õppekäik linnukasvatusse, tiigi äärde või loomaaeda, kus 

saab jälgida lindude liikumist, suhteid, häälitsusi ning leida, mis on lindudele 

iseloomulik.  

• Seos kunsti- ja tööõpetusega - Eri materjalidest ja eri tehnikates lindude, nende 

pesade, elukeskkonna kujutamine. Muinasjutu põhjal võib luua oma/kollektiivse 

pildiraamatu, lauamängu pardipoja seiklustest.  

 

Õppetegevused 

Kuulamine 

Hääliku pikkuste eristamine 

Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine. 

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine 

õpetaja juhendamisel.  

Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa.  

Kõnelemine 

Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine. 

Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine. 

Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus.  

Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), rollimängud.  

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine.  

Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta. 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. 
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Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine.  

Lugemine  

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine. 

Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine.  

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik. 

Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev lugemine.  

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. 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. 

 

Füüsiline õppekeskkond 

Eesti keele tunni läbiviimiseks kasutatakse klassiruumi, mis on varustatud kappide, tahvli, 

arvuti, magnetofoniga. Võimaldatakse filmide jms materjali vaatamine. Vajalikku 

õppematerjali laenutatakse kooli raamatukogust. 

 

Hindamine 

Suulise keelekasutuse hindamine 

Kuulamisoskusele hinnangu andmine. Jälgida ja hinnata (anda tagasisidet) kuulamisoskuse 

arengut sama süsteemselt kui teiste osaoskuste arengut. 

Töö kavandamine, ettekannete esitamine, häälega ettelugemine, teadete edastamine jne. 

Õpetaja saab anda hinnangu õpilaste kuulamisoskusele, kui jälgib neid erinevates õppe- ja 

koostööolukordades, et leida vastuseid mitmele küsimusele. Kas õpilane suudab järgida 

juhendeid? Kas ta leiab kuulatava loo peamõtte, toetavad detailid ja/või sündmuste 
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järjekorra? Kas ta teeb vahet fantaasial ja reaalsusel, arvamusel ja faktil, väitel ja küsimusel? 

Kas ta kuulab tähelepanelikult ja sekkumata? Kas ta avaldab oma arvamust kuulatava kohta? 

Kas ta kuulab midagi oma lõbuks ja selleks, et nautida (muusikat, etteloetavat juttu, luuletust 

jne)?  

Füüsiline seisund 

Kas tal on laual ainult vajalikud asjad? Kas tal on ebavajalikud asjad käest ära pandud? 

Kas ta jälgib rääkija miimikat ja žeste? Kas ta laseb teistel rahulikult kuulata? 

Suhtumine  

Kas ta on uudishimulik? Kas ta suudab segajat eirata? 

Ka ta kuulab avatud meelel? Kas ta kuulab lõpuni, enne kui otsustab? 

Kas ta on pühendunud kuulaja? 

Sisu jälgimine  

Kas ta saab aru kuulamisülesande eesmärgist? Kas ta saab aru, kui suurt keskendumist 

kuulatav materjal nõuab? 

Kas ta kuulab kõigepealt olulist ja siis detaile? Kas ta teeb kuulamise ajal märkmeid? 

Kas ta küsib vajadusel asjakohaseid küsimusi, et kuulatavast paremini aru saada? 

Kõnelemisoskuse hindamine 

Kõnelemisoskuse arengule hinnangu andmiseks tuleb õpilaste suulise suhtluse jälgimisel 

pöörata tähelepanu keelesüsteemi valdamisele, s.o lausestusele, fonoloogiale ja sõnavarale.  

Kas õpilane räägib selgelt, kasutab oma mõtete väljendamisel lauseid ja sõnavara, mis on 

asjakohased ja sobivad konkreetsele suhtlusolukorrale? 

Kas õpilane on võimeline oma mõtet asja- ja eakohaselt ümber sõnastama, kui tema mõttest 

aru ei saada? Või loodab ta selles osas kellegi teise abile? 

Kas õpilane saab teistest tavaliselt aru või tundub ta sageli segaduses olevat? Kas ta arvestab 

teiste tunnete ja ideedega? Kui tundub, et õpilane ei saa teistest aru, siis kas ta ikka 

tegelikult kuulab või näib teiste rääkimine teda pigem segavat? 

Kas õpilane osaleb rühmatöös vabalt? Kas ta pöörab teiste ütlustele tähelepanu? Kas ta 

järgib rühmatöös kokkulepitud reegleid? 

Kas õpilane kasutab lugemise ja erinevate keelekasutusolukordade ajal omandatud uusi 

keelestruktuure ja sõnavara? 

Lugemise hindamine 
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Kui tegevuseks on antud kirjalik tööjuhend, saab õpilast hinnata selle eest, et ta on lugemisel 

tööjuhendist õigesti aru saanud ja vastavalt tegutsenud, st on osanud lugeda.  

Lugemise ilmekus ja kiirus on seotud suulise kõne omadustega, nii et õpilaselt, kes kõneleb 

üldse aeglasemalt ja monotoonselt, et saa nõuda elavat lugemist. Pigem tuleks tema puhul 

tõsta esile neid omadusi, mis just tema kõnet ilmestavad – selge hääldus, rahulik lugemine, 

oma vea märkamine.  

Vabalugemise hindamisel tuleks tunnustada õpilase suutlikkust valida endale jõukohane 

teos, osata seda teistele tutvustada ja oma lugemismuljet edasi anda. Lugemismulje 

vahendamiseks sobivad hästi mitmesugused loovtööd. 

Kirjutamise hindamine 

Tekstide hindamine  

Võib eristada kaudset ja otsest hindamist.  

Kaudseks hindamiseks sobivad mitmesugused testid, etteütlus, kontrolltöö jms, mida on 

lihtne koostada, läbi viia ja vastavalt vigade/punktide arvule numbriga hinnata ja mis 

mõõdavad peamiselt kirjutamise transkriptsioonilisi oskusi. Sellised testid näitavad õpilaste 

teadmisi õigekirjast, grammatikast ja lausete struktuurist, ka sõnavara, aga mitte kirjutamise 

kui teksti loomise kompleksset oskust.  

Otsene hindamine on suunatud kirjutamise tulemile ehk tekstile ja annab teavet selle kohta, 

mida teevad õpilased tekstiloomes hästi ning millistele raskustele tuleb klassis tähelepanu 

suunata.  

7 tunnust, mis on iseloomulikud efektiivsele kirjutamisele:  

sisu, struktuur, sõnum, sõnavara, lausestus, kokkulepped (sisaldab muuhulgas ka õigekirja, 

punktuatsiooni ja grammatikat), esitus (käekiri, paigutus, kujundus).Tänapäeval on 

kirjutamise (ja lugemise) hindamisel üha suuremat tähelepanu saavutanud portfoolio ehk 

õpimapp, mis võimaldab hinnata kirjutamisoskuse arengut ja erinevaid komponente ning 

pakub samas õpilastele võimaluse enesehinnanguks, sest dokumenteerib nii kirjutamise 

protsessi kui ka tulemi. 

Kirjatehnika hindamine  

Kõige olulisem on suunata laps ise oma tööd analüüsima ja näidistega võrdlema 

Lapse tööd parandades pööratakse tähelepanu valedele tähekujudele ja seostele, 

õigekirjavigadele ning teksti kujunduslikele vigadele. Analüüsitakse ka istumisasendit, pliiatsi 
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või sulepea hoidu ning vihiku asetust. Peamiselt nendest komponentidest sõltub õpilase 

käekirja loetavus ja sujuvus. 

Õpetaja annab lapse tööle nii suulisi kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid. Kirjatehnika töid  

hinnatakse numbriliselt vastavalt koolis kehtestatud korrale.  

 

Eesti keele  ainekava 3. klassile Tundide arv õppeaastas  210  t 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri 

liiki tekste;  

2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma; 

3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse; 

4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 

5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt; 

6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada; 

7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja 

lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest. 

 

Algklassilapse tahteline tähelepanu on vähepüsiv ning vajab tahtmatule tähelepanule  

ümberlülitumiseks huvi toetust. Seepärast tuleb õppetöös vaheldada töövõtteid, valida  

selliseid, kus laps saab õppimise käigus olla aktiivne osaline. Hea on kasutada õppemängu  

ja mängulisi võtteid. Mängus omandab laps teadmisi ja oskusi suhteliselt kergemini ja  

kiiremini kui muus tegevuses. 

 

 

Õppeaine kirjeldus 

 I kooliastmes on kolm õppevaldkonda: suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), 

lugemine ja kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab eakohaste suuliste tekstide mõistmist 

ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste 

juhiste alusel. Lugemisoskuse arenedes muutub peamiseks oskus eraldada loetust olulist 

ning seda suhtlemisel arvestada ja eesmärgipäraselt kasutada. Õpetus peaks ennekõike 

stimuleerima lugemissoovi. Teksti keele jälgimine toetab eneseväljendust. Lugedes ja loetu 

üle arutledes kujuneb õpilastel analüüsioskus, samuti valmisolek kuulata teiste seisukohti 
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ning sõnastada ja esitada oma arvamusi. Kirjutamise õpetamisega kujundatakse 

õigekirjaoskust ja suutlikkust end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada. Kirjutamine on 

väga tihedalt seotud lugemise ja eneseväljenduse arenguga. Kui õpilasel on juba piisavalt 

keeleteadmisi ja kirjatehnilist vilumust, tuleb ka tema õigekirjaoskust järjekindlalt arendada 

 

Õpitulemused ja õppesisu 

 Suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine) 

Õpitulemused 

• 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 

 

Õppesisu 

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. 
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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. 

 

2.Lugemine  

Õpitulemused  

• 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 …); 

Õppesisu 

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. 
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Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid), skeemide, kaartide lugemine 

õppekirjanduses, nende tähenduse tabamine.  

Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.  

Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mõistatus. 

Kirjandustekstid: liisusalm, muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, 

näidend. 

Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine. 

Loetule emotsionaalse hinnangu andmine (lõbus, tõsine, igav jne).  

Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga. 

 

3. Kirjutamine  

Õpitulemused 

 kasutab õigeid kirjutamisvõtteid, teab, kuidas väikesi ja suuri kirjatähti kirjuta- takse 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. 

Õppesisu 

 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). Seotud kirja puhul tähtede 

seostamine.  Sidumata kirja puhul sõnas õige pikkusega tähtede vahe. 
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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). 

Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk sulghääliku pikkusel. 

Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Kaaslase ja õpetaja 

juhtnööride kuulamine, nende järgi toimimine.  

Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid 

ja intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia 

eristamine.  

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine.  

Kuuldu  (muinasjutt, lühijutt lapse elust, proosa-, luule ja ainetekst), nähtu (lavastus, film)  

sisu ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja nende ütlustele.  

* annab küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, filmi ja 

teatrietenduse sisu; koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi; jutustab loetust ja 

läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, tugisõnade, märksõnaskeemi ja küsimuste toel; 

mõtleb jutule alguse ja lõpu; 
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* leiab väljendamiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 

esitab luuletust peast; 

*  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; 

 

1. Suuline keelekasutus.  

 I kooliastmes on kolm õppevaldkonda: suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), 

lugemine ja kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab eakohaste suuliste tekstide mõistmist 

ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste 

juhiste alusel. Lugemisoskuse arenedes muutub peamiseks oskus eraldada loetust olulist 

ning seda suhtlemisel arvestada ja eesmärgipäraselt kasutada. Õpetus peaks ennekõike 

stimuleerima lugemissoovi. Teksti keele jälgimine toetab eneseväljendust. Lugedes ja loetu 

üle arutledes kujuneb õpilastel analüüsioskus, samuti valmisolek kuulata teiste seisukohti 

ning sõnastada ja esitada oma arvamusi. Kirjutamise õpetamisega kujundatakse 

õigekirjaoskust ja suutlikkust end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada. Kirjutamine on 

väga tihedalt seotud lugemise ja eneseväljenduse arenguga. Kui õpilasel on juba piisavalt 

keeleteadmisi ja kirjatehnilist vilumust, tuleb ka tema õigekirjaoskust järjekindlalt arendada 

1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri 

liiki tekste;  

2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma; 

3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse; 

4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;  

5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt; 

6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada; 

7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja 

lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest. 

Algklassilapse tahteline tähelepanu on vähepüsiv ning vajab tahtmatule tähelepanule 

ümberlülitumiseks huvi toetust. Seepärast tuleb õppetöös vaheldada töövõtteid, valida 
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selliseid, kus laps saab õppimise käigus olla aktiivne osaline. Hea on kasutada õppemängu ja 

mängulisi võtteid. Mängus omandab laps teadmisi ja oskusi suhteliselt kergemini ja kiiremini 

kui muus tegevuses. 

Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge häälduse jälgimine teksti esitades. Kõne eri 

nüansside  (tempo, hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm 

esituses.  

Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumise, tänamise) valik 

suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, teietamine ja sinatamine. 

Kõnelemine eri olukordades: vestlus tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli esindamine, 

võistkonda kutsumine, koostegevusest loobumine jms. Sõnavara arendamine: 

sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara laiendamine, lähedase ja 

vastandtähendusega sõna leidmine. Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, 

arutamine paaris ja väikeses rühmas.  

Oma arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine, 

kaaslase arvamuse küsimine. 

Mõtete väljendamine terviklausetena ja sobiva sõnastusega (sõnavalik, mõtte 

lõpuleviimine). Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine.  

Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal; 

aheljutustamine.  

Sündmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil. 

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks.  

Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) esitamine. 

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

* loeb nii häälega ja kui endamisi ladusalt ja teksti mõistes; mõistab lihtsat plaani, tabelit,   

diagrammi, kaarti;  

* loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga; 

* töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel; 

* vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta; 

* eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu; 

* tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kirja;  

on lugenud läbi vähemalt neli 
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 Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. Teksti 

ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus). 

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 

intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse). Ladus 

ja automatiseerunud lugemine. Oma ja kaaslase lugemistehnika hindamine õpetaja juhiste 

alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemise klassitahvlilt ja vihikust. 

Jutustava ja kirjeldava teksti ning tarbe- ja teabeteksti (õpilaspäeviku, kutse, õnnitluse, 

saatekava, tööjuhendi, raamatu sisukorra, sõnastiku, teate, eeskirja, retsepti, õpikuteksti, 

teatmeteose teksti, ajalehe- ja ajakirja ning muu meediateksti) lugemine.  

Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja 

tabelite lugemine õppekirjanduses, lasteraamatutes ning lasteajakirjanduses.  

Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. 

Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi.  

 

Töö tekstiga: tekstist õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega 

sõnade leidmine. Õpiku sõnastiku iseseisev kasutamine.  

Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, 

kaardi koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine. Loole alguse ja 

lõpu mõtlemine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine, tegelaste iseloomustamine. 

Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. 

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid 

arvestades. 

Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust 

lühikokkuvõtte tegemine. Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt. 

Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri 

Kirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, kahekõne, 

näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna 

* 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: 
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*  eristab häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset; 

märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab lühikesi 

* pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid; kirjutab õigesti asesõnu;  

* märgib õpitud sõnades õigesti kaashäälikuühendit; kirjutab õigesti sulghääliku 

omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade 

õpitud lõppe ja  

tunnuseid;  

 * teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab lihtsaid 

loendeid tähestik- järjestuses;  

* kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud 

kohanimed;  

* piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi;  

* kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut näidise järgi (30–

40 sõna);  

Kirjatehnika 

Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava käekirja kujundamine, kirjutamise kiiruse 

arendamine. Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja proportsioonid, loetav 

käekiri, ühtlane kirjarida, kirjatöö nõuetekohane välimus, töö vormistamine). Teksti ärakiri 

tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi.  Oma kirjavea 

parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse 

kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, ümbrik. 

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.  

Tähestiku järjekord. Täis- ja kaashäälikuühendi õigekiri. Täis- ja suluta kaashääliku pikkuse  

Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumates kohanimedes. Väike 

algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetustes. Poolitamise 

harjutamine. Liitsõna. 

Nimi-, omadus- ja tegusõna. Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste 

alusel. Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände 

lõpu õigekirjutus. Olevik ja minevik. Pöördelõppude õigekirjutus. Erandliku õigekirjaga ase- ja 

küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus). 
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Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. Koma kasutamine loetelus; et, sest, 

vaid, kuid, aga, siis, kui puhul; sidesõnad, mis koma ei nõua.  

Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (30–40 sõna). Oma kirjavea 

iseseisev leidmine. 

Sõnavara: lähedase ja vastandtähendusega sõna. Sõna ja tema vormide õigekirja ning 

tähenduse omandamine ja täpsustamine. 

Lausete laiendamine ja sidumine tekstiks.  

Tarbeteksti (ajaleheartikli, teate, nimekirja jne) kirjapanek.  

Ümberjutustuse kirjutamine tugisõnade, skeemi, kaardi või kava toel.  

Loovtöö kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel, 

fantaasialugu). Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus.  

Sündmusest ja loomast kirjutamine.  

Jutule alguse ja lõpu kirjutamine.  

Kirja kirjutamine.  

Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutamine. 

Oluline on õige töörežiimi kujunemine: häälekasutus, isteasend, töö- ja puhkeaja jaotus, töö 

planeerimine. Suhtlemisoskuse arendamine ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamine 

positiivseid elamusi toovas tegevuses võimaldab ennetada konflikte ja seega ka 

tervisekahjustusi.  

 Kogu õppetöö ja koolitegevuse korraldus rajanegu vastastikusele austusele ja huvile, 

väärtuste ülekanne on kogu kasvatuse mõte, väärtushoiakuid võetakse üle autoriteetidelt ja 

enamik lugemispalu õpikutes ning loetavad lasteraamatud ongi peamiselt väärtusi ja 

väärtushinnanguid kujundavad, suunavad ja esindavad. Juba lugemisolukord iseenesest on 

suure kasvatusliku mõjuga.  
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• Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele  tundides 

arendatav lugemisoskus.  Matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või –ülesande 

mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.  

• Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja 

tekstitööd. Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja 

loodusobjektide nimetusi. Loodusalased tekstid  õppekirjanduses ning loetavas 

ilukirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud 

sõnavara ning teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste 

mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju lugejale.  

Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase 

ettelugemise kuulamine. Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine. 

Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine. 

Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte 

toetajana). 

 Kuuldud jutu (muinasjutu, lühijutu lapse elust jms) ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, 

hinnangud tegelastele ning nende ütlustele 

harjutamine, hääle tugevuse kohandamine vastavalt olukorrale. Kõne eri nüansside (tempo, 

hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm esituses. Selge häälduse 

jälgimine teksti esitades. Sobivate kõnetuste (palumise, küsimise, keeldumise, vabandust 

palumise, tänamise) valik suhtlemisel. Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, 

teietamine ja sinatamine. 

Sõnavara arendamine: sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara 

laiendamine; lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Eri teemadel vestlemine 

sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. Mõtete väljendamine 

terviklausetena. Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. Jutustamine 

kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi,  

. Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse  

pildiseeria ja etteantud teema põhjal; aheljutustamine. Sündmuse, isiku, looma, eseme jm 

kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil.  

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks. 

Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) peast esitamine. 

Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. Arutlemine 
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paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste 

seisukohtade otsimine, kaaslaste arvamuse küsimine. 

Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, 

kaardi koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine.  

Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus.  

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 

intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse). 

Lugemistehniliselt raskete sõnade ning sõnaühendite lugema õppimine. Oma ja kaaslase 

lugemistehnika hindamine õpetaja juhiste alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine 

klassitahvlilt ja vihikust.  

Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäeviku, kutse, õnnitluse, saatekava, 

tööjuhendi, raamatu sisukorra) 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.  

Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine.  

Töö tekstiga: õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade 

leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine.  

Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. 

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid 

arvestades.  

Loetud raamatust jutustamine ning loetule emotsionaalse hinnangu andmine. Vajaliku 

raamatu leidmine õpetaja abiga ja iseseisvalt.  

Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri.  

Tarbe- ja teabetekst: teade, tööjuhend, eeskiri, retsept, saatekava, sõnastik, tööjuhend, 

sisukord, õpikutekst, teatmeteose tekst, ajalehe- ja ajakirja ning muu meediatekst.  

Teksti ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus).  

Ilukirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, 

kahekõne, näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, vanasõna.  

Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine, puhtus, käekirja 

loetavus ning kuupäeva kirjutamine. Teksti ärakiri tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine 
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õpiku ja sõnastiku järgi. Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus.  

Sõna ja lause   kirjutamine. Lausete moodustamine, laiendamine ja sidumine tekstiks. 

Ümberjutustuse kirjutamine. Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, tegelaskõne jms). 

Loovtöö kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildiseeria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toel, 

fantaasialugu). Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus; jutule alguse ja lõpu kirjutamine. 

Sündmusest ja loomast kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutamine.  

Häälik, silp, sõna, lause, tekst. Täis- ja kaashäälikud. Tähed ja tähestik, tähestiku järjekord.  

Hääliku pikkuse ning häälikuühendi märkimine kirjas. i ja j-i õigekiri (v.a võõrsõnad ning 

tegijanimi); h sõna alguses; sulghäälik oma- ja võõrsõnade alguses; k, p, t s-i ja h kõrval. Suur 

algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes ning tuntumates kohanimedes. Väike 

algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade ja ilmakaarte nimetuses. Silbitamise ja 

poolitamise alused. Liitsõna. 

Nimi-, omadus- ja tegusõna. Ainsus ja mitmus. Sõnavormide moodustamine küsimuste 

alusel. Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände 

lõpu õigekirjutus. Olevik ja minevik. Pöördelõppude ning da-vormi õigekirjutus. Erandliku 

õigekirjaga ase- ja küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus).  

Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid. Koma loetelus. Koma et, sest, aga, 

kuid, siis, kui puhul. Sidesõnad, mis ei nõua koma.  

Sõnavara. Lähedase ja vastandtähendusega sõna. Sõna ja tema vormide õigekirja ning 

tähenduse omandamine ja täpsustamine.  

 

Õppetegevused 

 Kuulamise oskus 

1. Keskkondlikud oskused:  

• eristada hääli intensiivsuse järgi;  

• eristada hääli kõrguse järgi;  

• eristada hääli kestvuse/vältuse järgi;  

• määrata hääle asukoht ruumis.  

2. Eraldamisoskused: 

• eristada hääli intensiivsuse, kõrguse ja vältuse järgi;  

• ära tunda:  
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• erinevad häälikud sõnas;  

• erinevused sõnade algus- ja lõpuhäälikutes (karu-maru; isa-ise);  

• erinevused sõnade keskel olevates häälikutes (kas-kus);  

• häälikute ja silpide järjekord sõnas;  

• sõnade alguse- ja lõpuhäälikud;  

• otsitav sõna lauses;  

• sõnade järjekord lauses;  

• rõhuline sõna lauses;  

• riimuvad sõnad.  

3. Arusaamisoskused: 

• ära tunda verbaalsed absurdsused;  

• ühendada kuuldud sõnad pildi, teksti või objektiga;  

• kasutada kuuldud uusi sõnu;  

• kasutada konteksti sõnade äraarvamiseks lauses;  

• ühendada uus informatsioon varasemate kogemustega;  

• ära tunda lihtsa loo peamõtted;  

• järjestada korrektselt detaile;  

• kuulata spetsiifilist informatsiooni;  

• järgida korrektselt juhendeid.  

Kõnetehnika arendamine  

Kõnelemise õpetamisel on väga oluline pöörata tähelepanu  

• selgele ja õigele hääldusele kõnelemisel ja teksti esitamisel, mis on lugema ja 

kirjutama õppimise üheks eelduseks;  

• hääle kohandamisele vastavalt olukorrale (vastamine kohalt, klassi ees, paaris- ja 

rühmatöös).  

Sõnavaratöö 

• aidata kaasa teksti mõistmisele, harjutada õpilast jälgima autori erinevaid väljendeid;  

• täpsustada ja rikastada sõnavara, seletada uute ja vähetuntud sõnade ja väljendite 

tähendust;  

• leida lähedase (sama) tähendusega sõnu;  

• eristada ja leida vastandsõnu;  

• seletada piltlike väljendite ja vanasõnade tähendust,  
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• võrrelda ja rühmitada sõnu, et tunnetada sõnade seoseid, sõna omadusi, seostada 

sõna üldmõistega, hakata teadvustama keeleõpetuslikke määratlusi  

Sõnavaratööks sobivad  

• loetelu jätkamine (jaanuar, veebruar, …);  

• tähenduslike paaride leidmine (kahvel – nuga);  

• rühma mittekuuluva leidmine (eristavaks teguriks on tähendus, kasutamisviis, 

materjal, suurus vms);  

• lause täiendamine;  

• sõnakogumismängud (näiteks sõnade ütlemine,  

• mis algavad või lõpevad kindla häälikuga, 

* kus järgmine sõna algab sama häälikuga, millega eelmine lõppes, 

* mida on üks ja mitu klassis, linnas jms).  

Sõnade tähenduse selgitamiseks võiks õpetaja 

• lasta arenenud sõnavaraga lastel sõnatähendusi selgitada;  

• siduda sõna või väljend kontekstiga, seletada tähendust läbi konkreetse situatsiooni 

• koostada uue sõnaga lause või anda sõnaline kirjeldus;  

• demonstreerida pilti, eset või tegevust;  

• teha joonise;  

• esitada üld- või liiginimetuse;  

• moodustada sõnaühendi;  

• öelda sünonüüme või antonüüme;  

• paluda leida sõna sõnastikust.  

Sõnatähenduse täpsustamiseks on vaja viia sõna kaasteksti. Sobivad töövõtted on 

• lauses sõna asendamine,  

• autori ja tuttavama, igapäevase sõnavara võrdlemine,  

• lauselünkade täitmine,  

• valikvastustega ülesanded jms.  

Selleks, et uued sõnad jõuaksid laste aktiivsesse sõnavarasse, on oluline neid aeg-ajalt 

meelde tuletada ja suunata lapsi uusi sõnu kasutama  

• sõnaühendis,  

• lauses,  

• jutustamisel (sõnaühendid ja tugisõnad kavapunktide juurde),  
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• kahekõnes, rollimängus, dramatiseeringus, intervjuus, kirjeldamisel, arutlemisel, 

põhjendamisel (toeks: tugisõnad, lausete algused, lausemudelid jms).  

Vastandsõnadega võib teha tööd õige mitmel moel.  

• Asjade või piltide järgi sõnade leidmine  

• Vastandsõnade leidmine, millel on mitu tähendust  

• Vastandsõnade paaride moodustamine etteantud sõnade põhjal   

Kirjeldamine  

 Kirjeldamise eeltööks on soovitatav  

• kirjeldada mõnda eset/olendit, mis on õpilastele näidiseks ning tutvustab vajalikku 

sõnavara  

• anda eraldi lipikutele kirjutatud sõnu  

• lugeda lastekirjandusest erinevaid kirjeldusi;  

• kinnitada tahvlile pilt ja kirjutada küsimused, mis suunavad eset või olendit 

tähelepanelikult vaatlema  

• koostada märksõnaskeem, tsentriline kaart, tabel või venni diagramm 

sõnade ,,kogumiseks’’ 

Jutustamine  

• õpetada last oma kõnet jälgima;  

• vaadata, kas jutustaja hoiab silmsidet klassiga;  

• parandada laste vigast keelekasutust;  

• pöörata tähelepanu halvale diktsioonile;  

• paluda lapsel rääkida nii, et kõik teda kuulevad.  

Juttude koostamine 

• Jutu koostamine pildiseeria järgi  

• Jutu koostamine oma joonistuse põhjal  

• Jutu koostamine pildi järgi 

• Jutu koostamine pildiseeria järgi  

• Jutu koostamine oma joonistuse põhjal  

• Jutu koostamine pildi järgi 

Draamaelementidega kõnelemisülesanded  

• õpitud paladest ühe stseeni kujutamine pantomiimis;  

• õpitud palade illustratsioonide järgi stseenide kujutamine ,,seisvate piltidena”;  
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• ühe lugemispala tegelase matkimine rühmades;  

• tegelaste omavahelise vestluse/sündmuse kujutamine pantomiimis; 

• kaaslase tegevuse peegeldamine   

Luuletuste esitamine  

Eesti keele õpikutes on erineva meeleolu, lihtsa riimi ja rütmiga luuletusi. Kõige olulisem on 

neid harjutada mõtestatult (ilmekalt) lugema. Luuletuse mõtte toovad välja õiged rõhud, 

pausid, lauselõpu intonatsioon, hääletoon, hääletugevus. 

  

Õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes 

Aine õpetamisel taotletavad üldpädevused 

Väärtuspädevus. 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.  

Sotsiaalne pädevus. Keeleõpetus avardab õpilase maailmapilti ja ettekujutust inimsuhetest 

loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel. 

Enesemääratluspädevus. Keeleõpetus toetab enesemääratluspädevust nii meedia- ja 

kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide 

arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega  keeletundides kui ka loovtöödes.  

Õpipädevus arendab 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.  

Suhtluspädevus.  Keeleõpetus kujundab suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi, suhtluspartneri 

arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise 

oskust.  

Matemaatikapädevus. Keeleõpetus arendab suutlikkust kasutada matemaatikale omast 

keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades.  

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad 

õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keeleteadmiste rakendamist ning täiendamist eri 

allikatest.  
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Digipädevus. Referaatide, loovtööde ja uurimistööde koostamine, erinevad infootsingu 

võimalused ja nende kasutamine, elektroonilised sõnastikud ja õpikeskkonnad, esitluste 

koostamine erinevate vahenditega. Gruppide loomine õppeülesande täitmiseks ja 

suhtlemine erinevates veebikeskkondades. E-raamatud, e-kataloogid raamatukogudes, 

digitaalsed õppematerjalid, erinevad videoarhiivid ja videokeskkonnad, mis kõik toetavad 

õpilase eesmärgipärast ja õppimisele suunatud nutiseadme ja arvutikasutust. 

 

Läbivate teemade käsitlemine 

Elukestev õpe ja karjääri kujundamine. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, 

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õppetegevus 

võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse 

neid arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning 

neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Õpilasi suunatakse  leidma jõukohastele probleemidele 

loomingulisi lahendusi ning aidatakse neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust  

Kultuuriline identiteet. Käsitletakse kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, 

nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades. 

Teabekeskkond. Teema käsitlemine keeleõpetuses hõlmab eri allikatest (sh internetist) 

teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste 

laiendamiseks kui ka tekstiloomes. Tehnoloogia ja innovatsioon  Läbiva teema  käsitlemine 

põhineb eelkõige praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist.  

Tervis ja ohutus. Taotletakse õpilase kujunemist tervist ja turvalisust väärtustavaks 

inimeseks. Neid arengusuundumusi toetatakse teemakohaste tekstide, sh meediatekstide 

valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus 

vormis. 

Väärtused ja kõlblus. Käsitletakse läbivalt kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja 

analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.  
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Lõiming teiste õppeainetega 

Eesti keel toetab teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest keeletundides arendavad 

õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja 

mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad oma sõnavara ning avardavad 

maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste (sh arvamust, referaati, juhendit), kasutades 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad kasutama allikaid ja viitma neile; harjuvad 

kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid. 

Võõrkeelte grammatilist süsteemi tundma õppides on toeks emakeeletundides omandatud 

keelemõisted, võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist.  

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele tundides 

arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse 

saavutamine, et ka matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande 

mõistmise nimel ning nõutaks elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes. 

Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja 

tekstitööd. 

Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide 

nimetusi. Loodusalased tekstid eesti keele õppekirjanduses aitavad loodust tundma õppida 

ja väärtustada.  

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Keeletundides õpitakse riikide, 

ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekirja 

norme; ajaloo- ja ühiskonnatundides tuleks neid teadmisi konkreetsete näidete toel 

kinnistada. Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi on tarvis 

ning arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega 

töötades. 

Kunstiainete õpet toetab reklaami terviklik käsitlemine, mis keeleõppes eeldab visuaalsete 

komponentide eritlemist ja analüüsi, mida võiks teha koostöös kunstiõpetajaga.  

 

Füüsiline õppekeskkond 

Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada 

liikumistegevusteks (nt dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning 
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ümarlauavestlusteks. 

2. Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. 

3. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

 

Hindamine 

Eesti keele õpetamisel võib rakendada mitmesuguseid kontrolli ja hindamise meetodeid ning 

võtteid: 

• suuline ja kirjalik küsitlus;  

• viktoriin, valikvastustega test või lünktekst;  

• analüüsi- ja tõlgendusülesanded (nõuavad arutlemist, argumenteerimist, võrdlemist);   

• omaloominguline töö (nt kirjeldus, jutt, dialoog);  

• teemamapp, õpimapp (portfolio).  

Samuti võib hinnata sooritusülesanded, mis võimaldavad teada saada, mida õpilased 

reaalselt teavad ja oskavad: 

• kõne koostamine ja esitamine;   

• avalik esinemine konkurssidel või mujal.  

 

Eesti keele ainekava 4.  klassile  Tundide arv õppeaastas  175t 

 Õpitulemused ja õppesisu 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus  

Õpitulemused 

• 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; 
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• leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, 

kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi; 

• kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid; 

• esitab peast luuletuse või rolliteksti; 

Õppesisu ja -tegevused 

Hääliku pikkuste eristamine. 

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 

hinnangu andmine.  

2. Suuline ja kirjalik suhtlus  

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.  

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

  

3. Teksti vastuvõtt 

Õpitulemused 

• 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; 

• tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, 

kõnekäänu, kirja; 

• on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut); 

• tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust; 

  

 

 

 

Õppesisu ja -tegevused 

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.  
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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. 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. 

Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, muistend, luuletus, näidend, vanasõna, 

kõnekäänd, kiri 

Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 

seiklusjutt, näidend, rahvaluule, muistendid (eelkõige Tormaga seostuvad), värsslugu, 

vanasõnad ning kõnekäänud 

  

 

 

 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Õpilane loeb igal õppeaastal läbi vähemalt neli teost omal valikul (teose tekstimaht vähemalt 

100lk). 
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4. Tekstiloome 

Õpitulemused 

• jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;  

• jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja 

küsimuste toel;  

• 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; 

Õppesisu ja -tegevused 

Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, loov, 

valikuline kavapunktide järgi, märksõnade ja küsimuste toel. 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. 
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5. Õigekeelsus ja keelehoole  

Õpitulemused 

• märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid; 

• märgib sõnades õigesti kaashäälikuühendit; 

• kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 

• pöörab tegusõnu olevikus; 

• moodustab ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku; 

• poolitab sõnu (õpitud reeglite piires);  

• kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile, 

funktsioonile ja suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid; 

• kirjutab suure algustähega isiku ja kohanimed  ja väike algustähega õppeainete, kuude, 

nädalapäevade, ilmakaarte nimetused;  

• tunneb ära liitsõna; 

• leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires; parandab leitud vead 

sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/-või õpetaja abiga.  

• kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi). 

Õppesisu  ja -tegevused 

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. 



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

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. 

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA 5. KLASSILE  
 
EESTI KEEL 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Suuline ja kirjalik suhtlus  
 

• Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, eakaaslaste ja täiskasvanutega 
suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

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

• Suuline arvamusavaldus teema piires. Küsimustele vastamine. Arvamuse avaldamine 
paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. Kaaslase täiendamine ja parandamine.  

• Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine.  
 
Teksti vastuvõtt 
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• Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tööjuhendi lugemine. Kava ja 
mõttekaart. Kokkuvõte õppetekstist.  

• Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart). 
Trükised (raamat, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine. 
Visuaalselt esitatud info (foto, joonise) põhjal lihtsamate järelduste tegemine. 

• Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, lastele mõeldud reklaam. 

• Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, 
kuulutusest, sõiduplaanist ja hinnakirjast andmete kirjapanek. 

 
Tekstiloome 
 

• Loetule, nähtule või kuuldule suuliselt hinnangu andmine.  

• Lühiettekande esitamine.  

• Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade 
leidmine ja parandamine. 

• Lisateabe otsimine. Alustekst. Olulise eristamine ebaolulisest. Uue info seostamine 
oma teadmiste ja kogemustega, selle rakendamine konkreetsest tööülesandest 
lähtuvalt.  

• Visuaalsed ja tekstilised infoallikad. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal.  

• Kiri, ümbriku vormistamine. Lühiettekanne internetist või teatmeteostest leitud info 
põhjal. 

• Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme ja olendi kirjeldamine.  

• Oma juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik 
järgnevus tekstis. Minavormis jutustamine. 

 
 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 
Üldteemad  

• Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.  

• Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 
 
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.  

• h õigekiri. i ja j-i õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). 

• gi- ja ki-liite õigekiri.  

• Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Sulghäälik võõrsõna 
algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. f-i ja š õigekiri. 

• Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades).  

• Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui ka veebivariandist). 
 
Sõnavaraõpetus 

• Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara. Sünonüümid. Antonüümid. 
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• Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus. Igapäevaste võõrsõnade asendamine 
omasõnadega ja vastupidi. 

• Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund.  

• Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii 
raamatu- kui ka veebivariandist). 

 
Vormiõpetus ja õigekiri 

• Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

• Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna.  

• Käänamine. Käänded, nende küsimused ning tähendus. Ainsus ja mitmus. 

• Kuupäeva kirjutamise võimalusi.   
 

Lauseõpetus ja õigekiri 

• Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi.  

• Korduvate lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine 
tekstis. 

• Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning 
kasutamine. 

• Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe 
järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 

• Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. 
 

Muud õigekirjateemad 

• Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri.  

• Isiku- ja kohanimed; ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused; 
perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad. 

 

 

 

2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

• Võõrkeeled – keelemõisted, võõrsõnad. 

• Matemaatika – arvsõnade lugemine ja õigekiri. 

• Loodusained – kohanimede, loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetuste õigekiri.   

• Sotsiaalained – riikide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. 
 
3. Õpitulemused  
 
Suuline ja kirjalik suhtlus  
 
5. klassi lõpetaja: 



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

1) peab sobivalt telefonivestlusi; 

2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 

sobivalt suulist keelevormi; 

3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi; 

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

 
Teksti vastuvõtt 
 
5. klassi lõpetaja: 

1) tunneb teabe- ja meediatekste; (teab ajalehte Vooremaa) 

2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 

3) esitab küsimusi ja teeb lühikokkuvõtteid; 

4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

 
Tekstiloome 
 
5. klassi lõpetaja: 

• leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku teavet internetist; 

• tunneb kirjutamise põhietappe; 

• jutustab ja kirjeldab suuliselt ning kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 

• esineb suuliselt (peab lühikese ettekande); 

• kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid; 

• avaldab viisakalt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 
suulises vormis; 

• kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ning seostades. 
 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 
5. klassi lõpetaja: 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi ja sõnaliikide tüüpjuhte ning järgib eesti õigekirja 

aluseid ja õpitud põhireegleid; 

2) moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 

3) kontrollib õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja; 

4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 
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KIRJANDUS 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 

Teemavaldkonnad 

• Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, arusaamine heast ja 
halvast, õiglus ja ebaõiglus, kiiduväärne ja taunitav, erinevus teistest, minu hobid ja 
huvid, minu tervis, rikkuse ja vaesuse probleemid, kohustused ja vastutus, üksiolek ja 
hirmud jms. 

• Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, armastus oma kodu ja koduste vastu, 
suhted lähisugulastega, sallivus teistsuguste inimeste suhtes, abivajaja ning aitaja, piir 
oma ja võõra vahel, piir lubatu ja lubamatu vahel jms. 

• Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, 
matkamine kodukohas, erinevate rahvaste uskumused ja tavad, külalislahkus, 
lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse, kultuuriinimesed kui eesti 
rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad jms. 

• Mängiv inimene: sõnamängud, iluelamused, loominguline koostöö, mängult ja päriselt 
jms. 

• Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: minu osa looduse hoidmisel, austav 
suhtumine elus ja eluta loodusesse, hädasolija aitamine, lemmikloomad ning vastutus 
nende eest, aastaaegade omanäolisus jms. 

• Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: minu juured, seos mineviku, oleviku ning tuleviku 
vahel, traditsioonid, mis tagavad järjepidevuse, suhe keelesse, kodupaiga keel jms. 

• Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 
tänapäevased teabeotsimis- ja teabeedastamisvõimalused, internet kui silmaringi 
avardaja ning infoallikas, internet kui ohuallikas jms.  

 

Terviklikult käsitletavad teosed 

Ilmar Tomusk „Kriminaalne koolipapa“  või “Kriminaalne pangapresident“, Lehte Hainsalu 

„Pikkurilli“, Astrid Lindgren „Rasmus, Pontus ja Lontu“  või „Väike Pootsman, Tjorven ja 

Mooses“ või muu Lindgreni teos, Andrus Kivirähk „Kaelkirjak“ või muu Kivirähki teos,   üks 

vabalt valitud luulekogu. 

 

Rahvaluuletekstid 

Rahvalaulud: maagilised laulud, loitsud, tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised vanasõnad ning 

kõnekäänud. Tekke- ja seletusmuistendid (Linnutaja mäe teke, Jõgeva maakonna muistendid). 

Hiiu- ja vägilasmuistendid ( Kalevipoeg).  Looma- ja imemuinasjutud.  
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Põhjalikumalt käsitletavad autorid 
Friedrich Reinhold Kreutzwald,  Astrid Lindgren, Andrus Kivirähk. Lehte Hainsalu. 

 
Mõisted 
Kõnekäänd, muinasjutt, muistend, vanasõna (näited Torma vanasõnade hulgast). 
 
Lugemine 
Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine; häälega ja 
hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine. 
Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud 
jälgimine. 
Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud raamatu 
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine. 
 
Jutustamine 
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Aheljutustamine. Iseendaga või 
kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti 
(illustratsiooni, koomiksi) põhjal. 
 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Küsimuste koostamine: mälu- ehk faktiküsimused, fantaasiaküsimused. Küsimustele 
vastamine teksti järgi oma sõnadega ning peast. 
Teksti kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena ning pealkirjadena. 
Lõikude kesksete mõtete otsimine ja peamõtte sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. 
Detailide kirjeldamine. Oma mõtete, tundmuste ning lugemismuljete sõnastamine.  
Sõnavara rikastamine. 
Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise ja tegelastevaheliste suhete jälgimine, 
tegelaste iseloomustamine. 
Loomamuinasjutu ja imemuinasjutu tüüptegelased. 
Sündmuste toimumise aja ning koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste 
põhjuse-tagajärje seosed. Minajutustaja kui loo edastaja. 
Lihtsamate sümbolite seletamine. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle 
võrdlev ning eristav seostamine tänapäeva elunähtustega. Koomilise leidmine tekstist. 
Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine.  
Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
Loomamuinasjutu sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus kurjaga jne). Imemuinasjutu 
sisutunnused. Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. 
Vanasõna ja kõnekäänu olemus. 
Pea- ja kõrvaltegelane; tegelastevaheline konflikt  
Luuletuse vorm: salm. Animafilmi olemus. 
 
Esitamine 
Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine 
ning kehahoid. 
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Luuleteksti esitamine peast. Rollimäng, rolliteksti esitamine. 
 
 
Omalooming 
Kirjeldamine: oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, tegevuskoha ja looduse kirjeldamine. Jutustamine. 
Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Minavormis jutustamine. 
Teemamapp tänapäeva kultuuriloolis(t)e isiku(te) kohta. Teemamapi vorm (mapp, esitlus, CD 
vms), sisu ja vormistamine. 
Omaloomingulised tööd: 
1) looma- või imemuinasjutt, tekke- või seletusmuistend, seiklusjutt, mälestuslugu; 
2) jutuke vanasõna(de) või kõnekäändude põhjal, luuletus ette antud riimide põhjal või 
iseseisvalt; algustähekordustega naljalugu; 
3) looduskirjeldus, loomtegelase kirjeldus; teose tegelase päevikulehekülg; 
uus või jätkuv lõpp loole, tegelastevaheline dialoog vms. 
2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

• Kirjandustundides arendavad õpilased nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ning 
suhtlusoskust, mis toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. 

• Võõrkeeled – väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine. 

• Loodusained – loodusalased tekstid, looduse väärtustamine; sõnavara. 

• Sotsiaalained – ajaloosündmuste ja arengu mõistmine, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumine, maailmapildi kujunemine. 

• Kunstiained – illustratsioonid, rahvalaul. 
3. Õpitulemused  
 

5. 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) mõistab teoses kujutatud lugu ning tegelassuhteid, elamusi ja väärtusi; 

4) mõistab erinevaid seisukohti, mis võivad tekkida kirjandusteost lugedes; 

5) jutustab tekstipõhiselt ning väljendub korrektselt; 

6) kirjutab jutustavaid omaloomingulisi töid, väljendades end korrektselt; 

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

 

Lugemine 
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5. klassi lõpetaja: 

1) on õppeaasta jooksul läbi lugenud vähemalt 4 eakohast erinevasse žanrisse kuuluvat 

väärtkirjandusteost (raamatut); 

2) loeb kirjandusteksti ladusalt ning väärtustab lugemist; 

3) tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi. 

 

Jutustamine 

5. klassi lõpetaja: 

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide toel; 

2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 

kirjanduslikule tekstile või  tõsielusündmusele; 

3) jutustab piltteksti põhjal ning selgitab selle sisu. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

5. 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 või väiteid; 

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

5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist ning võrdleb 

iseennast mõne tegelasega; 

6) leiab lõigu kesksed mõtted; 

7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti põhisündmuste, tegelaste ja 

nende probleemide üle, avaldab oma arvamust; 

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

9) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;  

10) seletab oma sõnadega muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja vanasõna olemust. 
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Esitamine 

5. klassi lõpetaja esitab peast luuletuse, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

 

Omalooming 

5. klassi lõpetaja kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sh jutustava teksti. 

 

 

 

 

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA  6. KLASSILE  

 

EESTI KEEL 

 

1. Õppesisu ja -tegevus 

 

Suuline ja kirjalik suhtlus  

 

• Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 
täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

• Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, 
kuuldule hinnangu andmine. Suuline vestlus etteantud teema piires, vastulausele 
reageerimine ning seisukohast loobumine. Esitlus ja tutvustus. Väite põhjendamine. 

• Arvamuse põhjendamine paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. Kaaslase 
täiendamine ja parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse 
avaldamine. Klassivestlus, diskussioon. 

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

 

Teksti vastuvõtt 
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• Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe 
leidmine. 

• Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) põhjal lihtsamate järelduste 
tegemine, seoste leidmine. 

• Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, kokkuvõtte tegemine, kuuldu 
konspekteerimine Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. 

• Trükiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, pildiallkiri. 

• Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam. 

• Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, 
kuulutusest, sõiduplaanist ja hinnakirjast andmete kirjapanek ning seoste 
esiletoomine. Tarbe- ja õppetekstide (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart, saatekava 
jne) mõtestatud lugemine.  

• Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning teiste 
vajadused ja huvid, arusaamine heast ja halvast, õiglus ja ebaõiglus, kiiduväärne ja 
taunitav, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis ja tulevik, rikkuse ja 
vaesusega seotud probleemid, kohustused ja vastutus, üksiolek ja hirmud. 

• Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, vägivald kodus, armastus oma kodu ja 
koduste vastu, suhted vanemate, kasuvanemate ning vanavanematega, suhted õdede 
ja vendade jt lähisugulastega, poiste ja tüdrukute suhted, sallivus teistsuguste inimeste 
suhtes, abivajaja ja aitaja, nohiklikkus ja tõrjutus, piir oma ja võõra vahel, piir lubatu ja 
lubamatu vahel. 

• Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, 
matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades, kultuuride mitmekesisus, 
erinevate rahvaste uskumused ja tavad, käitumine erinevas kultuuriruumis, 
külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse, kultuuri-
inimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ning hoidjad. 

• Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, leidlik 
probleemide lahendamine, iluelamused, loominguline koostöö, mängult ja päriselt, 
põhjendatud ja põhjendamata riskid. 

• Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: minu osa looduse hoidmisel, austav 
suhtumine elus- ja eluta loodusesse, hädasolija aitamine, lemmikloomad ning vastutus 
nende eest, aastaaegade omanäolisus. 

• Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: minu juured, seos mineviku, oleviku ja tuleviku 
vahel, traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse, suhe keelesse, 
kodupaiga keel, suhted teiste rahvustega jms. 

• Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 
tänapäevased teabeotsimis- ja -edastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja 
ning infoallikas, internet kui ohuallikas, käitumine suhtlusportaalides, film ja foto kui 
hetke ning ajaloo jäädvustajad. 

 

Tekstiloome 
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• Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

• Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti 
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine ja avaldamine, tagasiside saamine. 

• Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade 
leidmine ja parandamine. 

• Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad võtted. 

• Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende usaldusväärsus. Eri allikatest pärit info 
võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali 
põhjal. Fakt ja arvamus. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega. 

• Lühiettekanne ja esitlus internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja 
avalikus keskkonnas suhtlemise eetika. 

• Kiri, ümbriku vormistamine. 

• Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. Autori 
suhtumine kirjeldatavasse ning selle väljendamine. 

• Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 
ülesehitus. Ajalispõhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. 
Minavormis jutustamine. 

• Arutlemine. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

• Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine. Luuletuse 
kirjutamine.  

 

Õigekeelsus ja keelehoole 

 

Üldteemad  

• Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled.  

• Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 

• Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 
 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

• Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.  

• Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. 

• Tähtede f ja š õigekiri.  

• Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui ka veebivariandist). 
 

 

Sõnavaraõpetus 

• Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng.  
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• Mitmetähenduslike, lähedase ja vastandliku tähendusega sõnade kasutamine. 
Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus. 
Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi. 

• Liitsõnamoodustus:täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 
erinevused. 

• Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii 
raamatu- kui ka veebivariandist). 

 

 

Vormiõpetus ja õigekiri 

 

• Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

• Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 
Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi 
kasutamine tekstis. 

• Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. 
Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist. 

• Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- 
ja ne-liiteliste omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. 
Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised omadussõnad). 

• Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja 
järgarvsõnade kirjutamine sõnade ning numbritega, nende lugemine. Arvsõnade 
kasutamine tekstis.  

• Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 
 

Lauseõpetus ja õigekiri 

 

• Koondlause kirjavahemärgistamine. Liitlause kirjavahemärgistamine. 

• Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne keskel. Otsekõne kirjavahemärgid. 

• Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid. 
 

Muud õigekirjateemad 

 

• Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed; ajaloosündmused; 
ametinimetused ja üldnimetused; perioodikaväljaanded; teoste pealkirjad. 

• Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. Lühendite lugemine. 
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2. Lõiming teiste õppeainetega 

 

• Võõrkeeled – keelemõisted, võõrsõnad. 

• Matemaatika – arvsõnade lugemine ja õigekiri. 

• Loodusained – kohanimede, loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetuste õigekiri. 

• Sotsiaalained – riikide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. 
 

 

3. Õpitulemused  

 

Eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

6. klassi lõpetaja: 

• tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi; 
• oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada; 
• tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt; 
• suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab 

eesmärgistatult;  
• tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
• oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid.  

 

Suuline ja kirjalik suhtlus  

 

6. klassi lõpetaja: 

• oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali valida; 

• esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust; 

• lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös; 

• oskab oma seisukohta põhjendada ja vajaduse korral sellest taganeda; 

• oskab teha kuuldu ja loetu kohta nii suulist kui ka kirjalikku kokkuvõtet.  
 

Teksti vastuvõtt 
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6. klassi lõpetaja: 

• tunneb õpitud tekstiliike ja nende kasutamise võimalusi; 

• loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 

• võrdleb tekste, esitab küsimusi ja avaldab arvamust, teeb tekstist lühikokkuvõtte; 

• kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid.  
 

Tekstiloome 

 

6. klassi lõpetaja: 

• leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet; 

• koostab ning peab lühikese ettekande; 

• tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise põhietappe; 

• jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult; 

• esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande; 

• avaldab viisakalt ja olukorrast lähtudes arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta 
nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju; 

• vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 

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

Õigekeelsus ja keelehoole 

 

6. klassi lõpetaja: 

• tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning 
järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 

• moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid, ja lihtsamaid 
liitlauseid; 

• oskab kasutada veebi- ja pabersõnaraamatut sõna tähenduse ja õigekirja 
kontrollimiseks;  

• rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 
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KIRJANDUS 

 

1. Õppesisu ja -tegevus 

 

 

Teemavaldkonnad 

 

• Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning teiste 
vajadused ja huvid, arusaamine heast ja halvast, õiglus ja ebaõiglus, kiiduväärne ja 
taunitav, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis ja tulevik, rikkuse ja 
vaesuse probleemid, kohustused ja vastutus, üksiolek ja hirmud jms. 

• Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, vägivald kodus, armastus oma kodu ja 
koduste vastu, suhted vanemate, kasuvanemate ja vanavanematega, suhted õdede ja 
vendade jt lähisugulastega, poiste ja tüdrukute suhted, sallivus teistsuguste inimeste 
suhtes, abivajaja ning aitaja, nohiklikkus ja tõrjutus, piir oma ja võõra vahel, piir lubatu 
ja lubamatu vahel jms. 

• Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, 
matkamine kodukohas ning reisimine kaugetes maades, kultuuride mitmekesisus, 
erinevate rahvaste uskumused ja tavad, käitumine erinevas kultuuriruumis, 
külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse, 
kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad jms. 

• Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, leidlik 
probleemide lahendamine, iluelamused, loominguline koostöö, mängult ja päriselt, 
põhjendatud ja põhjendamata riskid jms. 

• Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: minu osa looduse hoidmisel, austav 
suhtumine elus ja eluta loodusesse, hädasolija aitamine, lemmikloomad ning vastutus 
nende eest, aastaaegade omanäolisus jms. 

• Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: minu juured, seos mineviku, oleviku ning tuleviku 
vahel, traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse, suhe keelesse, 
kodupaiga keel, suhted teiste rahvustega jms. 

• Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 
tänapäevased teabeotsimis- ja teabeedastamisvõimalused, internet kui silmaringi 
avardaja ning infoallikas, internet kui ohuallikas, käitumine suhtlusportaalides, film ja 
foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad jms. 

 

 

Terviklikult käsitletavad teosed 
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Mika Keränen „Vana roosa maja“ või „Varastatud oranž jalgratas“ või muu Keräneni teos,  

Ferenc Molnar „Pal-tänava poisid“, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps“,  Enn Kippel „Meelis“; 

üks vabalt valitud luulekogu. 

 

 

 

 

Rahvaluuletekstid 

 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala 

lood. Looma- ja imemuinasjutud. Tekke- ja seletusmuistendid (Jõgevamaa muistendid). Hiiu- 

ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, 

õppimis- ja tööteemalised vanasõnad (Torma vanasõnad) ning kõnekäänud. 

 

Põhjalikumalt käsitletavad autorid 

 

Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Enn Kippeli,  Andrus Kivirähki, Friedrich Reinhold 

Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla elu-, tegevus- ja loomingulukku. 

 

Mõisted 

 

Epiteet, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, vanasõna, võrdlus. 

 

Lugemine 

 

Lugemise eesmärgistamine. Keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, pauside, 
tempo ja intonatsiooni jälgimine. Eesmärgistatud ülelugemine. Etteloetava teksti 
eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. 
Lugemisrõõm. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. 
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine ning 
ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 
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Jutustamine 

 

Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja 

sündmuste lisamisega. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist 

jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, karikatuuri) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

Küsimuste koostamine: mälu- ehk faktiküsimused, fantaasiaküsimused. Küsimustele 
vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti järgi oma sõnadega ning peast. Teksti 
kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena ning 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 ning lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade 
tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest ning oma sõnavara 
rikastamine. 

Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ning tegelaste suhestamine 
(nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete 
jälgimine, tegelaste iseloomustamine ning käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. 
Tegelastevaheline konflikt, selle põhjused ja lahendamisteed. Sündmuste toimumise aja ning 
koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Sündmuste põhjuse-tagajärje seosed. 

Epiteedi ja võrdluse äratundmine ning kasutamine. Valmi mõistukõnest arusaamine. 
Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine. Koomilise leidmine tekstist. Riimide leidmine ja 
loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi 
kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse 
hindamine ja arendamine. 

Rahvalaulu olemus. Imemuinasjutu sisutunnused. Tekke- ja seletusmuistendi tunnused. 
Seiklusjutu ja ajaloolise jutustuse tunnused. Teose teema ja idee. Probleemi olemus. 
Tüüptegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus. Valmi tunnused. Koomiline ja 
mittekoomiline. Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. 

Esitamine 

 

Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ning kehahoid. Luuleteksti esitamine 
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peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). Rollimäng, rolliteksti 

esitamine. 

 

Omalooming 

 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Inimese, tegevuskoha, 
looduse ning tunnete kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. 
Jutustamine. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste 
või kultuurilooliste isikute kohta. 

Omaloomingulised tööd:  

1) imemuinasjutt, hiiu- või vägilasmuistend, fantaasiajutt, mälestuslugu;  

2) luuletus, samasisuline jutt luuletuse põhjal;  

3) kirjandusliku tegelase kirjeldus; teose või kujuteldava tegelase päevikulehekülg, 
sündmustiku või tegelasega seotud kuulutus, loo sündmustiku edasiarendus, 
tegelastevaheline dialoog, kiri mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale vms. 

 

 

 

 

2. Lõiming teiste õppeainetega 

 

• Kirjandustundides arendavad õpilased nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ning 
suhtlusoskust, mis toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. 

• Võõrkeeled – väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine. 

• Loodusained – loodusalased tekstid, looduse väärtustamine; sõnavara. 

• Sotsiaalained – ajaloosündmuste ja arengu mõistmine, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumine, maailmapildi kujunemine. 

• Kunstiained – illustratsioonid, rahvalaul. 
 

 

3. Õpitulemused  
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6. klassi lõpetaja: 

1. loeb eakohast erižanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi; 

2. loeb ladusalt ja ilmekalt jõukohase keerukusega teksti ning mõistab seda; 
3. oskab tutvustada loetud teoste sisu ja tegelasi, arutleda tegelassuhete ja probleemide 

üle, sealhulgas võrrelda tegelaste ning enda väärtushoiakuid ja huvisid; 
4. oskab teksti- või elamuspõhiselt jutustada ja loetu üle arutleda; 
5. kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades end 

korrektselt; 
6. oskab vajaliku teavet hankides kasutada eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja 

internetti.  
 

Lugemine 

 

6. klassi lõpetaja: 

1) on lugenud läbi vähemalt neli eakohast eri žanris väärtkirjandusteost; 
2) loeb ladusalt ja ilmekalt; 
3) väärtustab ilukirjanduse lugemist; 
4) oskab tutvustada loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõnelda oma 

lugemiselamustest ja -kogemustest. 
 

Jutustamine 

 

6. klassi lõpetaja: 

• jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade abil; 

• jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 

• jutustab piltteksti põhjal.  
 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

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; 
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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 ennast 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 ja põhjendab oma 
arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka igapäevaelust;  

8. otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse; 
9. tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, võrdlusi ning algriimi; 
10. seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 
11. mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes iseenda elamustele ja kogemustele; 
12. seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja 

vanasõna olemust. 
 

Teksti esitus ja omalooming  

 

6. klassi lõpetaja: 

1) kirjutab erineva pikkusega erižanrilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis; 

2) esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, taotledes esituse ladusust ja 
selgust ning tekstitäpsust.  

 

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA 7. KLASSILE  
 

EESTI KEEL 
 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Suuline ja kirjalik suhtlus  
 

• Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste küsimuste esitamine.  

• Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik. 

• Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis.  
 
Teksti vastuvõtt 
 

13. Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 
teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 
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14. Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Meediatekstide tunnused. Põhilised 
meediakanalid.  

15. Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine. 
Maakonnaleht Vooremaa. 

16. Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus.  
17. Uudisloo ülesehitus ja pealkiri.  
18. Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri.  
19. Tele- ja raadiosaated.  

 
Tekstiloome 
 

5) Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik.  
6) Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku 

kogemuse piires.  
7) Uudisloo kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest.  
8) Uudisloo pealkirjastamine.  
9) Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine, toimetamine ja 

vormistamine.  
10) Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti arvutitöötlus.  
11) Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine: isikliku seisukoha kujundamine 

käsitletava probleemi kohta, selle põhjendamine. 
 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 
Üldteemad  

• Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded. Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 

• Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, 
kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad.  

• Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. 

• Silbitamine, pikk ja lühike silp. 

• Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja õigekirja seosed. 

• ÕS-ist (nii veebi- kui ka raamatuvariandist) õigekirja ja õigehäälduse kontrollimine. 
Sõnavaraõpetus 

• Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, sünonüümide tähendusvarjundid. 
Homonüümid ja veaohtlikud paronüümid. 

Vormiõpetus ja õigekiri 

• Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) ja muutumatud 
sõnad (määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses.  

 

• Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna 
vormide kasutamine lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: 
veaohtlikud tegusõnad ja sõnavormid. Õige pöördevormi leidmine ÕS-ist, 
vormimoodustus tüüpsõna eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna.  

• Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine. 
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• Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid. Käändsõna 
astmevaheldus: veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Õige käändevormi leidmine 
ÕS-ist, vormimoodustus tüüpsõna eeskujul.  

• Omadussõna võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad.  

• Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamine.  

• Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad. 

• Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine.  
 
 
2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

• Keeletundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, mis 
toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist; harjuvad kasutama eri liiki 
sõnaraamatuid ning käsiraamatuid. 

• Võõrkeeled – keelemõisted, võõrsõnad. 

• Matemaatika – arvsõnade õigekiri. 

• Loodusained – kohanimede, loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetuste õigekiri;   

• Sotsiaalained – riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, 
ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. 

• Kunstiained – reklaam. 
 
 
 
3. Õpitulemused  
 
Suuline ja kirjalik suhtlus  
 

• Oskab valida suhtluskanalit; peab asjalikku kirja- ja meilivahetust; 

• esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning 
annab  hinnanguid; 

• võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus 
vormis; 

 
Teksti vastuvõtt 
 

• seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 

• reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: 
võrdleb tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja 
võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi 
ning seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega;  

• kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide 
seostamisel ja tekstile reageerimisel; 

 
 
Tekstiloome 
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• põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaselt oma arvamust ja seisukohta 
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

• kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades; 

• oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt esitada eri tüüpi tekste (jutustav, 
kirjeldav,  arutlev); vormistab tekstid korrektselt; 

 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 

• eristab kirjakeelt argikeelest; 

• teab eesti keele murdeid; 

• järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;  

• oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest; 

• teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme; 

• rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 

• teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;  

• kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust. 
 

 

 

 

KIRJANDUS 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Lugemine 
 

7. Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja 
süvenenud lugemine. Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise analüüs ja 
lugemisoskuse hindamine.  

8. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 
9. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.  
10. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 

klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.  
11. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

 
Jutustamine 
 

• Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel.  
• Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tsitaatide 

kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.  
• Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine.  

 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
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Teose mõistmist toetavad tegevused 

• Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja fantaasiaküsimused. 
Küsimustele vastamine tsitaadiga või teksti toel oma sõnadega. 

• Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti kesksete 
mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine.  

• Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. 
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Esitatud väidete tõestamine oma 
elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: 
tsitaatide otsimine ja valimine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

• Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, 
oma sõnavara rikastamine. 

 
 
Teose/loo kui terviku mõistmine 

• Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Tegelase suhe 
iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti 
leidmine ja sõnastamine. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmade 
konflikt ja konflikti gradatsioon.  

• Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  

• Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi.  

• Fantaasiakirjanduse ja naljandite tüüptegelasi.  

• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. 

• Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku 
ainese leidmine teosest. 

• Mõisted: idee (peamõte),  konflikt, miljöö, probleem, prototüüp, sündmustik, teema, 
tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane 

 
 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

• Kõnekäändude ja vanasõnade (Torma vanasõnad) tähenduste seletamine. 
• Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõistatuse kui sõnalise peitepildi äraarvamine 

ja loomine. 
• Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise ja korduse tundmine ja kasutamine. 

Sümbolite seletamine. Allegooria mõistmine. Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine.  
• Luuleteksti tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
• Mõisted: allegooria, epiteet, isikustamine, metafoor, kordus, sümbol, võrdlus 

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

• Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused 
(kujund, sümbol, sõnum). Muinasjutu vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid.  

• Koha- ja ajaloolise muistendi tunnused. (Jõgevamaa muistendid). Usundilise 
muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus. Kõnekäänu ja 
vanasõna olemus. Mõistatuse olemus.  
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• Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose ja jutustuse 
tunnused. Seiklusromaani tunnused. Robinsonaadi ja utoopia tunnused.  

• Luule vorm: värss, stroof. Piltluule.  

• Valmi ja ballaadi tunnused. Motiivi olemus.  

• Komöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, remark, repliik. 

• Mõisted: anekdoot, ballaad, dialoog, draama, dramaatika, eepika, eepos, jutustus, 
komöödia, kõnekäänd, lüürika, monoloog, motiiv, muinasjutt,  muistend, mõistatus, 
naljand, piltluule, regilaul, remark, repliik, riimiline rahvalaul, robinsonaad, 
seiklusromaan, stroof, utoopia, valm, vanasõna, värss 

 
 
 
 
 
Esitamine 
 

• Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja 
tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne 
kehahoid, hingamine ja diktsioon. 

• Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid.  

• Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti esitamine (dialoogi või 
monoloogina). 

 

Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Oskar Luts „Kevade“ (teose käsitluse juurde Palamuse kihelkonnakool-muuseumi külastus),  

Aidi Vallik „Kuidas elad, Ann?“; Eduard Bornhöhe „Tasuja“,  üks reisikiri oma valikul Petrone 

kirjastuse „ Minu….“ sarjast;  üks vabalt valitud luulekogu. 

 

 

 
 
Omalooming 
 

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: koha- või ajaloolise 
muistendi, valmi või allegoorilise loo, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, kõnekäändude 
põhjal naljaloo, seiklusjutu, piltluuletuse, kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele 
tegevusjuhendi, tekstis toimunud sündmuste eelloo, loo muudetud vaatepunktiga, 
puänteeritud loo, erinevate teoste peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal 
ühelauselise või pikema kokkuvõtte või soovituse või muud sellist. 

• Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 
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2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

• Kirjandustundides arendavad õpilased nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ning 
suhtlusoskust, mis toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. 

• Võõrkeeled – väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine. 

• Matemaatika – tekstülesanded. 

• Loodusained – loodusalased tekstid; sõnavara. 

• Sotsiaalained – ajaloosündmuste ja arengu mõistmine, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumine, maailmapildi kujunemine. 

• Kunstiained – illustratsioonid, rahvalaul. 
 
 
 
3. Õpitulemused  
 

Lugemine 

 

• 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 raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit; 
 

Jutustamine 

 

• jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni; 
 

 

 

 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
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Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

• vastab teksti põhjal fakti- ja järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 
• kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;  
• kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 

sündmused; 
• kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 

omavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi; 
• arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 

tegelaste, nende probleemide üle;  
• leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab teksti 

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

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

• eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 
rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike, 
nimetab nende tunnuseid; 

• seletab oma sõnadega eepose ja jutustuse, valmi ja ballaadi ning komöödia olemust; 
 

Esitamine 

 

3) esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust; 
 

Omalooming 

 

• kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 
miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 

• kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma 
seisukohti alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu 
arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja. 

 

 

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA 8. KLASSILE  
 
EESTI KEEL 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
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Suuline ja kirjalik suhtlus  
 

• Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates 
suhtlusolukordades osalemine. Suhtlusolukorraga arvestamine. Suhtlemisel partneri 
arvestamine.  

• Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus.  

• Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö käigus arvamuse 
avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon. Kompromissi leidmine, kaaslase öeldu/ 
tehtu täiendamine ja parandamine. Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine.  

• Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine.  

• Väitlus, väitluse reeglid.   
 
Teksti vastuvõtt 
 

• Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamižanrid), nende eesmärgid.  

• Teksti vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine.  

• Kõne kuulamine, märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste 
esitamine.  

• Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine.  

• Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Reklaami keel. Kriitiline 
lugemine. Avalik ja varjatud mõjutamine. Peamised keelelised mõjutamisvõtted, 
demagoogia.  

• Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud.  

• Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus. Juhend ja uurimus.  

• Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 
 
Tekstiloome 
 

• Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku 
kogemuse piires.  

• Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. Refereerimine. Teabeallikatele ja 
alustekstidele viitamise võimalused. Viidete vormistamine.  

• Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande 
koostamine ja esitamine. 

• Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine. 
Kirjandi teema ja peamõte, kirjandi ülesehitus. Teksti liigendamine.  

• Jutustava, kirjeldava või arutleva kirjandi kirjutamine.  
 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 
Üldteemad  
Algustähe õigekiri 

• Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja ehitised; asutused, ettevõtted ja 
organisatsioonid; riigid ja osariigid; perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid ja 
sarjad; ajaloosündmused; üritused; kaubad.   

Lauseõpetus ja õigekiri 
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20. Lause. Lause suhtluseesmärgid.  
21. Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja 

samaliigiliste lauseliikmete ja täiendite kirjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja 
ütte kirjavahemärgistamine ja kasutamine lauses.  

22. Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete ühendamise 
võimalused, rindlause kirjavahemärgistamine. Põimlause. Pea- ja kõrvallause. 
Põimlause õigekiri. Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. Lauselühendi 
asendamine kõrvallausega. Liht- ja liitlause sõnajärg.  

23. Otsekõne, kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks.  
 
 
2. Lõiming teiste õppeainetega  
 

• Keeletundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, mis 
toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist; harjuvad kasutama eri liiki 
sõnaraamatuid ning käsiraamatuid. 

• Võõrkeeled – keelemõisted, võõrsõnad. 

• Loodusained – kohanimede, loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetuste õigekiri;   

• Sotsiaalained – arutlusoskuse, info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskuste 
arendamine erinevate tekstidega töötamise kaudu. 

 
 
3. Õpitulemused  
 
Suuline ja kirjalik suhtlus  
 

• Peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi; 

• käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning lahendab 
probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 

• oskab algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; väljendab 
oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse; teeb ettepanekuid, esitab  
omapoolseid põhjendusi, annab vajadusel lisateavet; 

 
Teksti vastuvõtt 
 

• orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike (peamisi tarbe-, teabe-, meedia- 
ja reklaamižanreid), nende põhijooni ja kasutusvõimalusi; 

• teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast liigist ja autorist; eristab 
tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üksteisest, argisuhtluse ja 
ilukirjanduse stiilist; 

• teab peamisi mõjutusvahendeid; 
 
Tekstiloome 
 

• leiab tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatukogust ja 
internetist; valib kriitiliselt oma teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis; 
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• tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ja kohandab neid oma 
eesmärkidele; 

• oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 

• oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ja peab lühikest ettekannet ja 
kõnet); 

 
Õigekeelsus ja keelehoole 
 

• teab eesti keele lauseehituse peajooni; tunneb keelendite stiiliväärtust; oskab 
keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 

• teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni; 

• järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;  

• oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest ning veebiallikatest; 

• rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 

• teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni;  

• kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust.  
 
 
 
KIRJANDUS 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Lugemine 
 

• Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse 
hindamine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 

• Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.  
• Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 

klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine 
klassikaaslastele.  

• Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 
 
Jutustamine 
 

• Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja 
sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, 

• eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik 
jutustamine faabula ja/või süžee järgi.  

• Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine. 
 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
 
Teose mõistmist toetavad tegevused 

12. Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. 
Küsimustele vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, 
toetumata tekstile. 



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

13. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte 
kirjutamine.  

14. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine 
ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud 
väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete 
leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja 
valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle 
arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

15. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, 
oma sõnavara rikastamine. 

16. Mõisted: idee (peamõte), kompositsioon, konflikt, miljöö, probleem, sündmustik, 
teema 

 
Teose/loo kui terviku mõistmine 

• Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja 
muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase 
suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti 
äratundmine.  

• Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste 
tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Tegelasrühmade 
vaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. 

• Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  Kirjanduse tüüptegelasi. 

• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine.  

• Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine.  

• Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese 
leidmine teosest. 

• Tekstist filmilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. 

• Mõisted: tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane 
 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

• Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor 
kõnekäändudes. Mõttekorduste leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine 
autoriluulest.  

• Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse 
tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika leidmine.  

• Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku 
väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

• Mõisted: epiteet, isikustamine, koomika, metafoor, kordus, piltluule, retooriline 
hüüatus, retooriline küsimus, stiil, sümbol, võrdlus 

 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

• Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk poploor. 

• Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus, 
kulminatsioon, lõpplahendus.  



C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool                   

• Muutuv ja muutumatu tegelane.  

• Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad 
liigid) ja novelli tunnused.  

• Ulme- ja detektiivromaani tunnused.  

• Reisikirja olemus.  

• Luule vorm: värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus.  

• Tragöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, 
repliik. Intriigi olemus.   

• Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja selle valmimine. 

• Filmikunsti väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering 

• Mõisted: rahvajutt, muistend (Torma Kalevipoja muistendid), muinasjutt, 
detektiivromaan, dialoog, dramaatika, dramatiseering, eepika, eepos, ekraniseering, 
haiku, intriig, jutustus, kompositsioon, kulminatsioon, lavastus, lüürika, monoloog, 
motiiv, müüt, novell, poploor, puänt, reisikiri, remark, repliik, romaan, sonett, stroof, 
stseen, tragöödia, ulmeromaan, vabavärss 

 
Esitamine 
 

12) Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). 
13) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside 
hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  jälgimine. 

14) Luuleteksti esitamine peast.  
15) Draamateksti esitamine ositi. Instseneeringu esitamine.  
16) Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.  

 

Terviklikult käsitletavad teosed 

 

Üks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjutt, noorsoojutt (Aidi Vallik „Mis teha, Ann?“ või „ 

Mis sinuga juhtus, Ann?“ või Hugo Vaher „Ümera Mehed Roosa Villast“), üks Agatha Christie 

kriminaaljutt oma valikul, Glendon Swarthout „Õnnista loomi ja lapsi“ või muu teos,  August 

Kitzberg „Libahunt“, üks luulekogu oma valikul.  

 

 
Omalooming 
 

• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või 
detektiivjutu, haiku või vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti 
dramatiseeringu, 

• tegelase monoloogi, tegelase eluloo, tegelase seletuskirja, 
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• muudetud žanris teksti (nt luuletuse põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud 
repliikidega teksti, mina-vormis loo, detailide abil laiendatud loo, võrdluste- ja 
metafooriderikka teksti,  

• loo ühest ja samast sündmusest traagilises ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, 
teostest valitud ja kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, 
või muud sellist. 

• Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 

 
 
 
2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

• Kirjandustundides arendavad õpilased nii suulist kui kirjalikku väljendusoskust ning 
suhtlusoskust, mis toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. 

• Võõrkeeled – väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine. 

• Loodusained – loodusalased tekstid; sõnavara. 

• Sotsiaalained – ajaloosündmuste ja arengu mõistmine, ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumine, maailmapildi kujunemine. 

• Kunstiained – illustratsioonid, rahvalaul. 
 

 
 
3. Õpitulemused  
 

Lugemine 

 

• 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 raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb 
teost mõne teise teosega; 

 

 

Jutustamine 

 

• jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni; 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

• vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 

• kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate;  

• kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad 
sündmused, arutleb põhjus-tagajärg-seoste üle; 

• kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja 
demokraatlikest väärtustest; 

• 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; 

• leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte, 
kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte;  

• otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse; 
 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

• tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, 
võrdlusi ja algriimi; 

• selgitab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude kujundlikkust ja tähendust; 

• mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele 
tuginedes; 

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

4) seletab oma sõnadega eepika, lüürika ja dramaatika, romaani, ja novelli, haiku ja 
vabavärsi ning tragöödia olemust; 

 

Esitamine 

 

• esitab peast luule- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust; 
koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande; 

 

Omalooming 

 

• kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 
miljöö kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 
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kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 

alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 

sobivust. 

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVA 9. KLASSILE 
 
EESTI KEEL 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Suuline ja kirjalik suhtlus 

• Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. 

• Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, kommentaarid. 

• Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju 
keelekasutusele. 

• Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline 
vahendamine. Suhtlemine ajakirjanikuga. 

• Väitlus, väitluse reeglid. 
 
Teksti vastuvõtt 

• Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine, teabeallikate ja info 
kriitiline hindamine. 

• Teabe talletamine ja süstematiseerimine. 
• Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 

teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 
• Tarbetekstide eesmärk, tarbetekstide tunnused ja ülesehitus. Tarbe- ja 

teabetekstidest olulise info leidmine, süstematiseerimine ja selle põhjal järelduste 
tegemine. 

• Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamitekstide keelekasutus. 
 
Tekstiloome 

• Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. 
Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus. 

• Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. Lõikude järjestamise 
põhimõtted ja võimalused. 

• Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa sidumine tervikuks. 

• Sobivate keelendite valimine kõnelemisel ja kirjutamisel vastavalt 
suhtluseesmärkidele. 

• Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära. 

• Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja lausestusvigade parandamine. 

• Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. Keelekujundite kasutamine 
tekstiloomel: konteksti sobivad ja sobimatud kujundid. 

• Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, 
taotlus. 

 
Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
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• Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval: võimalused ja ohud. 

• Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa keeled. 

• Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 

• Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

• Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus. 

• Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine. 

• Poolitamine, sh võõrsõnade ja nimede poolitamine. 

• Arvuti keelekorrektori kasutamine. 
Sõnavaraõpetus 

• Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving. 
• Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade tuletamine, liitmine ja tehissõnad. 

Sagedamini esinevad tuletusliited ja nende tähendus. 
• Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, keelealased veebiallikad. 

Sõnaraamatute kasutamine sõnade tähenduse ja stiilivärvingu leidmiseks. 
 
 
2. Lõiming teiste õppeainetega 
 
Keeletunnid toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. Keeletundides arendavad 
õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja 
mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste 
(sh arvamust, juhendit), õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja 
viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid. 
 

5) Võõrkeeled – keelemõisted, võõrsõnad. Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine 
tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste 
lugemine ja arutamine süvendab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse 
originaalkeeles lugemise vastu. 

6) Matemaatika – õppetekstide ja tekstülesannete lugemise oskus; arvsõnade õigekiri. 
7) Loodusained – õppe- ja teabetekstide lugemise oskus ja tekstitöö; kohanimede ning 

loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetuste õigekiri. 
8) Sotsiaalained – riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, 

ajaloosündmuste nimetuste õigekiri; arutlusoskus,  info hankimine, tõlgendamine ja 
kasutamine erinevate tekstidega töötades. 

9) Kunstiained –  reklaami visuaalsed komponendid. 
 
 
3. Õpitulemused 
 
Eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  
 
9. klassi lõpetaja: 
1) tuleb toime eesti kirjakeelega tavasuhtluses ja avalikult esinedes ning edasi õppides; 
2) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib sobiva suhtluskanali, väljendub kõnes ja kirjas 
asjakohaselt ning selgelt; 
3) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
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4) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning 
avaldab arvamust, vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult; 
5) tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt eri liiki tekstide 
koostamiseks ja esitamiseks valmistuda; 
6) koostab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt; 
7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt; 
8) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust; 
9) hindab meediast ja internetist leitud asjakohast teavet kriitiliselt ning kasutab seda 
sihipäraselt; 
10) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi internetiallikatest.  
 
Suuline ja kirjalik suhtlus 

• oskab oma seisukohti väljendada ning sõnastab vajaduse korral eriarvamuse; 

• esitab kuuldu ja loetu põhjal küsimusi, teeb järeldusi ning annab hinnanguid; 

• oskab kuuldu ja loetu nii suulises kui ka kirjalikus vormis kokku võtta; 

• oskab nii suhtlust kui ka teemasid algatada, arendada, tõrjuda ja katkestada; 

• oskab eakohastel teemadel arutleda ja probleemülesandeid lahendada ning osaleb 
diskussioonides; 

• kasutab asjakohaseid suulise ja kirjaliku suhtlemise tavasid ja võimalusi.  
 
Teksti vastuvõtt 

• tunneb peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi; 

• loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui 
ka õpi- ja elutarbelisi tekste; 

• teab, et teksti väljenduslaad oleneb teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist; 

• suudab kasutatud keelevahendite kohta järeldusi teha ning märkab kujundlikkust 
mõjutusvahendina; 

• seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 

• oskab tekste võrrelda; osutab, mis tekstis on arusaamatuks jäänud; suudab teksti 
kohta küsimusi ja vastuväiteid esitada, arvamust avaldada, teksti vahendada ja kokku 
võtta, kommenteerida, tõlgendada ning oma kogemuse ja mõtetega seostada; 

• kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, seoste loomisel 
ning tekstile reageerides.  

 
Tekstiloome 

• leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist, valib kriitiliselt 
teabeallikaid ning osundab neid sobivas vormis; 

• tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise etappe; 

• oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande 
ja kõne); 

• oskab eesmärgipäraselt kirjutada, eri liiki tekste (referaat, kirjand, kommentaar, 
arvamusavaldus, elulugu, avaldus, seletuskiri) korrektselt vormistada ning suuliselt 
esitada; 

• seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga, vahendab 
kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ja täpsusega, viidates allikale; 
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• põhjendab ning avaldab viisakalt ja asjakohaselt arvamust ja seisukohta sündmuse, 
nähtuse või teksti kohta nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

• oskab kasutada omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades.  
 
Õigekeelsus ja keelehoole 

• väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest ning tajub eesti keele 
eripära, suhestab keeli teadlikult, tajub nende erinevusi; 

• järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid, oskab leida õigekirjajuhiseid 
internetiallikatest ning sõnaja käsiraamatutest, kasutab arvuti õigekirjakorrektorit; 

• tuleb eesti kirjakeelega toime tavasuhtluses ja avalikult esinedes ning edasi õppides; 

• teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni, 
tunneb keelendite stiiliväärtust, kasutab ja mõistab tekstis keelendeid; 

• teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni, kasutab tekste koostades tavakohast 
ülesehitust ning vormistust; 

• teab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest; 

• teab eesti kirjakeele arengu etappe ja eesti keele murdeid.  
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KIRJANDUS 
 
1. Õppesisu ja -tegevus 
 
Lugemine 
 

• Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse 
hindamine. 

• Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.  

• Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine 
klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine 
klassikaaslastele.  

• Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 
 
Jutustamine 
 

• Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse 
aja ja koha muutmine,  

• uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine,  

• eri vaatepunktist jutustamine,  

• jutustades tsitaatide kasutamine,  

• kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süžee järgi.  

• Tutvumine elektroonilise meedia (raadio, televisioon, internet) erinevate jutustamis-
viisidega. 

 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
 
Teose mõistmist toetavad tegevused 

• Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. 
Küsimustele vastamine tsitaadiga, teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, 
toetumata tekstile. 

• Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Konspekti 
koostamine.  

• Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja teose sõnumi mõistmine 
ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud 
väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete 
leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja 
valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-põhjuse-tagajärje-lahenduse seoste üle 
arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine.  

• Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, 
oma sõnavara rikastamine. 

• Mõisted: idee (peamõte), kompositsioon, konflikt,  miljöö, probleem, sündmustik, 
teema 

 
Teose/loo kui terviku mõistmine 

• Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja 
muutumatu tegelane. Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Lihtne 
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ja keeruline tegelane. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva 
maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine.  

• Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste 
tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. 
Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. 

• Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.  

• Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose 
rütm: ellipsi täitmine. Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine.  

• Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku 
ainese leidmine teosest.  

• Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine.  

• Teksti aja- või kultuuriloolise tähenduse uurimine. 

• Mõisted: tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane  
 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

• Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja 
hüüatuse, ellipsi ja inversiooni tundmine ja kasutamine.  

• Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine.  

• Sõna-, karakteri- ja situatsioonikoomika leidmine.  

• Luuleteksti tõlgendamine.  

• Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose stiililise eripära kirjeldamine.  

• Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

• Mõisted: allegooria, alltekst, ellips, epiteet, inversioon, isikustamine, koomika, 
metafoor, kordus, retooriline hüüatus, retooriline küsimus, stiil, sümbol, võrdlus 

 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 

17. Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose, romaani 
(erinevad liigid), jutustuse, novelli, miniatuuri tunnused.  

18. Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku ja 
vabavärsilise luule tunnused.  

19. Komöödia, tragöödia ja draama tunnused.  
20. Arvustuse olemus. 
21. Mõisted: arvustus, draama, dramaatika, eepika, eepos, haiku, jutustus, lüürika, 

novell, riimiskeem, romaan, sonett, stroof, tragöödia, vabavärss 
 
Esitamine 
 

17) Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). 
18) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 

hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside 
hoidmine kuulaja-vaatajaga. Miimika ja žestikulatsiooni  jälgimine. 

19) Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 
Omalooming 
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• Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, 
kujundirikka luuletuse või miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste 
juhtlaused,  

• teise ajastusse paigutatud tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse,  

• kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse,  

• alustekstile sisulise vastandteksti,  

• teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms.  

• Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 

• Mõisted: arutlev tekst 
 
Terviklikult käsitletavad teosed 

„Kalevipoeg“, Andrus Kivirähk „Rehepapp“, Eduard Vilde „Musta mantliga mees“, August 
Gailit „Toomas Nipernaadi“, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja peremees“, üks luulekogu 
oma valikul.  
 
Rahvuseepose „Kalevipoeg“ käsitlemise juurde tutvumine Georg Julius Schultz-Bertrami elu ja 
tegevusega ning õppekäik Kalevipoja muuseumisse Kääpal. 
Ärkamisaja teema käsitlemisel põhjalikum tutvumine Carl Robert Jakobsoni elu ja tegevusega. 
Õppekäik C.R.Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal. 
C.R.Jakobsoni nimeline kõnevõistlus (osalemine või kuulamine). 
 
 
 
2. Lõiming teiste õppeainetega 
 

Kirjandustunnid toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist. Kirjandustundides 
arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, arendavad 
kirjandustekste lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi 
tekste (sh arvamust, referaati), kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili. 
 

24. Matemaatika – õppetekstide ja tekstülesannete lugemise oskus. 
25. Loodusained – õppe- ja teabetekstide lugemise oskus ja tekstitöö; looduse 

tundmaõppimine ja väärtustamine; looduskirjelduste mõistmine, kujutluspiltide teke 
ja emotsionaalne mõju lugejale. 

26. Sotsiaalainete – ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi 
kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes 
orienteerumist; väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline 
mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted.  

27. Kunstiained –  illustratsioonid, kunsti väljendusvahendid; ajastu muusika, (rahva)laul. 
 
 
 
3. Õpitulemused 
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Kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  

 

9. klassi lõpetaja: 

• väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses 
toimunust, arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab omaloomingulisi töid;  

• loeb eakohast eri žanris väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi; 

• mõistab teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab erinevaid ideid 
ja kujutamisviise; 

• tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, 
elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat; 

• väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 
tutvustajat; 

• kasutab vajaliku teabe hankimiseks erinevaid allikaid, nii teatmeteoseid kui ka 
internetti.  

 

Lugemine ja jutustamine 

 

• on läbi lugenud vähemalt 12 eakohast eri žanris väärtkirjandusteost; 

• loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestades ning väärtustab lugemist; 

• oskab tutvustada loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning 
võrrelda teost mõne teise teosega; 

• suudab jutustada loetud teosest kokkuvõtvalt, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.  
 

 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

 

• oskab vastata teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 

• kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate; 

• kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määrab teose olulisemad 
sündmused ning arutleb põhjuse-tagajärje seoste üle; 

• kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi; 

• 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 igapäevaelust; 

• leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte 
ning kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte; 
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• otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse; 

• tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja algriimi; 

• oskab luuletusi lahti mõtestada; 

• eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 
rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike 
ning oskab nimetada nende tunnuseid; 

• oskab seletada õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ning 
tähendust; 

• seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, 
novelli, ballaadi, valmi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust.  

 

Esitamine ja omalooming  

 

• esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, taotledes esituse ladusust ja selgust 
ning tekstitäpsust; 

• koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande; 

• kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või 
miljöökirjeldus) või jutustava (muinasjutt või muistend) teksti; 

• kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma 
seisukohti alusteksti näidete põhjal ning jälgides, et tekst oleks arusaadav, stiil sobiv, 
vormistus ja õigekiri korrektsed.  

 
 

 

 

 

 


