
Ainekava – Eesti keel ja kirjandus 

Ainevaldkonna kirjeldus
Keel on rahvuskultuuri  ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja kirjas on
inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldusi.  Eesti
keele  hea  valdamine  on  eduka  õppimise  eeldus  kõigis õppeaineis.  Ainevaldkonna  õppeained
toetavad  eeskätt  õpilase  emakeelepädevuse  ning  kommunikatiivsete  oskuste  arengut.
Ainevaldkonna  õppeainetes  omandatakse  keeleteadmisi ning  erinevaid  lugemise,  kirjutamise ja
suhtlemise  kogemusi.  Teadmiste  ning  kogemuste  alusel  kujuneb  õpilasest  teadlik,  aktiivne  ja
vastutustundlik  lugeja,  kirjutaja  ning  suhtleja.  Ainevaldkonna  õppeained  toetavad  ka  õpilase
identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.

1.-4. klassini on eesti keel õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine,
kuulamine, lugemine, kirjutamine, õigekeelsus) nii teabe- ja tarbetekstide kui ka kirjandustekstide
lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel. 

Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii suulisi kui ka
kirjalikke,  tarbe-  ja  ilukirjandustekste,  samuti  pildilise,  graafilise  ning  teiste  tekstiliikide
kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste õppeainete õppimiseks
vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus oma
mõtteid väljendada.

Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse kaudu.
Eesti keelt õppides omandab õpilane keelelise suhtluse oskused ja vilumused, õpib oma mõtteid
ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima ning kogutud teavet üldistama.

Ainevaldkonna õppeained tervikuna toetavad õpilaste keelepädevuse ja kommunikatiivsete oskuste
kujunemist ning esteetilist, kultuurilist ja sotsiaalset arengut.

Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes

Õpilaste väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnal väga oluline koht, arvestades

kirjanduse kui kunstiaine spetsiifikat.

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.
Olulised  õpipädevused  arendavad:  kuulamis-  ja  lugemisoskust,  eri  liiki  tekstide  mõistmist,  eri
allikatest  teabe  hankimist,  eri  liiki  tekstide  koostamist  ning  oma  arvamuse  kujundamist  ja
sõnastamist.
Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase maailmapilti
ja ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi,
suhtluspartneri  arvestamist  ning  sobiva  käitumisviisi  valikut,  oma  seisukohtade  esitamise  ja
põhjendamise oskust.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega

Ainevaldkonna  õppeained  toetavad  teiste  valdkonnapädevuste  saavutamist,  sest  keele-  ja
kirjandustundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust,
õpivad  lugema  ja  mõistma eri  liiki  tekste,  sh  teabe-  ja  tarbetekste,  arendavad  kirjandustekste
lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste (sh arvamust,



referaati,  juhendit),  kasutades  kohaseid  keelevahendeid  ja  sobivat  stiili;  õpivad  koostama ning
vormistama  uurimistööd,  kasutama  allikaid  ja  viitama  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/vene keele ja kirjanduse
tundides  arendatav  lugemisoskus.  Arvsõnade õigekirja  õppimine toetab  korrektse matemaatilise
kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine,
et ka matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks
elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.
Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd.
Õpilane  peab  õppima  õigesti  kirjutama  kohanimesid  ning  loodusnähtuste  ja  loodusobjektide
nimetusi.  Loodusalased tekstid  eesti  keele  õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses aitavad
loodust  tundma  õppida  ja  väärtustada.  Loodusainetes omandatud  sõnavara  ning  teadmised
soodustavad  omakorda  kirjandusteoste  looduskirjelduste  mõistmist,  kujutluspiltide  teket  ja
emotsionaalset mõju lugejale.
Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Lugemistekste valides ja käsitledes peetakse
silmas ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja
kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. 
Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste
nimetuste õigekirja norme. Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi
on  tarvis  ning  neid  arendatakse  nii  ainevaldkonna  kui  ka  sotsiaalainete  õppes  sisult  erinevate
tekstidega töötades.
Kunstiainete  õpet  toetab  eeskätt  kirjanduse  kui  kunstiaine  õppimine.  Kirjandusteose  analüüs
seostatuna  illustratsioonide  vaatlusega  soodustab  kunsti  väljendusvahendite  eripära  mõistmist.
Reklaami  terviklik  käsitlemine  keeleõppes  eeldab  ka visuaalsete  komponentide  eritlemist  ja
analüüs. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist
muusika  emotsionaalsest  mõjust  ning  kunstilistest  väljendusvahenditest.  Kirjanduse  ja
muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul.
Läbivad teemad
Läbivas  teemas  „Elukestev  õpe  ja  karjääri  planeerimine“  arendatakse  õpilaste  suhtlus-  ja
koostööoskusi,  suutlikkust  väljendada  oma  arvamust  ning  probleeme  lahendada.  Õpetegevus
võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid.
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb õpilase
kujunemist  sotsiaalselt  aktiivseks,  keskkonnateadlikuks,  vastutustundlikuks  ning  tervist  ja
turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid arengusuundumusi
teemakohaste tekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises
vormis.
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri  allikatest (sh
internetist)  teabe  hankimist,  selle  kriitilist  hindamist  ja  kasutamist  nii  keeleteadmiste  ning
õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.

Eesti keel

Üldalused

Õppe- ja kasvatuseesmärgid

Eesti keele õpetusega Õru koolis taotleme, et õpilane:
1)  väärtustab  eesti  keelt  kui  rahvuskultuuri  kandjat  ja  avaliku  suhtluse  vahendit,  suhtub
lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;



2)  tajub  keeleoskust  õpioskuste  alusena  ja  oma  identiteedi  olulise  osana,  kujuneb  teadlikuks
keelekasutajaks;
3) omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja
avalikus elus ning edasiõppimisel;
4) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris väljakujunenud
keelekasutustavasid;
5) õpib asjakohaselt  kasutama eri  suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt  hinnata ning
sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;
6) õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma tekstitööoskusi nii
tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
7) arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;
8) harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning veebiallikaid;
9) suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega kaaslaste
eesti keele omandamist.

Õppeaine kirjeldus

Keel kui kultuuri kandja ja mõtlemise põhivahend on oluline inimese tunnetuslikus arengus ning

tema maailmapildi  kujunemises. Keel kui ühiskonna toimimise põhivahendeid on tähtis inimese

sotsialiseerumisel, tema kujunemisel ühiskonna tegusaks liikmeks. Sotsiaalne kirjaoskus tähendab

kriitilist ja teadlikku toimimist keele toel nii isiklikus ja avalikus sfääris kui ka õppimises ja töös.

Keel toimib tekstide kujul igas valdkonnas ning selle olukorratüüpides erinevalt; igaühele neist on

omased kindlat liiki tekstid oma eri- ja üldsõnavara ning kirjakeele või argigrammatikaga. Seepärast

on inimesele ühtviisi vajalikud teadmised ja oskused, mis hõlmavad keelt, selle variante ja tekste

ning lubavad toime tulla suulise ja kirjaliku suhtlusega, tekstide vastuvõtu ning loomisega. Eesti

keelel kui emakeelel ja hariduskeelel on õppekavas eriline koht: eesti keele oskus on nii õppekava

omandamise alus kui ka eesmärk.

Õru  kooli  traditsioonid  aitavad  saavutada  „Keele  ja kirjanduse“  ainevaldkonna  eesmärke:

jõulunäidend, hommikulugemine ja eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (1.-4. klass).

1.–4. klassis on eesti keel integreeritud õppeaine, mis taotleb nii keele- kui ka kirjandusõpetuse

eesmärke. 

Õppeaine  avar  eesmärgiseade  tingib  õppe-eesmärkide  taotlemise  mitme  õppevaldkonna  kaudu:

oluline on nii  oskus üha moderniseeruvate kanalite kaudu suuliselt  ja kirjalikult suhelda kui  ka

vahetu individuaalne tekstitöö, mis avaldub tekstide vastuvõtu ja loomisena. 

I kooliastmes on kolm õppevaldkonda: 

● suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine), 

● lugemine 

● kirjutamine 



Suuline keelekasutus hõlmab eneseväljendust argiolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist

ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel.

Kirjutamise  õpetusega  kujundatakse  õigekirjaoskus  õpitud  keelendite  piires  ja  suutlikkus  end

eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada.

II kooliastmes on neli õppevaldkonda: 

● suuline ja kirjalik suhtlus

● teksti vastuvõtt

● tekstiloome 

● õigekeelsus ja keelehoole

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili
teel.

Teksti  vastuvõtu  õpetuse  kaudu kujuneb  teadlik  suhe pikemate suuliste  ja  kirjalike  tekstidega,
võime teksti järjest sügavamini mõista ning tekstile reageerida.

Tekstiloome õpetusega kujuneb mitmekülgne eneseväljenduse oskus.

Õigekeelsuse  ja  keelehoolde  õpetusega  kujundatakse  keeleteadlikkust  ning  teadmisi  keelest.
Valdkond annab aluse edenemisele teistes õppevaldkondades, annab teadmisi eesti murretest ning
kirjavara mitmekülgsusest.

Õppevaldkondade lõimimise  tulemusel  areneb  eakohaselt  õpilase  mõtlemisvõime,  suhtlusoskus,
enesetunnetus  ja  identiteet.  Ta  on  võimeline  eetiliselt,  olusid  ja  partnerit  arvestades  suhtlema;
kuulamis-  ja  lugemismaterjali  valima  ning  analüüsima;  tekstide  toel  teadlikumalt  õppima  ja
tegutsema.

Eesti  keel  kui õppeaine annab õpilasele võimaluse pidevalt  ja mitmekülgselt  suhelda, lugeda ja

kirjutada, arendada oma loomevõimet ning tekitab huvi nüansirikka ja tõhusa suhtluse, mitut liiki ja

laadi tekstide ning keele vastu.

I kooliastmes hinnatakse õpilase
● suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist;
● lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist;
● kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.

II kooliastmes hinnatakse õpilase:
● suulist ja kirjalikku suhtlust;
● tekstide vastuvõttu;
●  tekstiloomet;
● tekstide õigekeelsust.

Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õpitulemustest



ning lõimingust teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2) jälgime, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevuseks;

3) võimaldame õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada

õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;

4) arvestame õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutustasemega õppida;

5) kasutame võimalusel tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

6) laiendame õpikeskkonda: 

7) kasutame mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet: esitamine, rollimäng, loovtöö

kirjutamine, arutelu, õpimapi ja uurimistöö koostamine.

Õppesisu ja -tegevused I kooliastmes

Suuline keelekasutus:

● Helide ja häälte ning häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse 
eristamine.

● Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. 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.
● Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. 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, pildiseeria ja etteantud teema 
põhjal; ahel-jutustamine. 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 
paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste 
seisukohtade otsimine, kaaslaste arvamuse küsimine.

Lugemine



● Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus.
● Trükitähtede tundmaõppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. Silpidest 

sõnade moodustamine. 
● Lugemistehnika arendamine:õige hääldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo; oma 

lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse. 
● Lugemis-tehniliselt 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.

● Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta kava, skeemi, 
kaardi koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine

● 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.
● Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse 

eesti ja väliskirjanike loomingust, lähtudes vajadusest õpilaste keelekasutust rikastada ja 
kultuuritraditsiooni edasi anda ning arvestades järgmisi teemavaldkondi.

Väärtused ja kõlblus: ausus, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis, rikkus ja vaesus, 
käitumine ja selle tagajärg jms.
Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, üksteisest hoolimine ja teiste aitamine, sõbrad ja 
sõpruse hoidmine, sallivus.
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: kodukoha elu ja pärimused, kultuuride mitmekesisus 
muinasjuttude ainetel.
Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, võlumaailm.
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodus minu ümber, loomalood.
Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: minu kodumaa, tavad ja pühad.
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: arvuti ja teler kui silmaringi avardaja.

Kirjutamine:
● Kirja eelharjutused. Joonistähtede kirjutamine. Väikeste ja suurte kirjatähtede õppimine, 

õiged tähekujud ning seosed, ühtlane kirjarida. 
● Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine, puhtus, käekirja 

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



● Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, 
õnnitlus.

● Sõna ja lause ladumine ning 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.

Õppesisu ja -tegevused II kooliastmes

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 arvamusavaldus ja vestlus etteantud teema piires. 

● Küsimustele vastamine. Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatööajal. 
Kaaslase täiendamine ja parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse
avaldamine. Klassivestlus.

● Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine. 
● Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse ja avaliku ala 

eristamine). E-kiri.

Teksti vastuvõtt
● Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tööjuhendi lugemine. Kava, 

mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid. Kokkuvõte konkreetsest eakohasest 
materjalist (õppetekst, arutlus).

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

● Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. Saatekava.
● 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 info leidmine.



● Kirjandustekstid: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 

● Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste analüüs. 
● Luuletuse mõtestatud lugemine (meeleolu, laad).

Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse eesti ja 
väliskirjanike loomingust, arvestades järgmisi teemavaldkondi.
Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, arusaamine heast ja halvast, 
õiglus ja ebaõiglus, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis, rikkus ja vaesus, kohustused
ja vastutus, üksiolek ja hirmud jms.
Kodus ja koolis: perekond, kodu, armastus oma kodu ja koduste vastu, sallivus teistsuguste 
inimeste suhtes, abivajaja ja aitaja, piir oma ja võõra vahel jms.
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, 
külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse jms.
Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, 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 ja tuleviku vahel, 
traditsioonid ja sündmused, 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, film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad jms.

Tekstiloome
● Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine suuliselt. Lühiettekande esitamine.
● Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava koostamine, teksti kirjutamine, tagasiside saamine.
● Tutvumine kirjandi ülesehitusega. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Vigade leidmine ja 

parandamine.
● Lisateabe otsimine. Olulise eristamine ebaolulisest ning selle väljakirjutamine. Uue info 

seostamine oma teadmiste ja kogemustega. Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende 
usaldusväärsus. Teksti loomine näitmaterjali põhjal.

● Kiri, ümbriku vormistamine.  
● Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. 
● Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. 
● Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 

ülesehitus. Minavormis jutustamine. Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas 
nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine.

● Raamatust kokkuvõtte ning lugemissoovituse kirjutamine; luuletuse kirjutamine.

Õigekeelsus ja keelehoole
Üldteema

● 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. 
● Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
● Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel.



●  f-i ja š õigekiri.
● Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest.

Sõnavaraõpetus
● Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara.
●  Sünonüümid. Antonüümid. Mitmetähenduslike, lähedase ja vastandliku tähendusega sõnade

kasutamine. 
● Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus. 
● Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi.
● Liitsõna ja liitega sõna erinevused.
● Sõnavara avardamine ja täpsustamine. 
● Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest.

Vormiõpetus ja õigekiri
● Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, minevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 

pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis.
● Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Ainsus ja 

mitmus.
● Käändsõna kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhtumid: nimisõna ja nimisõna, omadussõna ja 

nimisõna; 
● Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine.
● Kuupäeva kirjutamise võimalusi.
● Arvsõnade kasutamine tekstis. Asesõnade käänamine ja kasutamine.

Lauseõpetus ja õigekiri
● Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. 
● Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning kasutamine.
● Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga liitlause. 
● Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne 

kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi.
● Üte ja selle kirjavahemärgid.

Muud õigekirjateemad
● Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed; perioodikaväljaanded; 

teoste pealkirjad.
● Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. Lühendite lugemine.


