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1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ 
1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 
 

Põhikooli lõpetaja: 
 
1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit 
2) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ning oma identiteedi olulise osana; 
3) on omandanud põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse; 
4) on keeleteadlik, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades 
kultuuris väljakujunenud keelekasutustavasid; 
5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 
6) kasutab asjakohaselt eri suhtluskanaleid; suudab leida, kriitiliselt hinnata ning kasutada 
meedias ja internetis pakutavat teavet; 
7) tunneb ja väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahvuslikku 
pärimuskultuuri kui ka kodumaa kultuuritraditsioone ning kultuurilist mitmekesisust; 
8) on lugenud eakohast väärtkirjandust, kujundanud kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 
ning rikastanud mõtte- ja tundemaailma, arenenud isiksusena; 
9) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab teose sisu ning hindab selle kunstilisi  
väärtusi; 
10) suudab kujundada ja väljendada oma isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste 
inimeste arvamust; 
11) väärtustab ausust ja õiglust ning inimväärikat ja vastutustundelist käitumist; 
12) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja käsiraamatuid. 
 
1.2. Üldpadevused 3 klassi lopuks 
1. Väärtuspädevus • peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist 

• teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse 
lugupidavalt 

• käitub loodust hoidvalt 
• austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, 
• tunneb selle sümboleid ning täidab nendega seostuvaid 

käitumisreegleid 
• oskab ilu märgata ja hinnata 
• hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

enesevaljendusest ja tegevusest 
2. Sotsiaalne pädevus • on viisakas, taidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi 

naeruvääristada, kiusata ega narrida 
• oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda 
• oskab ohutult liigelda 

3. Enesemaaratluspädevus • oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma 
tegevusi ülesannet täites mõtestada 

• hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest 
ning tahab olla terve 

4. Õpipädevus • tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest 
• oskab õppida üksi 
• oskab jaotada aega õppimise,harrastustegevuse, koduste 

kohustuste ning puhkamise vahel; 
• oskab koostada paevakava ja seda järgida 
• oskab sihiparaselt vaadelda 
• oskab erinevusi ja sarnasusi margata ning kirjeldada; oskab 

esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel 
rühmitada 

5. Suhtluspädevus • suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet 
(sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi 
ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult 
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esitada 
• mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapaevaseid 

äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase 
• teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on 

valmis seda tegema 
• oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada 

6. Matemaatikapädevus • arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid 
abivahendeid ja mõõtuhikuid 

• erinevates eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid 
lahendades 

• oskab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda 
7. Ettevõtlikkuspädevus • oskab õppida koos teistega, paaris ja rühmas 

• oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja 
koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid 

 
1.3.Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

Eesti keele õpetusse saab lõimida mitmesuguseid kunstiainete tegevusi, mis soodustavad suulise 

ja kirjaliku kõne omandamist, käe kirjutamiseks ettevalmistamist: üldist koordinatsiooni ja 

peenmotoorikat; käe, silma ja kõne koostööd; kirja rütmi ja liikumise suunda, liigutusmälu. 

Kunst Kirja eelharjutused õlipastellide ja värviliste pliiatsitega suurtel 

paberitel, mustrite joonistamine, šabloonide järgi joonistamine, 

vaba joonistamine, oma joonistuste põhjal juttude koostamine ja 

kirjutamine. 

Tööõpetus Voolimine, rebimine,lõikamine,meisterdamine jms, tööjuhendite 

lugemine ja selgitamine. 

Kehalise kasvatus Tähekujude läbi kõndimine, tähtede kujutamine 

kehaga,žongleerimine šifoonrätikute ja tangainetega täidetud 

kotikestega,ronimine,palli mängimine jms. 

Muusika: Muusikarütmis liikumine, tantsimine,näpu- ja 

laulumängud,sõrmelaulud, laulud koos liigutustega, kirja 

eelharjutused muusika ja rütmifraaside saatel, eesti keeleCD 

fonogrammide järgi liikumine, laulmine jms. 

 

1.4. Läbivad teemad 
 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 
L1 

• töö- ja korraharjumuste, positiivse hoiaku kujundamine 
õppimisse; 

• mänguliste tegevuste abil suuliste keelekasutusolukordade ja 
lugemise-kirjutamise sidumine eri elukutsetesse puutuvate 
rollidega, tuginedes õpilaste kogemustele igapäevaelust: 
vestlemine vanemate ja vanavanemate ametitest; 

• rollimängud (erinevate situatsioonide läbimängimine 
lugemispalade ja lühinäidendite põhjal); 

• kahekõned õpiku ja töövihiku näidiste ning oma kogemuste 
põhjal (müüja - ostja; arst – haige, raamatukoguhoidja – 
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lugeja, õpetaja – õpilane jne); 
• lugemis- ja kirjutamisülesanded (kokk loeb ja kirjutab 

retsepte, autojuht koostab nimekirja kohtadest, kuhu sõidab; 
bussijuht loeb reisijatele ette sõidumarsruudi; arst loeb ette 
või kirjutab nõuanded haigele jne). 

Keskkond ja jätkusuutlik 
areng 
L2 

• vestlemine ja arutlemine ümbritsevast loodusest, 
loodushoiust, mürareostusest keskkonnategurina (helid meie 
ümber, meie ise heliallikana; kuidas säästa kuulmist, 
nägemist, säästliku mõtteviisi kujundamine iga tegevuse 
taustana),  

• lugemispalade põhjal situatsioonide kirjeldamine, 
käitumiseks nõuannete koostamine ja lugemine jne. 

Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
L3 

• oma klassi ühistegevustega seotud suuline suhtlemine, 
• koostöö, mis eeldab õpilaste omaalgatust ja aktiivsust 

(dramatiseeringud, rollimängud, rühma- ja paaristöö jne), 
• ühiste otsuste tegemine ja tekstide lugemine-kirjutamine: 

teated, nimekirjad, kutsed, plakatid, reklaamid jms. 
Kultuuriline identiteet 
L4 

• vestlemine perekonnast, erinevatest peredest, kodu ja 
kodukoha traditsioonidest, 

• kodulooliste materjalide kasutamine õppetöös, 
• suulise pärimuse tundmaõppimine – lood kodukoha 

inimestest ja sündmustest, pereliikmete ja tuttavate kõneldu 
(perealbum), 

• klassis õppivate eri keele- ja kultuuritaustaga õpilaste 
kogemuse rakendamine õppetöö rikastamiseks. 

Teabekeskkond 
L5 

• eakohaste infokanalite tundmaõppimine, veebiküljed, 
lasteajakirjad ja muu meedia; 

• klassi ajalehe tegemine;  
• kohaliku raamatukogu tundmaõppimine. 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
L6 

• arvuti- ja mobiili- jm tehnikaga tegeldes kogunevaid 
tehnilisi oskusi saab rakendada õppetöös sõnade ja lausete 
trükkimiseks, tekstide koostamiseks ja lugemiseks, info 
otsimiseks, piltide tegemiseks jms. 

Tervis ja ohutus 
L7 

• õigete tööharjumuste kujunemine (häälekasutus, 
istumisasend, pliiatsihoid); 

• suhtlemisoskuse arendamine, et ennetada konflikte ja 
seega ka tervisekahjustusi; 

• õppekirjanduse lugemispalade, piltide ja pildiseeriate 
põhjal situatsioonide kirjeldamine, võrdlemine, 

• lahenduste väljapakkumine rollimängudes erinevatel 
teemadel (liiklemine maal ja linnas, tervislik eluviis, enda eest 
hoolitsemine, ohud tervisele kodus ja koduümbruses, ohutud 
käitumisviisid, jne). Kasutada saab tervislikule eluviisile ja 
ohutule käitumisele suunavaid infomaterjale, õpilased saavad 
neid oma kogemuse tasandil ise koostada.  

Väärtused ja kõlblus 
L8 

• õpiku väärtusi ja väärtushinnanguid kujundavad lugemispalad 
annavad võimaluse vestlemiseks, arutlemiseks, 
kirjeldamiseks, võrdlemiseks, jutustamiseks erinevatel 
teemadel (nt mina, minu erinevused ja sarnasused 
teistega;õppimine, püsivus, hoolsus; sõbrad ja sõpruse 
hoidmine, sallivus, leppimine, vabandamine, ausus, 
valetamine, käitumine ja selle tagajärg jne); 

• mis tahes keeleõpetuse osas (nt sõnavaratöö, lausete 
moodustamine, loo jutustamine, küsimuste esitamine) saab 
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väärtushinnanguid kujundada nii tegevuse sisu kui ka vormi 
kaudu. Ühelt poolt peab sõnavalik olema lapsele eakohane ja 
eluline, teiselt saab aga tunni sõnavara ja õppematerjali 
valides mõelda, mida sõnavalikuga rõhutada tahetakse; 

• oluliseks väärtushinnangute kujundajaks on vanasõnad ja 
muud õpetuslikud ütlused (,,tee tööd töö ajal, aja juttu jutu 
ajal”, ,,valel on lühikesed jalad”, ,,iga algus on raske”), oluline 
on, et õpetaja õppetöös ise õpetlikke lauseid kasutaks. Väga 
suur roll väärtuste kandjana on muinasjuttudel. Igal nädalal 
võiks õpetaja jutustada lastele mõne muinasjutu või õpetliku 
lühiloo. Oluline on loo sündmustiku haarav edasiandmine. 

 
2. Eesti keel, I kooliaasta 

2.2. Õpitulemused. 
 
Õpilane: 
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti; töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel; 
2) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele; kasutab kõnes ja kirjas sobivalt 
lühivastuseid ning terviklauseid; 
3) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda; jutustab endast ning oma lähiümbruses 
toimunust; 
4) loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt, õigesti ning mõistmisega; mõistab muu hulgas lihtsat plaani, 
tabelit, diagrammi ja kaarti; 
5) loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 
6) jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava toel; 
7) kirjutab õpitud keelendite piires õigesti; kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja –seoseid ning 
kirjutab loetava käekirjaga; 
8) hangib otstarbekohast teavet eri allikatest; kasutab eakohaseid sõnaraamatuid. 
 
Suuline keelekasutus 
1) kuulab mõtestatult eakohast teksti; toimib sõnumi või juhendi järgi; 
2) väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt: palub, küsib, selgitab, keeldub, 
vabandab, tänab; vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid ning lühivastuseid; 
3) vaatleb sihipäraselt, kirjeldab nähtut ning märkab erinevusi ja sarnasusi; 
4) avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; 
5) annab küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, filmi ja 
teatrietenduse sisu; koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi; 
6) jutustab loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, tugisõnade, märksõnaskeemi 
ning küsimuste toel; mõtleb loole alguse ja lõpu; 
7) leiab väljendumiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 
8) esitab luuletust peast. 
 
Lugemine 
1) loeb nii häälega kui ka endamisi ladusalt ja teksti mõistes; mõistab lihtsat plaani, tabelit, 
diagrammi ning kaarti; 
2) loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga; 
3) töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel; 
4) vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta; 
5) eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku ning keeldu; 
6) tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna ja kirja; 
7) on lugenud läbi vähemalt 12 eesti ja väliskirjaniku teost, kõneleb loetud raamatust; 
8) teab nimetada mõnd lastekirjanikku. 
 
Kirjutamine 
1) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga; 
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2) kirjutab tahvlilt ja õpikust õigesti ära; paigutab teksti korrektselt paberile ning vormistab 
vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt; 
3) valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja: eristab häälikut ja tähte, täisja 
kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset; märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab lühikesi, 
pikki ja ülipikki täis- ja suluta kaashäälikuid; kirjutab õigesti asesõnu; 
4) märgib õpitud sõnades õigesti kaashäälikuühendit; kirjutab õigesti sulghääliku omandatud oma- 
ja võõrsõnade algusse; märgib kirjas õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ning tunnuseid; 
5) teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab lihtsaid loendeid 
tähestikjärjestuses; 
6) kirjutab suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning õpitud kohanimed; 
7) piiritleb lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi; 
8) kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut näidise järgi (30–40 sõna); 
9) koostab kutse, õnnitluse, teate ja e-kirja; kirjutab eakohase pikkusega ümberjutustusi ning teisi 
loovtöid küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel. 
 
2.2. Õppesisu ja -tegevus 
1. Suuline keelekasutus 
• Helide ja häälte ning häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse 
eristamine. 
• 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. 
• Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse 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, 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 
paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste 
seisukohtade otsimine, kaaslaste arvamuse küsimine. 
2. Lugemine 
• Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. 
• Trükitähtede tundmaõppimine. 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 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, 
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liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja tabelite lugemine õppekirjanduses, lasteraamatutes 
ninglasteajakirjanduses. 
• 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. 
3. 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). 
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• 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. 
 
2.3. Hindamine 
Hindamisel lähtutakse vastavatest pohikooli riikliku oppekava üldosa satetest. Hinnatakse õpilase 
teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 
tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 
õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja kujundava hindamise abil. 
Kujundava hindamise vahendiks kasutatakse õpimappi, sõnalist hinnangut, teineteise hindamist, 
boonuspunkte ja teisi viise. Õpimapp sisaldab õppetöid ja nende tööde analüüsi ja tagasisidet. 
Sõnalise hindamise kriteeriumid täpsustatakse õpetaja töökavas. Iseseisvate ja arvestustööde 
planeerimist ja nende hindamiskriteeriume teises ja kolmandas klassis täpsustatakse samuti 
õpetaja töökavas. 
 

2.4. Füüsiline keskkond 
Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada liikumistegevusteks (nt 
dramatiseeringud, õppemängud), rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. Klassiruumis kasutatakse 
õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni.Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, sh 
netisõnaraamatuid. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning 
väljaspool kooli. 
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1. klassi lõpetaja õpitulemused Õppesisu ja -tegevus 
Suuline keelekasutus(kuulamine, 
kõnelemine) 
• eristab häälikuid (asukoht ja 
järjekord sõnas), täishääliku pikkusi; 
• toimib õpetaja ja kaaslase 
suulise juhendi järgi; 
• kuulab õpetaja ja kaaslase 
esituses lühikest eakohast teksti, 
mõistab kuuldud lause, jutu sisu; 
• teab, et sõnadel on lähedase 
või vastandtähendusega sõna ja 
nimetab neist mõningaid; 
• väljendab end 
suhtlusolukordades arusaadavalt: 
palub, küsib, tänab, vabandab;  
• jutustab suunavate küsimuste 
toel kuuldust, nähtust, loetust;  
• koostab õpetaja abiga 
pildiseeria või küsimuste toel suulise 
jutu,  
• esitab luuletust peast; 

Suuline keelekasutus 
 
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 
• 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 …); 
 

Lugemine 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, 
sisukord, õppeülesannete esitus.  
Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma 
õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete 
lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi 
(õige hääldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo, 
oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu 
juhitakse). Lugemistehniliselt raskete sõnade ja 
sõnaühendite lugema õppimine. 
 
Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine 
klassitahvlilt ja vihikust. 
Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti 
(õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, tööjuhend, 
raamatu sisukord) lugemine.  
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu 
ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel. 
Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. 
Küsimustele vastamine, millele vastus on tekstis 
otsesõnu kirjas. 
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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. 

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

Kirjutamine 
Kirjatehnika 
Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, 
joonistähtede kirjutamine. Õige pliiatsihoid ja 
kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). 
Väikeste kirjatähtede õppimine. Suurte kirjatähtede 
õppimine (vajadusel 2.klassis). Tähtede seostamine.  
Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. 
Töö vormistamine näidise järgi, töö puhtus, käekirja 
loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.  
 
Kirjalik tekstiloome 
Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus 
(kujundamine näidise järgi).  
Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, 
kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine. Loovtöö 
kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste 
järgi).Lünkümberjutustuse kirjutamine. 
 
Õigekeelsus 
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, 
võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kirjas. 
Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine.  
Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. 
Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, 
kaashääliku pikkusega tutvumine. Sulghäälik (k, p, t) 
omasõnade alguses. i ja j ning h sõna alguses 
seoses tähtede õppimisega. 
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja 
loomanimedes.  
Liitsõna vaatlus (moodustamine).  
Sõnade lõpu õigekiri – d ja -vad (mitmus) ning -b 
(tegusõna 3. pööre) õigekirjaga tutvumine.  
Tutvumine jutustava (väit-), küsi- ja hüüdlausega. 
Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja hüüumärgi 
vaatlemine). Koma lauses (teksti vaatlus). 
Oma kirjutusvea parandamine õpetaja abiga.  
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Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine (15–
20 sõna lihtlausetena).  
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2. klassi lõpetaja õpitulemused Õppesisu ja -tegevus 
Suuline keelekasutus  
• eristab täis- ja suluta hääliku 
pikkusi; 
• kuulab õpetaja ja kaaslase 
eakohast teksti ning toimib saadud 
sõnumi kohaselt õpetaja abil; 
• koostab kuuldu põhjal lihtsama 
skeemi ja kaardi õpetaja abil; 
• kasutab kõnes terviklauseid; 
• teab ja leiab 
vastandtähendusega sõnu ning 
õpetaja abil ka lähedase tähendusega 
sõnu; 
• 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; 
 

Suuline keelekasutus 
Kuulamine 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta 
kaashäälikul. 
Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi 
meeldejätmine ja selle järgi toimimine.  
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete 
leidmine ja lihtsa skeemi koostamine õpetaja 
juhendamisel.  
Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu 
andmine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja 
intonatsioon mõtte toetajana).  
 
Kõnelemine 
Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse 
sõnavara laiendamiseks. 
Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi 
jälgimine, hinnangud tegelastele ja sisule. 
 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus 
dramatiseeringus ja rollimängus. Kõne eri nüansside 
(tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine 
dramatiseeringus jm esituses.  
Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma 
esindajana), rollimängud.  
 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav 
kommenteerimine.  
 
Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta 
ja selle põhjendamine. Arutlemine paaris ja rühmas: 
oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja 
mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine.  
 
Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine 
tugisõnade, skeemi, tabeli abil.  
Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste 
moodustamine, küsimuste esitamine ja neile 
vastamine. 
 
Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) 
mõtestatud peast esitamine. 

Lugemine 
• 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 

Lugemine 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: 
oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu 
juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine. 
Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite 
lugema õppimine.  
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik 
saatelause alusel ja partnereid arvestades. 
Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, 
sõnastik) mõistev lugemine. Oma ja õpetaja 
käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, 
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konkreetsetele küsimustele ja töötab 
õpetaja abiga eakohaste juhiste alusel; 
• tunneb ära jutu, luuletuse, 
mõistatuse, näidendi ja vanasõna; 
• kasutab õpiku sõnastikku 
õpetaja abiga sõnade leidmiseks 
algustähe järgi; 
• on lugenud mõnda 
lasteraamatut, nimetab tegelasi ja 
annab edasi loetu sisu mõne huvitava, 
enam meeldinud episoodi järgi; 

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. 
Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, näidend, 
mõistatus, vanasõna.  
Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, 
mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, 
näidend, muistend. 
 
Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku 
teose otsimine kooli või kodukoha raamatukogust 
autori ja teema järgi täiskasvanu abiga. 

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

Kirjutamine 
Kirjatehnika 
Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine.  
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, 
õiged tähekujud ja seosed nii väikestel kui suurtel 
kirjatähtedel.  
Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, 
kirjapaberile; kuupäeva kirjutamine.  
 
Kirjalik tekstiloome 
Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga. 
Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine küsimuste 
ja tugisõnade toel.  
Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu 
ülesehitus: alustus, sisu ja lõpetus; jutule alguse ja 
lõpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle kaaslasega 
arutlemine.  
 
Õigekeelsus 
Varasemale lisanduvalt keeleteadmised: 
täishäälikuühendi õigekiri, suluta kaashääliku pikkus 
ja õigekiri;  
k, p, t s-i ja h kõrval; i ja j silbi alguses, h sõna 
alguses.  
Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted.  
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• 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). 

Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja küsilause). 
Koma kasutamine liitlauses kirjutamisel et, sest, aga, 
kuid puhul.  
Suur algustäht oma kooli ja tuttavates kohanimedes.  
 
 
Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida 
teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga (kellega? 
millega?), -ta (kelleta? milleta?). ma, sa, ta, me, te, 
nad õigekiri.  
 
 
 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (20–25 sõna lihtlausetena). 
Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu 
juhitakse; kirjavea vältimine, kui veaohtlikule kohale 
tähelepanu juhitakse. 
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3. klassi lõpetaja õpitulemused Õppesisu ja -tegevus 
Suuline keelekasutus 
• kuulab mõtestatult eakohast 
teksti, toimib saadud sõnumi või 
juhendite järgi; 
• väljendab end 
suhtlusolukordades selgelt ja 
arusaadavalt: palub, küsib, selgitab, 
keeldub, vabandab, tänab; vastab 
küsimustele, kasutades sobivalt 
täislauseid ning lühivastuseid; 
• vaatleb sihipäraselt, kirjeldab 
eesmärgipäraselt nähtut, eset, 
olendit, olukorda,  märkab erinevusi 
ja sarnasusi; 
• avaldab arvamust kuuldu, 
vaadeldu ja loetu kohta; 
• annab küsimuste toel 
arusaadavalt edasi õppeteksti, 
lugemispala, pildiraamatu, filmi ja 
teatrietenduse sisu; koostab 
kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi; 
• jutustab loetust ja läbielatud 
sündmusest; jutustab pildiseeria, 
tugisõnade, märksõnaskeemi ja 
küsimuste toel; mõtleb jutule alguse 
ja lõpu; 
• leiab väljendamiseks lähedase 
ja vastandtähendusega sõnu; 
• esitab luuletust peast; 

Suuline keelekasutus 
Kuulamine 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk sulghääliku 
pikkusel. 
Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi 
toimimine. Kaaslase ja õpetaja juhtnööride kuulamine, 
nende järgi toimimine.  
Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise 
hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja 
intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu ning nähtu 
kommenteerimine. Fakti ja fantaasia eristamine.  
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete 
leidmine ning lihtsa skeemi koostamine.  
 
Kuuldu  (muinasjutt, lühijutt lapse elust, proosa-, luule 
ja ainetekst), nähtu (lavastus, film)  sisu 
ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, hinnangud 
tegelastele ja nende ütlustele.  
 
Kõnelemine 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge häälduse 
jälgimine teksti esitades. Kõne eri nüansside  (tempo, 
hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine 
dramatiseeringus jm esituses.  
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, 
vabandust palumise, tänamise) valik suhtlemisel. 
Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, 
teietamine ja sinatamine.Kõnelemine eri olukordades: 
vestlus tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli 
esindamine, võistkonda kutsumine, koostegevusest 
loobumine jms. 
Sõnavara arendamine: sõnatähenduse selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse sõnavara laiendamine, 
lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine. Eri 
teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, 
arutamine paaris ja väikeses rühmas.  
Oma arvamuse avaldamine, nõustumine ja 
mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine, 
kaaslase arvamuse küsimine. 
Mõtete väljendamine terviklausetena ja sobiva 
sõnastusega (sõnavalik, mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile 
vastamine.  
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria ja etteantud teema põhjal; aheljutustamine.  
Sündmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine 
tugisõnade, skeemi ning tabeli abil. Eneseväljendus 
dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste 
meeleolude väljendamiseks.  
Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) 
esitamine. 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav 
kommenteerimine õpetaja juhiste alusel.  

Lugemine  Lugemine  
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• 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 
eesti ja väliskirjaniku teost, kõneleb 
loetud raamatust; 
• teab nimetada mõnd 
lastekirjanikku. 

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. 

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

Kirjutamine 
Kirjatehnika 
Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava 
käekirja kujundamine, kirjutamise kiiruse arendamine. 
Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja 
proportsioonid, loetav käekiri, ühtlane kirjarida, kirjatöö 
nõuetekohane välimus, töö vormistamine). Teksti 
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vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt;  
• valdab eesti häälikkirja aluseid 
ja õpitud keelendite õigekirja: eristab 
häälikut ja tähte, täis- ja kaashäälikut, 
häälikuühendit, silpi, sõna, lauset; 
märgib kirjas häälikuid õigesti; eristab 
lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja suluta 
kaashäälikuid; kirjutab õigesti 
asesõnu;  
• märgib õpitud sõnades õigesti 
kaashäälikuühendit; kirjutab õigesti 
sulghääliku omandatud oma- ja 
võõrsõnade algusse; märgib kirjas 
õigesti käänd- ja pöördsõnade õpitud 
lõppe ja tunnuseid;  
• teab peast võõrtähtedega 
tähestikku, kasutab lihtsamat 
sõnastikku ja koostab lihtsaid 
loendeid tähestik- järjestuses;  
• kirjutab suure algustähega 
lause alguse, inimese- ja loomanimed 
ning õpitud kohanimed;  
• piiritleb lause ja paneb sellele 
sobiva lõpumärgi;  
• kirjutab etteütlemise järgi sisult 
tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut 
näidise järgi (30–40 sõna);  
• koostab kutse, õnnitluse, teate, 
e-kirja; kirjutab eakohase pikkusega 
loovtöid (k.a ümberjutustusi) 
küsimuste, tugisõnade, joonistuse, 
pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või 
kava toel. 

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

 


