
Eesti keele teise keelena 1. klassi ainekava 

 

Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused, hindamine  

Kuu Õpitulemus Õppesisu Kohustuslik hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

üldpädevused) 

September 

 

Oksab nimetada pereliikmeid: 

ema, isa, vanaema, vanaisa, 

vend, õde. 

Oskab jutustada ennast ja oma 

perest.  

Tunneb trükitähti ja kirjatähti 

ning  suudab leida neid tekstist 

A,I,U,E. 

Oskab tähega alustavaid sõnu 

nimetada. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Oskab nimetada nädalapäevi ja 

lõpetada lauseid „Täna on ..., 

homme on....; eile oli......“  

Oskab jutustada ilmast sügisel. 

Mina ja teised – enese ja 

kaaslaste tutvustus; 

 

Kodukoht Eesti-  aastaajad. 

 

 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Suhtluspädevus 

 

Lõiming  

Inimeseõpetus 

Emakeel 

Kunst 

Oktoober Oskab klassiruumi kirjeldada 

küsimuste järgi (Mis on klassis, 

kes õpib klassis, mitu last on 

klassis?) 

 

Tunneb arvsõnu 10-20 ning 

oskab neid nimetada ja kirjutada. 

 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ 

 – lihtsad tegevused kodus ja 

koolis ning nende tegevustega  

seotud vahendid; 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

 



Oskab nimetada koolitunde ning 

tegevusi.  

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

 

Oskab  esitada ja vastata 

küsimusele „Mis värvi on?“ 

(teab värve ainsuses ja 

mitmuses). 

 

Oskab tervitada, jätta hüvasti: 

„Tere, Head aega“ 

Teab viisakaid sõnu ” Aitäh, 

palun” 

 

Suudab vastata küsimusele 

”Mida sulle meeldib teha?” 

 

Tunneb trükitähti ja kirjatähti 

ning  suudab leida neid tekstist 

O,K,L,M,N 

Oskab tähega alustavaid sõnu 

nimetada. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Enesemääratluspädevus 

Õpipädevus 

Suhtluspädevus 

Matemaatikapädevus  

Ettevõtlikkuspädevus  

 

Lõiming 

Inimeseõpetus 

Muusika 

Matemaatika  

Emakeel 

Kunst 

 

November 

Detsember 

Oskab rääkida, kus me elame ja 

mis on meie linnas. 

Jutustab, kus meeldib käia 

perega (oma lemmikkohtadest). 

 

Oskab rääkida oma kodust,  

Kodu ja lähiümbrus- 

pereliikmed, kodu asukoht; 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Väärtused ja kõlblus 

 

Väärtuspädevus 

Sotsiaalne pädevus 



tubadest (Mitu tuba ja mis toad 

on kodus, mis mööbel on 

tubades (ainsuses ja mitmuses), 

mida ma teen oma toas). 

Oskab öelda pildi järgi, kuidas 

aitab ema kodus: „Ma koristan 

oma tuba. Ma pesen nõusid....“ 

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb trükitähti ja kirjatähti T, 

V, R, J, S B ning  suudab leida 

neid tekstist. 

Oskab tähega alustavaid sõnu 

nimetada. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

 

Lõiming 

Inimeseõpetus  

Kunst 

Emakeel 

Loodusõpetus 

 

Detsember Oskab jutustada oma 

sünnipäevast (Mida teed 

sünnipäeval? Mida soovid 

sünnipäevaks? Mille kingiti sulle 

sünnipäevaks?) 

 

Oskab nimetada tööpäevi, 

nädalapäevi, kuid, aastaaegu. 

 

Oskab jutustada talveilmast. 

 

Oskab õnnitelda: „Häid pühi!“ 

Oskab nimetada sõnu, mis on 

seotud jõuludega: päkapikk, 

kingitus, küünlad, jõuluvana, 

Vaba aeg-  lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

Kodukoht Eesti-  päevad, nädal, 

kuud, aastaajad. 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Suhtluspädevus 

Ettevõtlikkuspädevus  

 

Lõiming 

Inimeseõpetus  

Muusika 

Emakeel 

 



kuusk, piparkook, jõulutuuled. 

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb trükitähti ja kirjatähti D, 

G, Õ, Ä, Ö, Ü, F, Š, Z, Ž, C, Q, 

W, X, Y) ning  suudab leida neid 

tekstist. 

Oskab tähega alustavaid sõnu 

nimetada. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Jaanuar 

Veebruar 

Oskab rääkida mida tõi 

Jõuluvana. 

 

Oskab jutustada kuidas õpilased 

lähevad kooli ja koju, ning mis 

on meie ümber, kooli lähedal 

(valgusfoor, sebra, buss, auto....) 

 

Teab missuguseid ruume on 

koolis ja mida ta teeb seal 

(sööklas ma söön...) 

 

Õpib nimetama hommiku, päeva 

ja õhtu tegevusi.  

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb kirjatähti ning  suudab 

leida neid tekstist. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ 

 – lihtsad tegevused kodus ja 

koolis ning nende tegevustega  

seotud vahendid; 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Õpipädevus 

Suhtluspädevus 

Matemaatikapädevus  

Ettevõtlikkuspädevus  

 

Lõiming 

Inimeseõpetus 

Muusika 

Matemaatika  

Emakeel 

Kunst 



Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Veebruar Oskab rääkida oma sõbrast 

(nimi, vanus, mida koos sõbraga 

teeb) 

 

Teab Eesti Vabariigi sümboleid, 

vastlakombeid ja 

laulupeokombeid. 

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb kirjatähti ning  suudab 

leida neid tekstist. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Kodukoht Eesti-  riik, pealinn, 

rahvused; aastaajad, kodukoha 

kirjeldus;  

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Kultuuriline identiteet 

Väärtused ja kõlblus 

 

Väärtuspädevus 

Sotsiaalne pädevus 

 

Lõiming 

Inimeseõpetus  

Emakeel 

Kunst 

Märts Oskab nimetada ja kirjutada 

kehaosi ning öelda, mis riided on 

tal peas, seljas, käes, jalas, 

kaelas. 

 

Oskab eesti toiduaineid nimetada 

ja kirjutada. 

 

Teab metsloomi ainsuses ja 

mitmuses. 

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb kirjatähti ning  suudab 

leida neid tekstist. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ 

 – lihtsad tegevused kodus ja 

koolis ning nende tegevustega  

seotud vahendid; 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Õpipädevus 

Suhtluspädevus 

Matemaatikapädevus  

Ettevõtlikkuspädevus  

 

Lõiming 

Inimeseõpetus 



Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

 

 

Muusika 

Matemaatika  

Emakeel 

Kunst 

Aprill Oskab jutustada kevade ilmast. 

 

Oskab rääkida talvedest ja 

suvedest tegevustest, kasutades 

tegusõnade pööramine olevikus 

(ma uisutan, ta ujub jne.) 

 

Oskab vastata küsimustele Mis 

on sinu hobi? Mida sulle 

meeldib? 

Suudab pöörata tegusõnu 

olevikus. 

 

Suudab kirjeldada pilti sel 

teemal. 

Tunneb kirjatähti ning  suudab 

leida neid tekstist. 

Loeb õpitud sõnavara häälega. 

Mõistab kuuldut ja loetut sel 

teemal. 

Vaba aeg-  lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Suhtluspädevus 

Ettevõtlikkuspädevus  

 

Lõiming 

Inimeseõpetus  

Muusika 

Emakeel 

 

Mai Teab koduloomi ainsuses ja 

mitmuses. 

 

Oskab jutustada suvetegevustest 

(ma ujun, mängin palli, ehitan 

liivalossi....) 

Suudab pöörata tegusõnu 

olevikus. 

 

Vaba aeg-  lemmiktegevused ja 

eelistused. 

 

 

 

Suuline küsitlus, 

test, 

iseseisev töö, kujundav 

hindamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

 

Enesemääratluspädevus 

Suhtluspädevus 

Ettevõtlikkuspädevus  

 



Lõiming 

Inimeseõpetus  

Muusika 

Emakeel 

 


