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I. SUULINE KEELEKASUTUS

6ppesisu
Kuulamine
H?ililiku pikkuste eristamine.
Kaasdpilase ja dpetaja eesmiirgistatud kuulamine. Kuuldu pdhjal tegutsemine, kuuldule
hinnangu andmine.
Opetaja ettelugemise jiirel oluliste m6istete ja seoste leidmine. Kuuldud tekstist
liihikokkuvdtte sdnastamine. Kuuldud teabe rtihmitamine skeemi, miirksdnade jm alusel.

Kdnelemine
S6navara avardamine ja tiipsustamine, t66 s6nastikega. Keelekasutus erinevates
suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, tiiiskasvanutega suheldes, suulises
k6nes ja kirjalikus tekstis.
Vestlus etteantud teema piires. Ktisimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate
ktiitumisviiside ja koostririvormide vdrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha
p6hjendamine, kaaslaste arvamuse kiisimine. Lisateabe otsimine.
Lavastuse, kuuldud proosa-, luule- ja ainetekstide sisu iimberjutustamine.
Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusviiiirsus. Fakt ja arvulmus
Suulises keelekasutuses eakohase s6navara, hiiiiletugevuse, 6ige intonatsiooni ja tempo
valimine,.m6tete sobiv s6nastamine, parasiitkeelendite viiltimine, m6tte l6puleviimine.
Dialoogi ja dramatiseeringu koestamine ja esitamine. Pantomiim, rollimiing, intervjuu,
aheljutustamine.
Nii enese kui ka teiste tri<ide tunnustav kommenteerimine dpetaja juhiste alusel.

Opitulemused
Suuline keelekasutus
Taotletakse, et 6pilane:

l) kuulab mdtestatult eakohast teksti, toimib saadud sdnumi v6i juhendite jiirgi;
2) annab liihidalt edasi kuuldu sisu;
3) viiljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas,

eakaaslastega, tEtiskasvanutega suheldes;
4) esitab kuuldu ja niihtu kohta kiisimusi;
5) viiljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja tihemdtteliselt;
6) leiab koos partneri v6i riihmaga vastuseid lihtsamatele probleemiilesannetele,

kasutades sobivalt kas suulist v6i kirjalikku vormi;
7) kasutab sdnastikke ja teatmeteoseid;
8) esitab peast luuletuse v6i rolliteksti.



II. LUGEMINE

6ppesisu
Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, hiiiilega ja
hiiiileta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jalgimine; lugemist hdlbustavad v6tted.
Oma lugemise jiilgimine ning lugemisoskuse hindamine.
Tri<ijuhendi lugemine. Tarbe- ja dppetekstide mdtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel,
skeem, kaart jm). Tekstide vdrdlemine etteantud iilesande piires.
Sdna, lause ning teksti sisu mOistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik viiljend). Teksti sisu
ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, tiksiksdnade jm alusel. Enne lugemist
olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste viiljaselgitamine, oma kiisimuste
esitamine ning uute teadmiste vastu huvi iiratamine (mida tean, mida tahaksin teada).
Kirjandusteksti sfiee, siindmuste toimumise koht, aeg ja tegelased. Siindmuste jfiekord.
Arutlemine tekstis kiisitletud teema iile. Tegelaste kiiitumise motiivide analiitis. Oma
arvamuse s6nastamine ja p6hjendamine. Kiisimustele vastamine tekstintiidetega v6i oma
s6nadega. Tciri tekstiga: tundmatute s6nade tiihenduse selgitamine, miirkmete tegemine loetu
p6hjal, miirks6naskeemi, kiisimuste koostamine. Loetava kohta kava, skeemi/kaardi
koostamine. Rollimiing. Dramatiseering.
Luuletuse sisu eripiira miiiiramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja looming riimuvate
sdnade toel viirsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mdtestatud esitamine (meeleolu, laad).
Triikised (raarrat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine.
Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. Loetud raamatu
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele.
Loetud raamatust jutustamine, loehrle emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust
liihikokkuv6tte tegemine.
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi v6i e-otsingut kasutades.
Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, niiidend, vanas6na, kdnekiiiind, kiri.
Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tOsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest,
seiklusjutt, niiidend, rahvaluule, viirsslugu, vanasdnad ning kdnekiiiinud.

Opitulemused
Lugemine
Taotletakse, et 6pilane:

1) loeb eakohast teksti ladusalt ja m6testatult; m6istab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi,
kaarti;

2) otsib teavet tundmatute sOnade kohta, teeb endale selgeks nende tiihenduse;
3) vastab teksti pdhjal koostatud kiisimustele tekstiniiidete v6i oma sdnadega, koostab

teksti kohta kiisimusi;
4) leiab teksti peamdtte;
5) kirjeldab teksti p6hjal siindmuste toimumise kohta ja tegelasi;
6) leiab tekstist vajalikku infot;
7) tunneb ara jutustuse, luuletuse, niiidendi, muinasjutu, mdistatuse, vanasSna,

kdnekiiiinu, kirju;
8) on liibi lugenud vfiemalt neli eakohast viiiirtkirjandusteost (raamatut);
9) tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kdneleb loetust.



III. KIRJUTAMINE

6ppesisu
0ieekiri

Tiihestik. Tiiis- ja kaashiiiilikud. Suluga ja suluta hiiiilikud. Helilised ja helitud h?i61ikud.
V66rtfied ja -hiiiilikud. Tiiis- ja kaashiiiilikutihend.
Kaashiiiilikuiihendi 6igekii. g, b, d s-i k6rval (nt jalgsi,lairbsed), ft Oigekiri,
i ja7 digekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- jaki-liite 6igekirjaga.
Silbitamine ja poolitamine (ka liits6nades).
Oppetegevuses vajalike v66rsdnade tiihendus, hiiflldus ja digekiri.
Uldkasutatavad ltihendid. Ltihendite digekiri.
Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja iildnimetused.
Eakohase teksti eksimatu amkiri tahvlilt Etteiitlemise jrirgi kirjutamine Opitud keelendite
ulatuses. Oma kirjavea iseseisev leidmine.
Sdnavara: siinoniiiimid, antoniiiimid.
Liitsdnamoodustus: ttiiend- ja p6his6na, liits6na tiihendusvarjund. Liits6na ja liitega sdna
erinevused.
Tegusdna. Tegusdna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava k6ne kasutamine. Tegus6na
p<iciramine ainsuses ja mitmuses.
Nimisdna. Omadussdna. Asesdna. Nimisdnade kokku- ja lahkukirjutamine. Arvs6nade
Oigekiri. Rooma numbrite kirjutamine.
Lihtlause kirjavahemiirgid. Kiisi-, v[it- ja hiiiidlause ldpumiirgid ja kasutamine. Otsek6ne ja
saatelause.

Telrstiloome 
----:--r=-r,- ,- - a --,1----r----rLause. Lause laiendamise-lihtsamad v6imalused.

Loovkirjutamine pildi vdi pildiseeria p6hjal, ktisimuste, skeemi, kaardi vdi kava toel,
fantaasialugu, kirjeldus, seletus; veenmiskiri, tarbetekstid (uhend, nimekiri, retsept, e-kiri,
teade), ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu).
Umberjutustuse kirjutaqine: tekstiliihedane, kokkuvdtlik, loov, kavapunktide jargi,

mtirks6nade ja kiisimuste toel.

Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (miirksdnad, idee- v6i mdtteskeem,

tsentriline kaart, stindmuste kaart, muusika, pilt jne), teksti eri versioonide kirjutamine,

viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine.

Opitulemused
Kirjutamine
Taotletakse, et Spilane:

l) mrirgib kirjas digesti ltihikesi, pikki ja tilipikki tdis- ja kaash?itilikuid;
2) mrirgib sdnades Oigesti tiiis- ja kaashiiilikutihendit;
3) kirjutab sulghiiiiliku omandatud oma- ja v66rs6nade alguses;
4) pddrab tegus6nu olevikus;
5) moodustab ainsust ja mitrnust, olevikku ja minevikku;
6) poolitab s6nu (6pitud reeglite piires);



7) kasutab dpitud keelendeid nii k6nes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmtirgile,
funktsioonile j a suhtluspartnerile, j Al gib oma teksti s dpitud orto graafiaree gleid;

8) kirjutab suure algustiihega isiku ja kohanimed ja viiike algustiihega 6ppeainete, kuude,
niidalapiievade, ilmakaarte nimetused;

9) tunneb itra jakirjutab digesti liits6na;
10) leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes 6pitud keelendite piires; parandab leitud vead

sdnaraamatu, ktisiraamatu, kaaslase jal v 6i dpetaj a abiga;
1 l) kirjutab etteiitlemise jiirgi sisult tuttavat teksti;
12) kirjutab loetust ning ltibielatud stindmustest;
l3)kirjutab eakohase pikkusega loovtriid kiisimuste, pildi, pildiseeria, miirks6naskeemi

vdi kava toel;
14) kirjutab nii koolis kui ka igapiievaelus kiisitsi ja arvutiga eakohaseid tekste vastavalt

kirj utamise eesmiirgile, funktsioonile j a adressaadile

Praktiline tegevus,IKT ja ldiming

Kunsti- ia t666petus: loodud teoste kirjeldamine ja seletamine ning tekstide illustreerimine,
kuulutuse, kutse, plakati, 6nnitluskaardi kujundamine, joonistamine, kingituste valmistamine,
dekoratsioonide meisterdamine

Muusika: laulmine, muusika kuulamine, erinevate m6istete, terminite ja nende tfienduste
otsimine internetist ja teatmeteostest

Loodus6petus: ohutu liiklemine tiinaval, ohutus, tegutsemine dnnetuse korral, abi kutsumine,
erinevad infokanalid, nimed (kohanimed, planeedid jne), maailmakaardi lugemine (legend ja
leppem?irgid), teadusliku teksti llrgemine ja vajaliku teabe leidmine

Matemaatika: diagrammide ja tabelite lugemine, teksttilesanded, rooma numbrid, m66tmised,
tekstist tulenevad arvutusiilesanded

Inelise keel: hiiiilikud, laens6nad, tegus6na, olevik, minevik, eitav ja jaatav k6ne, tee
kiisimine, kiri, tiihenduste leidmine

Informaatika: e-kirja vormistamine, info otsimine, arvutis trtikkimine, t6<ide vormistamine
vastavalt nduetele, erinevad kodulehed ja nendega tutvumine, Oppemiingude m?ingimine

Kadrilaat

Niiituste, muuseumi, teatri, kino kiilastamine ja sellele jiirgnev suuline v6i kirjalik analtiiis.

0pimapp

Referaadi koostamine

Temaatilised iiritused

6ppekiiigud


