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I. SUULINE KEELEKASUTUS

6ppesisu
Kuulamine
Helide, h?iiilte ja hiiiilikute eristamine (asukoht ja jfiekord sdnas), haAliku pikkuse eristamine,
pdhirdhk tiiishiiiiliku pikkusel.
Opetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi jiirgi toimimine. Opetaja ja kaaslase
ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja niihtu kommenteerimine.
Hiiiildus- ja intonatsiooniharjutused. Hiiiilduse harjutamine, hiiiile tugevuse kohandamine
olukorrale.

Kdnelemine
Trici liihedase tiihendusega s6naga, s6natlihenduse selgitamine j a tiipsustamine.
Sobivate kdnetuste (palumine, kiisimine, keeldumine, vabandust palumine, tiinamine) valik
suhtlemisel.
Lihtlauseliste ktisimuste moodustamine, kiisimuste esitamine ja neile vastamine.
Eri teemadel vestlemine s6navara rikastamiseks, arutamine paaris ja viiikeses riihmas.
Hiiiildus- ja intonatsiooniharjutused. Hiiiilduse harjutamine, hiirile tugevuse kohandamine
olukorrale.
Jutustamine kuulatu, n?ihtu, liibielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema pdhjal;
aheljutustamine. Esemete, n2ihtuste, tegelaste jms v6rdlemine, iihe-kahe tunnuse alusel
riihmitamine.
Eneseviiljendus dramatiseeringus ja rollimiingus erisuguste meeleolude viiljendamiseks.
Tuttava luuletuse, dialoogi peast esitamine loomuliku tooniga.

Opitulemused
Suuline keelekasutus
Taotletakse, et 6pilane:

l) eristab hiidlikuid (asukoht ja jfiekord sdnas), tiiishiHliku pikkusi;
2) toimib 6petaja ja kaaslase suulise juhendi jiirgi;
3) kuulab Opetaja ja kaaslase esituses liihikest eakohast teksti, m6istab kuuldud lause,

jutu sisu;
4) teab, et sdnadel on liihedase vdi vastandtiihendusega s6na ja nimetab neist mdningaid;
5) vdljendab end suhtlusolukordades arusaadavalt: palub, ktisib, tiinab, vabandab;
6) jutustab suunavate ktisimuste toel kuuldust, niihtust, loetust;
7) koostab dpetaja abiga pildiseeria v6i kiisimuste toel suulise jutukese,
8) kasutab kdnes lihtlauseid;
9) esitab luuletust peast.



II. LUGEMINE

6ppesisu
Raamatr.r/teksti iildine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, Sppeiilesannete esitus jm.
Trtikittihtede (nii suurte kui viiikeste) tundma dppimine. Tiihtedest sdnade ja sdnadest lausete
lugemine. Silpidest s6nade moodustamine.
Lugemistehnika arendamine Opetaja juhendite jrirgi (6ige hiiiildus, ladusus, pausid,
intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tiihelepanu juhitakse).
Lugemistehniliselt raskete sdnade ja sdnaiihendite lugema 6ppimine.

Oma ja dpetaja kiiekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust.
KahekSne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades.
Jutustava, kirjeldava, teabeteksti (dpilaspiievik, kutse, dnnitlus, saatekava, t<itijuhend, raamatu
sisukord) lugemine.
Sdna, lause, teksti sisu mdistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, iiksiks6nade jm
alusel.
Uksikute tingmiirkide lugemine, tfienduse tabamine (Oppekirjanduse tingmtirgid,
liiklusmiirgid jms). Skeemide, kaartide, tabelite lugemine lasteraamatutes, lasteajakidanduses
ja kooli kirjalikes tekstides.
Loole 16pu mdtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Tekstist dpitavate keelendite, samuti
stinoniiiimide, otsese ja iilekantud tiihendusega s6nade jms leidmine.
Kiisimustele vastamine, millele vastus on tekstis otsesdnu kirjas. Riimuvate s6nade leidmine
Opetaja abiga. Jutu, muinasjutu, luuletuse, mdistatuse eristamine.
Tekstid: liisusalm, muinasjutt, mdistatus, luuletus, piltjutt, vanas6na, jutustus, niiidend.
Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine.

Loetule emotsionaalse hinnangu andmine (l6bus, tdsine, igav jne).
Huvipakkuva raamatu leidmine kooli vdi kodukoha raamatukogust tiiiskasvanu abiga.

6pitulemused
Lugemine
Taotletakse, et 6pilane:

1) tunneb hriatk-ttihelist vastavust, loeb dpitud teksti enam-vfiem ladusalt, lausehaaval
iiksiku peatusega raskema s6na ees oma kSnetempos v6i sellest aeglasemalt;

2) m0istab hiiiilega vdi endamisi (vaikse hiiiilega vdi huuli liigutades) lugedes loetu sisu;
3) vastab teksti kohta kiiivatele ktisimustele, mille vastused on palas otses6nu 6eldud;
4) leiab dpetaja abiga tekstist vastused liihikestele konkreetsetele ktisimustele;
5) mdtleb jutule alguse vdi l6pu;
6) tunneb iira jutu (utustus, muinasjutt), luuletuse ja mdistatuse;
7) on lugenud m6nda lasteraamatut, nimetab nende pealkirja ja autoreid, annab loetule

emotsionaalse hinnangu (l6bus, t6sine, igav ...).



III. KIRJUTAMINE

6ppesisu
Kiriatehniko
Kirjaeelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistiihtede kirjutamine. Viiikeste ja
suurte kirjatfitede Sppimine. 6iged tiihekujud ning seosed, 6ige pliiatsihoid ja kehaasend.
Sdna ja lause kirjutamine (vajadusel ladumine).
Tahvlile, vihikusse ja dpilaspiievikusse kirjutamine. T<iri vormistamine, puhtus, kiiekirja
loetavus. Teksti iirakiri tahvlilt, 6pikust.

1iqekeelsus
HAAIk, silp, s6na, lause, tekst. Tiihed ja ttihestik, v66rtfitede vaatlus. Hiiiilikute miirkimine
kirjas. Tiiis- ja kaashiiiilikud. Tiiishriiilikuiihendi vaatlus. Tiiishiiiiliku pikkuse eristamine ja
Oigekiri, kaashiiiiliku pikkusega tutvumine. SulghiiAlik (k, p, t) omasdnade alguses. I ja j ning
h s6na alguses seoses ttihtede dppimisega.
Suur algustiiht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tunfumates kohanimedes. Liits6na
vaatlus (moodustamine).
S6nade l6pu Oigekiri - d ja -vad (mitmus) ning -b (tegusdna 3.pci6re) digekirjaga tutvumine.
Tutvumine jutustava (vtiit-), kiisi- ja hiiiidlausega. Lause l6pum?irgid: punkt, (kiisi ja
hiiiiumiirgi vaatlemine). Koma lauses (teksti vaatlus).
Oma kirjutusvea parandamine dpetaja abiga.
Ettetitlemise jiirgi sdnade ja lausete kirjutamine. Liinktimberjutustuse kirjutamine.

Telutiloome
T*b.t"krti kirjutamine niiidise jrirgi: kutse, 6nnitlus (kujundamine niiidise jeirgi).
Jutu kirjutamine pilditiiiendusena ftrildi allkiri, tegelaskSne jms). Jutule l6pu kirjutamine.
Loovtri<i kirj utamine (pildi, pildiseeria, ktisimuste j iirgi).

Opitulemused
Kirjutamine
Taotletakse, et 6pilane:

. 1) kasutab kirjutades Oigeid tiihekujusid ja -seoseid, kirjutab loetava kiiekirjaga;
2) kirjutab tahvlilt Oigesti maha (vtiltides iihe tiihe kaupa kirjutamist);
3) taidab tahvliniiidise jiirgi dpetaja abiga dpilaspiievikut, paigutab niiidise jiirgi t<i<id

vihikulehele, varustab t6o kuupiievaga;
4) koostab ndidise jiirgi Onnitluse ja kutse;
5) kirjutab Opetaja juhendamisel pildiseeria, oma joonistuse jtirgi loovtri<i;
6) eristab htiiilikut, tiihte, tAis- ja kaashiiiilikut, s6na, lauset;
7) kirjutab omas6nade algusesse k, p, ti
8) kirjutab digesti liihemaid (kuni 3-silbilisi) s6nu ja lauseid;
9) kirjutab digesti sdnade l6ppu -d ja -vad (mitmus) ning -b (tegusdna 3.p<i<ire);

10)teab, et lause l6peb punktiga;
1l) teab, et lause alguses, inimeste, loomade, oma kodukoha nimes kasutatakse suurt

algustfite;
12)kirjutab Oigesti oma nime.



Praktiline tegevus ja ldiming
Kunsti- ja tdddpetus: kirja eelharjutused dlipastellide ja viirviliste pliiatsitega A3 paberil,
mustrite joonistamine ja Sabloonide jiirgi joonistamine, voolimine, rebimine, l6ikamine,
meisterdamine jms ttidjuhendite selgitamine, raamatu (lugemispala, luuletus) illustratsioon,
vabajoonistamine ja oma joonistuste p6trjal juttude koostamine ja kirjutamine.

Muusika: miingimine hii?ile tugevusega, muusika rtitmis liikumine, tantsimine, niipu- ja
laulumiingud, s6rmelaulud, laulud koos liigutustega, kirjaeelharjutused muusika ja
riitmifraaside saatel, omatehtud riitmipillide kasutamine kdnelemise taustaks

Riitmika: tiihekujude liibi k6ndimine, tiihtede kujutamine kehaga, Zongleerimine

Sifoonriitikute v6i muuga, laulu- ja tantsumiingude mtingimine.

Loodus- ja inimesedpetus: looduspiltide kirjeldamine ja ktisimuste moodustamine,

dppek?iikudel saadud kogemuste kirjeldamine ( nt stigisene mets), viisakusreeglid, kiiitumine
erinevates kohtades ja situatsioonides, oma koolitee kirjeldamine.

Matemaatika: numbrid ja siimbolid, p6himdisted (suurem, viiiksem jne), lihtsamate tabelite
ja diagrammide lugemisoskus, teksttilesannetele kiisimuste moodustamine tekstiilesannete
sisu ja dppetekstide mdistmine.

Temaatilised tiritused
Luulekonkurss (E. Enno vms)
Kadrilaat
Teatri- j a kinokiilastused
Niiitused


