
Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 
 

Keele fookus (eelmiste kuude fookustele lisaks) 

Alaleütlev kääne (kellele?) 
Alalütlev kääne (kellel?)  
Kohakäänded (kuhu? kus? kust?) 

Построение ответа на вопрос, используя 
слова вопроса 
Постановка мягкого знака, функция 
смягчения 
Использование формы Д.п. (кому?) 
Письмо под диктовку слогов и 
односложных и двусложных слов 

Tegusõnad 
tooma, piiluma, jälgima, soovima, koputama, 
astuma, peitma, abistama, otsima 
 
 
ühendama,  värvima, laduma, jätkama,  
harjutama, oskama 
 
 
kleepima, voltima, punuma, peale panema, 
alla panema, kaunistama 
 
helistama,  helisema, koputama 
 
tantsima, kelgutama, veeretama, pöörama 

принести, подглядывать, смотреть, 
следить. желать, стучать, шагать, прятать, 
помогать, искать 
 
объединять/подключать, раскрашивать, 
сложить, продолжать, упражняться, 
знать/уметь 
 
наклеить, сложить/согнуть, заплести, 
наложить, подложить, украсить 
 
звонить, звенеть, стучать 
 
танцевать, кататься на санках, катить, 
поворачивать 

Rutiintegevused – keelemudelid (eelmiste kuude teemadele lisaks) 

Nädala algus 

• soovid ja ootused (advendiaeg) 

• kuidas algas nädal? – aitab mõista õpilase 
meeleolu, tundeid, võib-olla ka kartusi, 
hirme 

Päeva algus 
• päeva, kuupäeva ja kuu nimetamine 

• sobiva riietuse valimine ja valiku 
põhjendamine 

• töövahendite valmispanek 

• päkapikkude üllatused 

Пример проекта „Сказки”: 

• Просмотр мультфильма „Колобок” 

• Вопросы и задания по сказке. 

• В группах располагаем кадры 
(иллюстрации) из сказки, в порядке 
повествования, пишем к каждому кадру 
слова или предложения. 

• Заполняем рабочие листы с заданием 
вставить пропущенные слова. 

• Инсценировка сказки. 

• Рисуем иллюстрации и снимаем 
мультфильм, озвучивая каждую 
иллюстрацию. 

• Снятый ребятами мультфильм по 
ссылке: https://youtu.be/CqvB4Hvrjq4  

https://youtu.be/CqvB4Hvrjq4


Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Keelelised eesmärgid – eesti keel 
K1 K2 

• Sõnastab oma arvamuse, mõtted arusaadavalt. 

• Põhjendab riietuse valikut aastaajast, ilmast 

lähtuvalt. 

• Võrdleb päkapikku ja jõuluvana. 

• Kasutab vastavalt lausele sobivaid 
kohakäändsõnu (kõrval, juures, ees, taga). 

• Kasutab pööramisel õigesti kolme pööret 
ainsuses ja mitmuses. 

• Loeb õpitud teksti sõnahaaval üksikute 
peatusega. 

• Jutustab eestlaste ja oma kodu jõulukommetest 
ja jõulutoitudest. 

• Loeb peast jõululuuletust. 

• Kasutab õigeid kirjutamisvõtteid. 

• Kirjutab näidise järgi pühade õnnitluse või 
jõuluvanale kirja. 

• Sõnastab oma arvamuse fraasi või lühilausega. 

• Nimetab sooje riideesemeid ja kasutab 

lausemalle: panen selga..., mul on seljas ..., sest 
õues on külm. 

• Võrdleb päkapikku ja jõuluvana. 

• Kasutab seinasõnastiku abil sobivaid 
kohakäändsõnu (kõrval, juures, ees, taga). 

• Kasutab tabeli abil pööramisel õigesti kolme 
pööret ainsuses ja mitmuses. 

• Loeb õpitud teksti sõnahaaval üksikute 

peatusega. 

• Nimetab jõulukombeid ja -toite piltide toel. 

• Loeb peast jõululuuletust. 

• Kasutab õigeid kirjutamisvõtteid. 

• Kirjutab näidise järgi pühade õnnitluse või 
jõuluvanale kirja. 

Keelelised eesmärgid – vene keel 
K1 K2 

• Знает изучаемую лексику. 

• Отвечает на вопросы, высказывает свою 
точку зрения, использует полные 
предложения. 

• Называет предметы одежды, объясняет 
значения слов, составляет с ними 
предложения. 

• Придумывает истории (рассказы, сказки) по 
заданному началу. 

• Пересказывает услышанные тексты, 
соответствующего возрасту уровня 
сложности. 

• Определяет количество слогов в словах, 
делит слова на слоги, составляет схемы слов, 
определяет ударный и безударный слоги. 

• Слышит в слове гласные и согласные звуки 
вычленяет их, знает написание изученных 
букв (Вв, Пп, Мм, Зз). 

• Понимает роль мягкого знака в словах, 
пишет ь в конце слов. 

• Даёт полные ответы на вопросы по 
услышанному/прочитанному тексту. 

• Читает по слогам или целыми словами, 
понимает прочитанное. 

• Пишет под диктовку письменными 
буквами простые слова и предложения. 

• Учит наизусть стихотворения о 
зиме/Рождестве/Новом годе. 

• Реагирует на руководство к действию; 
использует речевые модели. 

• Отвечает на вопросы простыми 
предложениями, использует речевые 
модели и другие опоры. 

• Понимает адаптированные тексты, 
вставляет в них подходящие по смыслу 
слова. 

• Знает предметы одежды, называет их. 

• Определяет количество слогов в словах, 
делит слова на слоги, составляет схемы слов. 

• Слышит в слове гласные и согласные звуки 
вычленяет их, знает написание изученных 
букв (Вв, Пп, Мм, Зз). 

• Понимает роль мягкого знака в словах, 

пишет ь в конце слов. 

• Слышит в слове изучаемые звуки, пишет 
буквы, их обозначающие: Вв, Пп, Мм, Зз. 

• Читает по слогам или целыми словами. 

• Пишет под диктовку письменными 
буквами простые слова и предложения. 

• Учит наизусть стихотворения 
(четверостишия) о зиме/Рождестве/Новом 

годе. 



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 
 

Eesti keel, vene keel 
Teemad 

• jõulude ootel: advendikalender, päkapikud, jõulurahu 

• jõulud, jõulusoovid, jõuluvana 

• jõulud kodus ja koolis (oma rahvuslike ja kooli eesti jõulutraditsioonide võrdlus) 
• riietus talvel, päkapikkude ja jõulu 

• vana riietus 

Sõnavara 

kuupäevad ja järgarvud 
 
kaugel-lähedal, tasa, salaja, rahulik, 
sõbralik 
 
detsember, jõulukuu, jõulud, advent, 
jõulurahu, jõuluvana, habe, 
päkapikud,  jõulusalmid,  jõulutäht,  
jõululuuletused,  jõulupuu, 
jõuluehted, piparkoogid, kirik,  
soovid, üllatus, verivorstid, 
hapukapsas,  jõulukaart 
 
hanged, lumine 
 
sviiter, saapad, vildid 

даты и порядковые номера 
 
близко- далеко, тихий, тайный, спокойный, 
дружелюбный 
 
декабрь, рождественский месяц, Рождество, 
рождественский мир, Дед Мороз, борода, 
гномики, рождественские стихотворения, 
рождественская звезда, рождественская елка, 
рождественские украшения, имбирный пряник, 
церковь, пожелания, сюрприз, кровяные колбаски, 
квашеная капуста, рождественская открытка 
 
сугробы, снежный 
 
свитер, сапоги, валенки 

Töövõtteid 

• õppemängud 
• Kingitus karbist: karbis on esemed või pildid; õpilane võtab ühe; kirjeldab saadud 

„kingitust“ 
• Loto: sõnad/pidid jõulude, aastavahetuse teemadel 
• Mis on üleliigne: 5 sõna/pilti; õpilane otsustab, mis üleliigne, ei sobi 

• lingid 
o http://lugemistekstid.weebly.com/muinasjutud.html (lihtsad lugemistekstid 1. 

klassile) 

 
  

http://lugemistekstid.weebly.com/muinasjutud.html


Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Matemaatika 
Teemad 

• liitmine ja lahutamine 10 piires 

• geomeetrilised kujundid 

• võrre ja võrratus 

• esemete võrdlemine 

• aeg (täistunnid) 

• tekstülesannete lahendamine 

• tutvustamine rahaühikutega 

Sõnavara 

kallis-odav, raske-kerge, sent, euro 
 
ümmargune, kolmnurkne, ovaalne,  
ringikujuline 
 
mitu, kujund,  rida-reas 

дорогой-дешевый, тяжелый-легкий, цент, 
евро 
 
круглый, треугольный, овальный, 
круглый 
 
несколько, изображение/фигура, 
строка/строчка - в строчке 

Töövõtteid 

• geomeetriliste kujundite leidmine klassiruumist, nt kell on ring, aken on ristkülik 
• mööbli ja õppevahendite võrdlemine, nt raske raamat-kerge raamat 
• peastarvutamine, nt üks laps ütleb tehte ja teised arvutavad 
• diagrammide koostamine 
• õppemängud 

• Vahetage kohad: õpilastel numbrikaardid; vahetavad kohad need numbrid, mida 
õpetaja ütleb (näiteks: vahetage kohad, üks ja viis) 

 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Loodusõpetus 
Teemad 

• värvid 

• talvekuud 

• loomad talvel 

• tegevused õues 

• ilm 

• öö ja päeva pikkus 

Sõnavara 

talvekuu, detsember,  jaanuar, veebruar 
 
lumehelves-lumehelbed 
 
pime-pimedaks,  hele-heledaks,  valge-
valgeks 

зимний месяц, декабрь, январь, февраль 
 
снежинка-снежинки 
 
темно- потемнело, светлый-стало светлее, 
бело- побелело 

Töövõtteid 

• õppemängud  
• Kelle jäljed: piltidest paaride leidmine (loom ja tema jälg lumel) 
• Mis-millal?: pildi/sõnakaardid (kevad-suvi-sügis-talv), tegevuste kaardid 

(lumememme tegemine, päevitamine, seente korjamine, lehtede langemine puudelt 
jne); õpilased leiavad igale aastaajale sobivaid tegevusi 

 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Kunsti- ja tööõpetus 
Teemad 

• jõulukalendri tegemine 

• jõuluehete tegemine 

• klassiruumi kaunistamine 

• jõuluvana ja päkapikkude joonistamine 

• klassiruumi kaunistamine 

• jõulukaartide joonistamine, värvide segamine, soojad ja külmad toonid 

• ahelkujundite tegemine ja voltimine 

Sõnavara 

kuuse otsa-peale-alla на ёлку, под ёлку 

Töövõtteid 

• kultuuride mitmekesisus: jõulude ja uue aasta tähistamine (sarnasused, erinevused) 

• ühistöö „Kingikott“: iga õpilane joonistab aplikatsiooni jõulusoovi esemest, kleebitakse 
ühisele kingikoti alusele) 

 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Muusika 
Teemad 

• astmed JO-LE-MI 

• noodiõpetus: samm, jooksen, seis, paus 

• jõululaulud: „Sajab lund”,  „Kuusepuu”,  „Oh kuusepuu”,  „Kes elab metsa sees?”, „В 
лесу родилась ёлочка”, „Маленькой ёлочке холодно зимой” 

• mängimine rütmipillidel: metallofon,  kõlapulgad,  kuljused,  kellukesed 

• jõulumuusika kuulamine  

Sõnavara 

vaikne-vaikselt,  kiire-kiiresti,  aeglane-
aeglaselt 
 
jõulumuusika,  jõululaulud,  rahulik, 
pühalik 
 
kõlapulgad, kuljused,  kellukesed 

тихий-тихо, быстрый-быстро, медленный-
медленно 
 
рождественская музыка, рождественские песни, 
спокойный, святой 
 
звуковые палочки, бубенцы, колокольчики 

Töövõtteid 

• jõulumuusika saatel joonistamine 

• jõululoo lavastamine 

• lauludele tantsuline liikumine 

• õppemängud 
• Vaiksemalt-valjemalt: õpetaja näitab käega hääletugevuse taset 
• Oma orkester: muusikainstrumentide pillid; õpilased kuulavad muusikat; õpetaja 

näitab pillide pilte – mis pilli näidatakse, seda pilli orkester „mängib“ 
• Kaja: õpetaja laulab kõlava häälega ette noodi, helifragmendi; õpilased kordavad 

vaikselt kajana 

 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Kehaline kasvatus 
Teemad 

• võimlemine vahenditega 

• tasakaaluharjutused (pink) 

• kujundite moodustamine rühmade kaupa 

• võistlusmängud vahenditega 

• õues jalutamine ja kelgutamine (võimaluse korral) 

Sõnavara 

pink, kurikad, käest kinni-lahti, 
ettevaatlikult 

скамейка, кегли, за руки, раздельно, 
осторожно 

Töövõtteid 

• õppemängud 
• Taba lumepalliga sihtmärki 
• Pilt lumel: lama lumel, et tekiks kujutis (ingel, geomeetriline kujund); nii 

individuaalselt, paaris kui ka rühmas 

 
 
 


