
Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
2. klass 

November 
 
 

Keele fookus (septembri-oktoobri fookustele lisaks) 
Suluta kaashääliku pikkus 
Lauselõpumärgid    
Vanasõnad  
Mineviku ja oleviku väljendamine ning 
eristamine kõnes 

Родственные слова 

Безударные гласные (проверочные слова) 
Звонкие- глухие согласные 
Грамматическая основа предложений 

Tegusõnad 
rippuma, sisenema, koostama, põhjendama 
 
sündima, abielluma, looma, ristima, surema, 
mäletama 
 
luurama, plaanima, santima 
 
soojenema, liikuma, põlema 
 
põrgatama, viskama söötma 

висеть, войти, составить, обосновать 
 
родиться, жениться, творить, крестить, 
умереть, помнить 
 
шпионить, планировать, колядовать 
 
потеплеть, двигаться, гореть 
 
подпрыгнуть, бросать, кормить 

Rutiintegevused – keelemudelid (septembri-oktoobri teemadele lisaks) 
Nädala algus 

• Tervitusülesanded 
Päeva algus 

• Koduste ülesannete kontroll 
Tunni algus 

• Ajurünnak 

• Teema teatamine ja õpilaste ootuste 
väljaselgitamine 

Õpitu meenutamine 

• Ettekanne, esinemine 

• Vastamine hindele 
Uus osa 

• Töö tekstiga 

• Konspekti koostamine 

• Näitvahendite kasutamine 
Kinnistamine 

• Seoste ja märksõnade tähestik 

• Bingo 

• Teksti kirjutamine: kirjand, ümberjutustus, kiri 
Tunni lõpetamine 

•  Õpetaja poolt rutiinlause 

•  Õpetaja lõpetab tunni, mitte kell 
Päeva lõpetamine 

• Lugemispäeviku täitmine 
Nädala lõpetamine 

• Asjade paigutus klassis ja nende korrashoid 
Klassiga väljaspool klassiruumi 

• Matk 

• Näitus 

Проект “Дом и семья” 
• Индивидуально или в группах, помогая 

друг другу ученики мастерят макеты домов 
или рисуют дома, с обстановкой комнат. 

• Подписывают названия на русском языке 
или приклеивают уже напечатанные слова. 

• “Приглашают друга в гости” и 
рассказывают о своём доме. 

• + обсуждение традиций празднования Дня 

рождения или другого праздника. 

• Рассказывают о тех, кто живёт вместе с 
ними в этом доме: родственниках, 
домашних животных. 

+ составляют родословную вместе с 
родителями, оформляют * 
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Keelelised eesmärgid -eesti keel 
K1 K2 

• Määrab suluta kaashääliku (h, j, m, n, r, v, s) 
pikkuse: lühike, pikk, ülipikk. 

• Kirjutab lause algussõna suure tähega ja paneb 
lause lõppu sobiva lõpumärgi: . !? 

• Kuulab vanasõna, vaatab selgitavaid pilte  ja 
saab aru sellesse peidetud tarkusest. 

• Jutustab oma kodust ja perekonnast. 

• Koostab oma sugupuu: vanemad, õed-vennad, 
vanaemad-vanaisad. 

• Tunneb ära jutu, luuletuse ja vanasõna. 

• Leiab tekstis iseseisvalt vastused 
konkreetsetele küsimustele.  

• Kirjutab loovtöö või ümberjutustuse 
pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil. 

• Määrab seinamaterjali abil suluta kaashääliku 
(h, j, m, n, r, v, s) pikkuse: lühike, pikk, ülipikk. 

• Kirjutab lause algussõna suure tähega ja paneb 
lause lõppu sobiva lõpumärgi: . !? 

• Kuulab vanasõna, vaatab selgitavaid pilte  ja 
saab aru sellesse peidetud tarkusest. 

• Jutustab skeemi abil oma kodust ja 
perekonnast. 

• Koostab oma sugupuu: vanemad, õed-vennad, 
vanaemad-vanaisad. 

• Tunneb ära jutu, luuletuse ja vanasõna. 

• Leiab õpetaja suunamisel vastused 
konkreetsetele küsimustele teksti kohta. 

• Kirjutab lühikese loovtöö või ümberjutustuse 
pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil. 

Keelelised eesmärgid – vene keel 
K1 K2 

• Составляет простые повествовательные и 
описательные тексты. 

• Объясняет и анализирует лексическое 
значение слов. 

• Подбирает антонимы, синонимы к 
заданным словам. 

• Рассказывает о своей семье, традициях. 

• Умеет образовывать новые слова с 
помощью приставок и суффиксов. 

• Проверяет безударные гласные ударением, 

подбирая проверочные слова. 

• Знает парные по звонкости-глухости 
согласные, проверяет их написание в 
слабых позициях в конце слов. 

• Пишет изложения по плану и опорным 
словам. 

• Умеет ставить вопросы к самостоятельным 
частям речи; определяет род и число имён 
существительных. 

• Определяет границы слов в предложении, 
восстанавливает порядок слов в 
предложении. 

• Определяет грамматическую основу 
предложения, устанавливает связь слов в 
предложении. 

• Составляет простые повествовательные и 
описательные тексты с опорой и по 
образцу. 

• Объясняет лексическое значение слов.  

• Подбирает антонимы к заданным словам. 

• Рассказывает о своей семье, традициях (по 
образцу, используя схемы и опорные слова) 

• Имеет представление об образовании 
новых слов с помощью приставок и 
суффиксов. 

• Проверяет безударные гласные ударением, 
подбирая проверочные слова из ряда 
однокоренных слов. 

• Знает парные по звонкости-глухости 
согласные. 

• Составляет и записывает предложения. 

• Умеет ставить вопросы к самостоятельным 
частям речи; определяет род и число имён 
существительных. 

• Определяет границы слов в предложении, 
восстанавливает порядок слов в 
предложении. 

• Определяет грамматическую основу 
предложения, устанавливает связь слов в 
предложении. 
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Eesti keel, vene keel 
Teemad 

• kodu ja perekond 

• esivanemad 

• sugupuu: minu pere, vanavanemad, tädid-onud 

• isadepäev 

Sõnavara 

linnas, maal, maja, korter,  sisustus, tuba, 
aknaklaas, kardin, kett, lukk, ruum, 
sektsioonkapp, snepperlukk, suletud, 
trepikoda, uksekell, uksesilm, välisuks, 
elutuba, nurgadiivan 
 
perekond, peigmees, pruut, pulm, ristsed, 
armastus, ristiema, ristimispidu, ristitütar, 
sündmus, sünnitusmaja, häll, lapsepõlv 

в городе, в деревне, дом, квартира, 
интерьер, комната, оконное стекло, 
занавеска, цепь, замок, помещение, 
секционный шкаф, замок, закрыто, 
подъезд, звонок, глазок, входная дверь, 
гостиная, угловой диван 
 
семья, жених, невеста, свадьба, крестины, 
любовь, крестная мама, крещение, 
крестница, событие, родильный дом, 
колыбель, детство 

Töövõtteid 

• mõistatused ja vanasõnad piltidega 

• rollimängud, erinevad peremudelid 

• iseseisev muinasjutu lugemine 

• õppemängud 
o Alias 
o kaardimäng „Head eesti vanasõnad” 

• lingid 
o https://app.wizer.me/preview/CM5H30 : mõistatused ja vanasõnad 

 

  

https://app.wizer.me/preview/CM5H30
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Inimeseõpetus 
Teemad 

• perekondlikud tähtpäevad 

• peo- ja rahvariided eesti ja vene kultuurikontekstis 

• hingedepäev 

• kadri- ja mardipäev 

Sõnavara 

ristimine-ristsed, pulmad, matused, lein 
 
esivanemad, hingedepäev, mälestus, 
küünlad,  tuli, tuleohutus, tulekahju, 
tuletõrje, esmaabi  
 
kostüüm, mardiisa, kadriema, kadrihani 

крещение, свадьба, похороны, траур 
 
предки, день душ, память, 
свечи, огонь, пожарная безопасность, 
пожар, тушение пожара, первая помощь 
 
костюм 

Töövõtteid 

• jutustamine pildiseeria järgi 

• infootsing  

• mardimaskide meisterdamine 

• kadri- ja mardilaulude laulmine 

• väljapääsupilet, tunnist väljasaamiseks peab õpilane vastama mõnele lihtsale küsimusele 
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Matemaatika 
Teemad 

• liitmine ja lahutamine üleminekuga kümnest 

• liitmise vahetuvuse seadus 

• võrratus, selle põhjendamine liitmise abil 

• täht arvu tähisena 

• ruumilised kujundid: kuup ja tetraeeder 

Sõnavara 

üleminek, põhjendamine 
 
kuup, tetraeeder, tahk-tahud 

переход, обоснование 
 
куб, тетраэдр, грань-грани 

Töövõtteid 

• jooks geomeetriliste kujunditega 

• kujundite moodustamine rühmades 

• mängime turgu või poodi, ostame ja müüme, liidame ja lahutame 
• loodusõpetuse projektide sidumine matemaatikaga  
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Loodusõpetus 
Teemad 

• õhu soojenemine ja liikumine 

• põlemine: mida vajab tuli põlemiseks, kuidas vanasti köeti 

• lõke, lõkkekoha valik ja lõkke süütamine, tuleohutus 

Sõnavara 

õhk, soojenemine, liikumine, põlemine, lõke, 
ahi, ohutus 

воздух, потепление, движение, горение, 
костёр, печь, безопасность 

Töövõtteid 

• katsed: nt panna aknalauale päikese kätte heledaid ja tumedaid asju, vett . Mõne aja pärast 
katsuda, milline on kõige soojem 

• Laste entsüklopeediast ja õpikutest teabe otsimine: ülesandest, teemast lähtuvalt teabe 
otsimine erinevatest allikatest õpetaja toel 
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Kunsti- ja tööõpetus 
Teemad 

• isadepäevaks pilt, kaart  

• hooned maketiks (näiteks vabaõhumuuseumi makett) 

• maskid, kostüümid mardi- ja/või kadripäevaks 

Sõnavara 

karp, pappkarp, makett 
 
koostöö, ühistöö 

коробка, коробка из картона 
 
сотрудничество, общая работа 

Töövõtteid 

• kääride ja paberinoa kasutamine 

• voltimine 
o https://hop-play.com/tag/voltimine/ 

 
  

https://hop-play.com/tag/voltimine/
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Muusika 
Teemad 

• laulud isast  

• kadri- ja mardilaulud 

• tantsulaul liikumisega: “Jänku jenka” 

• saaterütm rütmipillidel: tamburiin, kõlapulgad, guiro, triangel, maracas 

Sõnavara 

mardisandid, kadrisandid 
 
küüned külmetavad, varbad valutavad 
 
tamburiin, guiro, triangel, maracas 

 

Töövõtteid 

• Lastetuba: videod erinevatel teemadel 
o https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=lastetuba  

• eesti ja vene rahvatantsude ja mängude tutvustamine ja õppimine, vestlus ja oma 
arvamuse avaldamine, mille poolest erinevad eesti ja vene rahvatantsud (nt Savikua 
venelane, Kaerajaan, Ручеёк, хоровод) 

• Missugune muusika: kuulamise järgi vokaal- ja instrumentaalmuusika eristamine; pillide 
eristamine 

 
  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=lastetuba
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Kehaline kasvatus 
Teemad 

• võimlemine, rütmika ja liikumine 

• pallimängud 

• teatevõistlused 

• võistlusmängud 

• eesti ja vene rahvatantsude ja mängude tutvustamine ning õppimine 

Sõnavara 

rahvaste pall, korvpall, võrkpall, võistkonna 
kapten 

народный мяч, баскетбол, волейбол, 
капитан команды 

Töövõtteid 

• eesti ja vene rahvatantsude ja mängude tutvustamine ja õppimine, vestlus ja oma 
arvamuse avaldamine, mille poolest erinevad eesti ja vene rahvatantsud (nt Savikua 
venelane, Kaerajaan) 

• spordipäev koos isadega (võistlusmängud, õpetame isadele eestikeelseid spordimängude 
nimetusi, korraldame pantomiimviktoriini) 

•  “Kehaline kasvatus: mängud ja harjutused” 1. osa 
o https://media.voog.com/0000/0041/2571/files/Liikumism%C3%A4ngud5-

2019-web.pdf  

 
 

https://media.voog.com/0000/0041/2571/files/Liikumism%C3%A4ngud5-2019-web.pdf
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