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Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

September 
 

 
 

Keelelised eesmärgid 

Püüab väljendada oma mõtteid, arvamust teemakohaselt (toetab arusaamist kehakeele, 
illustreeriva materjaliga ning kasutab vajadusel õpetaja ja kaaslaste keeletuge, sh 
„rääkivaid seinu“).  
Saab aru ja reageerib kooliga, koolimaja ruumidega seotud sõnavarale (kontekstis). 
Vastab pildi kohta esitatud küsimustele ühesõnaliselt või fraasiga, osutab pildil või 
esemele. 
Saab aru ja oskab kasutada õpitud viisakusväljendeid: teretamine, tänamine, palumine 
jms. 
Tutvustab ennast,  ütleb oma nime.  
Saab aru kohamäärsõnadest üles-alla, uksest sisse-välja. 
Leiab hääliku asukoha sõnas. 
Teab ja oskab hääldada õpitud tähti (1-2 tähte nädalas). 
Leiab tähe asukoha sõnas. 
Loeb õpetaja abiga õpitud sõnu 
Tutvub luuletusega, saab aru selle sisust. 
Loeb luuletuse või salmi peast. 
Kirjutab õpitud tähti. 
Teeb ärakirja tahvlilt või õpikust sõna tasandil.  
Püüab kirjutada kahesilbilisi sõnu. 
Temaatiline rõhuasetus 
Nimetab  

● kooliga seotud ruume, esemeid klassiruumis, õuealal 
● tundide ja/või õppetegevuste,  õppevahendite nimetusi 
● värvusi 
● inimese kehaosi 
● tuttavaid tegelasi õpitud kontekstis (õpiku tegelasi, loomi, linde) ja iseloomustab 

neid väliste tunnuste põhjal (juukse, silmade, riiete vm värvuse, suuruse, 
liikumise järgi)   

Koolitee. Reeglid liikluses. 

Keele fookus 

Kõne rütmistruktuur 
Ainsuse I ja III pööre 
Ainsus ja mitmus 
Küsimuste moodustamine: Kes?, Mis?, Kas? Kus? 

Keelemudelid, s.h rutiintegevused 

Oskused:  kuulab, ootab, abistab, kasutab viisakusväljendeid; teab mõistete minu oma, 
sinu oma, meie oma tähendust. 
Sissejuhatus teemasse: Mina olen poiss/tüdruk/õpilane. Ma õpin esimeses klassis. 
Ma olen 7aastane, ma ei ole 5aastane. Koolis ma loen, kirjutan, joonistan.  
 
 
 



Päeva algus 
● Klassi kokkulepped (s.h pildilised). Vaatan! Kuulan! Teen kaasa! Olen viisakas! 

Palun … (pliiatsit, abi, tualetti…). Kas võib … (joonistada/kirjutada 
pliiatsiga/vildikaga ...)? 

● Tervitamine: positiivse meeleolu loomine (Tere Sulle, tere, mulle, tere sõbrale! + 
liigutused 

● Vestlus möödunud nädalavahetusest: mida tegid, kus käisid? 
● Kohalolek: Mis tuju sul täna on? (vastused ka pildilised). Kes on …? Täna on 

korrapidaja …. Mitu last ...? Täna on koolis 10 tüdrukut ja 10 poissi. Täna ei ole 
koolis … 

● Kalender: Nädalas on 7 päeva, nädalapäevade nimetused. Eile, täna, homme  
● Loodusvaatlus, ilm: Vihma sajab, päike paistab, tuul puhub jm 
● Liikumismängud 
● Rütmisalmid, laul, muusika 

olema, elama, tegema, tulema, minema, andma, võtma, aitama, vaatama, meeldima, 
mängima, õppima, panema, leidma, ootama, kordama, koristama, korda hoidma, 
olema ettevaatlik, üle tee minema, jälgima, sõitma 
rääkima, kuulama, lugema, kirjutama, loendama, võrdlema, arvutama, mõõtma, 
voolima, joonistama, lõikama, rebima, plaksutama, laulma 
istuma, seisma, jooksma, kõndima, jalutama, hüppama, tõstma, rivistuma, pöörama 

 

Eesti keel 

Teemad 

● tutvumine: koolipere, klassikaaslased, iseenda tutvustamine (nimi, kool ja klass) 
● tegevused koolis, kooliõu 
● koolitarbed 
● mina: meeled; keha ja nägu 
● koolitee: reeglid liikluses 
● kokkulepped klassis, koolis, (käitumine, viisakus) 

Sõnavara 

täht, häälik, sõna 

tere, tänan, palun, nimi, vanus 

mina, sina, ema, isa, õpetaja, sõber, pinginaaber 

kool, klass, koridor, WC, söökla, saal/aula, võimla, staadion, rida 

uks, aken, sein, põrand, lagi, tool, laud, tahvel, pilt, lamp 

koolikott (ranits), raamat, aabits, pliiats, värvipliiats, vihik, joonlaud, päevik, kriit 

tore, hea-halb, ilus-kole, uus-vana 

tänav, kõnnitee, sõidutee, auto, buss 

 

 



Töövõtteid  

● pildid 
● videod 
● nimesildid õpilastele ja õpetajale  
● õppemängud 
o Peegel (paaristöö: üks näitab ette, teine teeb järele; üks ütleb, teine kordab) 
o Pantomiim, kehakeel 
o Alias (üks kirjeldab pilti, teised arvavad) 
o Memoriin (õppevahendid) 
o Loto (õpetaja nimetab sõna, õpilased leiavad õiged pildid) 
o Korv kummuli, Vahetage kohad need, kellel on … /kellele meeldib .... /kellele 
maitseb jne 
o Rütmilised nimed (iga laps mõtleb välja viisi oma eesnime rütmiliseks 
ütlemiseks, ringis olevad õpilased vastavad kajana) 

● jalutuskäik koolis ja kooli ümber 
 

Matemaatika 

Teemad 

● arvud 1-10 
● loendamine, esemete tunnused (värvus, suurus jm) 
● võrdlemine ja järjestamine 
● geomeetrilised kujundid 
● esemete paiknemine ruumis 
● lihtsam ettekujutus ajast 

Sõnavara 

arvud ühest kümneni 

lai-kitsas, paks-õhuke, suur-väike, kõrge-madal, pikk-lühike 

suurem-väiksem, kõrgem-madalam, pikem-lühem 

kõige, erinev, ühesugused 

kujund, ring, kera, ruut, kuup, kolmnurk, püramiid 

ümmargune, kolmnurkne, ovaalne, ringikujuline  

juures, kõrval, keskel, vahel, ees, taga, vasakul, paremal 

vara, hilja, enne, pärast 

 

 

 

 



Töövõtteid 

● esemete, ruumide, õpilaste järjestamine erinevate tunnuste järgi (suurus, asend, 
aeg ...) 

● mööbli ja õppevahendite võrdlemine, nt raske raamat-kerge raamat 
● loendamine (5 tooli, 7 käbi jms) 
● paaride leidmine 
● kodust esemete toomine/pildistamine ja näitamine 
● vanapaberist kujundite meisterdamine 
● ruumist peidetud kujundite otsimine 
● rühmade moodustamine arvu järgi 
● geomeetriliste kujundite leidmine klassiruumist, nt kell on ring, aken on ristkülik 
● geomeetriliste kujundite moodustamine üksi, paaris, terve klassiga 

 

Loodusõpetus 

Teemad 

● värvused 
● lõhna, maitse, kuulmis- ja nägemismeel 
● suunad otse, vasakule, paremale, tagasi, kooli- ja kodutee, tegevused kooliteel 
● liiklus, ohutu liiklemine 

Sõnavara 

valge, must, kollane, punane, sinine, roheline 

magus, hapu, soolane, mõru, müra, vaikus, lõhn, hais, valu, külm, kuum, puhas, must 

kõnnitee, sõidutee, tänav, linn 

auto, buss, jalgratas, rula, tõukeratas, valgusfoor, peatus, jalakäija, ülekäigurada 

Töövõtteid 

● jalutuskäik kooli ümbruses (s.h tänava/tee ületamine) 
● sügisandide lõhna ja  maitsete mõistatamine, vaikuse kuulamine, häälte (sh 

liiklusvahendite) kuulamine, mõistatamine, nägemisvälja määratlemine 
● politseinike külaskäik kooli  
● liiklusaabits 
● õppemängud 
o Leia värv: mängujuht nimetab värvi, osalejad leiavad ja puudutavad seda värvi 
o Millist värvi? (mälumäng): mängijatel silmad kinni; õpetaja (mängujuht) esitab 
küsimusi (Mis värvi on … pluus? / roosid vaasis / … pinal?) 
 

 

Kunsti- ja tööõpetus 

Teemad 

● põhivärvid (pinna katmine ülevalt alla, ringikujuliselt jne) 
● portree joonistamine 
● kujundite voolimine 
● geomeetriliste kujundite joonistamine 



● tangram 
● põhitoonid ja nende segamine 
Sõnavara 

paber (joonistuspaber, värvipaber), käärid, liim, värvipliiatsid, viltpliiatsid, värvid, 

plastiliin 

pea, nägu, juuksed, silmad, nina, suu, kõrvad; alusjoonis, taust, portree 

Töövõtteid 

● ülesanded matemaatika tööraamatus 
● näituse kujundamine 
● pildi joonistamine kujundeid kasutades 
● projekt „Minu linn“ (aplikatsioon + joonistamine + kirjutamine + jutustamine): 

õpilased joonistavad-lõikavad välja linna teemaga seotud aplikatsioone (haigla, 
kool, lasteaed jne); aplikatsioonid kleebitakse ühisele alusele; joonistatakse juurde 
teed, inimesed, rohealad jne; detailidele kirjutatakse juurde nimetused; jutustatakse 
linnast. 

● klassi kokkulepete vormistamine, kujundamine 
 

Muusika  

Teemad 

● õige kehahoiu ja hingamisega laulmine 
● kõrgemate ja madalamate helide eristamine 
● astmetrepp 
● tegevused kõlapulkadega 
● rütmi matkimine 
Sõnavara 

muusika, laul 

vaikselt, valjusti, kiiresti, aeglaselt, rütm  

kõlapulgad, klaver 

kurb, lõbus, kõrge, madal 

Töövõtteid 

● muusika kuulamine 
● laulumängud „Mul on üks tore tädi”, „Pea, õlad, varbad, põlved", „Mu mütsil on 

kolm nurka” 
● liisulaulud „Mis on sinu nimi?“, „Tere, tere, tere, tere“ 
● tegevused kõlapulkadega 

 
 
 
 
 



Kehaline kasvatus 

Teemad 

● rivistumine viirgu, kolonni 
● erinevad käsklused 
● pöörded paigal 
● kujundite moodustamine 

Sõnavara 

rivi, parem, vasak, paremale, vasakule, otse, ette, taha, seismine, liikumine, ühte viirgu 

kiiresti, aeglaselt, ringis, seis 

jalad kokku, jalad harki, käest kinni, käest lahti 

Töövõtteid 

● rühmade moodustamine kujundite järgi 
● orienteerumine vasakule, paremale, otse, tagasi. Nägemisvälja mõõtmine 

(liiklusohutus) 
● liikumine geomeetrilisi kujundeid moodustades (ring, ruut, ristkülik, kolmnurk) 
● õppemängud 
o Pimesikk: paaristöös üks juhendab teist suletud silmadega õpilast liikuma ühest 
punktist teise sammude kaupa vasakule, paremale, otse, tagasi: kaks sammu otse, 
üks samm vasakule jne; eesmärgiks on juhtida kõik “pimesikud” ilma 
kokkupõrgeteta teiste õpilastega (liiklusohutus) 
o Peegel: üks laps teeb harjutuse ja teine jäljendab, seejärel osad vahetuvad 
o Kükita, kükita, mis siis muud, kui kükita 

 

 
 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Oktoober 
 

Keelelised eesmärgid  (septembri eesmärkidele lisaks) 

Saab aru kaaslasest, väljendab (räägib, võrdleb) oma ja kaaslase mõtteid, arvamust 

teemakohaselt (toetab arusaamist kehakeele, illustreeriva materjaliga ning kasutab 

vajadusel õpetaja ja kaaslaste keeletuge, sh „rääkivaid seinu“).  

Saab aru lühikestest näitlikustatud tööjuhenditest. 

Vastab kuuldu kohta esitatud küsimustele ühesõnaliselt, väljendiga või lühikese 

lausega. 

Nimetab nädalapäevi. 

Ütleb kella (täistund, veerand, pool, kolmveerand) tegevuse kontekstis pildi ja õpetaja 

abiga, lausemallide toel. 

Eristab kuulates sõnas õpitud häälikuid. 

Nimetab õpitud tähti ja loeb sõnu ja lauseid kooris ja üksi. 

Jutustab küsimuste abil pildi järgi. 

Loeb peast üht luuletust.  

Kasutab ainsuse ja mitmuse III pööret seinasõnastiku ja õpetaja abil. 

Kirjutab õpitud sõnu; teeb ärakirja. 

Oskab kirjutada sõnadesse puuduvad õpitud tähed. 

Temaatiline rõhuasetus 

Nimetab oma perekonnaliikmeid. 

Räägib oma perest ja kodust õpitud fraase ja lausemalle kasutades. 

Ütleb oma koduse aadressi. 

Kirjeldab oma kodu (eramaja/kortermaja; maja osad, toad kodus, esemed kodus). 

Nimetab kooli ümbruses kasvavaid puid, võrdleb puude lehtede nende suurusi. 

Nimetab liikumisega seotud tegusõnu, kasutab neid holofraasidena (viskab palli,  

lapsed jooksevad, püüavad palli). 

Räägib (pildi toel) tegevustest kodus (toas või õues). 

Kirjeldab oma päevategevusi õpitud sõnavara piires.  

 

 



Keele fookus 

Ainsuse ja mitmuse III pööre 

Sõnade õde-õe, vend-venna käänamine 

Täishäälikute pikkuse võrdlemine 

Mineviku tutvustamine (I, III pööre) 

Kohakäänded (lähen-kuhu?, olen-kus?) 

Liitsõnas liidetud sõnade leidmine 

Küsimuste moodustamine: Kuhu?, Mida?, Missugune?. 

Keelemudelid, s.h rutiintegevused 

Oskused: oskab olla sõbralik ja lahke, väärtustab erinevusi (välimus, huvid, oskused, 

perekonnad, traditsioonid). 

Sissejuhatus teemasse: Tegevused kodus (Ema loeb toas raamatut. Isa teeb köögis 

süüa.) Kui suur on sinu pere? Perepildid. Ajakasutus (Mis kell? Kui kaua?). 

Päeva algus 

● Klassi kokkulepped (s.h pildilised) Hoian korda! Harjutan! Olen sõbralik! 
● Tervitamine: positiivse meeleolu loomine (Silm, silm, nina suu, nägu ümar nagu 

kuu. + liigutused 
● Vestlus möödunud nädalavahetusest: mida tegite perega?  
● Ülevaade kogu nädala ja antud päeva tegevustest (s.h päevasündmused, 

uudised) 
● Kalender: Sügis. Sügiskuud. Täna on esmaspäev, kaheteistkümnaes oktoober; 

homme on teisipäev, eile oli pühapäev. Eile oli pühapäev ja  ma olin kodus. Täna 
on esmaspäev ja ma olen koolis 

● Loodusvaatlus, ilm: Täna paistab päike. Vihma ei saja. Maas on lombid. Taevas 
on vikerkaar. Rändlinnud lendavad lõunasse 

● Riietumine (Ilmakaru): Täna (hommikul) panin selga, jalga, pähe, tema (karu) 
pani selga 

● Liikumis- ja laulumängud. Rütmisalmid,  laul, muusika, pall: sõnavara 

Tegusõnad 

sööma, jooma, puhkama, pesema, õnne soovima, kinkima, üllatama, töötama, tekkima, 

ajama, käima 

liitma, lahutama, läbi lugema, hääldama, vestlema, harjutama (lugemist, klaverit, 

mängima (palli, klaverit), meisterdama 

sportima, sporti tegema, põrgatama, viskama, püüdma, üle hüppama, veeretama, 

võistlema 

 

 

 



Eesti keel 

Teemad 

● Pered. Perekond. Sugulased 
● Kodud. Ruumid ja sisustus. Kodused tööd ja tegevused. Huvialad 
● Traditsioonid: sünnipäev 
● Kodutee. Koduümbrus ja ohutu liiklemine 

Sõnavara 

liitsõna, lause, jutt 

pere/perekond, vanemad, sugulased, õde, vend, vanaema, vanaisa, tädi, onu 

linn-maa, äärelinn, eramaja, kortermaja, katus, rõdu, värav, lift,  kelder,  pööning,  

sahver, garaaž, ahi, korsten, aed, värav 

esik, elutuba, lastetuba, magamistuba,  vannituba,  köök 

kapp, diivan, voodi, tugitool, taburet, televiisor, kardinad, vaip, pliit, külmutuskapp, 

vann, peegel, pesumasin 

sünnipäev, tort, küünlad, külalised, kingitus, lemmiktegevus, hobi 

tee, jalgsi, troll, tramm, mänguväljak, park,  kaugel-lähedal, ohtlik-ohutu 

trenn,  klaveritund, laulukoor (huviringid) 

Töövõtteid 

● hääldusõpetus: silbitamine, plaksutamine, žestid sõna juurde 
● nööridega tähtede, sõnade ja lausete moodustamine 
● dialoogide koostamine 
● luuletuse õppimine: rea taastamine sõnahaaval, ise luuletuse moodustamine 

etteantud sõnadega elava luuletuse moodustamine (õpilased loevad järjest 
sõnahaaval luuletust) 

● õpilaspäeviku täitmine: tahvlilt tunniplaani ärakiri 
● ekskursioon koolimajas 
● TV leppemärgid, paaristöö (Mis see on? Kirjutan) 
● õppemängud 
o Tühi tool: üks laps istub toolil, teine seisab tooli taga; istuval lapsel on käes 

suurelt trükitud sõna või pilt; laps, kes seisab tühja tooli taga, hüüab ühe istuval 
lapsel oleva sõna; kellel see sõna on, peab kiiresti liikuma tühjale toolile; kui 
paariline jõuab teda takistada, siis jääb paigale ja hüütakse järgmine 
o Loto “Riided”  
o „Õige-vale”, „Usun, ei usu”: õpetaja ütleb väiteid, õpilased näitavad 

kokkulepitud liigutusega, kas väide on nende meelest õige või vale; kasutada saab 
ka signaalkaarte (roheline-õige, punane-vale) 

 

 

 



Matemaatika 

Teemad 

● hulga mõiste, võrdlemine 
● arv ja number 1-10 
● numbrite kirjutamine 
● märgid: +,  -, =,>,< 

Sõnavara 

hulk,  suurem kui, väiksem kui,  on võrdne (millega) 

rohkem,  vähem,  palju,  vähe,  sama palju, pluss,  miinus 

Töövõtteid 

● pildid: eramaja,  korrusmaja 
● tulpdiagrammi koostamine klassiga (Mis aastaajal/kuus on sinu sünnipäev?  
● õppemängud 
o Aatom: õpetaja hüüab ühe arvu, nt “Kolmene aatom”; õpilased peavad kiiresti 

moodustama kolmese aatomite rühma; kui õpilaste arv ei jagu kolmega, siis 
ülejäänud õpilane/õpilased võetakse aatomi sisse (rühmade moodustamise võte, 
kui anda rühmale üks küsimus arutada ühisele otsusele jõudmiseks. Näiteks mis 
riideesemed paned selga ööseks? Mis jalatsid on kõige soojemad? Mida saab panna 
kaela?) 
o Sõbrad. Rääkida ei tohi! Rühma võivad kõik soovijad tulla, kedagi ei keelata! 

Rühmade moodustamine: Kogunege kokku kõik, kellel on sarnased püksid (värvuse 
või pikkuse põhjal). Õpetaja tunnustab sõbralikkuse eest ja toob välja ilmsed 
sarnased tunnused igas rühmas. (õpetaja mudeldab ühiste tunnuste esitamist, et 
edaspidi suudavad lapsed neid ise välja tuua ja luua sõbraliku klassikliima, lapsed 
kordavad õpetaja toodud peamist tunnust) 
o Elav matemaatika: igal õpilasel numbrikaart (0-9); õpetaja ütleb tehte; oma 

numbrikaardi tõstab see (tõstavad need, kellel vastusele vastav kaart) 
o Arva ära: mõtlen arvule, mis on suurem kui 5 ja väiksem kui 7 
o Süstematiseerimine: sõnakaartide lisamine õigete pealkirjade alla (nt kuusk, 

kask ja vaher pealkirja „Mets“ alla) 
 

Loodusõpetus 

Teemad 

● sügiskuud 
● ilm sügisel 
● puud pargis ja  metsas 
● sügisannid 

Sõnavara 



september, oktoober, november, sügiskuud 

ilm, päike, vihm, lörts, lumi, tuul, tugev, nõrk, hoog 

lilled, puud, põõsad, lehed 

kuusk, mänd, kask, vaher, pihlakas, kastan, tamm, okaspuu, lehtpuu, raagus 

pähkel, tammetõru, kastanimuna, mari-marjad 

puravik, pilvik, riisikas, kärbseseen 

õun, pirn, marjad, kartul, kapsas, porgand, kõrvits 

Töövõtteid 

● mõistatused: näiteks: Mõista, mõista, mis see on? See on suur ning annab valgust ja 
sooja?; sõnade ühine häälimine 

● piltsõnakaardid 
● rütmimängud: millise puu/seene/sügisanni nime koputan? 
● tähelepanuharjutused: mis ei kuulu ritta (kastanimuna, tammetõru, pilvik) 

 

Kunsti- ja tööõpetus 

Teemad 

● värvid,  värvide segamine 
● proportsiooniõpetus: näo joonistamine 
● puu siluett (sugupuu kujutamine)  
● värvipaleti tegemine: soojad ja külmad värvid 
● looduslikest materjalidest (tammetõrud,  kastanimunad jne) loomapere 

meisterdamine 

Sõnavara 

soojad värvid, külmad värvid 

tikud, naaskel, puulehed, terav 

vikerkaar, (vikerkaare värvid), violetne, oranž, roosa, lilla  

tume, hele: helesinine, tumesinine jne 

Töövõtteid 

●  värvide segamise laboratoorium: värvide segamine; lehetrükk   
● pereliikmete portreed sugupuul: puu tüve ja okste maalimine, pereliikmete 

portreede väljalõikamine ja puule paigutamine  
● vikerkaare joonistamine  
● Lego klotsidest ehitamine: maja, tuba, mööbliesemed 

 
 
 
 
 
 



Muusika 

Teemad 

● muusika kuulamine 
● noodiõpetus – samm,  jooksen,  paus 
● kehapill 
● tegevus metallofoniga  

Sõnavara 

samm, jooks, paus, noot 

metallofon 

Töövõtteid 

● muusika kuulamine kinnisilmi, arutelu 
● muusika järgi liikumine: meeleolu väljendamine läbi liigutuste 
● keeletundides õpitud laulusõnade laulmine (liigutused) 
● laul „Mida sügis meile toob?“ 
● laulumängud „Parem, vasak“, „Pugi“, M. Liivak „Kaks sammu sissepoole” 

 

Kehaline kasvatus 

Teemad 

● hüpped üle takistuse, pingile ja maha 
● palli veeretamine 
● võistlusmängud vahenditega (pink,  hüppenöör,  kurikad,  topispall) 

Sõnavara 

pall,  pink,  hüppenöör,  kurikad 

võistlus,  võistkond 

esimene,  viimane,  kõige kiirem 

Töövõtteid 

● individuaalne harjutamine 
● paarisharjutused 
● meeskondlikud võistlused 
● aardejaht: sügisandide korjamine kiiruse peale, rühmitamine, loendamine 

 
 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

November 
 

Keelelised eesmärgid (septembri-oktoobri eesmärkidele lisaks) 

Väljendab (räägib, võrdleb, põhjendab) oma ja/või rühmakaaslaste mõtteid, arvamust 
teemakohaselt (toetab arusaamist kehakeele, illustreeriva materjaliga ning kasutab 
vajadusel õpetaja ja kaaslaste keeletuge, sh „rääkivaid seinu“).  
Vastab fraasiga kuuldu või loetu kohta esitatud küsimustele ühesõnaliselt või lühikese 
lausega.  
Oskab vastavalt suhtlusolukorrale küsida, paluda abi, tänada, vabandada. 
Jutustab küsimuste abil pildi järgi. 
Kuuleb sõnas täis- ja kaashäälikuid, oskab neid tähtedega kirjutada. 
Määrab sõnades silpide arvu, jagab sõnad silpideks.  
Loendab sõnu lauses. 
Loeb lauseid kooris ja üksi. 
Loeb peast kahte luuletust.   
Teeb ärakirja tahvlilt või õpikust lause tasandil.  
Temaatiline rõhuasetus 
Nimetab sügiskuid.  
Kirjeldab loodust sügisel õpitud fraase ja lausemalle kasutades. 
Teab sügise ja suve tunnuseid, võrdleb ilma suvel ja sügisel. 
Nimetab kooli või kodu ümbruses kasvavaid puid, puude lehti ja vilju; võrdleb puude 
lehti ja okkaid. 
Teab õpitud seente nimetusi. 
Räägib keskkonna puhtana hoidmisest. 
Räägib lauakommetest, toidunõudest ja nende kasutamisest. Nimetab lihtsamaid toite. 
Tutvustab menüüd. 
Nimetab riidesesemeid (värvus), kasutab holofraase: ma panen/panin selga, jalga, kaela; 
võtab seljast, peast. 
Võrdleb ja kirjeldab mardipäeva ja kadripäeva kombeid.  

Keele fookus  

Mitmuse I ja III pööre 
Omadussõna ja nimisõna (suur koer) 
Lihtmineviku I ja III pööre 
Küsimuste moodustamine: Mitu?, Millal?, Kellega?, Millega? 

Keelemudelid, s.h rutiintegevused 

Oskused: märkab, hoolib, hoolitseb  (riiete, toa, klassi, õppevahendite korrashoid, 
loodushoid, müra, prügi sorteerimine, liiklemine, käitumine pargis, tänaval). 
Sissejuhatus teemasse (kasutab vestluses nii oleviku kui mineviku vorme): Sügise 
tunnused. Jalutuskäik. Mets. Park. Ilmastikule vastav riietumine. Seenelkäik. Marjulkäik. 
Meisterdamine looduslikest materjalidest. Keskkonna hoidmine, okste murdmine. Prügi. 
Pidulikud sündmused peres. Pere traditsioonid. Lauakombed. Rahvakalender ja 
traditsioonid. Kadripäev. Mardipäev. Riideesemed. 
Päeva algus    

● Klassi kokkulepped (s.h pildilised) Olen hoolas! Hoian vaikust! Hoian töörahu!  
● Tervitamine salmi ja liigutustega.  
● Vestlus möödunud nädalavahetusest: sündmused, metsas-pargis jalutamisest.  



● Kohalolek 
● Tuju: Mind teeb rõõmsaks see, et …; kurvaks, kui … . Ma olen rõõmus, sest …; 

mind rõõmustab … 
● Kalender: Nädalate ja päevade arv kuus, nädalas. Tööpäevad, puhkepäevad. 

Nädalapäevad, kuupäevad. Täna, eile, homme, ülehomme 
● Loodusvaatlus, ilm: Muutused looduses (Puud on raagus. Õues on porine, tuuline, 

pime, valge. Läheb pimedaks, valgemaks; soe-külm, soojem-külmem. Eilse ja 
tänase ilma võrdlemine 

● Riietumine (Ilmakaru): Tema (Karu) pani endale selga …, (mineviku kasutamine) 
Helkur, helkurribad 

● Sõnamängud (sõnakett, ainsus-mitmus, nimisõna-tegusõna vms) 
● Liikumis- ja laulumängud. Pall kui teatepulk, rollimängud (mardi-ja kadripäev), 

pantomiim (tegevused) 
Tegusõnad 

üles tõusma, ärkama, magama minema, riietuma, panema riidesse, panema 
selga/pähe/kätte/jalga/kaela, kutsuma, ehitama, valmistama (üllatust, kingitus, kaarti), 
soovima, kallistama, hakkima, pakkuma, keetma, küpsetama 
näitama, jutustama, juurde panema, ära võtma, järjestama, lahendama, segama, liimima, 
laulma, lõikama 
puhuma, paistma, sadama, kasvama, korjama (seeni, lehti), (prügi) koristama 

 

Eesti keel 

Teemad 

● Sügise tunnused 
● Loodushoid 
● Traditsioonid: vaba aja tegevused, lauakombed, isadepäev,  kadripäev, mardipäev 
● Riided ja riietumine 

Sõnavara 

hüüumärk, küsimus, küsimärk, punkt 
kleit, seelik, pluus, rätik, müts, mantel, jope, jakk, kampsun, püksid, särk,  nokkmüts, sall, 
kindad,   dressid, saapad, kingad, sussid, kummikud, sokid, sukkpüksid 
päev, hommik, õhtu, lõuna, öö, kisas, lai 

Töövõtteid 

● õppemängud 
o Bingo „Riideesemed”  
o Riieta karu: lapsed valivad karule ilmale vastavad riided ja kommenteerivad oma 

tegevust 
o Õpilased küsivad kordamööda laual üksteise peal olevate puulehtede virna 

pealmise lehe kohta: Mis puu leht see on?  Õigesti vastanu kogub lehe oma virna  
o Kellel rohkem?: õpetaja näitab pilti, õpilased nimetavad sõnu, väljendeid või 

fraase, mis seostuvad pildiga 
o Lause otsimise mängud 
o õpetaja valib ühe lause tekstist ning õpilased loevad nii kaua enda valitud lauseid 

ette, kuni leiavad „peidetud lause“. 
o lause skeemi järgi lause leidmine tekstist; tahvlil lauses esinevate sõnade 

algustähed 
 
 



 
 
 

Matemaatika 

Teemad 

● arvud 1-10 
● arvude võrdlemine 
● ühetehteliste tekstülesannete lahendamine 
● arv 0 ja tema tähistus 
● number 0 ja selle koht arvude reas 
● arvu 0 lisamine ja mahaarvamine 

Sõnavara 

liitmine, liidetav, summa, pluss 
lahutamine, vähendatav, vähendaja, vahe, miinus 
ülesanne, tehe, vastus 
Töövõtteid 

● kahe täringuga liitmine ja lahutamine rühmas 
● arvumajad 
● tekstülesannete koostamine piltide või videolõigu järgi 
● antud võrduse järgi tekstülesande koostamine 
● õppemängud 

o Kontrolli ennast: õpetaja näitab vastuskaarti; õpilane kirjutab tehte, mis selle 
vastusega sobib 

o Doomino: õpilased järjestavad ülesannete kaardid nii, et eelmise ülesande 
vastus on järgmise ülesande esimene arv 

 

Loodusõpetus 

Teemad 

● elus ja eluta loodus minu ümber 
● leht- ja okaspuud; puude nimetused; lehed ja okkad 
● loomad koguvad talvevarusid, viljad 
● esimene lumi, temperatuur 

Sõnavara 

taevas, vari, vihmavari, porine, vikerkaar, vaher, pihlakas, kastan, kask, pärn, tamm, 
kuusk, mänd, raagus, okas, okaspuu, leht, lehtpuu, põõsas, seen, riisikas, puravik, pilvik, 
pihlamari, käbi, pähkel, seemned,  
elus-eluta, mürgine-söödav 
orav, siil, karu 
korv, talvevarud 
temperatuur, kraadiklaas 
Töövõtteid 

● ilma jälgimine ja märkimine (ilmavaatlustabel) 
● kooli ümbruses puude määramine, nimekirja koostamine,  elus- ja eluta objektide 

leidmine (rühmades ühise kaardi koostamine) 
● draamaõpetus „Muinasjutu lavastamine”: tuttava loomamuinasjutu lavastamine 
● õppemängud 

o Lõngavõrk: lapsed seisavad ringis, annavad edasi lõngakera, moodustades võrku 
ja nimetades nt erinevaid loomi; tagasi kerides kordavad taas samu sõnu 



o Kes ma olen?: õpilane võtab looma nimetusega kaardi, teised küsivad looma 
kohta täpsustavaid küsimusi ja arvavad, mis loomaga on tegu (värvus, elukoht, 
suurus jm) 

 
 

Kunsti- ja tööõpetus 

Teemad 

● ühiskompositsioon „Sügis aias”:  looduslike materjalide kasutamine (puulehed, viljad) 
● klassi ühisprojekt „Park” (aplikatsioon + joonistamine): - vt septembris linna 

ühisprojekti kirjeldust 
● ehted looduslikest materjalidest  
● (looma) voolimine ühest savi/plastiliinitükist 
● maskide meisterdamine värvilistest paberitest sh rebimistehnika: mardipäev ja 

kadripäev 
● näituse korraldamine maskidest ja ehetest 

Sõnavara 

niit, nõel 
kuul-kuulike, seemned, mask, auk 
Töövõtteid 

● maskide kaunistamine päevalilleseemnetega, kõrvitsaseemnetega jne 
● isa portree meisterdamine taaskasutatavatest materjalidest 
● aplikatsioon „Kuivatame pesu nööril“ 
 

Muusika 

Teemad 

● noodiõpetus: samm, jooksen, paus 
● tutvumine tamburiini,  maraka ja kastanjettidega 
● laulmine metallofoni saatel 
● muusika kuulamine: P. Tšaikovski „Aastaajad” 
● kadri- ja mardipäevalaulude õppimine 
● laulumängud „Kes aias?“, „Kui sul tuju hea” 

Sõnavara 

marakas,  tamburiin,  kastanjett 
aeglane,  kiire 
Töövõtteid 

● õppemängud 
o Dirigent: üks laps on dirigent ja teistel on erinevad rütmipillid; kõik 

orkestriliikmed jälgivad dirigendi liigutusi ja mängivad vastavalt sellele 
● laulumängud 

o Laula oma nime: oma nime ütlemine viisiga, rütmiga saates jms 
 

Kehaline kasvatus 

Teemad 



● palli põrgatamine 
● hüppenööriga hüppamine vahelduvsammuga ja jalad koos 
● aeroobika 
● võistlusmängud õues 

Sõnavara 

topispall, korvpall, võrkpall 
jalad koos, üks jalg ees, teine jalg taga 
Töövõtteid 

● sportmängude reeglid, mängimine reeglite järgi 
● teatejooks 
● võistlusmängud õues: lapsed tunnevad kooliaia puid jt taimi ning eluta looduse 

objekte (maja, aed, värav, kivi jms); õpetaja nimetab näiteks KASK või kase tunnused 
(lehtpuu, valge tüvi, väikesed lehed), lapsed jooksevad puu juurde, patsutavad seda 
nimetatud arv kordi ja jooksevad tagasi; võib suunata iga objekti juurest kaasa võtma 
kivikese, oksakese, et need pärast kokku loendada 

● õppemängud 
o Peegel:  lapsed matkivad järjekorras klassikaaslaste sportlikke tegevusi 
o Haned, luiged, tulge koju 

 
 
 
  



Mitmekeelne õpe, teise keele omandamise toetamine 
1. klass 

Detsember 
 

Keelelised eesmärgid (eelmiste kuude eesmärkidele lisaks) 

Väljendab (räägib, võrdleb, põhjendab) oma ja/või rühmakaaslaste mõtteid, arvamust 
teemakohaselt (toetab arusaamist kehakeele, illustreeriva materjaliga ning kasutab 
vajadusel õpetaja ja kaaslaste keeletuge, sh „rääkivaid seinu“). 
Kasutab vastavalt lausele sobivaid kohakäändsõnu (kõrval, juures, ees, taga). 
Kasutab pööramisel kolme pööret ainsuses ja mitmuses. 
Kuulab õpetaja või kaaslaste esitatud lühikest ja eakohast teksti (s.h luuletust), püüab 
mõista kuuldud lause, jutu sisu. 
Koostab õpetaja abiga lühikese teksti põhjal kavapunktid. 
Eristab häälikut ja tähte, sõna ja lauset. 
Loeb õpitud teksti sõnahaaval üksikute peatusega. 
Püüab lugeda kirjatähtedega teksti. 
Loeb peast jõulusalmi. 
Kasutab õigeid kirjutamisvõtteid. 
Kirjutab näidise järgi pühade õnnitluse või jõuluvanale kirja. 
Kirjutab kuulmise järgi õigesti lühemaid õpitud sõnu. 
Temaatiline rõhuasetus 
Põhjendab riietuse valikut aastaajast, ilmast lähtuvalt. 
Räägib talvistest tegevustest õues (kelgutamine, suusatamine, uisutamine, lumest 
ehitamine). 
Võrdleb päkapikku ja jõuluvana. 
Jutustab eestlaste ja oma kodu jõulukommetest ja jõulutoitudest. 

Keele fookus 

Alaleütlev kääne (kellele?) 
Alalütlev kääne (kellel?)  
Sisekohakäänded (kuhu? kus? kust?) 
Küsimuste moodustamine: Miks? 

Keelemudelid, s.h rutiintegevused 

Oskused: koostöö, soovide ja ootuste väljendamine, teab mõistete heategu, leppimine, 
kinkimine, üllatamine tähendust. 
Sissejuhatus teemasse: Sügise ja talve võrdlemine. Ilma muutumine külmemaks, 
esimene lumi. Loomad valmistuvad talveks; loomade eest hoolitsemine. Talvised 
tegevused õues. Mulle meeldib suusatada/uisutada/kelgutada/lumememme ehitada. 
Õues on/toas on võrdlus. Jõuludeks valmistumine koolis ja kodus. Jõulukombed ja 
jõulutoidud vanasti/tänapäeval; soolased ja magusad jõulutoidud. Jõulud on ... (kiire, 
ilus, rahulik) aeg. Jõulusoovid. Mina soovin jõuluvanalt kingiks ... 
Nädala algus  
● Tagasivaade nädalavahetuse talvistele tegevustele 
● Soovid ja ootused, väärtused: lahkus, sõbralikkus (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 

Tegusõnad 

tooma, piiluma, jälgima, koputama, astuma, peitma, abistama, otsima, süütama, 
ehtima, rullima, sõtkuma, saatma, kaunistama, helistama,  helisema 
ühendama,  värvima, laduma, jätkama,  harjutama, oskama, kleepima, voltima, 
punuma 
tantsima, kelgutama, suusatama, uisutama, veeretama 

 

Eesti keel 
Teemad 

● Jõulude ootel: advendikalender, päkapikud, jõulurahu 
● Talvised tegevused õues 
● Jõulud, jõulusoovid, jõuluvana 
● Jõulud kodus ja koolis (oma rahvuslike ja kooli eesti jõulutraditsioonide võrdlus) 
● Riietus talvel, päkapikkude ja jõuluvana 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, saapad, vildid 
Töövõtteid 

● õppemängud 
o Kingitus karbist: karbis on esemed või pildid; õpilane võtab ühe; kirjeldab 
saadud „kingitust“ 
o Loto: sõnad/pidid jõulude, aastavahetuse teemadel 
o Mis on üleliigne: 5 sõna/pilti; õpilane otsustab, mis üleliigne, ei sobi 
o Mälumäng: üks laps alustab: „Soovin jõuluvanalt kingiks palli”; järgmine laps 
kordab ja täiendab: „Soovin jõuluvanalt kingiks palli ja mänguautot” jne 

 

Matemaatika 

Teemad 

● liitmine ja lahutamine 10 piires 
● neli võrdust 
● järgarvud 
● võrre ja võrratus 
● ühetehteliste tekstülesannete koostamine ja lahendamine 
● tutvumine rahaühikutega 

Sõnavara 

kallis-odav, sent, euro 
 
 
 
 
 



Töövõtteid 

● peastarvutamine, nt üks laps ütleb tehte ja teised arvutavad (paaris, rühmas, üle 
klassi) 

● diagrammide koostamine (tegevused õues, jõulusoovid, geomeetrilised kujundid 
ruumis vms) 

● õppemängud 
o Vahetage kohad: õpilastel numbrikaardid sh tehtekaardid; vahetavad kohad 

need numbrid või vastused, mida õpetaja ütleb (näiteks: vahetage kohad, üks 
ja viis), sh näiteks naabriga kaardivahetused 

 

Loodusõpetus 

Teemad 

● ilm 
● talvekuud 
● värvid 
● tegevused õues 
● öö ja päeva pikkus 

Sõnavara 

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

● õppemängud  
o Kelle jäljed: piltidest paaride leidmine (loom ja tema jälg lumel) 
o 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 

 

Kunsti- ja tööõpetus 

Teemad 

● jõulukalendri tegemine 
● jõuluehete meisterdamine 
● klassiruumi kaunistamine 
● jõuluvana ja päkapikkude joonistamine 
● jõulukaartide joonistamine, värvide segamine, soojad ja külmad toonid 
● ahelkujundite tegemine ja voltimine 

Sõnavara 

kuuse otsa-peale-alla 

Töövõtteid 

● jõulude ja uue aasta tähistamine (sarnasused, erinevused) 
● ühistöö „Kingikott“: iga õpilane joonistab aplikatsiooni jõulusoovi esemest, 

kleebitakse ühisele kingikoti alusele) 
 
 

 



Muusika 

Teemad 

● astmed JO-LE-MI  
● noodiõpetus: samm, jooksen, seis, paus 
● jõululaulud: „Sajab lund”,  „Kuusepuu”,  „Oh kuusepuu”,  „Kes elab metsa sees?” 
● mängimine rütmipillidel: metallofon,  kõlapulgad,  kuljused,  kellukesed 
● jõulumuusika kuulamine  

Sõnavara 

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

Töövõtteid 

● jõulumuusika saatel joonistamine 
● jõululoo lavastamine 
● lauludele tantsuline liikumine 
● õppemängud 

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

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

kordavad vaikselt kajana 
Kehaline kasvatus 

Teemad 

● võimlemine vahenditega 
● tasakaaluharjutused (pink) 
● kujundite moodustamine rühmade kaupa 
● võistlusmängud vahenditega 
● talvised tegevused õues: jalutamine, kelgutamine (võimalusel) 

Sõnavara 

pink, kurikad, käest kinni-lahti, ettevaatlikult 

Töövõtteid 

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

individuaalselt, paaris kui ka rühmas 
o Ärka, ärka karuke: laulumäng 

 

 

 


