
Valikkursus: LUGEMISE MÕNU, MÕTLEMISE VÕLU 

1 kursus 4. klassile (35 tundi) 

1. Eesmärk 

Kursuse eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste funktsionaalse lugemis-, eneseväljendus- ja 

analüüsioskuse arendamisele. Kursuse jooksul omandatakse nii teoreetilisi teadmisi kui 

praktilisi oskusi. Kursus on lõimitud eesti keelega ja aitab süvendada arusaamist erinevatest 

tekstidest ja oskust ning julgust ennast väljendada. 

 

2. ÕPPESISU JA –TEGEVUS 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus 

� Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

� Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, 

kuuldule hinnangu andmine. Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud teema piires. 

Küsimustele vastamine, esitlus ja tutvustus. 

� Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. 

Kaaslase täiendamine ja parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja 

tunnustuse avaldamine. 

 

2. Teksti vastuvõtt 

� Eesmärgistatud lugemine, tööjuhendi lugemine. Kava, mõttekaart, joonis jm 

visualiseerivad vahendid. 

� Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart), 

nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine. 

� Kirjandustekstid: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus 

loomadest, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 

Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste 

käitumise motiivide analüüs. Luuletuse mõtestatud lugemine (meeleolu, laad). 

� Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, 

leidlik probleemide lahendamine, loominguline koostöö, mängult ja päriselt jms. 

� Kodanikuühiskond: minu kodupaik, traditsioonid ja sündmused. 

 

 



3. Tekstiloome 

� Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

� Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 

viimistlemine. Fakt ja arvamus. 

� Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. 

� Omalooming. 

 

2. Õpitulemused ja hindamine 

Suuline ja kirjalik suhtlus  

Õpilane:  

1) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust;  

2) lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös;  

3) oskab oma seisukohta põhjendada ja vajaduse korral sellest taganeda;  

4) oskab teha kuuldu ja loetu kohta nii suulist kui ka kirjalikku kokkuvõtet.  

 

Teksti vastuvõtt  

 Õpilane:  

1) tunneb õpitud tekstiliike ja nende kasutamise võimalusi;  

2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste;  

3) võrdleb tekste, esitab küsimusi ja avaldab arvamust, teeb tekstist lühikokkuvõtte; 

4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

 

 Tekstiloome  

Õpilane: 

1) leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet;  

2) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise põhietappe;  

3) jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult;   

4) avaldab viisakalt ja olukorrast lähtudes arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 

suuliselt kui ka kirjalikult;  

5) vormistab kirjalikud tekstid korrektselt ja võimetekohase käekirjaga;  

6) kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid. 

 

Antud kursusel numbrilisi hindeid ei panda, õpilasele antakse lähtuvalt õpiülesandest 

kirjalikku või suulist tagasisidet. Kursuse raames koostavad õpilased õpimapi, trimester lõpeb 



õpilase kirjaliku eneseanalüüsiga. Õpilase panus kajastub eesti keele kokkuvõtvas 

trimestrihindes. 

 

 


