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Eesti keel kui teine keel kuulub A- ja B-võõrkeele kõrval ainevaldkonda Võõrkeeled. 

Muukeelsete õpilaste jaoks on eesti keel teise keelena võõrkeele rollis, vaatamata sellele, et 

Eestis toetab selle õppimist ja õpetamist üldjuhul loomulik keelekeskkond. Eesti keele kui teise 

keele õpetus algab muukeelses koolis alates 1. klassist. I kooliastmes on tunde nädalas kaks, II ja 

III kooliastmes neli. 

 

Eesti keel kui teine keel on muukeelsetele õpilastele sageli esimeseks kokkupuuteks emakeelest 

erineva keele ja kultuuriga. Peamiseks õpetamise eesmärgiks on keeleteadlikkuse arendamine - 

keelenähtuste üldine teadvustamine, arvestades sealjuures ka seoseid emakeelega. Üheks 

olulisemaks ülesandeks on huvi äratamine eesti keele ja kultuuri vastu, aga ka motivatsiooni 

tekitamine võõrkeelte õppeks. Lisaks eesti keele õppele toetab keeleoskuse arengut lõimitud 

aine- ja keeleõpe (LAK-õpe).  

 

Muu õppekeelega õpilased omandavad põhikooli lõpuks eesti keele kõigi osaoskuste piires B1.1 

kuni B2.1 tasemel, mis võimaldab neil jätkata haridusteed eestikeelses õppeasutuses või 

muukeelses gümnaasiumis aineid eesti keeles õppida ning iseseisvalt toimida Eesti ühiskonnas ja 

eesti keelekeskkonnas. Eesti keele õppimise käigus omandab õpilane keeleoskusega rööbiti 

teadmisi Eesti riigist ja kultuurist; suhestub ümbritseva elu- ja kultuurikeskkonnaga, mis on 

eelduseks adapteerumisel Eesti ühiskonda. 

 

Rõhuasetus eesti keele kui teise keele tundides on interaktiivsel õppimisel ja keele aktiivsel 

kasutamisel. Läbi kõikide kooliastmete on oluline osa paaris- ja rühmatööl (rollimängud, 

dramatiseeringud, ajurünnakud, väitlused jne). Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, näiteks 

oskust seada endale õpieesmärke ja analüüsida õpitulemusi. Eesti keele kui teise keele õpetuses 

on leidnud oma koha arvuti kui õppe- ja töövahend. Eelkõige annab arvuti võimaluse tuua tundi 

keelekeskkond, päevasündmused ajalehtedest, intervjuud raadiosaadetest, videoklipid, 

filmitutvustused.  

 

Kõike eesti keele kui teise keele tundides õpitavat peaks igati seostama keele kasutamisega 

väljaspool tunde. Selleks sobivad mitmesugused keelekeskkonnas toimuvad tegevused 
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(õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised, õppekäigud, teatrikülastused, 

muuseumitunnid, info otsimine erinevatest teabeallikatest). H. Asser ja M. Küppar (2000) on 

rõhutanud loomuliku keelekeskkonna võimaluste kasutamist õppeprotsessi korraldamisel, kuna 

see avardab keeleõpetuse vorme ning muudab keele omandamise õpilaste jaoks lihtsaks ja 

nauditavaks. Mõtlemisainet ning ideid tundide rikastamiseks pakub eesti keele kui teise keele 

õpetajatele kogumik „Eesti keele õpetamine muukeelses koolis“ sarjast Abiks õpetajale (Tallinn, 

2006). 

 

Alljärgnevalt tuleb juttu sisemisest ja välisest lõimingust ning välise lõimingu eri tasanditest 

eesti keele kui teise keele õppes. Välist lõimingut võib käsitada kui õppekava koostajate ja 

aineõpetajate teadlikku katset seostada erinevaid õppeaineid nii omavahel kui ka õppekava 

üldiste põhimõtetega, saavutades seeläbi õppekava ja õpetuse terviklikkus. Sisemine lõiming 

seevastu tähendab õpitu ning väljaspool kooli omandatud teadmiste ja kogemuste seostamist 

õpilaste endi teadvuses. Soodustamaks sisemist lõimingut tuleb arvestada välise lõimingu kahte 

aspekti – horisontaalset ja vertikaalset. Vertikaalne lõiming toimub aine sees ning selle 

eesmärgiks on terviku moodustamine õppeainesiseselt kogu õpiaja ulatuses. Horisontaalne 

lõiming võimaldab aga eri ainete tundides käsitleda samaaegselt üksteisega seotud teemasid ning 

saada ainetest avaram ettekujutus. 
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1. Sisemine lõiming 

 

Sisemise lõimingu eelduseks on õpilaste aktiivsus ja motiveeritus. Õpirõõm ja huvi ning vajadus 

teises keeles suhelda on õpilaste sisemise motivatsiooni toetajateks. Sellest johtuvalt peaks eesti 

keele kui teise keele õpetamine olema õpilasekeskne, arvestama jõukohasuse põhimõtet, 

eelnevaid teadmisi ja kogemusi ning andma õpilastele valikuvõimalusi. Oluline on kasutada 

õpetuses ülesandeid, mis võimaldavad õpilastel oma seisukohti väljendada ja kogemusi jagada. 

Loovülesanneteks sobivad erinevad tegevused, mille täitmisel saavad õpilased toetuda oma 

elukogemusele ja loovusele. Sel viisil seostuvad varemõpitu ja väljaspool kooli saadud 

teadmised ning kogemused. Tiina Kuusk märgib kogumiku teoreetilises osas, et õppija enda 

teadvuses toimuv lõiming on märksa keerulisem kui väline lõiming. Triin Hannust lisab, et 

konkreetset teemat peaks käsitlema pikemalt, vaadeldes nähtusi erinevates seostes ning 

kasutades omandatud teadmisi erinevate probleemide lahendamisel. Sama teema õpetamine 

erinevates klassides (vertikaalne lõiming) annab võimaluse minna edasi konkreetsemalt üldistava 

suunas. Kui nähtus leiab käsitlemist aga erinevates ainetes, tuleks igati rõhutada ainetevahelisi 

seoseid, st kasutada samu teadmisi erinevates valdkondades. Just sisemise lõimingu tulemusena 

tekib ühenduslüli õppimise ja tavaelu vahel, mis omakorda süvendab õpilaste motivatsiooni.  
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2. Väline lõiming 
 

Väline lõiming soodustab sisemist lõimingut, aidates tulemuslikumalt siduda teadmised 

indiviidiga. Õpilastele ei peaks jääma muljet, et erinevad õppeained on üksteisest lahus olevad 

tervikud. Teadvustatud seoste puudumisel ei teki ka terviklikku mudelit. Väline ehk õppekava 

lõiming toetab lõimingut õpilaste teadvuses, aidates seostada erinevates õppeainetes omandatud 

teadmisi ja oskusi. 

 

 

2.1. Ainesisene lõiming 

 

Ainesisene lõiming on seoste loomise teel tervikliku pildi kujundamine konkreetsest ainest kõigi 

kooliastmete vältel, et õppijad saaksid ainest parema ettekujutuse. 

Eesti keele õppimine muukeelses koolis algab I kooliastmes suulise kursusega. Sellele järgneb 

põhikursus, mille raames kujundatakse õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, 

lugeda ja kirjutada. Keeleõpe selles kooliastmes toimub valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. II 

kooliastmes tõuseb kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrvale iseseisva lugemise ja kirjutamise, 

samuti mitmesuguste eakohaste loovülesannete osakaal. Õpilastel aidatakse kujundada eesti 

keele süsteemi. III kooliastmes jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. Õpitakse 

väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, andma suulisi ja kirjalikke hinnanguid nähtule, loetule, 

kuuldule, kogetule; nägema ja austama oma seisukohast erinevaid arvamusi. 

 

Näide 1. Teemavaldkonna Eesti käsitlemine I - III kooliastmes. 

I kooliaste: Suuremad linnad; aastaring; rahvakalendri tähtpäevad. 
Sõnavara harjutamiseks ja kinnistamiseks sobivad erinevad laulud ja luuletused. Põhikursuse raames 
on oluline harjutada piltide järgi rääkimist, ka õpilaste endi poolt joonistatud piltide põhjal jutustamist. 
Korraldada võib mitmesuguseid viktoriine õpitud teemadel. Eesti rahvakalendri tähtpäevi (nt 
mardipäev, kadripäev) tähistatakse pidulikult. Algab töö Eesti kaardiga – tutvumine kaardimõõduga, 
linnadevaheliste kauguste väljaarvutamine, erinevate ülesannete lahendamine rongide ja busside 
sõiduplaanidele tuginedes. Leiab aset esmatutvus sõnastikega Internetis (www.neti.ee) 
II kooliaste: Eesti geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 
tähtpäevad; üldrahvalikud sündmused. 
Lahendatakse erinevaid loovülesandeid Eesti kaardi põhjal, nt objektide määramine ilmakaarte järgi. 
Algab infootsing eestikeelsest Internetist (nt laulupeod), koostatakse lühireferaate ning esitletakse 
neid. Korraldatakse plakativõistlusi (soovitatavalt rühmatööna) nt teemal Riigi- ja rahvussümboolika. 
Jätkuvalt viiakse läbi erinevaid viktoriine. 
III kooliaste: Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused. 
Õpilased esinevad suuliste ettekannetega mitmesugustel teemadel. Kirjutatakse lühikirjandeid. 
Rühmatööna koostatakse PowerPointi esitlusi, paaristööna omakoostatud ristsõnu. Kasvab erinevate 
õppekäikude osatähtsus. 
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Õpetuses juhindutakse kommunikatiivsest keeleõppest kui lähenemisviisist, kus rõhuasetus on 

interaktiivsel õppimisel. Doug Buehl (2001) on veendunud, et tõhusad strateegiad, mida saab 

kasutada juba alates algkoolist, aitavad säilitada ja süvendada õpimotivatsiooni. Keeleõppe 

rikastamiseks kasutatakse õpilase isiklikku kogemust ning õpitut püütakse igati seostada keele 

kasutamisega väljaspool keeletundi, mis tähendab suundumust tegelikule keelekasutusele ja 

eneseväljendusele. Seetõttu ei ole teise keele õppimine õpilaste jaoks eesmärk omaette, vaid 

vahend, mille abil on võimalik ka oma teadmisi ja suhtlusringi laiendada. Senisest enam peaks 

pakkuma õpilastele võimalusi osaleda eesti kultuurielus. 

 

 

2.2. Vertikaalne lõiming 

 

Vertikaalne lõiming on aine sees toimuv nii ajatelge kui ainesisu loogikat arvestav lõiming. 

Igasuguste õppetegevuste kavandamisel eesti keele kui teise keele tunnis lähtutakse didaktilistest 

põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 

abstraktsele) ja keelekasutuse vajadustest (alustades eesti keeles sagedamini kasutatavatest 

sõnadest ja vormidest). Kõik ülesanded peaksid olema üksteisega seotud nii, et iga ülesanne 

kasvab välja eelmisest tegevusest ja valmistab õpilast ette järgmiseks ülesandeks. Ülesannete 

järjestamisel kehtib põhimõte: retseptiivsetelt tegevustelt (kuulamine, lugemine) produktiivsetele 

(rääkimine, kirjutamine). Seejuures on soovituslik eri osaoskusi arendada üksteist toetavalt. 

Ülesanded peaksid liikuma harjutavatelt ja jäljendatavatelt tegevustelt loovatele. Keeleteadmised 

- hääldus, grammatika, sõnavara - on vahend parema eesti keele oskuse omandamiseks. Keele 

struktuuri õppimine toimub kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 

omandamise juurde. 

 

B1- ja B2-taseme eesti keele oskust kirjeldavas käsiraamatus „Iseseisev keelekasutaja“ on 

rõhutatud õpilaste keelepädevuse arengut kui keeleõppe olulisimat aspekti, mis omab 

sotsiolingvistilist külge ja pragmaatilist vaatenurka. Sealjuures on sotsiolingvistiline pädevus 

seotud õppija toimetulekuga Eesti ühiskonnas, pragmaatikapädevus aga arendab õpilaste võimet 

mõista ja luua tekste, arvestades kõneolukordi ja emotsionaalset hoiakut. Suhtluspädevust 

arendatakse keeleliste toimingute kaudu ning selle eesmärgiks on võime kasutada erinevaid 

suhtlusstrateegiaid. Kontakt eesti kultuuriga süvendab teadlikkust, kuidas keelekeskkonnas 

teatud ülesannetega toime tulla. 
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3. Lõiming teiste ainetega 

 
„Integreeritud tervik on suurem kui üksikosade summa.“ 

Heino Liimets 

 

Lõimingu taotlemisel õppeainete vahel hajutatakse piirjooned erinevate õppeainete kui üksteisest 

lahus olevate tervikute vahel. Ühe õppeaine sisu kasutamise tulemusena teise aine õpetamise 

rikastamiseks seatakse eesmärgiks õppijatel teadvustatud seoste loomine.  

 

Eesti keele oskus võimaldab muukeelsetele õpilastele ligipääsu eestikeelsetele teabeallikatele 

(mitmesugused teatmeteosed, trükimeedia, ilukirjandus, Internet jmt), toetades sel moel materjali 

otsimist mõne teise õppeaine tarbeks. Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada 

oskust väljendada ennast täpselt, luua tekste ja nendest aru saada. Nendes osades toetub eesti 

keele kui teise keele õpetus, nagu võõrkeeleõpetus üldse, emakeeleõpetusele ja vastupidi. 

Ainetevaheline lõiming, lähedaste teemade käsitlemine erinevatest aspektidest rikastab õpilaste 

maailmapilti. Ainetevaheliste ehk transdistsiplinaarsete õppeülesannete – projekt, referaat, 

uurimistöö, loovtöö, essee – teostamisel tuleb õpilastel kasutada erinevates ainetes omandatud 

teadmisi ja luua nende vahel tähenduslikke - nii ainetevahelisi kui aineteüleseid seoseid.  

 

Ainetevaheliste seoste kujunemine toimub järgnevalt. 

1. Teema, mida käsitletakse, on eelnevatest klassidest tuttav. Õppimine toetub seega eelnevatele 

teadmistele. 

2. Toimub esimene tutvumine teemaga, mida teistes ainetes käsitletakse hiljem. Antakse 

eelteadmised teiste ainete jaoks . 

3. Üldise kultuuri- ja muu teabe andmine, silmaringi laiendamine.  

 

Ainetevahelised seosed toetavad uute teadmiste ja oskuste omandamist. Ühes aines õpitu on 

paljuski abiks teise aine omandamisel, analoogiad ja paralleelid lubavad omandatut paremini 

mõista ning saavutada soovitud õpitulemusi. R. Fisher (2005) on rõhutanud uute teadmiste 

sidumise olulisust õpilaste varasemate hoiakute, oskuste, teadmiste, huvide ja tunnetega, kuna 

seosed loovad tähendusi. Õpilastele avaneb õppeprotsessis võimalus ise osaleda info töötlemises, 

uurimises, seoste loomises ja probleemide lahendamises. Mida enam oskusi, võimeid ja 

intelligentsuse liike õppimisel rakendatakse, seda rikkalikumad ja mitmekesisemad seosed 

sünnivad õpilase teadvuses. Mida rohkem seoseid ainevaldkondade vahel luuakse, mida rohkem 
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erinevaid teadmisi kasutatakse, seda paremini osatakse oskusi üle kanda. Oluline on seejuures 

arengupsühholoogiliste aspektide arvestamine.  

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste 

ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja 

keeleõppe (LAK-õpe) raames. Keeleteadmisi omandatakse paremini, kui käsitletakse 

ainetundides saadud teavet. Eesti keele kui teise keele ainekavadega haakuvad hästi ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse, kirjanduse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, inimeseõpetuse, muusika- ja 

kunstiõpetuse teemad, kuid ka lihtsad matemaatilised tehted ja tekstülesanded. Aineteülesed 

teemad ja projektid võimaldavad eri õppeaineid omavahel siduda.  

LAK-õppe rakendamine võimaldab vähendada dubleerimist erinevates ainetes. Seostamise 

tsentriks erinevate ainetega võivad olla mõisted, teemad, väärtushinnangud. LAK-õpet on 

võimalik rakendada vaid tihedas koostöös teiste ainete õpetajatega, eelduseks on õpetajate antud 

kooliastme jaoks piisav keeleoskus ning huvi teha koostööd. 

 

P. Mehisto jt (2008) järgi peaks õpetaja, kavandades teises keeles toimuvat õpitegevust õpilaste 

seisukohast: 

- määratlema aineosa omandamiseks vajaliku sõnavara ning vajalikud keelefunktsioonid; 

- sõnastama aine- ja keeleõppeeesmärgid; 

- jälgima õpilaste saavutusi; 

- valima meetodid, mis aitavad ületada mõistmisraskusi; 

- rõhutama õppematerjali aktuaalsust ja vajalikkust ; 

- tegema materjali õpilastele arusaadavaks;  

- tagama õpilastele tagasiside ja tegema vahekokkuvõtted; 

- looma turvalise ja eduelamust pakkuva õpikeskkonna.  

 

Aine- ja keeletulemusi on võimalik saavutada teatud õpioskusi kasutades ja arendades. 

Õpilastele tuleks kindlasti anda võimalus õppimise üle arutleda ja tulemusi hinnata, tagades 

sellega nende arenemise iseseisvateks õppijateks. Õpilast on võimalik kõige rohkem aidata, 

julgustades teda ennast ületama. 

 

LAK-õppe tulemusena toimub aine omandamise kõrval sihtkeele osaoskuste ning 

kultuuridevahelise teadlikkuse areng ja õpimotivatsiooni tõus. Esmane fookus on sisul, kuna 

keelemudelite mehaaniline kordamine ja sõnavara või faktide meeldejätmine mis tahes aines ei 

aita kaasa õpitu rakendamisele. Uus teave vajab ühendamist olemasolevate teadmiste, oskuste, 
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hoiakutega. Arvestades seda, et üldjuhul on õpilased huvitatud ainesisust, mitte sihtkeele 

sõnadest ega lausemudelitest, peaksid õpetajad looma õhkkonna, mis toetab õpilaste keeleoskuse 

pidevat arengut, pakkudes samal ajal õpilastele keeletuge. 

 

R. Fisher (2004) soovitab õpetajal tähelepanu pöörata järgmistele küsimustele:  

- Mida kavatsete õpetada ja mida loodate saavutada (õppesisu ja oodatavad tulemused). 

- Väljendage oma sõnadega tegevuse eesmärki (selgelt sõnastatud eesmärk). 

- Mõelge, kuidas te seda teete ja millest võib olla abi edu saavutamisel (õpetamise 

strateegiad). 

- Mida olete teinud; reflekteerige tulemit (õppimise seiramine; hindamine). 

- Mida teete järgmisena ja kuidas kasutada ära seda, mida õpilased juba õppinud on 

(kavakindel tegutsemine). 

 

Eesti keele kui teise keele lõiming teiste õppeainetega, õppimist toetava õpikeskkonna (sh 

autentsete õppematerjalide kasutamine; aktiivõpe - individuaalne ja paaristöö, rühmatöö, õpilaste 

ühistöö; mängulisus ja mängud; koostöö õpilase ja õpetaja vahel jmt) loomine toetab 

suhtluspädevuse omandamise kõrval ka õpilase mina- ja maailmapildi ning väärtuskäitumise 

arengut. 

 

 

3.1. Ajalise kooskõla rakendamise võimalusi eesti keele kui teise keele lõimingus erinevate 

ainetega 

 

Ajaline kooskõla tähendab õppesisu elementide käsitlemist kahe või enama õppeaine 

perspektiivist. Vastastikused seosed on viidud maksimumini, ühise õpetamise aeg on suhteliselt 

lühike. 

 

Eesti keel kui teine keel võimaldab eakohaste ilukirjanduslike tekstide (tekstikatkendite) kaudu 

laiendada muukeelsete õpilaste maailmapilti ja pakkuda erinevate ainetega seostuvaid teadmisi. 

Kuigi alati ei aita saadud teadmised otseselt teises aines õpitavat omandada, annavad need 

lisateavet, mis võimaldab lõimitavale ainele konteksti luua. See teeb õppimise huvitavamaks 

ning tõstab õpilaste motivatsiooni. Mõlema aine õpetajad peaksid kindlasti kavandama ajalise 

kooskõla oma töökavades. 
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3.1.1. Ajaline kooskõla loodusõpetusega 

 

3. klassis võiks ajalises kooskõlas loodusõpetusega käsitleda teemat Koolitee. Loodusõpetuses 

omandatavad oskused - õpilane oskab sõiduteed ohutult ületada; oskab hinnata sõidukite 

liikumissuunda, - kiirust ja kaugust ning teadmised - teab jalgrattaga sõitmise nõudeid, oskab 

valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks turvalist kohta; teab turvavahendite 

kasutamise vajalikkust ning oskab neid kasutada, muudab värvikamaks sobivate tekstide, näit 

luuletuste lugemine ning sellele järgnev vestlus. Nii aitab eesti keel kui teine keel kinnistada 

loodusõpetuse I kooliastme üht olulist õpitulemust – õpilane oskab turvaliselt liigelda. 

 

Tabel 1. Eesti keele kui teise keele ajaline kooskõla 3. klassi loodusõpetusega 

Eesti keel kui teine keel 3. klass Loodusõpetus 3. klass 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö  
 
Koolitee 

Liikumine  
 
Liiklusohutus 

 

Soovituslik kirjandus õpetajale: 

„Väikese jalakäija reeglid“ Odamees, 2005.  

„Turvaliselt tänaval“ Egmont. 

„Ohutu jalgrattasõit“ Egmont. 

„Tänaval jalgrattaga“ Sinisukk, 2005. 

„Tänaval autoga“ Sinisukk, 2005. 

 

Ajalises kooskõlas võib õpetada 5. klassis eesti keelt kui teist keelt ja loodusõpetust. Eesti keeles 

õpitu (geograafiline asukoht; ilm) toetab analoogseid teemasid loodusõpetuses, võimaldades 

õpilastele avaramat ettekujutust õpitust.  

 

Tabel 2. Ajaline kooskõla 5. klassi loodusõpetusega 

Eesti keel kui teine keel 5. klass Loodusõpetus 5. klass 

Eesti 
Eesti geograafiline asukoht  
 
 
Ilm  

Kodukoht Eesti 
Eesti asend Euroopas, piirid, suurus, naaberriigid. 
 
Eesti ilmastik 
Ilm, ilmavaatlus ja -ennustamine  
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3.1.2. Ajaline kooskõla vene ja eesti kirjandusega 

 

5. klassis oleks otstarbekas ajalises kooskõlas käsitleda eesti keelt kui teist keelt ja kirjanduse 

(vene õppekeelega koolile) ainekavas olevaid eesti kirjanduse teoseid. Kuna tähelepanu on 

keskendunud suures osas just vene kirjanduse käsitlemisele, on õpilastel kasulik juba põhikoolis 

saada eelteadmisi eesti kirjandusest, mida eesti keele kui teise keele õpikud vaid vähesel määral 

sisaldavad. Kirjanduse kohustusliku kirjanduse nimekirjas olevat J. Rannapi jutustust 

„Koolikärbes“ täiendab soovituslike teoste nimistust „Agu Sihvka annab aru“. Humoristlike, 

kooliolusid kajastavate jutustuste ajalises kooskõlas käsitlemisel tekib õpilastel võimalus 

analoogiate ja paralleelide nägemiseks tänapäeva koolieluga. 

 

Kui jutustuse käsitlemisel piirdutakse ainult katkendiga, peaks õpetaja selle sisust ülevaate 

andma või laskma teha mõnel õpilasel referaadi vormis ettekande. Vajadusel võib õpetaja teksti 

õpilaste jaoks kohandada. Et arendada kõiki osaoskusi, võib kasutada järgmisi 

kommunikatiivseid ülesandetüüpe: kuuldu ja loetu põhjal ülesande sooritamine (nt küsimustele 

vastamine), rollimäng, järjestusülesanded (sõnade järjestamine lauseks, lausete/lõikude 

järjestamine tekstiks jne), etteütluse kirjutamine, ümberjutustus. 

 

Tabel 3. Ajaline kooskõla 5. klassi kirjandusega 
Eesti keel kui teine keel 5. klass Kirjandus 5. klass 

Vaba aeg 
Lugemiseelistused 
 
Jaan Rannap „Agu Sihvka annab aru“ („Kuidas me 
täitsime sotsioloogilist ankeeti“ vm) 

 
 
 
Раннап Я. Муха Рамзес 
 

 

3.1.3. Ajaline kooskõla teiste keeltega 

 

Ajalist kooskõla erinevate keeltega võib rakendada luuletuste või teosekatkete käsitlemisel (nt 

eesti autorid kirjanduse ainekavas), võrreldes omavahel originaali ja tõlget. 

 

3.1.4. Ajaline kooskõla ühiskonnaõpetusega 

 

Ajalises kooskõlas on võimalik õpetada ka eesti keelt teise keelena ja ühiskonnaõpetust 9. 

klassis. Ühiskonnaõpetus aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks 

ühiskonnaliikmeks, eesti keel kui teine keel valmistab õpilast ette iseseisvaks toimimiseks Eesti 
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ühiskonnas keeleoskuse ja kultuuriteadlikkuse aspektist. Ühiskonnaõpetuse kui aine käsitlus on 

tihedalt seotud igapäevaeluga, eesti keel kui teine keel Eesti ainese käsitlemisega. Kuna 

ühiskonnaõpetuseski on olulisel kohal aktiivõppe meetodid, annab see hea võimaluse neid kaht 

ainet lõimida.  

 

Eesti keele kui teise keele ja ühiskonnaõpetuse õpetaja peaksid kooskõlastama oma õppe-

tegevuse, käsitledes lõimingukeskmena näiteks teemat Reklaam üheaegselt kumbki oma aine 

perspektiivist. Lõpptulemusena paranevad nii õpilaste teadmised tarbijahariduse vallas kui ka 

eesti keele oskus.  

 

Et teemat õpilaste jaoks paeluvaks muuta, võiks ühiskonnaõpetuse tunnis saadud teadmisi 

reklaami liikidest eesti keele tunnis näitlikustada. Näiteks võib lasta õpilastel otsida reklaame 

eestikeelsest trükimeediast, telekanalitest, Internetist; neid võrrelda ja analüüsida ning tutvustada 

oma töö tulemusi klassile.  

 

Tabel 4. Ajaline kooskõla 9. klassi ühiskonnaõpetusega 

Eesti keel kui teine keel 9. klass Ühiskonnaõpetus 9. klass 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö 
 
Meedia ja reklaam  

 
Ühiskond ja sotsiaalsed suhted  
 
Infoühiskond 
(Reklaam, selle funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 
sotsiaalreklaam, kommertsreklaam) 

 

Soovituslik kirjandus õpetajale: 

K. Kask. (2005). „Meediaõpetus“. AS Bit. 

K. Ugur. (2004). „Meediaõpetus põhikoolis. Tugimaterjale õpetajale“. Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

 

3.2. Ainetevahelise lõimingu võimalusi läbivate teemade ja üldpädevuste põhjal 

 

Metateemaks on läbivad teemad, mida käsitletakse läbi erinevate ainete. Eesti keele kui teise 

keele õppesisu aitab saavutada vastava läbiva teema õpetamisega taotletavaid õpiväljundeid. 

Arendatakse ka üldpädevusi. 
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Tabel 5. Lõiming läbiva teemaga „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ 
 

Klass 

 

Teemad 

 

Õpiväljundid 

6. klass Ametid ja töökohad 
 
 
Lõiming ühiskonnaõpetusega 
Teema: Majandus 

Õpib tundma erinevaid elukutseid ja töid 
 
Omab teadmisi elukutsete seostest inimeste individuaalsete 
eelduste ja huvidega  
Arendatakse sotsiaalset pädevust 

9. klass  Edasiõppimine 
 
 
 
 
Lõiming ühiskonnaõpetusega 
Teema: Majandus 

Tunneb huvi oma võimalike tulevaste tegevusvaldkondade 
vastu 
 
Mõistab oma eeldusi ja võimalusi soovide teostamiseks 
 
Analüüsib teavet edasiõppimisvõimalustest 
 
Kasutab võimalust saada karjäärinõustamist 
Arendatakse enesemääratluspädevust, õpipädevust 

 

6. klassis võiks tundides kasutada piltide põhjal jutustamist, 9. klassis referaate või PowerPointi 

esitlusi, samuti sobivaid tekste. Õpilased seovad saadud teabe oma isiksuseomadustega ning 

teevad järeldusi. 

 

Tabel 6. Lõiming läbiva teemaga „Teabekeskkond“ 
 

Klass 
 

Teemad 
 

Õpiväljundid 
9. klass Virtuaalne suhtlemine 

 
Lõiming ühiskonnaõpetusega 
Teema: Infoühiskond 
 
Lõiming kirjandusega 
Teema: Информационная 
среда, технология и 
инновативность. 

Mõistab vahetu ning vahendatu sarnasusi ja erinevusi 
 
Valib sobiva suhtlusregistri ja sidekanali vastavalt 
olukorrale ja vajadusele 
 
 
 
 
Arendatakse sotsiaalset pädevust 

9. klass Meedia ja reklaam 
 
 
Lõiming ühiskonnaõpetusega 
Teema: Meedia ja teave 

Omab teadmisi meedia rollidest ühiskonnas, sh 
majanduselus 
 
Oskab kasutada meediat praktilise teabe allikana 
 
Omandab oskuse leitud teavet üha enam kasutada ka 
isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides)  
 
Arendatakse sotsiaalset pädevust 

 

Õpilastele tuleks tutvustada netiketti – Internetis käitumise etiketti, juhtides tähelepanu ka 

Internetis valitsevatele ohtudele. Reklaamiteema võib siduda põhikoolijärgseid 

edasiõppimisvõimalusi pakkuvate haridusasutuste reklaamidega, analüüsida ning võrrelda neid. 

 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit (vt www.eestikeelteisekeelena.ee) on Integratsiooni 

Sihtasutuse toetusel välja andnud teabekeskkonda laialdaselt hõlmava õppematerjali „Video ja 
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TV keeleõppe toetajana I, II“ (autorid E. Peterson, D. Joassoone), milles antakse ülevaade 

eestikeelsetest videomaterjalidest, telesaadetest ja televisioonist veebikeskkonnas. Koostatud 

töölehed on abiks eesti keele, kirjanduse ning kultuuriloo õpetamisel. 

 

Tabel 7. Lõiming läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 
 

Klass 
 

Teemad 
 

Õpiväljundid 
6. klass 
 
Lõiming kirjandusega 
Teema: Окружающая среда и 
полноценное развитие 
общества 

Käitumine koduümbruses 
ja looduses 

On kujundamas arusaama loodusest 
kui terviksüsteemist, looduskeskkonna 
haprusest  
 
 
Arendatakse väärtuspädevust 

8. klass 
 
Lõiming kirjandusega 
Teema: Окружающая среда и 
полноценное развитие 
общества 
 
Lõiming bioloogiaga 
Teema: Ökoloogia ja 
keskkonnakaitse 

Keskkonnasäästlikkus Oskab eakohaselt arutleda 
keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha 
kui ka üleilmsel tasandil 
 
Õpib kasutama loodussäästlikku 
arengut toetavaid tegutsemisviise 
 
Õpib hindama ja vajadusel muutma 
oma tarbimisvalikuid  
 
Arendatakse väärtuspädevust 

 

Tundides või kasutada sobivaid videoklippe, töötada teemakohaste tekstidega, lasta õpilastel 

koostada referaate. 

 

Eesti keele kui teise keele tundide rikastamiseks on palju muidki võimalusi. Eesti Ajalehtede 

Liidu koduleheküljelt (www.eall.ee) leiab teavet pikemaajalisest projektist, mille eesmärgiks on 

aktiviseerida ajalehtede kasutamist koolitunnis ning mille raames antakse välja õppeotstarbelisi 

Ajalehelehti erinevatel teemadel. Ajalehelehed sobivad kasutamiseks eesti keele kui teise keele 

tundides, kuna neis käsitletakse õppekava temaatikat. Ka T. Kikerpill ja L. Kingisepp (2000) on 

tõdenud, et ajalehed kui keeleõppematerjal annavad peale keeleoskuse muudki kasulikku infot, 

süvendab lugemisharjumust ning pakub ühiskonnaelu jälgimise kogemust.  
 

 

3.3. Teemakeskne ehk multidistsiplinaarne lõiming. 

Näiteid temaatilistest tervikutest ainetevahelises lõimingus 
 

3.3.1. Metateema „Kultuuriline identiteet“ 

 

Teemakeskse lõimingu puhul kooskõlastatakse mitu erinevat õppeainet ajaliselt ühe keskse 

teema ehk metateema ümber, kusjuures iga õppeaine käsitleb teemat oma vaatenurgast. 



Eesti keel kui teine keel 
 

 

Metateemaks on läbiv teema „Kultuuriline identiteet“, mis aitab kaasa õpilase kujunemisele 

kultuuriteadlikuks inimeseks. Omandatakse teadmisi kultuuride kujunemise ja vastastikku 

rikastavate mõjutuste kohta. 9. klassis on õppesisu kaudu seostatud eesti keel kui teine keel, 

ühiskonnaõpetus, kunst ja muusika. Õpetajad leiavad ühiselt käsitletavad teemad. Teemakeskse 

lõimingu näide pakub õpilastele võimalusi süvendada teadmisi teistest kultuuridest, õpetab neid 

mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust. 

 

Metateema omab kokkupuudet üldpädevustest sotsiaalse pädevusega (ära tunda kultuurilisi 

eripärasid ning järgida üldtunnustatud käitumisreegleid) ning esteetilise pädevusega (ära tunda ja 

väärtustada Eesti, Euroopa, maailma ja Eesti rahvusvähemuste muusika, kunsti, kujutava ja 

audiovisuaalse kunsti kõige olulisemaid tähtteoseid). 

 

Tabel 8. Käsitletavad teemad ja alateemad ainetes 
Eesti keel kui teine 
keel 

 
Ühiskonnaõpetus 

 
Kunst  

 
Muusika 

Riigid ja nende kultuur  
 
 
Alateema: 
Kultuuriline eripära 

Ühiskonna sotsiaalne 
struktuur  
 
Alateema:  
Mitmekultuuriline 
ühiskond; mitmekesisus, 
sallivus 

Erinevate kultuuride 
pildiline maailm 
 
Alateema: 
Eesti ja maailma 
kultuuripärandi 
olulisemad teosed 

Muusika kuulamine ja 
muusikaajalugu 
 
Alateema: 
Eesti pärimusmuusika, 
Eesti ning teiste maade 
muusikapärand 

 

Aineid siduvaks kulmineeruvaks tegevuseks võiks olla väliskunsti näituse, teatrietenduse või 

kontserdikülastus. Näiteks võiks viia õpilased Uganda vokaalansambli kontserdile kuulama 

Aafrika muusikat või juudi traditsionaalse muusika ansambli kontserdile, mis oleks õpilaste 

jaoks kahtlemata uus kogemus. Õpilased õpiksid väärtustama seotust nii oma kui muude rahvaste 

kultuuriga, inimloomingut üldse. Materiaalseks väljundiks võiks olla kirjand kontserdimuljetest 

või referaat kuulatud ansambli tegevuse kohta. 

 

Õpetamise ühised eesmärgid:  

- kujundada õpilastes arusaama kultuurilisest mitmekesisusest (sotsiaalainete valdkonna 

eesmärkidest); 

- õpilane mõistab eesti ja teiste kultuuride erinevusi, mõtteviiside mitmekesisust ning 

väärtustab neid (eesti keele kui teise keele eesmärkidest);  

- õpilane väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi ning hinnangute suhtelisust 

kunstides, erinevates kultuurides, erinevatel aegadel (kunstivaldkonna eesmärkidest). 
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Tabel 9. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine eesti keeles 
 

Soovitavad õpitulemused 
 

Õppetegevused 
 

Hindamine 
Mõistab kõike olulist endale 
tuttaval teemal 

Adapteerimata ilukirjanduslike ja 
meediatekstide lugemine 

Lünktekst;  
küsimustele vastamine 
 

Oskab kirjeldada kogemusi, 
sündmusi, lühidalt põhjendada ja 
selgitada oma seisukohti ja 
plaane 

Suuliste ja kirjalike hinnangute 
andmine 

 

Oskab koostada lihtsat teksti 
tuttaval teemal  

Teksti kirjutamine Lühikirjand 

On omandanud esmased 
teadmised Eesti kultuuriloost 

Info otsimine Internetist; 
referaadi koostamine 

Referaat 

Teab maailma tähtsamate riikide 
kultuurilist eripära 

Jutustamine Jutustamine 

 

Lõputööks eesti keeles võiks olla suuline ettekanne maailma suuremate riikide (õpilase valikul) 

mõningatest kultuurilistest eripäradest. 

 

3.3.2. Metateema „Tervis ja ohutus“ 

 

Metateemaks võib olla 8. klassis läbiv teema „Tervis ja ohutus“. Kõik, mis võib tekitada kahju, 

ohustab meie turvalisust, seetõttu on vajalik tõsta õpilaste teadlikkust enda turvalisuse tagamisel 

ning kujundada hoiakuid, mis väärtustavad tervislikkust ja ohutust. Ohutuse teema lõimimine 

toimub eelkõige probleemõppe ja interaktiivõppe ühendamise kaudu, aluseks ohutust väärtustav 

mõtteviis ja tööviisiks loovõpe.  

 

Õppesisu kaudu on seostatud eesti keel kui teine keel, inimeseõpetus, geograafia ja bioloogia. 

Käesolev teemakeskse lõimingu näide võimaldab õpilastel arendada eelkõige väärtuspädevust ja 

suhtlemispädevust. 

 

Metateema omab kokkupuudet valdkondlikest võtmepädevustest tervise ja kehakultuuri 

pädevusega, mille eesmärkideks on: 

- suutlikkus mõista kehalise aktiivsuse tähtsust tervislikus eluviisis ning väärtustada seda 

oma elustiili osana; 

- hinnata oma kehalise vormisoleku taset ja kujundada turvalisi vabaaja liikumisharrastusi; 

- arendada välja salliv suhtumine kaaslastesse; 

- ning sotsiaalse pädevusega: 

- tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, 

nendega kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist. 
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Tabel 10. Käsitletavad teemad ja alateemad ainetes 
Eesti keel kui teine keel Inimeseõpetus Geograafia Bioloogia 

Kodu ja lähiümbrus 
Alateema: 
Turvalisus 
 
Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö 
Alateema: 
Hädaolukorrad 

Kriis, selle olemus; 
käitumine 
kriisiolukorras 
 
Vigastuste vältimine 
 
Uimastid; sõltuvus 
 
Esmaabi põhimõtted; 
käitumine 
ohuolukordades 

Ilm ja kliima. 
Alateema: 
Kliimat kujundavad 
tegurid 

Mikroorganismide 
mitmekesisus 
Alateema: 
Viirustega nakatumine, 
peiteaeg 
 
Seente mitmekesisus 
Alateema: 
Söödavad ja mürgised 
seened 
 
Inimeste nakatumine 
seenhaigustesse ja 
selle vältimine 

 

Aineid siduvaks kulmineeruvaks tegevuseks võiks olla plakatikonkurss „Ohutus on oluline“ 

(rühmatööna), mis süvendaks õpilaste teadlikkust nii enda kui ka oma kaaslaste turvalisuse 

tagamisel erinevates olukordades. 

 

Õpetamise ühised eesmärgid on võetud põhikooli õppekava III kooliastme üldpädevustest: 

väärtuspädevuse osas: 

- seisavad vastu mitmetele keskseid norme rikkuvatele eksimustele;  

suhtlemispädevuse osas: 

- hindavad enda käitumise tagajärgi enesele ning teistele inimestele ka keerukamates 

situatsioonides;  

- teavad ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; 

- kehtestavad end viisil, mis ei kahjusta enda ega teiste huve; 

ettevõtlikkuspädevuse osas: 

- hindavad oma tegevuse edukust eesmärgist lähtuvalt ning oskavad seda analüüsides muuta 

järgmistel kordadel oma tegutsemist. 
 

Tabel 11. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine eesti keeles 
 

Soovitavad õpitulemused 
 

Õppetegevused 
 

Hindamine 
Oskab loetust olulist leida  Küsimuste esitamine ja vastamine  
Oskab teksti kokkuvõtlikult 
jutustada 

Jutustamine  

Oskab kuuldu ja loetu üle 
arutleda  

Arutlus, rollimäng Rollimäng 

On omandanud uusi teadmisi ja 
pädevusi 

Valikvastustega testi täitmine Valikvastustega test 

Oskab kirjutada loovtööd  Loovtöö kirjutamine Luuletus/jutuke 
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Lõputööks eesti keeles võiks Internetikeskkonnas koostada voldiku teemal „Turvalisus 

igapäevaelus“ (paaristöö) või lühinäidendi kirjutamine ja esitamine (rühmatöö). 

 

3.3.3. Metateema Minevik 

Metateema Minevik võimaldab 7. klassis õppesisu kaudu seostada eesti keelt kui teist keelt, 

ajalugu ja kunstiõpetust, et käsitleda keskajast pärinevaid Eesti vaatamisväärsusi võimalikult 

erinevast aspektist. 

 

Tabel 12. Käsitletavad teemad ja alateemad ainetes  
Eesti keel kui teine keel Ajalugu Kunstiõpetus 

 
Eesti vaatamisväärsused 
 
Alateema: 
Lossid, mõisad, linnused, 
kultuuriloolised paigad 
 

 
Eesti keskajal 
Alateema: 
Eluolu muinasaja lõpus, 
muinasmaakonnad, 
muistne vabadusvõitlus ja 
ristiusustamine 

 
Kunstiloo kesksed jooned ning 
olulised tunnused 
 
Õppetegevus: muuseumide 
külastamine 

 

Aineid siduvaks tegevuseks võiks olla õppekäik Haapsalu piiskopilinnusesse, Rakvere linnusesse 

või Narva Hermanni linnusesse, kus vahetu kokkupuude minevikuga ning giidi selgitused 

aitavad püstitatud eesmärke saavutada. 

Antud teema õpetamise ühised eesmärgid on võetud valdkonnapädevustest: 

- mõistab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

- omandab vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist; 

- väärtustab loovust, kultuuritraditsioone ja maailmakultuuri mitmekesisust. 

 

Tabel 12. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine eesti keeles 

 

Soovitavad õpitulemused 

 

Õppetegevused 

 

Hindamine 

Oskab loetust/kuuldust olulist leida 
ning saadud teavet kasutada 

Lünktekst Lünktekst 

Oskab kirjeldada kogetut/nähtut Rollimäng Rollimäng 
Oskab leida infot internetist ettekande 
tarbeks 

Suuline ettekanne Suuline ettekanne 

Lõputööks võiks olla fotode (slaidiprogrammina) või videote esitlus õppekäigust (paaristöö koos 

kultuurilooliste selgitustega). 
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4.4. Projekt kui ainetevahelise lõimingu ja kultuurikeskkonnaga suhestumise näide 

 

Põhikooliõpilastele mõeldud projekt oli suunatud eestikeelse aineõppe toetuseks ning vältas 

kogu õppeaasta. Projekti rahastas Integratsiooni Sihtasutus. Eesti keel kui teine keel oli lõimitud 

järgmiste ainetega: eesti kirjandus, ajalugu, kunstiõpetus, loodusõpetus, geograafia ja kehaline 

kasvatus. Ainetevaheline lõiming leidis aset läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, 

„Kultuuriline identiteet“, „Tervis ja ohutus“ põhjal.  

 

Projekti käigus saavutati järgmised üldeesmärgid:  

- õpilased õppisid tundma eesti kirjanduse lätteid; 

- tekkis huvi tutvuda iseseisvalt eesti kirjanduse teostega; 

- õpilased kujundasid oma ajaloopilti, tärkas huvi Eesti mineviku vastu; 

- arenes õpilaste vaatlusoskus, kujundiline mõtlemine, kujutlusvõime; 

- süvenes oskus vaadelda loodusobjekte ja looduses käituda; 

- kujunes vastutustundlikum suhtumine oma elukeskkonda. 

 

Projekt andis õpilasele võimaluse osaleda eestikeelsetel ”koolipäevadel”, mis leidsid aset Eesti 

erinevate maakondade muuseumides, loomaparkides, rahvusparkides, kultuuriloolistes paikades 

jm. Igal ”koolipäeval” toimus kolm ”ainetundi” kolmes erinevas paigas. 

 

Ajalootunnid viidi läbi Põlva talurahvamuuseumis, Eesti raudteemuuseumis, Haapsalu 

piiskopilinnuses, Rakvere linnuses, Olustvere mõisas, Tartu mänguasjamuuseumis, Türi 

ringhäälingumuuseumis; eesti kirjandus – Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis, O. Lutsu 

Palamuse kihelkonnakool-muuseumis; kunst – Iloni imedemaal Haapsalus, Laiuse 

õlemuuseumis; loodusõpetus – Raja miniloomade talus, Soomaa rahvuspargis (rabamatk); 

geograafia – Suurel Munamäel; kehaline kasvatus – Eesti spordimuuseumis, Põlva 

talurahvamuuseumis (orienteerumismäng muuseumi territooriumil).  

 

Projekti väljundiks olid fotovõistlus, omaloominguvõistlus ja joonistusvõistlus. Kõigi projekti 

tegevuste võtmesõnadeks olid Eesti kultuuriloo objektid, loodusväärtused, ajaloosündmused, 

kultuuritraditsioonid, eesti kirjandus. 

 

Eesti keele kui teise keele ja ühiskonnaõpetuse, aga ka Eesti ajaloo vahelist lõimingut sobib 

iseloomustama projekt, mille eesmärgiks on õpilaste kodanikuteadlikkuse ja sallivuse 

süvendamine. Projektis osalevad eesti ja vene õppekeelega kooli III astme õpilased. Eesmärgi 
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teostamiseks laiendatakse õpilaste teadmisi Eesti ühiskonnast ja selle toimimisest: õpilased 

saavad ettekujutuse Eesti Kaitseväest, piirivalve ja tolli tööst, Euroopa Liidu välispiirist Narvas. 

Projekt oma tegevustega (õppekäigud, muuseumitunnid, teatrikülastused, ühised viktoriinid, 

plakativõistlused jms) lähendab mitte-eestlastest noori oma ajaloomõistmises eestlastele, 

süvendab neis Eesti suhtes positiivset enesemääratlust. Eesti õppekeelega noortes laienevad ja 

kinnistuvad aga koolitundides saadud teadmised. Tekib teistmoodi suhtumine Eesti 

kodakondsusesse ja kodanikuks olemisse. Koostöövõime, sallivus ja omaalgatus on märksõnad, 

mis iseloomustavad nii kodanikuühiskonda kui ka eesti ja vene õppekeelega õpilaste ühist 

loometegevust mainitud projektis. 

Järgmiseks näiteks on kahepoolne Comeniuse projekt Hollandiga (vt www.veneg.parnu.ee), mis 

rajaneb mõlema rahva legendidele. Aineteüleseks lõimingutsentriks on folkloor, täpsemalt 

legendid. Legendid tõlgitakse õpilaste poolt algul vene, siis inglise keelde, kuna projekti lõpp-

produktina on kavandatud välja anda ühine legendikogumik. Eesti keele kui teise keele oskus 

lubab legendide sisu mõista, võõrkeeleoskus aitab saavutada taotletavaid tulemusi – ladusat 

tõlget inglise keelde. Kohtudes Antwerpenis ja Pärnus on projektis osaleval 40 noorel kavas osa 

legende instseneerida. Töökeeleks on inglise keel. Ekskursioonidel olles jutustatakse üksteisele 

oma maa legende. Omavahel lõimitakse sel viisil keeled, kirjandus ja kultuur oma 

mitmekesisuses.  

 

Lõpetuseks võib öelda, et eesti keele kui teise keele lõiming erinevate õppeainetega ja õppimist 

toetava õpikeskkonna loomine aitavad kaasa suhtluspädevuse omandamise kõrval õpilaste 

maailmapildi, enesehinnangu ning väärtuskäitumise arengule. Õpikeskkond peaks pakkuma 

võimalusi õppida tähendusrikkas ja elulähedases keskkonnas, suunates õpilasi omandatud oskusi 

reaalses kontekstis kasutama. Terviklikud õppetegevused ning aineõpetajate vaheline koostöö on 

sealjuures edu võtmeks. 
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