
Kirjandus 
 

Kirjandusõpetuse lõiminguid põhikoolis 
Andrus Org 

 

 
„Kirjandusõpetus on kultuuri oluline osa, kus vastutus viib vabadusele” 

Arne Merilai 

 

Moodused, kuidas kujundada õppetegevus ja selle tulemused tervikuks, peab läbi mõtlema iga 

aineõpetaja. Mõistagi eeldab see oma aine põhjalikku tundmist, koostööd õpetuse eesmärkide 

püstitamisel ja õppesituatsioonide loomisel ning eri ainetele ühiste probleemide ja mõistestiku 

määratlemist. Lõiminguvõimalused on paljuski seotud õpetaja kompetentsusega, kuid sõltuvad 

ka tahtest otsida loovaid koostöövõimalusi nii ainekavade kui ka konkreetse kooli tasandil, 

toetamaks õppekavas toodud pädevuste saavutamist ja läbivate teemade käsitlemist. Kirjanduse 

ainesiseste ja -väliste lõiminguvõimaluste potentsiaal põhikooli teises ja kolmandas astmes on 

mõistagi tohutu, mistõttu tuleb teha optimaalseid ja väärtuslikke valikuid. 

 

 

1. Sisemise lõimingu loomise võimalusi 

 
Kirjandusõpetus tegeleb loomuldasa sisemise lõimingu loomise võimalustega, s.t õpilase isiksuse 

kujundamisega. Ilukirjanduslikele tekstidele tuginedes arendab kirjandus õpilase lugejaoskusi, 

kujundlikku mõtlemist ja verbaalseid loomevõimeid. Kirjandusõpetus kui kunstiaine ei taotle 

põhikooli osas suure hulga informatsiooni meeldejätmist ega ka kirjandusteoreetiliste mõistete, 

s.o metakeele sügavuti mõistmist, vaid kujundab väärtkirjanduse ja rahvaluule tõlgendamise ning 

analüüsi kaudu õpilase esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid, rikastab tundemaailma, aitab leida 

oma identiteeti ning luua ainuomast maailmapilti. See tegeleb ühtaegu nii kõlbeliste 

toimimisviiside analüüsiga (ratsionaalsed taotlused), kuid on samas orienteeritud ka tunnetele 

(kognitiivsed taotlused), eeldades ennekõike vahetut aktiivset osalust. Vaid aktiivne ja 

eesmärgistatud õppimine, mis jätab ruumi avatud loovale tegevusele, aitab kujundada 

integratiivset mõtlemis- ja arutlemisoskust. Sisemise lõimingu puhul on oluline käsitletava 

teemaga isikliku või elulise seose loomine, laiemalt võttes aga õpilasekeskse lähenemise 

eelistamine traditsioonilisele ainekesksusele. Samas ei tohiks õppesisu lõimimine jääda vaid 
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õpilase enese ülesandeks, sest see on kindlasti ebapiisav ja juhuslik, vaid õpetaja roll on suunata 

õpilasi erinevaid teemasid ja probleeme seostama, võrdlema ja sünteesima. 

Sisemise lõimingu loomise võimalused sõltuvad suuresti nii õppemeetoditest kui ka 

õpitehnikatest. Lõimingulise teadmise loomisele aitavad jõudsasti kaasa mitmed üldisemad 

õpetamispõhimõtted. Näiteks tervikupõhimõtte eesmärgiks on see, et õpilane tajuks tervikut 

(süsteemsust ja järjepidevust) tegevustes ja ka nende tulemustes, millega ta õppes kokku puutub; 

aktiivsuspõhimõtte eesmärgiks on anda õpilastele ülesandeid, mis eeldavad aktiivset materjali 

kallal töötamist; kogemuspõhimõtte eesmärgiks on luua tegevusi ja olukordi, kus õpilased ise 

suurel määral kogemusi omandavad; funktsionaalsuspõhimõtte eesmärgiks on selgitada 

õpilastele, milleks õpitut saab kasutada ja kuidas õpitu sobib tervikusse. Kirjanduse õpetamisel 

võiks õpetaja neid põhimõtteid arvestada. Pakutavatele teadmistele tuleb luua taust ja süsteem, 

leida neile eesmärk ja funktsioon ning aktiivne rakendus (aktiiv- ja probleemõpe). 

 

Sisemise lõimingu loomist toetab ka erinevate informatsiooni vastuvõtuvõimaluste, s.o 

kuulamise, vaatamise, läbiarutamise ja rakendamise kompleksne kasutamine – sel viisil õppides 

on reflektsioon tulemuslikem. Kui õpilane kasutab õpitut uutes seostes või olukordades, 

kujundab omapoolse suhtumise teemasse või probleemi, täiustab või muudab oma seniseid 

arusaamu, leiab neile alternatiive, võrdleb enda teadmisi, mõtteid ja kogemusi teiste õppijate 

omadega, siis näitabki see sisemise lõimingu olemasolu. 

 

Sisemise lõimingu kujunemisele aitab kaasa individuaalne lähenemine (individuaalõpe). Siin 

võib õpetaja läbi viia küsimus-vastus-vormis vestlusi, selgitamaks, mida, kuidas ja kui palju 

õpilane on õpitavast mõistnud. Vahetu suhtlus, mille käigus õpetaja tegeleb õpilase suunamise ja 

juhendamisega, viib õpitu reflekteerimiseni. Individuaalset lähenemist nõuab näiteks 

valmistumine olümpiaadideks, etlus- ja esseekonkurssideks või ka õpilaste uurimistööde ja 

projektülesannete juhendamine. 

 

Sisemise lõimingu saavutamise võtteks kirjandustundides on kõikvõimalike narratiivide loomine 

ehk lugude jutustamine, mis mõneti vastandub aine abstraktsele mõistelisele käsitlusele. 

Narratiivi võib käsitleda vahendina, mille abil inimesed esitavad ja struktureerivad maailma, 

vahendavad ja produtseerivad teadmisi. Siit tulenevalt võib narratiivõpet käsitleda kui viisi, 

kuidas sobitada uut teadmist olemasolevaga. Kirjanduse õpetamise kontekstis tähendab 

narratiivsus laiemas mõttes ainesiseste seoste ja õpetusliku järjepidevuse loomist (s.o vertikaalne 

lõiming), kitsamalt aga lugude jutustamise meetodit, mis integreerib inimlikult huvipakkuvad 

sündmused ja teadmised terviklikuks (s.o narratiivne lõiming). Lugude kaudu õpetamine on 
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kahtlemata huvitav ja haarav nii õpetajale kui ka õpilasele, paljudel juhtudel on see asendamatu. 

Jutustamine on õppemeetod, mis ei paku teadmiste valmispaketti, vaid võimaldab õpilase 

tunnetel, probleemidel ja küsimustel esile tulla. Ühtlasi on jutustus ka tuleviku mõistmise ja 

toimetuleku abivahend. Õpilane vajab eeskätt lugusid, mis kasvataksid teda vaimselt ja 

hingeliselt. Lood kirjandusteoste tegelastest pakuvad „teist“ vaatepunkti või „võõrast“ kogemust, 

millest lähtuvalt võib kõrvutada iseennast mõne tegelasega, ent võrrelda ka kirjanduslikku ja 

päriselu – tunda on vaja mõlemaid, nii kujutluste kui ka reaalset maailma. Kujutlusi on vaja 

selleks, et laps hakkaks mõistma iseennast, teisi ja kogu ümbritsevat. Just muinasjutt, olles elu 

suur õpperaamat ja seetõttu justkui otsetee laste mõttemaailma, on tõhus narratiivne abivahend 

eri vanuses laste õpetamiseks. Lapsed mõistavad põhjuse-tagajärje seoseid ja sündmuste arengut 

peamiselt kujutlusvõime ja pildilise mõtlemise abil. Lugude kuulamine haarab kaasa nii 

kujutlusvõime, tunded kui ka intellekti, mistõttu lapsestki saab omamoodi kaasjutustaja. 

Muinasjuttudes on paradoksaalsel kombel olemas kõik see, mis reaalsuseski. Seepärast annavad 

muinasjutud, nagu paljud teisedki narratiivid igale inimesele vihjeid argieluks. Narratiivide 

mõistmise alus on inimese kujutlusvõime, võime mõista kuuldut ka tunnete tasandil. Teema 

kohta vaata lähemalt Pertti Luumi, Jutustamine – taasavastatud traditsioon. Haridus 2003, nr 4, 

lk 19-21. 
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2. Ainesisene (vertikaalne) lõiming 

 
Kirjanduse õpetamisel tuleb arvestada nii aine struktuuri, õppesisu ea- ja jõukohasust, 

teemakäsitluse ja meetodite sobivust kui ka õpilaste võimeid, vajadusi ja huvisid, nende seniseid 

teadmisi ja kogemusi. Õppesisu on lõimitud viisil, kus õppeteemade ja -tegevuste vahel tekib 

ühtaegu nii sidusus kui ka järgnevus. Sealjuures osutub tarvilikuks kirjandusega suhtlemise 

põhivõtteid ja -oskusi klassist klassi süvendavalt ja kinnistavalt korrata viisil, kus eakohasemaks 

ja mitmekülgsemaks muutuvad nii tekstid, millega kirjandustundides tegeletakse, kui ka 

meetodid ja tegevused, mis tekstide analüüsi, tõlgendamist ja mõistmist võimaldavad ning 

toetavad. Seega liigutakse õppeprotsessi käigus teatud korduste kaudu lihtsamalt keerulisemale, 

üksikult üldisemale, tuntult tundmatule, juhuslikumalt terviklikumale. Printsiibiks on ühtaegu nii 

teadmiste kumuleerumine kui ka kordav-süvendav teemakäsitlus. Vertikaalne lõiming tähendab 

õppeprotsessi kirjeldamist klassiti, aitamaks aineõpetajal oma tegevust paremini kavandada ja 

teadvustada. 

 

Põhikooli II ja III astme kirjanduse ainekava esitab viis õppevaldkonda: lugemine, jutustamine, 

teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine, esitamine, omalooming. Eelkõige peetakse oluliseks 

pakkuda õpilastele mitmekülgse tekstivaliku kaudu erinevaid lugemis- ja analüüsikogemusi ning 

tagada seega igakülgne lugejaoskuste areng. Eraldi pööratakse tähelepanu teose mõistmist 

toetavate oskuste arendamisele, teose kui terviku mõistmisele ja kujundliku keele 

tundmaõppimisele. Interpreteerimis- ja sünteesivõime arendamiseks kuuluvad vältimatute 

osistena kirjandusõpetusse ka tekstide esitamine ja omalooming õpilase loodud eriliigiliste 

tekstide tähenduses. 

 

Järgnevas tabelis on esitatud vertikaalse lõimingu näide kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse 

mõistmise õpetamise kohta. Tabelist nähtub klasside lõikes aineõpetuslik astmelisus, mis 

tähendab nii teatud õppeteemade või -tegevuste kordamist, nende täiendamist ja seostamist kui 

ka uue keerukama materjaliosa lisandumist. Antud tabel on vaid üks näide põhikooli 

kirjandusõpetuse vertikaalsest lõimingust. Terviklikuma pildi kirjandusest kui õppeainest saab 

konstrueerida ka teiste õppesisu alaosade lõimingulise kirjeldamise kaudu. 
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Tabel 1. Vertikaalne lõimingu näide kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmise õpetamise 

kohta 
Õppesisu: kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse 

mõistmine 
5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 

Kõne- ja lausekujundite äratundmine ja kasutamine 
epiteet 
võrdlus 
metafoor 
isikustamine 
kordus 
retooriline küsimus 
retooriline hüüatus 
ellips 
inversioon 

 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Sümbolite seletamine  + + + + 
Valmi mõistukõnest arusaamine +     
Tegelaskõne varjatud tähenduse mõistmine. Allegooria ja 
allteksti mõistmine  

 + +  + 

Koomilise leidmine tekstist. Sõna-, karakteri- ja situatsiooni-
koomika 

+   + + 

Riimide leidmine ja loomine + +    
Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine + +    
Algriimi leidmine rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma 
tekstis 

+     

Mõttekorduste leidmine regilaulust    +  
Luuleteksti tõlgendamine + + + + + 
Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine   +   
Rahvalaulu elementide leidmine autoriluulest    +  
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine  + + +  
Mõistatuse kui sõnalise peitepildi äraarvamine ja loomine   +   
Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes   + +  
Teose stiililise eripära kirjeldamine    +  
Autori keelekasutuse omapära leidmine     + 
Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine  + + + + 

 

Kirjanduse õpetamine põhikoolis toimub teatud sisulis-temaatiliste sõlmpunktide ehk 

kontsentrite raames, mis osutavad kirjanduse funktsioonidele ja tähtsusele. Need sõlmpunktid 

võib kokku võtta järgmiselt: 

- kirjandus kui lugemisoskuse ja -harjumuse kujundaja, identiteedi ja ainuomase 

maailmapildi looja; 

- kirjandus kui rahvuskultuuri oluline osa, aga ka erinevate kultuuride, ideede ja 

ideoloogiate tutvustaja; 

- kirjandus kui rikkaliku kujundiloome ja keelekasutusega sõnakunst, suulise ja kirjaliku 

väljendusoskuse eeskuju; 

- kirjandus kui esteetiliste ja eetiliste väärtushoiakute kujundaja, mõtte-ja tundemaailma 

arendaja; 

- kirjandus kui temaatikalt ja probleemiseadelt avaraid võimalusi kätkev sõnaloome, 

erinevaid tõlgendusvõimalusi pakkuv kunstiliik; 
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- kirjandus kui loovvõimete arendaja, loomingulise eneseväljenduse võimaldaja nii suulises 

kui ka kirjalikus vormis; 

- rahvaluule kui pärimuslik kirjandusloome, kirjanduse aluspõhi nii võttestiku, motiivistiku 

kui ka temaatika kaudu. 
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3. Ainevaldkondlik lõiming 

 
Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Eesti keele õpe algab 1. 

klassist, kirjandus on iseseisev õppeaine alates 5. klassist. Ainevaldkonna õppeained loovad 

tingimused õpilaste keelepädevuse, kommunikatiivsete oskuste ja kirjandushuvi kujunemiseks, 

toetavad nende esteetilist, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 

 

Keele- ja kirjandusõpetust seob tekstikeskne lähenemisviis ja keeleliste osaoskuste arendamine. 

Kirjandusõpetus taotleb küll eeskätt õpilaste kirjandushuvi ja lugejavõimete kujunemist ning 

kõlbelis-emotsionaalset arengut kirjandusteoste lugemise ja mõtestamise toel, kuid 

kirjandustundides vaadeldakse ka ilukirjanduskeele eripära ning arendatakse õpilaste suulist ja 

kirjalikku väljendusoskust. Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialuseks on lai käsitus 

tekstidest, mis hõlmab nii suulisi kui ka kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste ning pildilise, 

graafilise ja teiste tekstiliikide kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes 

omandatakse ka teiste õppeainete õppimiseks vajalike kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja 

kirjutamisstrateegiaid, misläbi kujuneb soov ja oskus oma mõtteid väljendada. 

 

Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja õigekeelsusõpetuse kaudu. 

Eesti keele ja kirjanduse õppimise protsessis omandab õpilane keelelise suhtluse oskused ja 

vilumused, õpib oma mõtteid ja tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima ning kogutud 

teavet üldistama. Kirjanduse lugemine ja käsitlemine tundides avardab õpilase kultuuri- ja 

elukogemust, rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi, lugejavõimete ja isiksuse arengut. 

 

Kirjandusõpetust on soovitatav lõimida teksti- ja keeleõpetusega, eeskätt poeetika kui kujundliku 

mõtte ja väljenduse käsitlemisel. Just poeetika aspektid pakuvad parima ühisosa keeleõpetusega, 

sest mistahes sisuline juurdepääs kujundikeelele, ilukirjanduslikule keelekasutusele – kunstilisele 

kirjasõnale – avaneb eeskätt keele ja suhtluse olemuse tundmise kaudu. Samas ei ole 

ilukirjanduslikkus keeleõpetusest mehaaniliselt tuletatav, vastupidigi: paljutki keeles saab 

seletada alles poeetilise funktsiooniga. Esmatasandi lõiming toimub kõigis klassides eesti 

õigekeele igal tasandil suulise ja kirjaliku eneseväljenduse kaudu. 

 

Ainevaldkonna õppeained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest eesti keele ja 

kirjanduse tundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning 

suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad 
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kirjandustekstide lugemisel oma sõnavara ja avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi 

tekste (sh arvamus, referaat, lühiuurimus), kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

õpivad koostama ja vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad 

kasutama eri liiki sõnaraamatuid ja käsiraamatuid. Aga toetus teiste valdkonnapädevuste 

saavutamisele on ka konkreetsemat laadi. 

 

Tabel 2. Eesti keele ja kirjanduse ainekava kokkupuutepunkte II kooliastme õppesisu ja -

tegevuste osas 
 
ÕPPESISU KIRJANDUSE AK-s 

 
ÕPPESISU EESTI KEELE AK-s 

 
LÕIMINGU 
ASPEKTE 

Lugemine 
Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks 
valmistumine, keskendunud lugemine. 
Lugemistehnika arendamine, häälega ja 
hääleta lugemine, pauside, tempo ja 
intonatsiooni jälgimine. Eesmärgistatud 
ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja 
lugemisoskuse hindamine.  

Teksti vastuvõtt 
Eesmärgistatud lugemine, lugemist 
hõlbustavad võtted. Tarbe- ja õppetekstide 
mõtestatud lugemine. 

 
Lugemis-
oskuse 
arendamine 

Lugemine 
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. 
 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud 
kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, 
kuuldule hinnangu andmine. Kuuldu 
konspekteerimine. 

 
Kuulamis-
oskuse 
arendamine 

Jutustamine 
Tekstilähedane sündmustest jutustamine 
kavapunktide järgi. Tekstilähedane 
jutustamine märksõnade toel. Ahel-
jutustamine. 

Tekstiloome 
Ümberjutustamine: tekstilähedane, 
kokkuvõtlik, valikuline. 

 
Ümber-
jutustamine 

Jutustamine 
Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, 
karikatuur, koomiks) põhjal. 

Teksti vastuvõtt 
Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, 
graafik) põhjal lihtsamate järelduste 
tegemine, seoste leidmine. Karikatuur.  
Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende 
usaldusväärsus. Teksti loomine pildi- ja 
näitmaterjali põhjal. 

 
Foto, 
karikatuuri jt 
pilttekstide 
tõlgendamine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Küsimuste koostamine: mälu- ehk 
faktiküsimused, fantaasiaküsimused. 
Küsimustele vastamine tsitaadiga 
(tekstilõigu või fraasiga), teksti abil oma 
sõnadega, peast. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. 

 
Küsimustele 
vastamine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Arutlemine mõne teoses käsitletud teema 
üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. Esitatud väidete tõestamine 
oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. 
Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma 
mõtete, tundmuste, lugemismuljete 
sõnastamine. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Suuline arvamusavaldus ja vestlus 
etteantud teema piires, vastulausele 
reageerimine, seisukohast loobumine. 
Arvamuse avaldamine, põhjendamine 
paaris- või rühmatöö käigus, kõnejärg. 
Kaaslase täiendamine, parandamine. 
Klassivestlus, diskussioon. Arutlemine. 

 
Arvamuse 
avaldamine. 
Arutlemine, 
vestlus, 
diskussioon 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Probleemi olemus. Teose probleemistik. 
Tegelaste probleemi leidmine ja 
sõnastamine. 

Tekstiloome 
Probleemide nägemine vaadeldavas 
nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine.  

 
Probleemi 
käsitlemine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Tundmatute sõnade tähenduse otsimine 
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, 
oma sõnavara rikastamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine. 
Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest 
(nii raamatu- kui ka veebivariandist).  

 
Sõnavara 
rikastamine 

Omalooming 
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja 
iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. 
Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, 
looduse, tunnete kirjeldamine. Autori 
suhtumine kirjeldatavasse ja selle 
väljendamine. 

Tekstiloome 
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja 
iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse 
ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. 
Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. Autori 
suhtumine kirjeldatavasse ja selle 
väljendamine. 

 
Kirjeldamine 

Omalooming 
Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-
põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus 
lausestus. Otsekõne jutustuses. 
Minavormis jutustamine.  

Tekstiloome 
Jutustamine. Oma elamustest ja 
juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. 
Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik 
järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 
Otsekõne jutustuses. Minavormis 
jutustamine.  

 
Jutustamine 

 

 

Tabel 3. Eesti keele ja kirjanduse ainekava kokkupuutepunkte III kooliastme õppesisu ja -

tegevuste osas 
 
ÕPPESISU KIRJANDUSE  
AK-s 

 
ÕPPESISU EESTI KEELE AK-s 

 
LÕIMINGU 
ASPEKTE

Jutustamine 
Tutvumine elektroonilise meedia 
(raadio, televisioon, internet) 
erinevate jutustamisviisidega. 

Teksti vastuvõtt 
Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. 
Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid. 
Tele- ja raadiosaated. Kriitiline lugemine. Avalik ja 
varjatud mõjutamine. Peamised keelelised 
mõjutamisvõtted, demagoogia. Meediaeetika kesksed 
põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle 
piirangud.  

 
Meedia 
olemus 

Teksti tõlgendamine, analüüs 
ja mõistmine 
Teksti kesksete mõtete 
leidmine. Teose teema ja 
peamõtte sõnastamine. 
Kokkuvõtte kirjutamine. 
Konspekti koostamine.  

Kirjalik ja suuline suhtlus 
Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste 
küsimuste esitamine.  
 
Teksti vastuvõtt 
Kõne kuulamine, märkmete tegemine. 
Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine. 
Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, 
tekstist kokkuvõtte tegemine.  

 
Tekstist 
kokkuvõtte 
tegemine, 
konspekti 
koostamine 

Esitamine 
Teost tutvustava ettekande 
koostamine ja esitamine.  

Tekstiloome 
Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. 
Kõne näitlikustamine. Ettekande koostamine ja 
esitamine. 

 
Ettekande 
koostamine ja 
esitamine. 
Kõne 
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ÕPPESISU KIRJANDUSE  
AK-s 

 
ÕPPESISU EESTI KEELE AK-s 

 
LÕIMINGU 
ASPEKTE 

Teksti tõlgendamine, analüüs 
ja mõistmine 
Kujundliku mõtlemise ja 
keelekasutuse mõistmine. Oma 
kujundliku väljendusoskuse 
hindamine ja arendamine. 

Tekstiloome 
Keelekujundite kasutamine tekstiloomel: konteksti 
sobivad ja sobimatud kujundid.   

 
Kujundliku 
keelekasutuse 
mõistmine 

Teksti tõlgendamine, analüüs 
ja mõistmine 
Probleemi olemuse-põhjuse-
tagajärje-lahenduse seoste üle 
arutlemine. Kirjandusteose 
probleemidest lähtuva arutluse 
kirjutamine. 

Teksti vastuvõtt 
Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine. 
 
Tekstiloome 
Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine: 
isikliku seisukoha kujundamine käsitletava probleemi 
kohta, selle põhjendamine. 

 
Probleemi 
käsitlemine 

Teksti tõlgendamine, analüüs 
ja mõistmine 
Piltluule kui piltkujundi 
tõlgendamine. Filmikunsti 
väljendusvahendid: pilt ja sõna, 
kaader filmis. 

Teksti vastuvõtt 
Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, 
joonis, skeem jm). Pilttekstide ja teabegraafika 
lugemine ja tõlgendamine.  

 
Pildiliste 
(visuaalsete) 
tekstide 
tõlgendamine 

Teksti tõlgendamine, analüüs 
ja mõistmine 
Tundmatute sõnade tähenduse 
otsimine sõnaraamatust või 
teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, 
keelealased veebiallikad. Sõnaraamatute kasutamine 
sõnade tähenduse ja stiilivärvingu leidmiseks.  

 
Sõnavara 
rikastamine 

Omalooming 
Omaloomingulised tööd (nt 
teemamapid või lühiuurimused) 
tänapäeva kultuurinähtuste ja 
kultuurilooliste isikute kohta. 

Teksti vastuvõtt 
Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja 
ülesehitus. Juhend ja uurimus. 

 
Uurimistöö 
koostamine 

Omalooming 
Kirjandusteose probleemidest 
lähtuva arutluse kirjutamine 

Tekstiloome 
Arutleva kirjandi kirjutamine. Arutlusteema leidmine ja 
sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. 
Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, järeldus. Teksti 
pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. 
Lõikude järjestamise põhimõtted ja võimalused. Teksti 
sidusus. 

 
Arutluse 
kirjutamine 

 

 

Tabel 4. Eesti keele ja kirjanduse ainekava kokkupuutepunkte II kooliastme õpitulemuste osas 
 

ÕPITULEMUSED KIRJANDUSE AK-s 
 

ÕPITULEMUSED EESTI KEELE AK-s 
 

LÕIMINGU 
ASPEKTE 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi. 
 
Vastab teksti põhjal koostatud 
küsimustele oma sõnadega või 
tekstinäitega. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning 
annab hinnanguid. 

 
Küsimuste 
koostamine, 
nendele 
vastamine 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Koostab teksti kohta sisukava, 
kasutades küsimusi, väiteid või 
märksõnu 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii 
suulises kui ka kirjalikus vormis. 
 
Teksti vastuvõtt 
Võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja 
arvamusi ning teeb lühikokkuvõtte. 

 
Sisukava või 
kokkuvõtte 
koostamine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Arutleb kirjandusliku tervikteksti või 
katkendi põhjal teksti teema, 
põhisündmuste, tegelaste, nende 
probleemide ja väärtushoiakute üle, 
avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 
oma elust. 

Tekstiloome 
 
Avaldab viisakalt ja olukohaselt oma arvamust 
ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti 
kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis 

 
 
Arutlemine, 
oma 
arvamuse 
avaldamine 

Lugemine 
On läbi lugenud vähemalt kaheksa 
eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse 
hulka kuuluvat tervikteost (raamatut). 

Teksti vastuvõtt 
Valib juhendamise toel oma lugemisvara. 

 
Lugemisvara 
valimine 

Jutustamine 
Jutustab mõttelt sidusa tervikliku 
ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, 
tuginedes kirjanduslikule tekstile, 
tõsielusündmusele või oma fantaasiale. 

Tekstiloome 
Jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja 
kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid 
korrektselt. 

 
Jutustamisos
kuse 
arendamine 

Esitamine 
Esitab peast luuletuse, lühikese proosa- 
või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, 
selgust ja tekstitäpsust. 

Tekstiloome 
Tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe. 
 
Esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab 
ning peab lühikese ettekande ja kõne). 

 
Esinemisosku
se 
arendamine 

Omalooming 
Kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi 
omaloomingulisi töid, sealhulgas 
kirjeldava ja jutustava teksti. 

Tekstiloome 
Jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja 
kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid 
korrektselt. 

 
Kirjeldava ja 
jutustava 
teksti loomine 

 

 

Tabel 5. Eesti keele ja kirjanduse ainekava kokkupuutepunkte III kooliastme õpitulemuste osas 
 
ÕPITULEMUSED KIRJANDUSE AK-
s 

 
ÕPITULEMUSED EESTI KEELE AK-s.  

 
LÕIMINGU 
ASPEKTE 

Kasutab vajaliku teabe hankimiseks 
eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid 
ja internetti. 

Kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab 
õigekeelsusabi veebiallikatest 

Teabeallikate 
kasutamine 

Lugemine 
On läbi lugenud vähemalt kaheksa 
eakohast ja erižanrilist väärtkirjanduse 
hulka kuuluvat tervikteost (raamatut). 

Teksti vastuvõtt 
Valib teadlikult oma lugemisvara. 

 
Lugemisvara 
valimine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- 
ja analüüsiküsimustele. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb 
kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid. 

Küsimustele 
vastamine, 
järelduste 
tegemine, 
hinnangute 
andmine 
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Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Arutleb kirjandusliku tervikteksti või 
katkendi põhjal teksti teema, 
põhisündmuste, tegelaste, nende 
probleemide ja väärtushoiakute üle, 
avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui 
ka oma elust. 
 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Oskab algatada, arendada, tõrjuda ja 
katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; 
väljendab oma seisukohti ja sõnastab 
vajadusel oma eriarvamuse; teeb 
ettepanekuid, esitab omapoolseid 
põhjendusi, annab vajadusel lisateavet. 
 
Teksti vastuvõtt 
Reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt 
kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb 
tekste omavahel, selgitab arusaamatuks 
jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab 
kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, 
loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning 
seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega. 
 
Tekstiloome 
Põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja 
olukohaselt oma arvamust ja seisukohta 
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 
suulises kui ka kirjalikus vormis. 

 
Suhtlemine 
tekstidega: 
tõlgendamine, 
analüüs, 
mõistmine. 
Arutlemisoskuse 
arendamine, oma 
arvamuse või 
seisukoha 
avaldamine ja 
põhjendamine. 
Vastuväidete või 
tõlgenduste 
esitamine. 
Toetumine nii 
tekstile kui ka 
enda kogemusele

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Tunneb ära ja kasutab enda loodud 
tekstides epiteete, metafoore, 
isikustamist, võrdlusi ja algriimi. 
 
Selgitab õpitud vanasõnade, 
kõnekäändude ja mõistatuste 
kujundlikkust ja tähendust. 

Teksti vastuvõtt 
Suudab teha järeldusi kasutatud 
keelevahenditest, märkab kujundlikkust. 

 
Kujundliku 
keelekasutuse 
mõistmine 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja 
mõistmine 
Otsib teavet tundmatute sõnade kohta, 
teeb endale selgeks nende 
tähenduse. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Leiab oma sõnavara rikastamiseks 
keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, 
kasutusviise ja mõistesuhteid. 

 
Sõnavara 
rikastamine 

Omalooming 
Kirjutab tervikliku sisu ja ladusa 
sõnastusega kirjeldava (tegelase 
iseloomustus või miljöö kirjeldus) või 
jutustava (muinasjutu või muistendi) 
teksti. 
 
Kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutluselementidega kirjandi, 
väljendades oma seisukohti alusteksti 
näidete ja oma arvamuse abil ning 
jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili 
sobivust, korrektset vormistust ja 
õigekirja. 

Tekstiloome  
Oskab ette valmistada, kirjutada ja suuliselt 
esitada eri tüüpi tekste (jutustav, kirjeldav, 
arutlev); vormistab tekstid korrektselt. 
 
 

 
Kirjeldava, 
jutustava ja 
arutleva teksti 
loomine. Teksti 
vormistamine, 
õigekirja 
järgimine 
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4. Lõiming teiste õppeainetega 

 
Kirjandusõpetus seostub paljude teemade, ideede ja mõistete kaudu peaaegu kõikide 

õppeainetega ja mitmete kirjanduse lähiümbruse aladega, nagu folkloor, teater, film, kujutav 

kunst, tants. 

 

 

4.1. Võõrkeeled 

 

Võõrkeelte grammatilise süsteemi tundmaõppimisel on kindlasti toeks eesti keele tundides 

omandatud keelemõisted. Võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist, ent ka vastupidi, 

võõrsõnad võivad tuttavad olla juba õpitud võõrkeele baasil. Väliskirjanduse autorite ja teostega 

tutvumine äratab loodetavasti huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate 

autorite teoste lugemine ja arutamine äratab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse 

originaalkeeles lugemise vastu. Erinevate tekstinäidete (nt luule-, proosa-, draamatekstid, 

stsenaariumid) lugemine nende originaalkeeles tutvustab keelekasutust konkreetses tekstis, kuid 

pakub ka tekstiüleseid teadmisi ja uusi kogemusi, sealhulgas stiilitunnetust, infot tekstiliigi ja 

autori tausta kohta, üldist emotsionaalset laengut. Võõrkeelte õppimisel on soovitav kasutada 

tekstiliike, mis on õpilastele tuttavad kirjandustundidest (nt vanasõna, kõnekäänd, mõistatus, 

novell, miniatuur, reisikiri, päevik). Kirjandus lõimub võõrkeelte õppega ka erinevate tekstide 

loomise, vastuvõtmise ja osaoskuste arengu ning mitmete ühiste õppemeetodite kaudu. Samuti 

ühendavad võõrkeelte ja kirjandusõpet mitmed läbivate teemadega seotud aspektid, nagu mina ja 

teised; huvid, harjumused ja vaba aeg; suhted koolikaaslaste ja sõpradega; suhted pereliikmetega, 

perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kultuuriline mitmekesisus, kultuurisündmused jms. 

 

 

4.2. Sotsiaalained 

 

Sotsiaalainete, s.o ajaloo, inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpet toetab kirjandus mitmel moel. 

Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetab maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja 

arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekstide valikul ja 

käsitlemisel peetakse silmas ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus, suhted kodus 

ja koolis, omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus, kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Just 

väärtushoiakute ja kõlblusküsimuste tasandil tekib kirjandusel oluline ühisosa 
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ühiskonnaõpetusega. Kirjandusteostele tuginedes võib arutleda ühiskonnareeglite üle (nt William 

Golding „Kärbeste jumal“) või kirjeldada mõne ajastu ühiskondlikku tausta (nt Charles Dickens 

„Oliver Twisti seiklused“). Kirjandusõpetuses ja sotsiaalainetes arendatakse suulise ja kirjaliku 

suhtluse oskusi, arutlusoskust, info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi, samuti 

õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute ja ajaloosündmuste nimetuste 

õigekirja. Metoodilisteks ühisvõteteks on kindlasti rollimäng ja sotsiodraama. 

 

Kirjandus- ja ajalootekste ühendab alates 5. klassist narratiivsus – lugude jutustamine, kus 

inimlikult huvipakkuvad sündmused on ühendatud üheks terviklikuks looks. Selliste lugude – 

kas fiktsionaalsete (kirjandus) või faktuaalsete (ajalugu) – lugemise ja jutustamisega, ent ka 

analüüsi ja tõlgendamisega mõlemad õppeained tegelevadki. Ajalugu on lõimitud põhikooli 

kirjandusõpetusse muistendite (sh vägilas- ja ajaloolised muistendid) teema kaudu, ent ka 

ajaloolistes jutustustes ja romaanides, kus tähtis on minevikulise olustiku, sündmuste ja isikute 

kujutamine. Mõistagi võib ilukirjandusteos ajaloolise ainestikuga ümber käia võrdlemisi vabalt, 

siiski püüab realismi vaimus tembitud ajalooline teos võimalikult tõepäraselt ja usutavalt 

minevikku reprodutseerida, lisades tegelastele juurde psühholoogiat või tihendades 

sündmustikku dramaatiliseks-huvitavaks. Eesti aja- ja kultuurilugu aitavad põhikooli kolmandas 

astmes tutvustada kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta koostatud omaloomingulised 

tööd (nt lühiuurimused, teemamapid). Kirjanduslikud ekskursioonid on alati seotud ka 

kodulooga: sõites Eestis võib tutvuda kodumaa aja- või kultuurilooliselt tähtsate paikadega. 

 

Ajaloolisel kirjandusel on sageli ka rahvustunnet õhutav roll, näiteks Eduard Bornhöhe „Tasuja“ 

ja „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad“, Mait Metsanurga „Ümera jõel“, Enn 

Kippeli „Meelis“ ja Albert Kivikase „Nimed marmortahvlil“, mis taaselustavad pöördeliste 

aegade Eesti ajalugu. Keskaegse Tallinna olustikku annavad edasi Gert Helbemäe „Raekooli 

õpilane“, Jaan Krossi „Mardileib“ ja Dagmar Normeti „Lõvi ja lohe“. Lähiajalugu kirjeldavad 

olustikule ja rahvakultuurile keskendudes Tiia Toometi raamatud „Vana aja lood“ ja „Kodused 

asjad“. 

 

 

4.3. Kunstiained 

 

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kunsti ja kirjanduse ühiseks 

jooneks on tutvumine erinevate rahvaste kultuuriga ning loomingu väärtustamine, samuti 

loovvõimete, mõtte- ja tundemaailma arendamise kaudu oma identiteedi ja isikupärase 
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maailmapildi loomise toetamine. Kirjandusteose analüüs soodustab arusaamist kunstilisest 

kujundist kui kunstiainete üldmõistest ja mistahes kunstiteosest kui kunstiliste kujundite 

süsteemist, mis kannab teatavat autoripositsiooni ja sõnumit. Kirjandusteoste illustratsioonide 

analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja väljendusvahendite mõistmist. Nii nagu portree 

joonistamisel on oluline tabada isiku olemuslikke jooni, nii peab ka kirjandusteoseid lugedes 

märkama tegelase välimust (nt näojooned, miimika, kehakuju, žestid, liigutused, riietus, värvid) 

ja sisemust (mõtted, tunded, soovid, käitumine) kujundavaid detaile. Loetud proosateose põhjal 

võib portreteerida tegelasi, joonistada tegelassuhete või tegevuspaikade kaardi, draamatekstide 

puhul võib joonistada lavastseeni kujundust ja tegelaste kostüüme. Kirjandust ja kunsti 

ühendavaks tegevuseks on kindlasti luuletuste illustreerimine või arvutil kujundamine, aga ka 

luuletustest inspireeritud maalimine. Raamatutele võib valmistada ka eksliibriseid või 

reklaamplakateid. 

 

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika 

emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja seostest ajastu 

kunstisuundumustega. Tihedam seos kirjanduse ja muusika vahel ilmneb rahvalauludes, kus 

võrdselt olulised on nii tekst, meloodia kui ka esitus – neile aspektidele tähelepane pöörates 

väärtustatakse pärimuskultuuri ja keelt. Kirjandus kohtub muusikaga ka laulusõnades: tohutul 

hulgal on viisistatud ja erinevates stiilides interpreteeritud eesti luuletajate tekste (nt Juhan Liiv, 

Gustav Suits, Ernst Enno, Ellen Niit, Hando Runnel, Paul-Eerik Rummo, Leelo Tungal, Ott 

Arder, Contra), mille kuulamine kirjandustundides on oluline nii tõlgendusampluaa rikastamise 

kui ka tunnimeeleolu kujundamise seisukohalt. Teatavat muusikalist tunnetust eeldab mitmete 

kõlaga seotud keelenähtuste tundmaõppimine, nagu välde, rõhk ja kõnetakt, samuti värsimõõt, 

alg- ja lõppriim, häälikuline instrumentatsioon. Trohheust võib õpetada kui marsirütmi, daktüli 

võib aga võrrelda valsiga. 

 

Õpetaja soovitusel on õpilasel võimalik lugemislektüüriks valida ajaloolis-biograafilisi teoseid 

kuulsate kunstnike, heliloojate, muusikute ja lauljate elust. Sellised ilukirjanduslikku laadi teosed 

võivad üsna tihti olla eksitavad faktide osas, kuid võivad tekitada huvi kunsti ja muusika, ent ka 

lugemise vastu. Kirjandus ja muusika lõimuvad ka juhul, kui muusikateose aluseks on 

kirjandusteos (vt lähemalt muusika artiklist). Soovitav on külastada muuseume ja kontserte, 

vaadata filme ja teatrietendusi (sõnalavastusi, oopereid, muusikale). 
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4.4. Loodusained 

 

Loodusainete õppetekstide ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti funktsionaalset 

lugemisoskust ja tekstitööd. Muuhulgas on oluline, et õpitaks õigesti kirjutama kohanimesid ning 

loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi. Loodus leiab rohkelt kasutamist lastele mõeldud ilu- 

ja aimekirjanduses. Loodusalaste tekstide lugemine aitab kaasa looduse tundmaõppimisele ja 

väärtustamisele. Loodusalaseid aimeraamatuid on lastele kirjutanud Gerard Durrell („Minu pere 

ja muud loomad“), August Mälk („Jutte lindudest“), Harri Jõgisalu („Nõiutud allikas“, „Kärp“, 

„Metsapaharet“), Jaan Rannap („Viimane valgesulg“), Fred Jüssi („Eesti linde ja loomi“), Rein 

Saluri („Ühed loomad kõik“), Viktor Masing („Sinasõprus tammega“, „Sa vaata vaid“) jt. 

Lastele on kirjutatud terve rida antropomorfiseeritud loomtegelastega kunstmuinasjutte, näiteks 

Rudyard Kipling „Džungliraamat“, Kenneth Grahame „Pajud tuules“, Hugh Lofting „Doktor 

Dolittle“, Richard Roht „Jutte loomadest“ jt. Looduskirjeldusi kohtab paljudes klassikalistes 

kirjandusteostes, näiteks maastiku kirjeldused A. H. Tammsaare „Kõrboja peremehes“ või soo 

kirjeldus J. Liivi „Varjus“. Loodus on olnud ka eesti lasteluule üks populaarseid teemasid (K. E. 

Sööt, E. Enno, J. Oro, H. Mänd, E. Niit, J. Kaplinski, O. Arder, H. Runnel, V. Luik jt). Mitmetes 

lasteraamatutes käsitletakse keskkonnatemaatikat, näiteks Eno Raua „Naksitrallid“, Aino 

Perviku „Kunksmoor“, Edgar Valteri „Pokuraamat“. 

 

Fauna ja floora, maade ja paikade tundmine võib omakorda aidata kaasa loodust kirjeldavate 

kirjandusteoste mõistmisele, aga ka loodusteemalistest luuletustest ja rahvaluuletekstidest 

arusaamisele. Paljud folkloorsed müüdid ja muistendid seletavad maailma, loodusnähtuste, 

taimede ja loomade teket. Inimlike käitumisjoontega loomtegelastele toetub loomamuinasjutu ja 

valmi allegooria. Rahvaluule esitab loodust inimese sõbrana või abilisena, meeleolude loojana, 

koduse ja turvalise paigana; last võrreldakse kitsetalle, põrsakese, marjakese, oakese, pohlaõiega 

jne. Loodusmotiivid on sageli keelelise kujundlikkuse aluseks, näiteks onomatopoeetilistes 

sõnades (tiu-tiu), personifikatsioonides (loodus ärkab kevadel, päike irvitab), metafoorides 

(nutune ilm, udu valged purjed, merekurk, õunapuuvalgus) ja võrdlustes (sooned nagu jõed, 

päike paistis judinal ohkamisi). 

 

Loodust on ilukirjandusteostes kujutatud paljudel eri viisidel. Romantilise looduskujutuse puhul, 

kus tuleb esile esteetilis-idealistlik suhe, kirjeldatakse looduse ilu ja maalilisust, näidatakse 

loodust elamuste pakkujana (reisikiri, reisiblogid), tunnete või meeleolude peegeldajana 

(romantiline romaan), teadmiste allikana (valgustuskirjandus), tsivilisatsiooni vastandpoolena 

(robinsonaad), eraldumiskoha või pelgupaigana (poeem, pastoraal), stiihilise, salapärase või 
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metsiku paigana (eksootilised seiklusromaanid), aga ka kujundirepertuaari allikana (lüürika). 

Realistlik looduskujutus rõhutab pragmaatilist ja ratsionaalset suhet loodusega, näidates seda 

inimtegevuse keskkonnana (realistlik romaan) või ühiskondlike protsesside taustana 

(naturalistlik romaan). Kolonialistlik vaatepunkt näitab loodust inimesele allutatuna, ressursside 

ja varade allikana või ka partneri või vastasena (robinsonaad). Loodust on teostes kujutatud ka 

fantastilisel viisil, tuues esile looduse kui imelise või üleloomuliku nähtuse (muinasjutt, 

õuduskirjandus) või kui võõra ja tundmatu koosluse (ulmekirjandus). Looduse kujutamine võib 

olla ka kultuuriloolise suunitlusega, näiteks rahvapärimusliku looduskogemuse vahendamine 

(looduspärimus, rahvajutud), loodusteadmiste edasiandmine (vanasõna, mõistatus, muistend, ka 

aimeraamatud), kodumaa ja kodukandi looduse, eestimaiste loodusnähtuste kirjeldamine (nt soo, 

metsa, mere jm kirjeldused ilukirjandusteostes). Isiklikult tähtsate looduspaikade ja -koosluste 

kirjeldamist kohtab autobiograafiates, memuaarides, ent ka loodus- ja armastusluules. 

Loomulikult tuleb meeles pidada, et ilukirjanduses kujutatav ei pruugi olla alati väga täpselt 

kooskõlas teadusliku teadmisega, seepärast tuleb juturaamatutes kirja pandu suhtes olla ka 

kriitiline. Kirjandustunde võib võimaluse korral läbi viia ka looduses (pargis, metsas, 

botaanikaaias jm; taoline õuesõpe võib pakkuda inspiratsiooni loodusteemaliste luuletuste või 

juttude kirjutamiseks. Teema kohta vaata lähemalt „Eesti lastekirjanduse sõnastik“. Eesti 

Lastekirjanduse Teabekeskus. Tallinn 2006, lk 111. 

 

 

4.5. Matemaatika ja füüsika 

 

Matemaatika ja füüsika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja 

kirjanduse tundides arendatav funktsionaalne lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine 

toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse omandamist. Matemaatikaga haakub kindlasti 

kujundluuletuste kirjutamine. Mitmed eesti lastekirjanikud on omandanud matemaatika või 

füüsika eriala, näiteks Boris Kabur, kelle lastenäidendites „Rops“ ja „Rops aitab kõiki“ 

tähtsustatakse matemaatika õppimist ning selle viimist praktikasse, või Jaan Rannap, kelle teoses 

„Agu Sihvka annab aru“ on hulgaliselt osutusi reaal- ja loodusainetele. Põnevalt võib analüüsida 

mõnes ulmekirjandusteoses kujutatud maailma, mille füüsikalised reeglid ja seadused erinevad 

meie empiirilisest reaalsusest. Nii näiteks võivad aja ja ruumi mõisted olla füüsika ja teadusliku 

fantastika seisukohalt totaalselt erinevad. Mitmete loodusnähtuste, näiteks lume või jää tekkimist 

ja sulamist seletatakse füüsikaliselt, kuid samas on huvitav vaadelda, kuidas on neid nähtusi 

kujutatud ilukirjanduses, näiteks luuletustes. Teaduslikult seletatava maailma kõrvale võib julgelt 

asetada pärimusliku või müütilise maailma, mis paelub oma lugude ja uskumustega. 
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4.6. Tehnoloogiaained 

 

Tehnoloogiaainete ja kirjandusõppe ühisosa on seotud peamiselt loomingulise 

eneseväljendusega. Loomingulise tegevuse käigus arendatakse innovaatilist ja isikupärast 

mõtlemist ning praktilisi oskusi (nt raamatute või nende kaante meisterdamine ja renoveerimine, 

klassi kokaraamatu koostamine). Tööalaseid käitumis-ja väärtushoiakuid aitavad kujundada ka 

paljud lastekirjandusteosed, kus esile tõuseb tööga seotud motiivistik, näiteks mitmetes Jüri 

Parijõe juttudes, Viivi Luige Leopoldi-lugudes, Leelo Tungla ja Harri Jõgisalu raamatutes. 

 

 

4.7. Kehaline kasvatus 

 

Kehaline kasvatus ja kirjandus kohtuvad paljudes laste- ja noorteraamatutes, kus tegelased 

peavad tähtsaks sportimist (nt Richard Janno „Vutimehed“ ja „Kassisaba poisid“, Jaan Rannapi 

„Agu Sihvka annab aru“, Janno Põldma „Džuudopoisid“, Mihkel Tiksi „Korvpalliromaan“). 

Huvilistele võib õpetaja soovitada lugeda kuulsate sportlaste (auto)biograafiaid ja memuaare (nt 

Gerd Kanter ja Raul Rebane „Gerd Kanter: 15 sammu võiduni“) või aimekirjanduslikke 

olümpiaraamatuid. Kirjanduse ja eesti keele tunnid, kus kirjutatakse sporditeemalisi luuletusi, 

jutte, dialooge, arutlevaid kirjandeid, reportaaže või koostatakse viktoriini- ja intervjuuküsimusi, 

spordiürituste plakateid ja reklaamtekste, aitavad populariseerida sportlikke harrastusi ja 

tervislikke eluviise. Linnaruumis võib võimalusel korraldada kirjanduslikke 

orienteerumismänge, kus on ühendatud füüsiline liikumine ja kirjanduslikud teadmised. 

 

 

4.8. Lõiming mõistete tasandil 

 

Lõiming teiste õppeainetega ilmneb ka mõistete tasandil. Järgnev tabel annab ülevaate 

mõningatest ühistest ainealastest ja õppemetoodilistest mõistetest, mis ühendavad kirjandust 

teiste õppeainetega. 
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Tabel 6. Ainealased ja õppemetoodilised mõisted, mis ühendavad kirjandust teiste õppeainetega 

Kirjanduslik mõiste või 
õppetegevus 

Õppeaine või 
valdkond 

Lõimingu aspekt 

Folkloor ja pärimus ajalugu, kunst Muinasajalugu ja -kultuur. Vanarahvakultuur. 
Kombed ja tavad. Rahvakunst. 

Rahvalaul ja autorilaul. Tekst, 
meloodia, esitus 

muusika, füüsika Rahvalaul ja autorilaul. Laulu komponendid:  
tekst, meloodia, esitus.  

Rahvalaul: regivärss eesti keel, ajalugu Sõnavara, vanad keelevormid. Silp ja rõhk 
eesti keeles. Regilaulude temaatika. 

Poploor 
 

eesti keel, kunst Visuaalne kujund. Grafiti. 

Murdekirjandus eesti keel,  
geograafia 

Kirjakeel ja murded. Murderühmad, murrete 
põhijooned. Murdealade geograafiline 
paiknemine. 

Klassikaline kirjandus, 
klassitsism 

ajalugu, kunst Antiikkultuur ja -kunst. Klassitsismiajastu (17. 
sajand). 

Romantism, realism kunst Kirjandus- ja kunstivoolud:  
nende tunnused ja esindajad. 

Reisikiri, robinsonaad 
 

geograafia, 
ühiskonnaõpetus 

Reisikirja teabe- ja kunstiväärtus. Erinevad 
ühiskonnakorraldused. Tsivilisatsioon ja 
loodus. 

Utoopia, antiutoopia 
 

ühiskonnaõpetus Ühiskonnamudelid. Ühiskonnakorraldus. 

Looduskirjandus,  
looduskirjeldus 

loodusõpetus, 
bioloogia 

Looduse kujutamine ja kirjeldamine eri tüüpi 
tekstides (ilu- ja aimekirjanduses). 

Ajalooline romaan ajalugu Ajalooline sündmus, ajalooline isik.  
Fakt ja fiktsioon. 

Illustratsioon, foto,  
karikatuur, koomiks 

kunst Illustratsioon, foto, karikatuur ja koomiks kui 
kunstilise teksti liigid. 

Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika. 

kunst, muusika, 
teater, film 

Koomika esinemisviisid eri kunstiliikides. 

Ekraniseering, film 
 

kunst, muusika, 
võõrkeeled 

Kirjandusteose põhjal filmi valmimine. 
Muusikaline kujundis. Vestlusteema „Film“ 
võõrkeeleõpetuses. 

Dramatiseering, teater kunst, muusika, 
võõrkeeled 

Kirjandusteose põhjal lavastuse valmimine. 
Muusikaline ja lava kujundus. Vestlusteema 
„Teater“ võõrkeeleõpetuses. 

Kujundlik ehk poeetiline 
keelekasutus, kunstiline 
kujund 

eesti keel,  
kunst, film, teater 

Kujundlik ja sõnasõnaline keelekasutus. 
Kujund kujutavas kunstis, filmis, teatris. 

Kompositsioon 
 

kunst, muusika Kunstiteose kompositsioonielemendid. 

Looming, autor, teos, lugeja 
 

kunst, muusika, 
film, teater 

Looming, autor, teos, vastuvõtja. 

Jutustava või kirjeldava teksti 
koostamine 

eesti keel, ajalugu, 
loodusõpetus, 
kunst 

Jutustava ja kirjeldava teksti olemus,  
sisu-ja väljendusplaan. 

Arutleva teksti koostamine 
 

eesti keel, ajalugu Arutleva teksti kirjutamine ja vormistamine. 

Konspekti koostamine 
 

eesti keel, ajalugu, 
geograafia jt 

Konspekti koostamine. 

Ettekande, tutvustuse, 
referaadi koostamine 

eesti keel, ajalugu, 
geograafia jt 

Ettekande, tutvustuse või referaadi 
koostamine ja esitamine. 

Lühiuurimuse koostamine geograafia, ajalugu, 
bioloogia, muusika 
jt 

Lühiuurimuse koostamine. 

Luule- või proosateksti 
esitamine 

võõrkeeled Luule- või proosateksti esitamine: paus, 
tempo, intonatsioon. 
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Vastavalt klassi ja õppija huvile võib kirjanduses lugeda ilukirjandusteoseid, mis käsitlevad 

konkreetselt teiste õppeainete temaatikat. Nii võivad konkreetsed teosed, näiteks muusika-, 

spordi- või looduskallakuga klassis, loomulikult erineda. 

 

Et õpilane oskaks, tahaks ja suudaks ühe õppeaine tundides saadud teadmisi ja oskusi teise aine 

tundi üle kanda, tuleb seosed nähtavaks teha, s.t neile tähelepanu juhtida. Lõimuvate teemade 

õpetamiseks ei pea ilmtingimata eeldama ajalist kooskõla. Sageli on ajaloolise konteksti 

tundmine kirjandusteose mõistmise eelduseks, mõnel juhul jälle laiendab kirjandusteose 

lugemine ajaloopilti, muutes selle värvikamaks. Järgnev tabel, mis kajastab kirjandusteostest 

lähtuvat temaatilist lõimingut, ühendab teose ajaloolise-geograafilise kontekstiga, mille 

tundmine aitab kaasa teose mõistmisele. 

 

Tabel 7. Kirjandusteostest lähtuv temaatiline lõiming 
Kirjandusteos Teema Lõiming ajalooga 

A.Dumas „Kolm musketäri“ Riigipeade roll ajaloos. 
Seikluslikkus ja ajaloolisus. 

Absolutismiajastu Euroopas 
Prantsusmaa näitel 

J.F.Cooper „Hirvekütt“ Erinevate kultuuride kokkupõrge. 
Kolonialistlik mõtteviis. 

Ameerika indiaanlaste ajalugu ja 
kultuur; kolonialism 

E.M.Remarque 
„Läänerindel muutuseta“ 

Sõda inimsaatuste määrajana. Esimene maailmasõda 

L.Koidula luule Eesti kujutamine kirjanduses. 
Isamaa-armastus. 

Rahvuslik ärkamisaeg 

E.Bornhöhe „Tasuja“ Võitlus isikliku õnne ja vabaduse 
eest. 

Jüriöö ülestõus 

M.Metsanurk „Ümera jõel“ Võitlus vabaduse eest Muistne vabadusvõitlus; Ümera 
lahing 

J.Liiv „Vari“ Mõisnike ja talupoegade huvide 
vastuolu. Koolihariduse andmine. 

Baltisaksa mõisaühiskond 19. 
sajandi keskel; haridusolud; 
pärisorjus; kolonialism Eestis 

E.Vilde „Mahtra sõda“ Mõisnike ja talupoegade huvide 
vastuolu. Pärisorjus. Talupoegade 
mäss. 

Mõisa- ja taluühiskond; Mahtra 
sõda. 

A.Kivikas „Nimed 
marmortahvlil“ 

Koolipoisid Vabadussõjas. Vabadussõda 
Eesti Vabariigi loomine 

J.Kruusvall „Vaikuse 
vallamaja“ 

Metsavendlus. Inimlikkuse ja 
aususe küsimus. 

Läbilõige aastaist 1944-1949; 
metsavendlus; küüditamine 

 

Ainetevaheline lõiming võib lähtuda ka aineteülestest metateemadest, mille puhul mitu erinevat 

õppeainet käsitlevad kooskõlastatult ühte keskset õppeteemat. Järgnevalt on esitatud metateema 

„Teater” lõiminguvõimalused õppeaineti. 
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Tabel 8. Metateema „Teater“ lõiminguvõimalused õppeaineti 

 
METATEEMA 

 
ÕPPEAINE  

 
TEEMA / MÕISTE 

 Kirjandus Komöödia, tragöödia, draama tunnused. Dramaatika mõisted: 
monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik. Intriigi olemus. 
Kirjandusteose dramatiseering. Näidendi (dialoogi) kirjutamine ja 
esitamine. Näidendi analüüs ja tõlgendamine. Lavastus. Lavastuse 
analüüs ja tõlgendamine. Teatriarvustuse kirjutamine. 

 
TEATER 

Kunst Teatrikunst. Teatrikunstniku töö. Lavakujundus: dekoratsioonid, 
rekvisiidid, butafooria, kostüümid, grimm, mask. Valguskujundus. 
Teatriplakati kujundamine. 

 Muusika Lavastuse muusikaline kujundus: heliefektid, mürad, laul, 
musitseerimine, helisalvestused. Muusika- ja tantsuteater, 
lavamuusika. 

 Käsitöö, 
tehnoloogia-
õpetus 

Dekoratsioonide meisterdamine. Kostüümide kavandamine ja 
valmistamine. 

 Ühiskonna-
õpetus 

Teater kui institutsioon. Teatri roll ühiskonnas ja kultuuris. Eesti 
teatrid. Näitleja ja lavastaja amet. Kuulsaid näitlejaid ja lavastajaid. 

 Ajalugu Eesti teatri ajalugu. Rahvusliku teatri sünd. Kutselise teatri sünd. 
 

Tunduvalt nõudlikum temaatilise lõimingu näide, mis seetõttu sobivam ehk gümnaasiumi-

astmele, kuid kohandatav ka põhikooli klassidele, arendab metateemat „Film“. 

 

Tabel 9. Metateema „Film“ temaatilise lõimingu näide 
 

METATEEMA 
 

ÕPPEAINE  
 

TEEMA / MÕISTE 
 Kirjandus Filmi ja kirjanduse vahelised suhted. Stsenaariumi loomine. Režii. 

Ekraniseering. Kirjanduslik ja režiistsenaarium. Kirjanduslik kujund 
ja filmi kujundikeel. Poeetikavõtete kasutamisest filmis ja 
kirjanduses. Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs. 
Filmiretsensioon. Eesti kirjanduse ainetel valminud filmid. 

 
 
 

FILM 

Kunst Filmi loominguline meeskond ja valmimiskäik. Režissööri ja 
operaatori osa filmi loomisel. Filmi poeetika. Filmikujund kui 
kunstiline üldistus. Kaader ja plaan. Rakurss (võttepunkt). 
Stoppkaader. Kaadri kompositsioon. Montaaž. Valgus ja värv. 
Kunstniku roll filmimaailma loomisel. Dekoratsioonid, kostüümid, 
grimm. 

 Teater Näitlejatöö eripärad kinos ja teatris. Näitlejate valik. Kuju vastavus 
filmi žanrile. Ansamblimäng. Ümberkehastumisvõime. Koostöö 
režissööriga. Duublid ja variandid. 

 Muusika Helilooja töö. Muusika kui helifilmi dramaturgiline komponent. Seos 
kujutise ja muusika vahel: muusika abil saavutatav emotsionaalsus, 
paus, muusika ja tegevuse kontrapunkt, juhtmotiiv, mürad. 

 Ühiskonna-
õpetus 

Film kui meedium. Kommertsfilmi olemus ja ideoloogiline 
funktsioon. Väärtfilm. Kaasaegne poliitiline film ja propagandafilm. 
Rahvusvahelised filmifestivalid, nende ideed ja eesmärgid. 
Filmipiraatlus. Autorikaitse. 

 Loodusõpetus, 
geograafia 

Loodusfilmid. Dokumentaal- ja õppefilmid loodusest. Looduse 
funktsioon mängufilmis. 

 Ajalugu Ajaloolised filmid. Ajaloo kujutamine mängufilmis. Faktuaalsus ja 
fiktsionaalsus. Dokumentaalfilmid ajaloolistest isikutest või 
sündmustest. 

 Füüsika  Kinemotograafia. Filmi reaalsusefekt. Filmikujutise tekkimine ja 
esitamine. 3D-kino. 
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5. Seosed õppekava üldpädevuste ja läbivate teemadega 

 
Ainevaldkonna õppeained toetavad õppe sisu kaudu õppekava läbivate teemade käsitlemist ja 

üldpädevuste saavutamist. Esmatähtsad on sealjuures õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse 

ning kommunikatiivsete oskuste areng. Ainevaldkonnas pakutakse võimalikult mitmekülgset 

lugemis-, kirjutamis- ja suhtlemiskogemust, mille alusel kujuneb õpilasest aktiivne, eetiliselt 

vastutav lugeja, kirjutaja ja suhtleja. Ainevaldkonna õppeained toetavad ka õpilase identiteedi ja 

enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut. Lisaks toetavad ainevaldkonna 

õppeained väärtuspädevuse, suhtlemispädevuse, enesekohase pädevuse, õpipädevuse ja 

ettevõtlikkuspädevuse kujunemist. 

 

 

5.1. Seosed õppekava üldpädevustega 

 

Väärtuspädevuse kujundamisel on ainevaldkonnas väga oluline koht, arvestades kirjanduse kui 

kunstiaine spetsiifikat. Kirjanduse kujutusobjektiks on üldjuhul inimene tema suhetes teiste 

inimestega ja toimetulek ühiskonnas. Kirjandusteoste lugemisel ja analüüsimisel puutub õpilane 

kokku nii üldinimlike kõlbeliste väärtuste, teoses kajastatud ajajärgu sotsiaalsete väärtuste ja 

kultuuriväärtustega. See protsess kujundab nii õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ja 

tõekspidamisi kui ka suhtumist kirjandusse kui kunstiloomingusse ja kirjanikku kui loojasse, 

kultuuridentiteeti ja lugupidavat suhtumist eesti ning teiste rahvaste kirjandusse ja kultuuri 

laiemalt. Kirjandusõpe aitab reflekteerida ja sõnastada isiklikke ja ühiskondlikke 

väärtusküsimusi, mõista inimeste sõnade ja käitumise taga olevaid väärtussüsteeme; elada 

mõtete, sõnade ja tunnete kooskõlas ning oma valikuid põhjendada. Eri ajastuid ja ühiskonnaelu 

kajastavate tekstide lugemine ning tõlgendamine toetab ka sotsiaalse pädevuse kujunemist. 

 

Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 

tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist; oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist. 

 

Ainevaldkonna õppeained toetavad ka suhtluspädevuse kujunemist, kujundavad nii suulise kui 

ka kirjaliku suhtluse oskusi, suhtluspartneri arvestamist ja sobiva suhtlusviisi valikut, oma 

seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. 
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Enesekohase ja ettevõtlikkuspädevuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse kirjandus- või 

meediatekstidest lähtuvate eakohaste probleemide arutamise, seisukohavõtu ja lahenduste 

otsimisega nii kirjandustundides kui ka loovtöödes. 

 

Kirjandusõpetus täidab ka rekreatiivset funktsiooni (nt kirjandusteraapia, sh luuleteraapia, 

loovkirjutamise teraapia), mis seostub näiteks enesemääratluspädevusega, mis omakorda 

hõlmab ka suutlikkust lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ja 

inimsuhetes tekkivaid probleeme. Terapeutiline lugemine aitab paremini mõista iseendas 

toimuvat, lahendada probleeme, leevendada üksildustunnet, väljendada vastuolulisi kogemusi, 

soodustada emotsioonide väljendamist, objektiveerida tundeid, ergastada kujutlusvõimet. 

 

 

5.2. Seosed õppekava läbivate teemadega 

 

Läbiv teema väärtused ja kõlblus hõlmab võrdlemisi palju kirjandusele eriomaseid teemasid, 

mida käsitletakse ilukirjanduse ning kultuuriteemaliste teabetekstide lugemise ja analüüsi, nende 

üle arutlemise, nende põhjal kirjutamise käigus. Läbiva teema elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine raames arendatakse kirjandusõpetuses ka suhtlus- ja koostööoskust, suutlikkust 

oma arvamust kujundada ja väljendada, probleeme lahendada. Läbivate teemade keskkond ja 

jätkusuutlik areng ning tervis ja ohutus käsitlemisega kirjandustundides taotletakse õpilase 

kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja 

turvalisust väärtustavaks inimeseks. Kirjanduses toetatakse neid arenguid teemakohaste tekstide, 

nende analüüsi ja neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis. 

Läbiva teema teabekeskkond käsitlemine kirjanduses hõlmab eri allikatest teabe hankimist, selle 

kriitilist hindamist ja kasutamist nii õppeteema kohaste teadmiste laiendamiseks kui ka 

tekstiloomes. 

 

Läbivate teemade käsitlemise iseloom, sügavus ja raskuspunkt on klassiti erinev ning paljuski 

seotud kirjanduse valikuga. Taotluseks on, et loetud kirjandusteoste põhjal arutledes õpilane 

ennast teoses käsitletud teemadega suhestaks. Taolisel lõimingumeetodil on ka eeldatavalt 

isiksust kujundav ja kasvatav mõju. Näiteks kolmanda kooliastme klassides on teoste valikul ja 

käsitlemisel oluline lähtuda järgmistest teemavaldkondadest, mis on aineüleste läbivate teemade 

laiendatud tõlgendused (vt ka ainekava). 
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Näide 1. Aineüleste läbivate teemade laiendatud tõlgendused kolmandas kooliastmes 

 

Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, eneseväärikus, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ja teiste 
vajadused ja huvid, kirjutatud ja kirjutamata seadused, arusaamine heast ja halvast, õiglus ja 
ebaõiglus, kiiduväärne ja taunitav, erinevus teistest, eesmärgid, eneseotsingud, minu hobid ja huvid, 
minu tervis ja tulevik, õnnelik olemine, minu tugevad ja nõrgad küljed, rikkuse ja vaesuse probleemid 
jms. 

 
Kodus ja koolis: perekond, kodu turvalisus, vägivald kodus, kodu toetav jõud, armastus oma kodu ja 
koduste vastu, suhted vanemate ja kasuvanematega, erinevate põlvkondade ühised ja erinevad 
tõekspidamised, suhted õdede-vendade jt lähisugulastega, suhted eakaaslastega, suhted 
õpetajatega, poiste ja tüdrukute vahelised suhted, esimene armastus, ühised väärtused, kohustused 
ja vastutus, koostegutsemine ja üksiolek, üksiolek ja hirmud, erinevad kooliprobleemid, vägivald 
koolis, abivajaja ja aitaja, sallivus teistsuguste inimeste suhtes, mina grupi liikmena, liidriks olek, 
nohiklikkus ja tõrjutus, piir oma ja võõra vahel, lubatu ja mittelubatu vahel jms. 
 
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: kultuuride mitmekesisus, elu erinevates kultuurides, 
rahvuskultuur, regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur, sallivus erinevate 
kultuurinähtuste suhtes, matkamine kodukohas ja reisimine kaugetes maades, erinevate rahvaste 
uskumused ja tavad, käitumine erinevas kultuuriruumis, külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse 
kultuuridesse ja inimestesse, rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale, rahvuskultuuri säilitajad ja 
arendajad, kultuuriinimesed kui Eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad jms. 
 
Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, mängulisus elus ja 
loomingus, leidlik probleemide lahendamine, loova mõtteviisi rakendamine, iluelamused, loominguline 
koostöö, mängu ja elu piirid, mängult ja päriselt, põhjendatud ja põhjendamata riskid, 
riskeerimisjulgus, mõtlemisvabadus ja mõtlemiskohustus jms. 
 
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: roheline mõtteviis, minu osa looduse hoidmisel, 
üleilmsed loodushoiuprobleemid, austav suhtumine elus- ja eluta loodusesse, hädasolija aitamine, 
lemmikloomad ja vastutus nende eest, tasakaal looduses, aastaaegade omanäolisus, loodus kui ilu 
allikas, linna- ja maakeskkonna erinevus jms. 
 
Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: mina eesti ühiskonna liikmena, minu juured, seos mineviku, 
oleviku ja tuleviku vahel, ajaloomälu, traditsioonid ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse, suhe 
keelde, murdekeele omapära, kodupaiga väärtustamine, kangelaslikkus, rahvusidentiteet, suhted 
teiste rahvuste esindajatega, eestlaste-venelaste vahelised suhted, rassismiprobleemid, teistsuguste 
kultuuride austamine jms. 
 
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 
tänapäevased teabeotsimis- ja teabeedastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja ja 
infoallikas, internet kui ohuallikas, keeleline mõjutamine, käitumine suhtlusportaalides, infoteadlik 
inimene, film ja foto kui hetke ja ajaloo jäädvustajad jms. 
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Tabel 10. Kirjandusteoste seoseid läbivate teemadega 
TEOSE AUTOR JA 

PEALKIRI 
KLASS TEEMA 

Andrus Kivirähk „Sirli, Siim 
ja saladused“ 

5.-6. kl Perekond. Laste ja täiskasvanute mõttemaailmade sarnasus. 
Tõsieluline ja kujutluslik. Unistuste ja väljamõeldise roll 
inimese elus. 

Aino Pervik „Arabella, 
mereröövli tütar“ 

5.-6. kl Täiskasvanu ja lapse suhtesituatsioonid. Headus, armastus 
ja inimlikkus inimsuhetes. Varanduse ja vabaduse ihalemine. 
Rumaluse ja kasuahnuse naeruvääristamine. 

Eno Raud „Roostevaba 
mõõk“ 

5.-6. kl Kambavaimu kujunemine. Ideoloogilised vastasseisud. Mäng 
elus. Põhjendatud ja põhjendamata riskid. 

J. R. R. Tolkien „Kääbik“ 6. kl Sõprus. Kohusetunne. Eneseotsingud. Iseenda ja teiste 
vajadused ja huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja 
ebaõiglus. 

Ferenc Molnar „Pal-tänava 
poisid” 

6. kl Täiskasvanulikkus ja lapselikkus. Ühevanuseliste ja 
samasooliste laste omavaheline sõprus. Hoolimine ja 
lugupidamine. Kooliprobleemid. Vägivald. 

Hugh Lofting „Doktor 
Dolittle“ 

6. kl Maailmaparandamine. Austav suhtumine elus-ja eluta 
loodusesse. Lemmikloomad ja vastutus nende ees. 
Loodushoidlik mõtteviis. 

Ivar Soopan „Kõik poisid ei 
saa suureks“ 

7. kl Poistekambad. Kambavaim: rollid ja reeglid kambas. Õilis ja 
alatu käitumine Sõprus ja reetmine. Koostööoskused. 

Jüri Parijõgi „Teraspoiss” 7. kl Isiksuse kujunemislugu. Koduta ja vanemateta laps. Iseenda 
eest seismine. Tahtekindlus ja karastunud iseloom. 

Katrin Reimus 
„Haldjatants“ 

7.-8. kl Pereprobleemid. Turvalisuse puudumine ja vägivald kodus. 
Suhted vanemate ja klassikaaslastega. Koolivägivald. 
Olmeprobleemid. Alkoholism. 

Diana Leesalu „Mängult on 
päriselt“ 

7.-8. kl Purunenud perekond. Konfliktid koolis. Koolivägivald. 
Tänavalapsed. Mängu ja elu piirid. Riskeerimisjulgus. 
Vastutus oma tegude eest. 

Agatha Christie „Kümme 
väikest neegrit“ 

8. kl Mängu ja elu piirid. Kuritegu ja karistus. Leidlik probleemide 
lahendamine. 

E. Hemingway „Vanamees 
ja meri“ 

8. kl Inimese tugevad ja nõrgad küljed. Põhjendatud ja 
põhjendamata riskid, riskeerimisjulgus. 

W. Golding „Kärbeste 
jumal“ 

8. kl Ühiskond: seadused, moraal ja reeglid. Inimese kasvatamine. 
Reegliteta ühiskond. Ennastohverdav sõprus. 

Helga Nõu „Kuues sõrm” 8. kl Sassis peresuhted. Turvatunde ja lähedaste armastuse 
vajadus. Narkomaania. 

Aidi Vallik „Kuidas elad, 
Ann?“ 

9. kl Keerulised peresuhted. Ema ja tütre suhted, põlvkondlikkus. 
Tüdrukutevaheline sõprus. Eksimused ja katsumused noorte 
elus.  

Sass Henno „Mina olin 
siin“ 

9. kl Eneseotsingud. Vastutus oma tegude eest. Kirjutatud ja 
kirjutamata seadused. Kuritegevus ja vägivald ühiskonnas. 
Sõprussuhted, usaldus ja reetmine. 

August Kitzberg „Libahunt“ 9. kl Eestlaste uskumused ja tavad. Traditsioonid külaühiskonnas 
ja peresuhetes. Vanemate ja laste vahelised suhted. 
Suhtumine võõrastesse. 

Anton Hansen Tammsaare 
„Kõrboja peremees“ 

9. kl Loodus kui ilu ja harmoonia allikas. Eesti külaelu kujutamine. 
Keerulised inimsuhted. Unistused ja tegelikkus. Armastuse 
jõud. 

Valev Uibopuu „Janu“ 9. kl Teismelise tüdruku sisemaailm. Üksindus ja hirmud. Pere roll. 
Elutahte. Haigus või puue inimese kujundajana. Õnnelik 
olemine. 

Albert Kivikas „Nimed 
marmortahvlil“ 

9. kl Ajaloomälu. Rahvuslik ja isamaaline eneseteadvus. 
Omariiklus. Ideoloogilised valikud. Koolinoorte roll 
Vabadussõjas. Kangelaslikkus. 
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6. Kirjanduse seos igapäevaeluga 

 
Kirjandusõppes on vajalik rakendada õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (sh 

raamatukogutunnid, projekttegevused, ekskursioonid kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja 

kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised kirjanikega, loomekonkursid, kirjandusolümpiaadid 

jms), pidades oluliseks koosõppimise kaudu sotsiaalse kompetentsuse saavutamist ja 

infoühiskonna võimalustepaljusust. Tähtis on pakkuda argieluga seotud elulisi kogemusi ja 

praktilisi tegevusi, näidata, et kirjandus pole klaasvitriini suletud muuseumieksponaat, vaid 

kunstivaldkond, mis eksisteerib tänapäeva kultuuriruumis. Õpilastes tuleb kirjanduse vastu 

äratada huvi, saavutada neis kontakt raamatutega, mis tähendab esmajoones tekstide lugemist. 

Alles seejärel saab rakendada aktiivõppe meetodeid, et tuua esile õpilase isiklik osalus ja 

suhestumine ainega. Rõhutamaks kirjanduse elulisust, tuleb õpilastele võimaldada rohkesti 

omaloomingulisi, sh kirjandusteostele, teistele tekstiliikidele ja oma elamustele tuginevaid 

kirjutamiskogemusi, et arendada ja väärtustada loovust ja mõtlemisvõimet ning tuua esile 

kirjutaja isikupära ja annet. 

 

Kirjandus on üldhariduskoolis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, mis avab tee esteetiliste ja 

eetiliste tõekspidamiste kujunemisele, isiksuse vaimu ja väljenduse rikastumisele ning 

kommunikatsiooni mitmekesistamisele. Kirjandusõpetuse keskmes on kirjandus kui sõnakunst, 

mille loob kujundlik mõte ja väljendus – kirjanduse poeetilise funktsiooni tundmine ja 

mõistmine tagab elulise ettevalmistuse edasiseks kunstisuhtluseks. 

 




