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Lõiming prantsuse keele õpetamisel 
Katrin Meinart 

 

 
/… juba koolis tuleks hakata õpetama austust eri keelte vastu ja innustama inimesi õppima rohkem kui 

ühte võõrkeelt. ... /See aitab õppijal lisaks  

luua oma keelelist ja kultuurilist identiteeti, põimides sellesse kogemusi millestki erilaadsest; 

arendada oma õpivõimet eri keelte ja kultuuride abil saadud kogemuste kaudu.  

(Euroopa keeleõppe raamdokument lk. 154) 

 

Lõimingust ehk integratsioonist on kirjutatud artikleid ning pakse raamatuid. Antud artikli 

eesmärgiks on õpetaja jaoks kirja panna võimalikud keeleõppe ja teiste ainete vahelised seosed 

ning näidata kuidas oleks võimalik ja kasulik eri aineid prantsuse keele õppega seostada. Kõikide 

keelte ühisosaga on keeleõpetaja kahtlemata juba tutvunud. Iga võõrkeel leidis materjali 

edasiarendamiseks oma vaatenurga, seetõttu on soovitav kindlasti läbi lugeda kõikide võõrkeelte 

artiklid. Võõrkeelte artiklite lõpus leidub huvitavaid ning läbikatsetatud näiteid koolipraktikast.  

 

Tiina Kuusk rõhutab kogumiku teoreetilises osas, et lõimingu puhul on oluline eristada välist 

lõimingut ja õpilastes toimuvat ehk sisemist lõimingut. 

 

Välise lõimingu korral on tegemist seoste loomisega nii erinevate õppeainete vahel kui ka 

õppekava üldiste põhimõtetega, eesmärgiga saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus. Väline 

lõiming võib olla õppeainesisene (ehk vertikaalne lõiming, mis toimub klasse ja kooliastmeid 

läbivalt, üks teema kasvab teisest välja) ja ainetevaheline (ehk horisontaalne lõiming – 

õppeainete omavahelised seosed, terviklik teemakäsitlus). Horisontaalse lõimingu tulemusena 

peaksid kujunema ka aineteülesed pädevused.  

 

Välise lõimingu eesmärgiks on soodustada õpilastes toimuvat sisemist lõimingut, mille puhul 

seoseid loovad õpilased ise. Õpetajal on võimalik soodustada õpilastes toimuvat (sisemist) 

lõimingut välise lõimingu kaudu, õpilasi suunates ja abistades. Selleks tuleb õpetamisel luua 

seoseid õpilaste kogemustega, varemõpitud teadmistega, igapäevaeluga ning ka teistes ainetes 

omandatuga. 
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Lõimimine on võõrkeelde, sh prantsuse keelde kui õppeainesse justkui sisse kirjutatud: keel on ja 

jääb väravaks teise maa ja teistsuguste inimeste ning nende kultuuri juurde, olgu siis kirjalikus 

või suulises vormis. Ja kuna keel on paljuski tööriista rollis, siis lihtsalt ei ole võimalik ilma 

teiste õppeaineteta läbi saada: võõrkeeletunnis võrdleme tihti õpitavat emakeele ja/ või teiste 

õpitavate võõrkeeltega, laename katkendeid kirjandusest, tegeleme matemaatikaga, süüvime 

nt õpitava maa ajaloo ja ühiskonna üksikasjadesse, õpime tundma ja laulame teiste rahvaste 

laule, huvitume nende geograafiast ning taime- ja loomariigist jne. Võõrkeel lisab midagi 

kasulikku igale õppeainele, aidates õpilasel näha õpitavat teise nurga all ja laiemalt ning 

võimaldades tal rikastada emakeelseid teadmisi võõrkeelsete teabematerjalide abil. Samuti on 

raske ette kujutada ühtki rahvusvahelist projekti koolis ilma võõrkeeleõpetajate osaluseta. 

 

Prantsuse keelel on jätkuvalt nö „raske keele“ maine. See on mõneti mõistetav, arvestades 

harjumatut ja seega raskena tunduvat hääldust, erinevate ajavormide rohkust grammatikas ning 

nimisõnade jagamist nais- ja meessoost sõnadeks. Tegelikult on igal keelel omad raskuspunktid 

ja hea õpetaja abiga ei ole prantsuse keel keerulisem kui mistahes teine võõrkeel. Hulgaliselt uusi 

ja huvitavaid võimalusi nii õpilastele kui õpetajatele pakuvad LAK- õpe, projektitööd ning muud 

ainetevahelise koostöö vormid.  

 

2009/2010 õppeaasta andmetel õpib päevases õppes prantsuse keelt kokku 4460 õpilast ja selle 

keele õppijate suhtarv kasvab üldisele õpilaste arvu vähenemisele vaatamata tasapisi jätkuvalt 

(vrd 1990/91. õa 0,3%, 2008/2009. õa 3,4 %). Õppijate üldarvult on prantsuse keel neljast 

õpetatavast võõrkeelest kõige tagasihoidlikum, Eestis on hetkel vaid neli kooli, kus prantsuse 

keelt saab õppida alates esimesest kooliastmest esimese võõrkeelena: Tallinnas asuvad Gustav 

Adolfi Gümnaasium, EHTE humanitaargümnaasium, Tallinna Prantsuse Lütseum ning Tartu 

Descartes’i Lütseum.  
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1. Ainesisene ehk vertikaalne lõiming 

 
Riiklikus õppekavas on võõrkeelte õppesisu esitatud teemavaldkondade ja alateemadena. 

Kooliastmeti on näha loogiline areng: teema esmane avamine kõige peamise ja vajalikuma 

sõnavara ja lausemallide läbi, seejärel sõnavara järk-järguline laiendamine ja kasutusoskuse 

arendamine, alateemade lisandumine, kuni põhikooli lõpuks saavutatakse vajalik keelepagas 

igapäevateemadel, et saada hakkama tavapärastes suhtlusolukordades. Õpitulemused 

kooliastmete kaupa on ära toodud iga kooliastme alguses, õpitulemused osaoskuste kaupa on 

esitatud ülevaatliku keeleoskustasemete tabelina üheksa alltabeli ulatuses (A1.1. - C1).  

 

Võõrkeele õpetamisel on seega oluline roll vertikaalsel integratsioonil, st aine sisu ehitatakse 

üles kontsentrilisuse põhimõttel, aine sisu, maht ja raskusaste süvenevad aasta-aastalt. Antud 

põhimõtet järgitakse teemavaldkonde süsteemse spiraalse käsitlemise ning nelja osaoskuse 

pideva ja tasakaalustatud arendamise kaudu klassist klassi. I kooliastmes alustatud alateemade 

käsitlemine jätkub II ja III kooliastmes üha põhjalikumalt. Õpilaste ealist arengut ja küpsemist 

arvestades lisandub nt teemavaldkond Riigid ja nende kultuur hiljem. Kõikidesse 

teemavaldkondadesse lisanduvad uued alateemad, mis koos keeleteadmiste ning erinevate 

osaoskuste järjepideva arenguga aitavad luua vajaliku baasi, mis võimaldab õpilasel põhikooli 

lõpuks jõuda iseseisva suhtlemistasemeni (Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1 tase) 

vähemalt ühes õpitud võõrkeeles. 

 

 

1.1. Vertikaalne ehk ainesisene lõiming  

A-võõrkeele teemavaldkonna Mina ja teised näitel 

 

I kooliaste  

Kuna teemade käsitlemine on tihedalt seotud osaoskuste arenguga, siis on tabelis ära toodud ka 

õpitulemuste kirjeldused osaoskustes nii, nagu need on esitatud õppekavas (RÕK: Võõrkeeled, 

Lisa 5). Teemade lahtikirjutused pärinevad õppeprotsessi kirjeldusest koostatavas valdkonna 

õpetajaraamatus. 
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Tabel 1. Teemavaldkond Mina ja teised I kooliaste 
Alateema(d) 
(RÕK) 

 
Enese ja kaaslaste tutvustus 

Teemade 
lahtikirjutus 
A-võõrkeel 

 
nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht jmt 

Kuulamine 
A1.1. – A1.2  

Saab aru selgelt ja rahulikus tempos öeldud andmetest (nimi, vanus, rahvus, elukoht jmt), 
kui laused on lühikesed ja konkreetsed.  
Võib vajada kordamist ja/või tavapärasest aeglasemat tempot. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Õpetaja suuline kõne rahulikus tempos (nt enesetutvustamine, õpiku tegelaste 
tutvustamine, tundi tulnud külalise tutvustamine). Lühidialoogide, tekstide või laulude 
kuulamine–vaatamine antud teemal. Tundi palutud külalise enesetutvustus. 
* Aktiivse kuulamise ergutamiseks oleks hea paluda kas suulist või kirjalikku tagasisidet: nt 
nime kordamist, nime tahvlile kirjutamist, õige numbri leidmist ja/või näitamist jms. 
Julgustada võiks ka lihtsate abistavate küsimuste kasutamist õpitavas võõrkeeles nagu 
„Palun korrake“ või „Aeglasemalt, palun“. 

Lugemine 
A1.1  

Tunneb õpitava keele põhilisi lugemisreegleid. Loeb ja leiab vajaliku info (nimi, vanus, 
rahvus, elukoht jmt) õpitud sõnavara ulatuses lühikestest lihtsatest tekstidest. 
Lugemise tempo on väga aeglane, mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Õpiku minidialoogide ja lühikeste tekstide lugemine, sh häälega. Veidi pikemate tekstide 
puhul näiteks otsitavat infot sisaldavate lausete (nt vanus, rahvus, elukoht) leidmine ja 
teistele ette lugemine. 
* Lugemisjulguse arendamiseks on hea paluda õpilastel õpitavat teksti või dialoogi enne 
teistele ettelugemist pinginaabriga poolihääli treenida. Õpetaja käib ühe paari juurest teise 
juurde ja vajadusel aitab, toetab, parandab.  

Rääkimine 
A1.1. – A1.2  

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma kaaslasi (nimi, vanus, rahvus, elukoht jmt). 
Kõnes esineb katkestusi ja pause. Võib vajada vestluskaaslase abi. Hääldus ebakindel, 
hääldusvead võivad raskendada arusaamist. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Õpetaja või vestluspartner esitab lühikesi lihtsaid küsimusi ja ootab nendele kas 
ühesõnalisi või lühilausega adekvaatseid vastuseid, nt õpetaja ütleb oma nime ja küsib siis 
õpilase oma (samuti vanus, rahvus, elukoht jmt). Võib juhtuda, et küsimust tuleb mitu 
korda korrata.  
Õpilaselt võib paluda enese või oma kaaslase tutvustamist kolme-nelja järjestikuse 
lausega. Huvitavam ja pingevabam on seda teha nt (sünnipäeva) pildi või foto abil, nt See 
olen mina. Minu nimi on .... Ma olen.... Sellel fotol ma olen ... aastane. Õpetaja või teine 
õpilane peaks olema huvitatud vestluspartneriks, kes vastavalt vajadusele aitab kaasa, 
kas lihtsalt huviga kuulates ja reageerides (naeratus, noogutus vms) või suunavaid 
küsimusi esitades. 
Lisaks enda tutvustamisele võib teksti ja/või piltide abil julgustada küsimuste esitamist 
teistele, nt õpikutegelaste kohta : Kes see on? Mis ta nimi on? Kui vana ta on? Koos 
sõbraga on ka huvitav koostada vastav minidialoog ja see teistele (peast)ette kanda. 
* Esimeseks etapiks suhtluses on alati reageerimine. Eriti nooremate õpilastega töötades 
tuleks neid julgustada välja näitama, et nad on küsimusest aru saanud. Tihti on õppija 
selles etapis ebakindel ja ei suuda otsustada, kas öelda lihtsalt oma nimi või vastata 
lausega Minu nimi on... Õpetaja toetav suhtumine on ülioluline. ESIMENE lause on alati 
kõige raskem (ja seda igas tunnis). Kord sellega hakkama saanud õppija on tavaliselt 
julgem proovima juba järgmist ja keerulisemat jne.  
Kui me ootame iseenese või oma kaaslase tutvustamist mitme järjestikuse lausega, on 
hea anda lühike ettevalmistusaeg. 

Kirjutamine 
A1.1  

Oskab täita lihtsat küsimustikku või kirjeldada lihtsate lausetega ennast või kaaslasi (nimi, 
vanus, rahvus, elukoht jmt). Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). Koostab 
lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Õpilasel võib paluda täita lihtne küsimustik iseenda või oma sõbra kohta, kujundada oma 
visiitkaart, kirjutada oma andmed võõrkeele vihikule, täita keeleajakirja tellimisleht. 
* Kirjutamine on huvitavam, kui see on eesmärgipärane: nt võib paluda joonistada oma pilt 
või kleepida enda või oma sõbra foto vihikusse ja kirjutada sinna juurde 2-3 lauset. Antud 
ülesanne sobib ka suulise suhtluse ergutamiseks.  

Grammatika 
korrektsus 
A1  

Kasutab äraõpitud lausemalle ja tarindeid, kuid neiski tuleb ette vigu. Enamasti lihtlauseid 
või mõned kõige levinumate sidesõnadega (ja, või) liitlaused. 
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II kooliaste 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad. 

 

Tabel 2. Teemavaldkond Mina ja teised II kooliaste 

Alateemad 
(RÕK) 

 
Iseloom, välimus 

 
Enesetunne 

ja tervis 

Suhted sõprade ja 
lähikondsetega; 

ühised tegevused 

 
Viisakas 

käitumine 

Teemade 
lahtikirjutus 
A keel 

Iseloomu kirjeldav 
sõnavara, enda ja 
teiste välimuse 
kirjeldus (kasv ja 
kehaehitus, riietus, 
juuste ja silmade 
värv jne). 

Enesetunne ja tervis (nt. 
hea /halb tuju, kehaosad, 
kuidas olla terve, halva 
enesetunde põhjused, 
nõuanded jne). 

Suhted sõpradega 
ja ühised 
tegevused. 

Viisakusväljendi
d ja -normid 
(kellele mida ja 
kuidas öelda, 
kuidas käituda). 

Kuulamine 
A2.1. 

Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on 
talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
Vajab kordamist ja selget hääldust. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis 

Leida 
kuulamistekstist 
põhilistele isiku-
andmetele lisaks 
(nimi, vanus, 
elukoht), ka muid 
detaile, nt riide-
esemed koos 
värvidega jms ja 
täiendada kuuldud 
teksti põhjal 
etteantud 
joonistust. 
Aktiivset kuulamist 
toetavad ka 
erinevad mõistatus-
mängud, kus 
kirjelduse järgi tuleb 
keegi üles leida 
(grupist, pildilt, 
tekstist).  

Leida kuulamistekstist 
enesetunnet näitavad laused. 
Näidata suulise korralduse järgi 
erinevaid kehaosi. 
Vaheldust pakuvad mängud, mis 
eeldavad kuulmise järgi mingite 
liigutuste tegemist, nt „Jacques 
a dit ... Levez la main droite! 
(liigutust võib teha ainult siis kui 
Jacques a dit ...on ette öeldud).  
Paluda kuulata etteloetavat 
lühikest lugu ja iga kord kui on 
juttu mõnest kehaosast tuleb 
kuulajatel seda käega 
puudutada. Kui on juttu 
positiivsetest emotsioonidest, 
siis tõstavad kuulajad naerata-
des käed üles, kui on juttu 
kurbadest emotsioonidest, siis 
vangutavad pead ja ohkavad Oh 
là, là! 

Seostada 
kuulamisteks
ti abil tegijad 
ja tegevused 
toetudes nt 
piltidele. 

Adekvaatne 
reageerimine 
igapäevasele 
viisakale 
(prantsuskeelsel
e) suhtlusele 
klassis, koolis 
jm: tervitamine - 
hüvastijätmine; 
palumine - 
tänamine; teene 
palumine. 

Lugemine 
A2.1 

Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
Lugemise tempo on aeglane. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku.  

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis 

Leida tekstist 
konkreetset isikut 
puudutav info: nt 
joonida alla kõik 
laused, kus 
kirjeldatakse 
välimust, või riietust 
vms. 

Loetu põhjal välja tuua, kellel 
on hea, kellel halb 
enesetunne, mis valutab jms. 

Koostada loetu 
põhjal nimekiri 
tegevustest.  

Leida tekstidest 
üles erinevad 
pöördumised ja 
viisakusväljendi
d. 

Rääkimine 
A2.1.  

Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. Kasutab 
põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle. 
Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida. Kõne on takerduv, 
esineb hääldusvigu. 
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Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Kirjeldada lihtsate lausega 
enda ja teiste iseloomu 
ning välimust, sh riietust 
ning võrrelda välimuse 
detaile omavahel.  
Mängida 
mõistatusmänge: nt 
kirjeldada teistele 
klassikaaslast nii, et grupp 
arvaks ära, kes see on. 
Teha portree endast või 
oma kaaslasest ja seda 
tutvustada. 
Teha paaris- või 
grupitööna nt kollaaž, 
moeshow reklaam vms 
välimuse ja riietuse 
teemal ning tutvustada 
neid teistele. 

Väljendada oma 
enesetunnet ja 
tervislikku 
seisundit 
lihtsamas vormis 
(nt mul valutab..., 
ma olen väsinud, 
näljane jne). 
 
Esitada tervisega 
seotud 
rollimänge, nt 
ema ja laps; arsti 
juures, apteegis 
jms. 

Kirjeldada, mida 
sulle ja sõpradele 
meeldib koos teha 
– klassis, koolis, 
huviringis, kodus. 
 
Viia läbi 
grupisiseseid 
küsitlusi nt 
lemmiktegevuste, 
telesaadete jms 
kohta ning teha 
tulemustest 
suuline esitlus. 

Igapäevaste 
(prantsuskeelsete) 
viisakusväljendite 
kasutamine 
suhtluses klassis, 
koolimajas jm: 
tervitamine -
hüvastijätmine; 
palumine – 
tänamine; teene 
palumine (andke 
palun; ulata(ge) 
palun; pange palun 
jms). 

Kirjutamine 
A2.1  

Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. Kirjutab lihtsaid teateid 
igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab lühisõnumeid. Oskab 
kasutada sidesõnu ja, ning jt. Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina 
kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Kirjeldada lihtsate 
lausetega enda ja 
teiste iseloomu ning 
välimust, sh riietust 
ning võrrelda välimuse 
detaile omavahel. Nt 
kiri kirjasõbrale enda ja 
perekonna detailse 
kirjeldusega. 

Koostada 
lühidialooge 
etteantud 
situatsioonide 
põhjal. 

Viia läbi grupisiseseid 
küsitlusi nt lemmik-
tegevuste, telesaadete 
jms kohta ning teha neist 
kirjalik kokkuvõte. 
Kirjutada kiri kirjasõbrale 
tutvustades end ja 
rääkides oma kodustest 
ja sõpradest.  

Koostada oma 
grupi sise-
eeskirjad (le 
contrat 
d’apprentissage). 

Grammatika 
korrektsus 
A2 

Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 
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III kooliaste 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad. 

 

Tabel 3. Teemavaldkond Mina ja teised III kooliaste 
Alateemad 
(RÕK): 

Võimed, tugevused ja nõrkused Inimestevahelised 
suhted 

Viisakusreeglid, koostöö ja 
teistega arvestamine 

Teemade 
lahtikirjutus 
A keel  

Võimed, tugevused ja nõrkused: 
mida oskan/suudan teha, milles 
olen nõrk, mida on vaja arendada 
(sama teiste kohta). 

Sõprus-, 
armastussuhted, 
sallivus. 

Kultuurispetsiifilised 
käitumismaneerid ja oskus 
nendega arvestada. 

Kuulamine 
B1.1.  

Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja 
pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on 
selge ja tuttav. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis 

Tuua kuulatava teksti või vestluse 
põhjal välja antud isiku(te) oskused 
ja tugevad või nõrgad küljed.  
Kõigi kuulamisülesannete puhul on 
oluline, et rõhk oleks kuulamisel, st 
et vastuseks tuleks teha nt rist 
kasti, ühendada omavahel kaks 
lausepoolt, leida nimekirjast sobiv, 
kirjutada 1-2 sõna lünka vms. 

Määrata vestluse, 
kuulamisülesande või filmi 
põhjal inimeste meeleolu ja 
nende-vaheliste suhete 
iseloom. Või nt leida ja jätta 
meelde lause, mille põhjal 
otsustas. Vajadusel võib 
lause meenutus olla ka 
emakeelne. 

Leiada vestlusest, 
kuulamisülesandest, 
filmist jm erinevaid 
pöördumisi ja 
proovida eristada 
erinevasse 
keeleregistrisse 
kuuluvaid sõnu ja 
väljendeid. 

Lugemine 
B1.1.  

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, 
veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed 
ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis 

Leida jõukohasest 
tekstist faktiteavet 
tegelase oskuste ja 
tugevate/nõrkade 
külgede kohta. 

Leida loetud tekstist 
peategelaste omavahelisi 
suhteid kirjeldavad kohad ja 
püüda üldiselt aru saada suhete 
iseloomust (katkendi või lühikese 
raamatu põhjal).  

Leida ja analüüsida erinevates 
tekstides (nt kiri sõbrale, 
ametlik kiri, reklaamteade, 
katkend romaanist) 
kasutatavaid pöördumis- ja 
suhtlusväljendeid.  

Rääkimine 
B1.1.  

Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab 
lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama 
arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti; 
spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida 
ebaõige intonatsioon. 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis 

Tundi sobivad 
kõikvõimalikud rollimängud. 
Tunni lõpus võiks aega 
varuda ja lasta igal õpilasel 
2-3 lausega kokku võtta, 
mida ta täna (nt tunnis) või 
sel nädalal on hästi teinud 
ja millega tuleks veel tööd 
edasi teha (kui grupp on 
väga suur, siis näit üle 
päeva - kord üks, kord teine 
pool grupist). Õpilased 
võivad seda teha ka paaris 
või grupis. 

Artikli, filmi vms põhjal avaldada 
oma arvamust osalejate või 
tegelaste omavaheliste suhete 
kohta. 
Kehastada erinevaid tegelaskujusid 
ja üritada nende emotsioone ja 
tundeid edasi anda (nt krokodill, 
kes armastusest sebra vastu 
hakkas taimetoitlaseks). 
Tunni soojendusülesandeks võib 
olla nt mõne fraasi kordamine 
erineva emotsiooni toel: 
armastusega, ükskõikselt, 
vihkamisega jms. 

Klassis võib tõmmata 
loosi kõigile tuttavate 
tegelaskujude vahel, 
pakkudes välja 
situatsiooni, milles 
nad asuvad ning 
improviseerida lühike 
dialoog, kasutades 
sobivaid väljendeid. 
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Kirjutamine 
B1.1.  

Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). Koostab erinevaid tarbetekste (nt 
teadaanne, kuulutus). Suhtleb online-vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal 
teksti sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 

Võimalikke 
tegevusi 
keeleklassis  

Muu hulgas õpitakse, kuidas 
märgata detaile ja neid kirjeldada; 
analüüsida enda ja teiste tugevaid 
ja nõrku külgi; väljendada oma 
suhtumist ning hoiakuid.  
Hea oleks iga tund mõned laused 
nö loovkirjutamist teha: nt teatud 
perioodil alustada iga tundi 
sellega, et iga õpilane kirjutab 
vihikusse kolm-neli lauset 
konkreetse ülesandega nt millises 
tujus ta täna on; mida ta on teinud 
hästi ja mille üle rõõmustab; mida 
võiks paremini teha. 

Raamatu või filmi 
tegelaskujude 
kirjeldamine ja nende 
analüüs. 
 
Sõbrale nähtud filmi 
või loetud raamatu 
kohta meili vms teel 
arvamuse kirjutamine. 

Kirjutada erinevaid tekste: 
kuulutus, e-kiri, kaart 
sõbrale, kasutades iga kord 
sobivaid väljendeid ja 
pöördumisi. 

Grammatika 
korrektsus 
B1 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 
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2. Horisontaalne ehk ainetevaheline lõiming 

 
Ainetevaheline lõiming kirjeldab seda, kuidas võõrkeeled saavad toetuda nt emakeelele, ajaloole, 

muusikale, kunstile ja teistele ainetele, ning millist tuge võõrkeeled ise pakuvad teiste ainete 

õppimiseks. Kuna kõigis neljas koolis, kus prantsuse keel on A-keel, alustatakse õpinguid 

hiljemalt 2. klassis, siis võiks ka lõimimisele teiste ainetega mõelda alates 2. klassist.  

 

Võõrkeele õpetuse lõimimiseks teiste ainetega on lõputu hulk erinevaid võimalusi, mida 

vastavalt lõimingu eesmärgile, õpilaste huvile ja kooli võimalustele võiks rakendada, liikudes 

lihtsamatelt, kaht ainet seostavatelt koostööprojektidelt keerulisemateni ja paljusid aineid 

seostava koostööni. Alustada võiks samm-sammult ja klass klassilt. Konkreetne näide, kuidas 

kaht õppeainet seostada on toodud küll A-võõrkeele alusel, kuid oluline on siinkohal pigem 

mõnede hästitoiminud ideede ja mõtete jagamine, mitte konkreetsete tööjuhiste andmine. 

 

Lõimingu esimeseks ja tihti kõige raskemaks sammuks on koostööpartneri leidmine. Edasi saab 

koos leitud partneri(te)-kolleegi(de)ga ümber laua istuda ja sobiv(ad) teema(d) kokku leppida. 

Koos töökava planeerides tuleb kokku sobitada ka õpetamise aeg ning maht. Isiklikest 

kogemustest soovitaksin arvestada miniprojekte tehes umbes nädala-kahega, sest mõnda 

õppeainet ongi ainult kord nädalas. Pikema ajavahemiku puhul võib kaasneda risk, et antud 

vanuses õpilastest osa tüdinevad, alla nädala ei jõua aga õpitu kinnistumiseni (protsess ei jõua 

lapse jaoks lõpuni, tal ON vaja AEGA). Kui esialgu võib kogu ettevõtmine tunduda aja 

raiskamisena ja seda just esimeste sarnaste projektide puhul, siis hiljem on näha, et õpitu 

omandamise aste (st et õpitu on meelde jäänud ja seda osatakse kasutada) ning omandatud 

vilumused annavad pikemas perspektiivis isegi ajalist kokkuhoidu, muu hulgas nt kordamiste ja 

üleõpetamiste“ arvelt. Alors, prenez votre temps! nagu ütlevad prantslased. Ühest sellisest 

“miniprojektist“ veerandis on alustuseks küllalt.  
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2.1. Näide võõrkeele ja kunsti lõiminguvõimalusest I kooliastmes (2. või 3. klass) 

 

 

 

 

Õppesisu (teema): Värvid ja vormid  

 

Eesmärgid võõrkeeles: omandada värvide ja nelja geomeetrilise vormi nimetused; tutvuda 
värvide (ja omadussõna) ühildumise ja kasutamisreeglitega; saavutada värvide (ja 
omadussõnade) kasutusvilumus. 

Eesmärgid kunstis: omandada uus tehnika; toetada suhtluspädevuse arengut läbi tööde 
esitlemise. 

 

Kokku kulub antud teema aktiivsele käsitlemisele umbes 7 kuni 8 koolitundi, neist 3 kuni 4 
võõrkeeletundi ja 4 kunstitundi. Lisaks hindeliselt mõõdetavale tulemusele mõlemas aines on alati 
huvitav ja kasulik küsida tagasisidet ka laste käest: nende särasilmseid kommentaare ja õhinaga 
öeldud ettepanekuid tasub kindlasti arvesse võtta järgmise sarnase „miniprojekti“ planeerimisel. 

 

I kooliastmes võiks toodud näite eeskujul koostööd teha veel näiteks järgnevate õppeainetega:  

 

2. klassis  
käsitöö või kunst ja võõrkeel – teema Loomaaed; 
emakeel ja võõrkeel – teema Pere ja pereliikmed; 
muusika ja võõrkeel – teema Jõululaulud; 
 
3. klassis 
emakeel ja võõrkeel – teema Pere: sugupuu ja ametid; 
emakeel ja võõrkeel või loodusõpetus ja võõrkeel – teema Linn ja liiklus;  
matemaatika ja võõrkeel – Peastarvutamise võistlus; 
kehaline kasvatus ja võõrkeel – teema Kehaosad (ja korraldused: nt tõsta parem käsi) 
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Tabel 4. Prantsuse keele ja kunsti lõimingunäide, teema Värvid ja vormid I kooliaste 
 Keeletund Kunst  

Et
te

va
l-

m
is

tu
s 

Muu õppetegevuse käigus tulevad õpetaja 
suulises kõnes tasapisi sisse värvide 
nimed ja geomeetrilised kujundid. Lapsed 
harjuvad nendega, kordavad neid 
suuliselt, kasutavad õpitud lausemallides. 

 

ke
el

et
un

d 

Õ
pp

ep
ro

ts
es

s 

Värvipaleti “kokkupanek”, nt tabelina: 
tutvumine värvide ja nende meessoo ja 
naissoo vormidega ainsuses. Grupi 
vanust ja taset arvestades võib seda teha 
erineval viisil: vihikusse kirjutades, tabelit 
täites vms. Vastavalt kokkuleppele kunsti-
õpetajaga võib valmistada nt sõnakaardid, 
mida saab järgmises kunstitunnis 
kasutada. 

 

1 
ke

el
tu

nd
  

 Kunstitunniks on õpetajad ühiselt valinud 
sobiva teema, kus on võimalik palju värve 
kasutada ja tehnika, kus on võimalik 
õpilasele jõukohaselt lisada värvide nimed 
võõrkeele tunnis eelnevalt ettevalmistatud 
vormis: nt lilleaas kleepetehnikas, kuhu lisaks 
kleebitakse (või kirjutatakse) eri värvi lilledele 
ka värvide nimed prantsuse keeles. Toimub 
töö alustamine, lillede väljalõikamine või 
rebimine. 

2 
ku

ns
tit

un
di

 

Värvipaleti kokkupanek jätkub: räägitakse 
mitmusest ja värvide asukohast lauses. 
Korratakse värve, vorme ja sõnu, millega 
lapsed ka kunstitunnis kokku puutuvad, 
(nt une fleur/ des fleurs, une feuille/des 
feuilles, un rond, un carrée, des ciseaux, 
un papier etc). 

 

1 
ke

el
tu

nd
  

  Kunstitunnis viiakse poolelijäänud töö lõpuni. 
Tööd tehes julgustab kunstiõpetaja õpilasi 
endale prantsuse keelt õpetama – rääkima, 
mida nad keeletunnis teada said, nimetama 
värve prantsuse keeles (lastele meeldib 
õpitut jagada ja olla ise „õpetaja“ rollis). Tänu 
keeleõpetaja antud väikesele “spikrile” saab 
ka keelt üldse mitte valdav kunstiõpetaja 
jälgida, et õige värvi nimi õigele kohale saab, 
kuid enamasti jagavad lapsed teadmisi 
omavahel ja eksimused parandatakse ruttu. 

2 
ku

ns
tit

un
di

 

K
in

ni
st

am
in

e 
ja

 h
in

da
m

in
e 

Näituse ülesriputamine ühiste jõududega, näiteks vahetunnis  

Keeletunniks pannakse näitus üles ja võimalusel tutvustavad lapsed oma loomingut 
üheaegselt nii keele- kui ka kunstiõpetajale. 
Projekti alustades on lastele teada, mida ja kuidas hinnatakse, nt keeleõpetaja võib paluda 
oma pilti 3-5 lausega tutvustada või reageerida adekvaatselt 2-3 küsimusele võõrkeeles. 
Kunstiõpetaja hindab pilti oma aine seisukohast ja võib paluda lastelt endilt tagasisidet. 
Kunstis on rõhutatud, et õpilasele tuleb anda võimalus osaleda hindamisprotsessis. 
Kasutusel on mõlemad keeled, nii emakeel kui võõrkeel, kuid situatsioon tundub 
reaalsem, kui eelnevalt on kokku lepitud, et näituse külastamisel mängib keeleõpetaja 
võõramaalast. 
Võõrkeeles saab õpilane kasutada õpetaja abiga lihtsaid lauseid nagu näiteks: Regardez! 
C’est mon dessin (mon travail, mon image...). Voici des fleurs (des feuilles, des oiseaux 
etc). J’ai deux fleurs rouges, trois fleurs bleues, une fleure blanche etc. Parima tulemuse 
(värvid on selged nii suuliselt kui kirjalikult) saab, kui paluda lastel oma tutvustus teha ka 
kirjalikult.  

1 
ke

el
e-

 v
õi

 k
un

st
itu

nd
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2.2. Horisontaalne temaatiline lõiming kooliastmeti ehk võimalikke kokkupuutepunkte 

teiste ainete õppesisuga 

 

Järgnevates tabelites on näitena toodud väike osa erinevate ainete õppesisust, esile on tõstetud 

kõige rohkem võõrkeele teemadega seostuvad teemad, õppetegevused ja märksõnad. 

 

Tabel 5. Lõiming õppesisu kaudu, I kooliaste 
 
Õppeaine 

 
Õppesisu (RÕK) 

 
 
Võõrkeel 

Mina ja teised: Enese ja kaaslaste tutvustus. 
Kodu ja lähiümbrus: Pereliikmed, kodu asukoht. 
Kodukoht Eesti: Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus.  
Igapäevaelu. Õppimine ja töö: Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende 
tegevustega seotud vahendid. 
Vaba aeg: Lemmiktegevused ja eelistused. 

Emakeel 
ja 
kirjandus 

Väärtused ja kõlblus: erinevus teistest, minu hobid ja huvid. 
Kodus ja koolis: perekond, üksteisest hoolimine ja teiste aitamine, sõbrad ja sõpruse 
hoidmine, sallivus. 
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: kodukoha elu ja pärimused. 
Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, võlumaailm.  
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodus minu ümber. 

 
 
Loodus-
õpetus 

Aastaajad: Aastaaegade vaheldumine looduses. Taimed, loomad ja seened eri 
aastaaegadel.  
Organismid ja elupaigad: Maismaataimed ja -loomad. Koduloomad.  
Inimene: Inimene. Välisehitus.  
Ilm: Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused.  
Minu kodumaa Eesti: Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared. 

 
 
Inimese-
õpetus 

Mina: Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Viisakas käitumine.  
Mina ja minu pere: Kodu. Koduarmastus. Perekond. Pereliikmete tegevus ja rollid. 
Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Kodu traditsioonid. Koduümbrus.  
Mina ja kodumaa: Eesti – minu kodumaa. Kodukoht. Rahvakalendri tähtpäevad. 
Naaberriigid. Eesti vabariigi ja kodukoha sümbolid. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. 
Mina ja meie: Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. 
Vabandamine. Oma tunnete väljendamine. Mäng ja töö. Õppimine.  

 
 
Kunst  

Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine 
kujutamisel.  
Pildilised jutustused: joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon. 
Lähiümbruse loodus ja ehituskunst. 

 
 
 
Muusika 

Laulmine: mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; laulab eakohaseid 
laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule. 
Pillimäng: kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või 
ostinato’des ning iseseisvates palades. 
Muusikaline liikumine: tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust 
liikumise kaudu; tantsib eesti laulu- ja ringmänge. 
Muusikaline kirjaoskus: mõistab allolevate oskussõnade tähendust: muusikapala, 
salm, refrään, kaanon, kaasmäng, eelmäng, vahemäng; rütm, meloodia, tempo, 
vaikselt, valjult.  

 
 
Matemaa-
tika 

Arvutamine: Arvud 0 – 10 000. Arvude võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. Arvude 
liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine peast 100 piires.  
Mõõtmine ja tekstülesanded: Pikkusühikud. Massiühikud. Ajaühikud. Kell ja kalender. 
Käibivad rahaühikud. 
Geomeetrilised kujundid: Kolmnurk, nelinurk. Ruut ja ristkülik. Võrdkülgne kolmnurk. 
Ring. Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. 
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Tabel 6. Lõiming õppesisu kaudu, II kooliaste 
 
Õppeaine 

 
Õppesisu (RÕK) 

 
 
 
 
 
 
Võõrkeel 

Mina ja teised: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja 
lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine. 
Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; 
igapäevased kodused tööd ja tegemised. 
Kodukoht Eesti: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, 
käitumine looduses. 
Riigid ja nende kultuur: õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 
kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- 
ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 
turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja 
klass, koolipäev, õppeained; ametid. 
Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

 
 
 
 
 
Emakeel 
ja 
kirjandus  

Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, ausus enese ja teiste vastu, iseenda ning teiste 
vajadused ja huvid, erinevus teistest, minu hobid ja huvid, minu tervis ja tulevik. 
Kodus ja koolis: perekond, armastus oma kodu ja koduste vastu, suhted vanematega, 
õdede ja vendade jt lähisugulastega, poiste ja tüdrukute suhted, sallivus teistsuguste 
inimeste suhtes, abivajaja ja aitaja.  
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: matkamine kodukohas ning reisimine 
kaugetes maades, kultuuride mitmekesisus, käitumine erinevas kultuuriruumis, 
külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja inimestesse. 
Mängiv inimene: ringmängud ja mängulust, sõnamängud, teatri võlumaailm, leidlik 
probleemide lahendamine, iluelamused, loominguline koostöö, mängult ja päriselt.  
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: minu osa looduse hoidmisel, 
lemmikloomad ning vastutus nende eest, aastaaegade omanäolisus jms. 
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 
tänapäevased teabeotsimis- ja -edastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja 
ning infoallikas, internet kui ohuallikas, käitumine suhtlusportaalides. 

 
 
 
Loodus-
õpetus 

Maailmaruum: Päike ja tähed. 
Planeet Maa: Mandrid ja ookeanid. Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise 
asendi iseloomustamine. Eesti asend Euroopas.  
Inimene: Inimese ehitus. Tervislikud eluviisid.  
Asula elukeskkonnana: Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Koduasula plaan. Taimed ja 
loomad asulas. 
Aed ja põld elukeskkonnana: Aiataimed. Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed. Põld. 
Mahepõllundus.  
Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis: Inimese mõju keskkonnale. Looduskaitse Eestis. 
Kaitsealad. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.  

 
 
 
 
Inimese-
õpetus 
 

Tervislik eluviis: Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Kehaline aktiivsus. 
Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni. 
Keskkond ja tervis: Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu 
tagajana. 
Mina ja suhtlemine: Enesehinnang. Oma väärtuste selgitamine. 
Suhtlemine teistega: Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia.  
Suhted teistega: Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja 
hoolitsemine. Sallivus enda ja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhtes. 
Empaatia. Vastutus suhetes. Kaaslaste mõju ja surve. Erinevuste ja mitmekesisuse 
väärtustamine.  

 
 
 
 
Kunst  
 

Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks. 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni, foto, video, digitaalgraafika 
ja animatsiooni tehnikad ning töövõtted.  
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne 
kunstis.  
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed Eesti ja maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  
Eesti rahvakunst. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis.  
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Muusika  

Laulmine: rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid 
üksi ja rühmas lauldes; laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning 
eesti ja teiste rahvaste laule. 
Omalooming: loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; kasutab muusika 
karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.  
Muusika kuulamine ja muusikalugu: kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit ja vormi; kuulab ning 
võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), teab 
Eesti laulupidude traditsiooni; kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi 
(klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja sümfooniaorkestrit; iseloomustab kuulatavat 
muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusika oskussõnavara. Arutleb 
ja avaldab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil; 
kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara. 

 

Tabel 7. Lõiming õppesisu kaudu, III kooliaste  
 
Õppeaine 

 
Õppesisu (RÕK) 

 
 
 
 
Võõrkeel 

Mina ja teised: võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, 
viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. 
Kodu ja lähiümbrus: perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha 
vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 
Kodukoht Eesti: loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu 
linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 
Riigid ja nende kultuur: õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende 
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. Igapäevaelu. Õppimine ja 
töö: tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; õpioskused ja 
harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad. Vaba aeg: kultuuriline mitmekesisus; 
kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjandus 

Väärtused ja kõlblus: enesehinnang, eneseväärikus, ausus enese ja teiste vastu, 
iseenda ja teiste vajadused ning huvid, arusaamine heast ja halvast, õiglus ja ebaõiglus, 
kiiduväärne ja taunitav, erinevus teistest, minu tugevad ja nõrgad küljed. 
Kodus ja koolis: kodu toetav jõud, armastus oma kodu ja koduste vastu, suhted, esimene 
armastus, ühised väärtused, kohustused ja vastutus, koostegutsemine ja üksiolek, mina 
grupi liikmena, jms. 
Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: kultuuride mitmekesisus, elu erinevates 
kultuurides, sallivus erinevate kultuurinähtuste suhtes, matkamine kodukohas ning 
reisimine kaugetes maades, külalislahkus, lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja 
inimestesse. Mängiv inimene: sõnamängud, teatri võlumaailm, mängulisus elus ja 
loomingus, leidlik probleemide lahendamine, iluelamused, loominguline koostöö, 
Keskkond ja jätkusuutlik areng: roheline mõtteviis, minu osa looduse hoidmisel, austav 
suhtumine elus- ja eluta loodusesse, lemmikloomad ning vastutus nende eest, tasakaal 
looduses, aastaaegade omanäolisus, linna- ja maakeskkonna erinevus jms. 
Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: mina Eesti ühiskonna liikmena, traditsioonid ja 
sündmused, kodupaiga väärtustamine, suhted teiste rahvuste esindajatega, teistsuguste 
kultuuride austamine jms.Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm 
ja õppimiskogemused, käitumine suhtlusportaalides, infoteadlik inimene, film ja foto kui 
hetke ning ajaloo jäädvustajad jms. 

 
 
 
Inimese-
õpetus  

Inimese elukaar ja murdeea koht selles: areng ja kasvamine; arengut ja kasvamist 
mõjutavad tegurid; inimese elukaar; murde- ja noorukiea koht elukaares; inimene oma 
elutee kujundajana; enesekasvatuse alused ja võimalused; vastutus seoses valikutega. 
Inimese mina: minapilt ja enesehinnang; eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide, 
võimete ja väärtuste määramine; konfliktide vältimine ja lahendamine. 
Inimene ja rühm: erinevad rühmad ja rollid; rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus; reeglid 
ja normid rühmas jne. 
Suhted ja seksuaalsus: suhete loomine, säilitamine ja katkemine; suhete väärtustamine; 
armastus; lähisuhted. 
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Ühiskonna
õpetus 

 
Ühiskonna sotsiaalne struktuur: sotsiaalsed erinevused ühiskonnas ;sotsiaalne 
võrdõiguslikkus; mitmekesisus, sallivus, sidusus ja tõrjutus; solidaarsus; identiteedid; 
mitmekultuuriline ühiskond, mitmekultuurilisuse positiivsed mõjud ja võimalikud ohud. 

 
 
 
Kunst  

Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina.  
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja tehnika, sõnum ja kontekst. 
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat 
kui sõnumikandjad. Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, 
animatsioon, digitaalgraafika). Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. Kirjatüübid ja 
graafilise kujunduse baasvõtted. Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate kultuuride 
kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. Kaasaegse kunsti olulised suunad ja aktuaalsed 
teemad. Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengut. 

 
 
 
 
 
 
Muusika 

Omalooming: loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne; väljendab muusika karakterit ja 
meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise kaudu. 
Muusika kuulamine ja muusikalugu: eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja 
klahvpille ning elektrofone ja pillikoosseise; on tutvunud Eesti ning Prantsuse, Itaalia, 
Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning 
suhtub sellesse lugupidavalt; arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara 
kasutades; võtab kuulda ja arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt 
kui ka kirjalikult; tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse 
omandi kasutamisel (sh internetis). 
Muusikaline kirjaoskus: mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas: nt ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, 
gospel; rondo, variatsioon, pop- ja rokkmuusika, džässmuusika, süvamuusika. 
Arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul 
või muul looval viisil; kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist 
oskussõnavara. 

 

Erinevaid ainetevahelisi seoseid luua ja õpilaste motivatsiooni tõsta aitavad ka koolide 

rahvusvahelised sidemed ning koostööprojektid. Näiteks Gustav Adolfi Gümnaasiumis on 1994. 

aastast alates traditsiooniks saanud koostöö Prantsusmaa koolidega ja õpilaste vastastikused 

külaskäigud – õpilasvahetused partnerkooliga Normandias (Collège Paul Eluard Dives-sur-

Mer’is) ja Bretagnes (Lycée Jeanne d’Arc Pontivy’s). Kahe võõrkeele, prantsuse ja inglise keele, 

oskus tuleb õpilastele kasuks Yes-Event projektis osalemisel, mis toimub iga kahe aasta tagant ja 

kus 12. Euroopa riigi noored saavad kordamööda kokku iga osaleva kooli organiseerimisel ning 

nädala jooksul käsitlevad koos mingit ühiselt olulist probleemi nagu näiteks „Migratsioon ja 

integratsioon“, „Säästliku energiatarbimise võimalused erinevates riikides“ jmt. Eelneval 

kohtumisel kokkulepitud teemal ettekande valmistamisel ulatavad, vastavalt vajadusele, oma 

abikäe erinevate õppeainete õpetajad (loodusteadus, geograafia, füüsika vms). 

Analoogsete projektide näiteid on kindlasti väga paljudel koolidel. 
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