
Kuidas tunned ennast pärast selle nädala 
……………….....keele tunde? 

 OK 

Rääkimine
Nädal ____ Lugemine

Kirjutamin
e
Kuulamine

 OK 

Rääkimine
Nädal ____ Lugemine

Kirjutamin
e
Kuulamine

 OK 

Rääkimine
Nädal ____ Lugemine

Kirjutamin
e
Kuulamine

Kas oled / ei ole oma …………………. keele 
oskusega rahul? JAH / EI



Kui EI, siis mida saad muuta / ette võtta?

Sünnipäevad
Küsitle oma klassikaaslasi ja uuri välja, millal on igaühe 
sünnipäev.

Nimi Päev Kuu

Millises kuus on enim sünnipäevi?
Kuu Päev Nimi



Sinu sünnikuu on …………………….. . Kes on sündinud Sinuga 
samal kuul?
Nimi

Sinu sünnipäev on ….…………….  Kes on sündinud Sinuga 
samal päeval?

Nimi



……………………………… keele õppimine väljaspool 
klassiruumi

1. Märgi Sinu jaoks õige vastus   
2. Küsitle oma vestluskaaslast ja lisa tema vastus   
3. Vajadusel täienda loetelu

Mina Minu 
vestluskaaslane

1. Räägin ………………… 
keelt nende inimestega, 
kes oskavad seda keelt 
rääkida
2. Ma kasutan 
…………………keelset 
internetti.
3. Vaatan …………………
keelseid saateid.
4. Loen 
…………………………….keel
seid ajalehti ja ajakirju.
5. Kuulan 
…………………….keelseid 
laule.
6. Loen 
…………………………
keelseid raamatuid.
7. Kuulan 



…………………………….keel
seid raadiosaateid.
8. Vaatan 
……………………...keelseid 
filme.
9. Töötan 
………………….keelse 
õpikuga kodus.
10. Kasutan 
………………………… keelt 
koduste ülesannete 
tegemiseks.
11. Otsin 
………………………….. 
sõnaraamatust uusi sõnu 
ja õpin neid.
12. Õpin iga päev viis 
………………..keelset sõna.
13.
14.
15.

Miks ma õpin ………………………….. keelt?

Ma õpin ……………………………….. keelt, sest 
___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

See on peamine põhjus, miks ma tahan õppida:

x See on väga tähtis:
Lugemine

Kirjutamine

Kuulamine



Suuline suhtlus

Esitlus

Olen huvitatud (märgi  )

Ajaloost Miks?
Spordist Miks?
Poliitikast Miks?
Reisimisest Miks?
Kirjandusest Miks?
Muusikast Miks?
Tehnilistel põhjustel?? Miks?

Ma olen huvitatud ka …………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………

……………………………………………………………………………………………………………
……………

……………………………………………………………………………………………………………
……………

……………………………………………………………………………………………………………
……………

Igapäevaseid tegevusi
Küsitle klassi kuut  õpilast!

Õpilased 1 2 3 4 5 6
Mis kell Sa 
hommikuti 
üles tõused?
Mida Sa 



hommikusöö
giks sööd?
Mida Sa 
hommikusöö
gi kõrvale 
jood?
Millega Sa 
õhtuti 
tegeled?
Mis kell Sa 
õhtuti 
magama 
heidad?

Ülesanne

Selgita välja, kes õpilastest tõuseb hommikuti kõige varem 
üles.

Head ideed …………………. keele õppimiseks (väljaspool 
klassiruumi)

Nimi:

Kuupäev:

Mida sa teed ……… keele õppimiseks? Mina
Minu vestluskaaslane



Märgi   lausete juurde, mis käivad sinu kohta

Ma räägin inimestega, kes räägivad ………………… keelt.
Ma kasutan internetti ……………………… keeles.
Ma vaatan ……………………….keelset TVd.
Ma loen …………………………keelseid ajalehti.
Ma loen ………………………..keelseid ajakirju.
Ma kuulan ……………………..keelseid laule.
Ma loen ……………………keelseid raamatuid.
Ma kuulan raadiot ………………….. keeles.
Ma käin kinos ja vaatan  …………………..keelseid filme.
Ma loen ………………. keele õppetükke kodus uuesti.
Ma teen ……………… keeles koduseid ülesandeid.
Ma otsin uusi sõnu …………………………………. keele 
sõnaraamatust.
Ma õpin iga päev viis …………………..keelset uut sõna.

Tööta paaris.
Küsi oma vestluskaaslaselt:
Kas sa räägid inimestega ………………….. keeles?

Jah, ma räägin/ Ei, ma ei räägi.

Kuidas ma õpin keeli?
Kuupäev:

Mida mulle meeldib teha klassis?



Milles ma olen hea/millega ma saan hästi hakkama?

Mis valmistab mulle raskust?


