
Keelekümblusprogrammis osalevate õpetajate ja laste jaoks koostatud 

materjalid  
 

„Kirjutamis-ja lugemisoskuse kujundamine keelekümblusprogrammis” 

Metoodiline juhend toetab keelekümblusprogrammi järgi töötavaid lasteaiaõpetajaid ning 

aitab loovalt ja mänguliselt kujundada teises keeles õppivate laste lugemis- ja 

kirjutamisvalmidust.         

Soovituslik metoodiline juhend annab õpetajatele praktilisi nõuandeid lastel häälikute 

kuulmise ja kuulamise ning hääldamise arendamiseks. Õpetajatele tutvustatakse töövõtteid 

laste hääliku- ja kirjasüsteemi loomiseks nii eesti kui ka vene keeles. Juhendis kirjeldatakse 

erinevaid võimalusi tööks enne lugema ja kirjutama õppimist, mis  hoiab laste huvi uute 

teadmiste vastu kõikides ainevaldkondades. 

 „Keele, kunsti ja kultuuri integreeritud õpe lasteaias”                                                            

Koolieeliku esteetilise kasvatuse kolm põhimõtet on: emotsionaalsus, huvi ja aktiivsus. Selles 

raamatus selgitatakse, mida kujutab endast lõimitud aine-ja keeleõpe lasteaias, mille siduvaks 

valdkonnaks on kunstiõpetus. Õppematerjali eesmärk on toetada lasteaedade 

keelekümblusrühmade õpetajate õppe-ja kasvatustegevuste planeerimist, et tegevused oleksid 

võimalikult lapsekesksed, mängulised ja lõimitud. 

 „Loeme koos!” raamatusari 

Suureformaadiliste raamatute sari on mõeldud ühislugemiseks lapsega. Need raamatud 

rikastavad sõnavara, õpetavad loetut mõistma ning kujundavad lapses väärtushinnanguid. Iga 

raamatu lõppu on autorid lisanud metoodilise juhendi täiskasvanuile. Sari koosneb 16 

raamatust: 

„Meile meeldib”, „Lugu Katist ja karudest!”, „Tere, mida sa teed?”, „Tants ümber puu”, 

„Olen juba suur”, Meie pere”, „Ehitame maja”, Kui ma suureks saan”, „Meie läheme”, 

„Seemnest kasvab puu”, „Meie vaatame muna”; „Tere, päev!”, „Mari tuba”, „Mängime 

koos”, „Vastlamuinasjutt” ja „ Mardipäev”. 

 

Sarja „Loeme koos!“ kuue raamatu põhjal loodi uued õppematerjalid, mille abil saab 

pakkuda lastele mitmekesist ja lapsekeskset õppetegevust: 

 

Kuubikud, kõnekaardid ja rutiintegevuse pildid 

Lapse igapäevane toimetulek sõltub kõne ja tekstide mõistmisest ning nende loomise 

oskusest.  

Rutiintegevuse pildid aitavad lapsel mõista kõnet pildi abil. Rutiintegevuste piltidega on 

võimalik reastada päeva tegevusi ja mängida erinevaid mänge. 

Kuubikutega saab moodustada pildiseeriaid, arendada jutustamisoskust ning kõnekaardid 

toetavad lapse lausemoodustust. Materjal suunab last piltidel olevat infot tajuma, meelde 

jätma, seostama eelnevate kogemustega ja teadmistega ning tegema järeldusi. Kuubikute ja 

kõnekaartide abil saab arendada sõnavara, kõnet ja jutustamisoskust. 

 

Lauamängud  

„Loomalapsed lasteaias”, „Elukutsed” ja „Minu tuba on korras” on esimene õppematerjal, 

mille juures on arvestatud kahesuunalise keelekümblusmudeli vajadusi. Komplekti juurde 

kuuluvad mängualused, pildikaardid ja eesti- ning venekeelsed sõnakaardid. 



Lauamängudes on ühendatud ajaviide ja õppetegevus, mis aredavad lapse mälu, mõtlemist ja 

omavahelist suhtlemist. 

 

Digipliiats  

 

Digitaalne jutupliiats käib kaasas seitsmel raamatul sarjast „Loeme koos!“ 7 raamatu 

keskmised lehed on täiendatud helifailidega. Helifailides sisalduvad selge diktsiooniga 

ilmekalt loetud sõnad, fraasid, laused, laulud, luuletused ja mõistatused. Digipliiatsiga saab 

rikastada õppe-ja kasvatustegevusi erinevates ainevaldkondades matemaatikast muusikani. 

Digitaliseeritud raamatutes on loodud märgisüsteem, mis aitab õpetajal orienteeruda erinevate 

ülesannete vahel. Mängupliiats võimaldab hoida õppetegevuses vajalikku tempot, et sõnu ja 

lauseid korrata, vajadusel selgitada pildi sisu laiemat tähendust, laulda – tantsida. 

Õppematerjalil on õpetaja juhend, mis sisaldab helifailide tekste, ülesannete lahendusi töö 

eelnevaks planeerimiseks ja sujuvamaks läbiviimiseks. 

 

 


