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Eessõna 
 

Euroopa aga ka kogu maailma haridusüldsus on juurdlemas selle üle, kuidas panna haridus paremini 

teenima 21. sajandi vajadusi. Meetmete hulgas, mis peaksid aluseks olema õppe kavandamisel kõikides 

haridusastmetes, on esimesena ära toodud nn läbivate oskuste või üldpädevuste tulemuslikum 

kujundamine. Need on oskused, mis aitavad inimesel toime tulla üha kiiremini muutuvas (töö)maailmas – 

initsiatiiv ja iseseisev probleemi lahendamine, toimetulek tehnoloogiarikkas keskkonnas, koostööoskused 

ja kriitiline mõtlemine, keelteoskus ja ettevõtlikkus. 

Ka Eesti üldhariduskooli õppekavu uuendades on pööratud olulist tähelepanu üldpädevuste arendamisele. 

Riiklikus põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas käsitletakse üldpädevusi kui aine- ja valdkonnaülesed 

pädevusi, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevuste kujundamine peaks 

toimuma läbivalt kõigi õppeainete ning ka tunni- ja koolivälise tegevuse kaudu. Nende kujunemist peaks 

jälgima ja suunama õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

Üldpädevuste areng ei toimu eraldi ainealaste pädevuste arengust, kuid kooli puhul kipub toimima reegel, 

et see, mida ei hinnata, ei ole ka oluline. Nii võivad üldpädevused, mida aineõpetusse integreeritult peaks 

arendama kõik õpetajad, jääda tihti „eikellegimaaks“ ning nende arendamine toimib juhuslikult. 

Põhjuseks võivad olla ka õpetajate vähene teadlikkus ja oskused, kuidas üldpädevuste arengut ainetunni 

kontekstis toetada.  

Loodetavasti annab käesolev materjal nii õpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka juba töötavatele 

õpetajatele ideid, kuidas üldpädevuste arendamisele ainetundides enam tähelepanu pöörata. Materjalis on 

toodud üldised põhimõtted ning konkreetsed näpunäited üldpädevuste arendamise võimaluste kohta 

erinevates ainetes. Materjal on valminud ESF programmi Eduko toel ning on üks osa projektist 

„Üldpädevuste arendamine ainedidaktika raames“. Kuna projektis ei osalenud kõigi valdkondade 

ainedidaktikud, siis on antud materjalist puudu loodusained, kehaline kasvatus, muusika. Tulevikus võib 

aga materjali täiendada ning lisada teisedki ained. 

Olemasolevad näited ja tekstid keskenduvad pigem põhikoolile ning on iga aine spetsiifikast lähutvalt 

erinevad. Loodame, et pakutud ideed on paljuski ülekantavad ning inspireerivad ka nende ainete 

õpetajaid, kelle aine kohta materjalis konkreetsed näited puuduvad. Oluline on õpetajatena teadvustada, et 

üldoskused on oskused, mis on vajalikud kõigile ja kõikjal, et tulla toime pidevalt muutuvas keskkonnas 

ning nende arendamine saab toimuda kõigi ainete ja õpetajate koostöös.  

 

Projektijuht Katrin Poom-Valickis 
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Sissejuhatus 
 

Üldpädevuste kujundamisest aineõpetuses 

Mare Oja 

Hariduse üldiseks eesmärgiks on Eesti Vabariigi haridusseaduse
1
 ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

2
 

järgi taotlus, et inimene saab enda elu juhtimisega hästi hakkama. Selleks on vaja mitmekülgseid teadmisi 

ja erinevaid oskusi, mille peab kool riiklikku õppekava
3
 ellu viies tagama.  

Kooliõpetus on õppeainepõhine, kuid elus puutume kokku probleemidega, mille lahendamiseks on vaja 

enamat kui ainepõhiseid teadmisi. Teadmisi tuleb osata omavahel seostada ja osata rakendada 

igapäevaelus. Kõik elus vajaminev ei mahu õppeainete raamidesse. Siiski on ühiskonna arengut silmas 

pidades olulisi teemasid, mille käsitlemist peab haridussüsteem oluliseks, kuid mille kandjaks ei ole 

otseselt ükski õppeaine. Samas jõuab riik iga õppiva nooreni kohustusliku põhihariduse kaudu, mis tagab 

võimaluse teatud suhtumisi või väärtusi kujundada, näiteks kujundada arusaama, et demokraatliku 

ühiskonna püsimiseks on vajalik aktiivse kodanikkonna olemasolu ning toetada oskust leida sobiv õpistiil, 

et (elukestvat) õppimist paremini kavandada. 

Aineteüleseid oskusi, suhtumisi ja väärtusi aitavad kujundada riiklike õppekavade üldosades avatud 

läbivad teemad (paragrahv 10) ja pädevused (paragrahv 4), kuna neid arendatakse kõigis õppeainetes, 

koolivälises tegevuses ja koolikeskkonnas. Nii ei saa väärtuskasvatus piirduda vaid üldinimlike ja 

demokraatlike väärtuste esiletõstmisega, vaid samadel põhimõtetel peab olema korraldatud 

koolikeskkond, peavad toimima kõik kooli töötajad. Väärtuskasvatus ei saa alata ega lõppeda 

tunnikellaga, vaid peab olema aluseks igale otsusele ja toimingule.  

Kodanikuharidusega tegeleb õppeainetest kõige enam ühiskonnaõpetus. Kui kool näiteks riiklike 

tähtpäevade äramärkimise või muu tegevuse kaudu kodanikuks olemist ei väärtustaks, saaksid ka õpilased 

sõnumi, et kodaniku kombel mõeldakse ja arutletakse vaid ühiskonnaõpetuse tunnis.  

Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna, näiteks sotsiaalainetesse 

kuuluvad ka ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Ainevaldkonna peamine eesmärk on vastava 

valdkonnapädevuse, sotsiaalse pädevuse, kujundamine, mida toetavad kõige enam valdkonda kuuluvate 

                                                 
1 

 Eesti Vabariigi Haridusseadus RT I, 11.07.2013, 5 https://www.riigiteataja.ee/akt/111072013005

 3) Hariduse eesmärk on:  

1) luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna 

majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis; 
 2) kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi; 

 3) luua igaühele eeldused pidevõppeks. 
2  Põhikooli ja gümnaasiumiseadus. RT I, 10.07.2012, 20 https://www.riigiteataja.ee/akt/110072012020

 § 4.  Põhikooli ülesanne 
  (1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, 

mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja 

avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. 
 § 5.  Gümnaasiumi ülesanne 
  (1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noore 

ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja 

saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, 

tööturul erinevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava 

kodanikuna. 
3 

 Põhikooli riiklik õppekava. RT I, 20.09.2011, 9 https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011009. 

Gümnaasiumi riiklik õppekava RT I, 14.01.2011, 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002  

https://www.riigiteataja.ee/akt/120092011009
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011002
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õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. Samas peaksid selle pädevuse kujunemist toetama ka teiste 

ainevaldkondade õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus. Nii puutub noor inimene kokku sotsiaalset 

pädevust kujundavate ülesannete või situatsioonidega eri õppeainetes, näiteks õppimine rühmas  ja 

mõistab selle pädevuse olulisust ja elulisust.  

Iga õppeaine toetab noore inimese arengut, laiendades teadmisi ja arendades oskusi. Teadmised saavad 

praktilise väärtuse, kui neid osatakse kasutada ka õppesituatsioonist erinevas olukorras, omavahel 

seostada ning panna erinevates õppeainetes õpitud kildudest kokku terviklik mosaiik. Selleks vajab 

õpilane õpetaja tuge juba esimestest klassidest alates. Õpetaja peaks aitama sidet luua seoseid avades ja 

neile järjepidevalt osundades. Uut teemat õppides loome alati seose varemõpituga, erinevate ajastutega, 

kuid peaksime püüdma õpilase jaoks avada ka eri õppeainetes õpitud teadmiste seoseid või ka kattuvust. 

Näiteks on erinevate arvutuste tegemiseks, molaarmassi  leidmiseks keemias, vaja kasutada matemaatikas 

õpitud valemeid, ajalooteadmised aitavad tõlgendada ja mõista ilukirjandust ja kunstiteoseid, võõrkeelse 

teksti tõlkimiseks on vaja tunda eesti keele reegleid jne. Samas ei tohiks oma õppeaine õppeteemat või 

probleemi käsitledes unustada hariduse üldist eesmärki. Suurema eesmärgi silmaspidamine aitab vältida 

keskendumist pisiasjadesse ja toetab õpitava asetamist avaramasse konteksti, mis omakorda tagab 

omandatud teadmise avarama rakendamise (aine) õppesituatsioonist erinevas olukorras. Vastus 

küsimusele, miks on antud teema hariduslikult oluline, aitab leida käsitluse fookust.  Õpetaja ülesanne on 

siduda õppeteema varemõpituga ja tänapäevaga, tuua näiteid, kuidas saab õpilane uusi teadmis ja oskusi 

kasutada igapäevaelus ning mil moel toetab õpitu teisi õppeaineid.  

Tabel selgitab täpsemalt pädevuste mõisteid ja nendega seotud võimalikke õppetegevusi. 

 
kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, 

loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 

hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, 

kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid 

 

 

sotsiaalne ja 

kodanikupädevus 

suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, abivalmi ja 

vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate 

keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste 

omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada 

neid suhtlemisel 

 

 

enesemääratlus-

pädevus 

suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida 

oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke 

eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme 

 

 

 õpipädevus suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning 

hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks 

vajaminevat teavet; planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut 

erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi 

varemõpituga; analüüsida oma teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja 

enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi 
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suhtluspädevus suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui 

ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning 

suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; 

lugeda ning eristada ja mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada 

eri liiki tekste, kasutades korrektset viitamist, kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja väljendusrikast keelt ning 

kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi 

 

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane 

pädevus 

suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja 

igapäevaelus; suutlikkus kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike 

mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning teha tõenduspõhiseid otsuseid; mõista 

loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; kasutada uusi 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

 

ettevõtlikkus-

pädevus 

suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid 

võimalusi, aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada 

plaane, neid tutvustada ja ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, 

näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, 

uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid riske 

 

digipädevus suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat ühiskonnas nii õppimisel, 

kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada 

digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel 

ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja 

võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik 

digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja 

digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja 

väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus 

 

 

 
Skeem selgitab hariduse üldise eesmärgi ja aineõpetuse seostamist. 

 

 

 

HARIDUSE EESMÄRK 

 

 

 

ÕPPEKAVA TAOTLUS, SH PÄDEVUSED JA LÄBIVAD TEEMAD 

 

 

 

AINE ÕPITULEMUSED: SEOSTE LOOMINE ÕPITAVA JA VARASEMA TEADMISEGA, 

LÄBIVATE TEEMADE JA TEISTE ÕPPEAINETEGA, PÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 
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ÜLESANDEID 

 

1. Kuidas lõimida hariduse üldised eesmärgid, pädevused ja läbivad teemad aineõpetusse? Too näiteid. 

2. Mis võimalusi; teadmisi ja oskusi pakub sinu õpitav eriala selleks, et noor inimene saaks oma elu 

juhtimisega ühiskonnas hästi hakkama? 

3. Mis tegevused või õppeteemad sinu õpitava eriala ainekavas toetavad läbivate teemade käsitlemist? 

Too konkreetseid näiteid. 

4. Kavandage rühmatööna ühe suure teema käsitlus (u viie tunni ulatuses). Kirjeldage taotletavaid 

õpitulemusi, õppetegevusi, meetodeid, õppematerjale, lõimingut, kontrolli ja hindamist. Õpitulemused 

peavad olema konkreetsed.  
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Üldpädevuste kujundamisest eesti keele ja kirjanduse tundides 

Ene Hiiepuu, Merilin Aruvee, Kristiina Bernhardt 

Riiklik õppekava läheneb keelele kui suhtlusvahendile, mitte kui objektile. Seega ei ole emakeeleõpetuse 

ülesanne mitte üksnes kirjeldada keeleteadmisi, vaid kujundada õpilasest inimene, kes kasutab keelt 

oskuslikult, et ühiskonnas hästi toime tulla. Hea keeleoskus aitab eesmärke saavutada, vahendab teadmisi, 

aitab inimesel mõista nii end kui ka teisi ja kogu maailma enda ümber. Niisiis on emakeeleoskus aluseks 

ka üldpädevuste kujunemisel. 

Emakeele ainekavas saavutatakse üldpädevused erinevate tekstide lugemise, reflekteerimise ja 

kirjutamise kaudu, kasutades seejuures mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, projektid jne). 

Saavutatud üldpädevused kajastuvad ühel või teisel viisil õpilaste tekstiloomes: esitlustes, arutlustes, 

muudes kirjutistes või nende kavandamisel. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi -

teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes oma 

väärtushinnangute ja enesekehtestamisoskusega loob sobiva õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist. (PRÕK, 2014.) 

Üldpädevuste kujundamisega tegeleb õpetaja eesti keele ja kirjanduse tundides iga päev, kuid sageli on 

see töö aga mõtestamata ja juhuslik (Siirman, 2012), nii pakutakse järgnevalt välja mõned suunad. 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus 

Eesti keele ja kirjanduse ainekavas on palju teemasid, mis võimaldavad väärtuspädevuse kujundamist. 

Ilukirjandus- ja aimetekstide eesmärgistatud lugemisel on peamine rõhk kõlbeliste ja esteetilis-

emotsionaalsete väärtuste ning kultuuriväärtuste kujundamisel. Olulisel kohal on arutlemine kuuldu, 

nähtu või loetu üle, tekstis peituvate probleemide ja väärtushoiakute teemal vestlemine, järelduste 

tegemine, seoste leidmine. Keeleõpetuses saab rõhutada vaimseid ja kultuuriväärtusi: keele kui 

rahvuskultuuri kandja tähtsust, keeleoskust kui inimese identiteedi olulist osa; väärtustada funktsionaalset 

kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse. (PRÕK, 2014.) Sündmuste, 

nähtuste või seisukohtade erinevate tahkude väljatoomisel on hea kasutada rollimängu, dramatiseeringut, 

diskussiooni, väitlust, intervjuud vms. 

Väärtuspädevuste kujundamist toetavad ka eesti keele ja kirjanduse ainekavade vabalugemise 

teemavaldkonnad (PRÕK 2014, 12, 21), millest lähtuvalt võiks suunata õpilasi erinevaid raamatuid 

lugema. 

„Põhiväärtused ilmnevad erinevates tegevustes, samuti võib üks ja sama põhiväärtus mõjutada erinevaid 

tegevusi“ (Tulviste 2013, 58). Seepärast on oluline roll eneseanalüüsil, tagasisidel, õppeülesannetel 

erinevate tekstide järel. Tekst, mille üle väärtuste seisukohast arutleda, ei pea olema tingimata 

ilukirjanduslik. Selleks võib sobida ka mis tahes päevakajaline artikkel või postitus mõnel tundlikul 

teemal. Niimoodi saab õpetaja keeleõppe tundi väärtuskasvatust integreerida, näidates et 

väärtushinnangud pole pelgalt tunniteema, vaid meie igapäevaelu osa. 

Lisaks sisulisele arutlemisele, võiks õpilased harjuda pöörama tähelepanu ka teksti vormistusele. Kui 

juhtida lugemisel tähelepanu teksti kujundusele, liigendusele, puhtusele ning esteetilisele välimusele, 



12 

 

oskavad õpilased paremini jälgida sama ka oma tööde puhul. Vormistusele saab suunata tähelepanu 

hindamismudelite abil, koostades kriteeriumid, mis kujundavad oskust mõelda läbi teksti paigutus, 

liigendus, esteetiliselt kaunis kujundus. 

TUTVU 

Erinevaid näiteid väärtuspädevuse kujundamisest  

 Org, A. (2010). Väärtuskasvatusest kirjandusõpetuses. Link 43. [2014, august 12]. 

http://www.oppekava.ee/index.php/Kirjandus._%C3%9Cldalused 

 Org, A. (2010). Alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamine. Link 57. [2014, august 12].  

http://www.oppekava.ee/index.php/Kirjandus._II_kooliaste 

 

ÜLESANDEID 

1. Too näiteid noortekirjanduse karakteritest, kelle käitumise või olemuse põhjal saaks arendada arutelu 

väärtushinnangute teemal. 

2. Too näiteid noortekirjanduse teostest, kus esineb tugevaid tegelaste vahelisi väärtushinnangute 

konflikte. Kuidas kavandaksid klassi- või rühmaarutelu mõne sellise konflikti avamiseks? Milliseid 

küsimusi esitaksid? 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus 

Eesti keele tundides on ajast aega olnud harjumuspäraseks töövormiks individuaalne ülesannete 

lahendamine. Uue, pädevuspõhise ainekava puhul tähtsustatakse senisest enam aga omavahelist suhtlust, 

sotsiaalseid oskusi, mis tähendab, et eesmärgipärase individuaalse töö kõrval rakendatakse ka erinevaid 

koostööoskusi. Samas on tähtis leida tasakaal individuaalse töö ja rühmatöö vahel, sest nii mõnegi 

keelelise operatsiooni taga on iseseisev mõtlemine ja süvenemine. 

Sotsiaalse pädevuse kujundamine algab klassi füüsilisest õpikeskkonnast. Tänapäevane eesti keele õpetus 

pakub huvitavaid ja efektiivseid õpetamismeetodeid, mille läbiviimiseks on vaja ruumi vabaks 

liikumiseks ja laudade ümberpaigutamiseks, et organiseerida tööd rühmades või paarides ja anda lastele 

erinevaid ülesandeid loovaks eneseväljenduseks. 

Üldine rahulik töömeeleolu klassis, viisakas, salliv, tähelepanelik suhtlemine julgustab õpilasi sõna 

võtma, kaasa tegutsema, aga ka abi paluma, kui midagi jäi selgusetuks. Koostööd aitab paremini 

organiseerida ühiste reeglite paikapanek, mille sõnastamise saab jällegi haakida keeleõppeteemadega: 

kõneviisid, jaatav ja eitav kõneliik, modaalverbid.  

Sotsiaalseid oskusi arendavad kõik suhtlemisel põhinevad ülesanded ja neid on eesti keele ja kirjanduse 

ainekavas hulgaliselt: projektõpe, klassivestlus, paaris- ja rühmatöö, kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud 

kuulamine, kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine,  suuline vestlus ja  arvamusavaldus, 

http://www.oppekava.ee/index.php/Kirjandus._Üldalused
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väite põhjendamine jne. Ühiselt töötades saab õppida teistega arvestama, käitumisreegleid järgima, oma 

tegutsemist, kirjatöid kavandama, analüüsima. (PRÕK, 2014.) 

Koostöös õppides on võimalik harjutada kaaslase kuulamist, läbirääkimist, kompromissi leidmist jne. See 

eesmärk on saavutatav ainult siis, kui lapsed enne töö alustamist teavad, millele üksteisega suheldes 

tähelepanu pöörata. Vaatluse alla võiks võtta mõned aspektid, mitte kõiki korraga. 

Fisher leiab, et suur osa õppimisest põhineb koostöös saavutatud edul. Koos teistega oleme võimelised 

tegema ja saavutama rohkem kui üksinda (Fisher, 2004, 97). Seepärast on oluline harjutada üksteisega 

koostöös ülesannete lahendamist, oma valikute argumenteerimist või töö kavandamist. Nii õpivad lapsed  

kaaslasi paremini mõistma ning ennast teistele arusaadavaks tegema. Koos töötades õpitakse üksteist 

tundma, arvestama kaasõpilaste erineva töötempo ja võimekusega. Õpilasi saab suunata tööd iseseisvalt 

kavandama ja tööülesandeid jagama ning üksteise seisukohtade ja mõtetega arvestama. Nii võib ühise töö 

ettevalmistamisel lasta õpilastel toetuda küsimustele, mis aitavad tööd ühiselt paremini organiseerida. 

 Mis on meie rühmatöö reeglid? 

 Kes mille eest vastutab? 

 Millal on töö tähtaeg? 

 Mis järjekorras ülesandeid teeme? 

 Kuidas me üksteist aidata saame, kui keegi hätta jääb? 

Töö lõppedes saab samad punktid uuesti üle vaadata ning teha järeldusi, kuidas omavaheline koostöö 

sujus, näiteks võiks õpilased arutada või kirjutada tekstimudelil põhineva tagasiside: 

 Mind aitas kõige paremini, kui rühmaliige … tegi …. 

 Omavahelised arutelud sujusid/ei sujunud, sest ….  

 Teinekord peaksime ….  

Emakeeletundides saab hästi korraldada draamaelementidega projektülesandeid: klassilavastusi, etüüde, 

dialooge, fotoromaane ja –lavastusi, korraldada luule- ja proosalugemisi ning teatrietendusi. 

Draamaelementidega ülesannete puhul on oluline, et lapsed teaksid, missugust esinemist neilt oodatakse, 

kus esinetakse, kui palju on aega ettevalmistamiseks ning et klassis valitseks esinemist toetav õhkkond.  

Samas ei saa seda oodata kõigult õpilastelt. Tagasihoidlikumatele võib anda ka hindaja, assistendi vm 

rolli. 

Õpetajal tuleb arutada õpilastega, kuidas köita kuulajate tähelepanu, julgustada kasutama kõne 

toetamiseks žeste, miimikat ja erinevat hääletooni. Publikule tuleb anda ülesanne, mida peab rühmade 

esinemise juures tähele panema. Nii jälgivad lapsed üksteist tähelepanelikult. Pärast dramatiseeringute 

esitust tuleb lastega arutada, mis iga rühma esinemise juures õnnestus. Oluline on nii õpilaste poolne kui 

ka õpetaja toetav ja lahedusi pakkuv tagasiside nähtule ja kuuldule. (Hiiepuu, 2010.)  

Teine oluline sotsiaalne aspekt keeleõppes on oma arvamuse avaldamine, selle eest seismine, enda sõnade 

põhjendamine ning oskuslik loogikal tuginev argumenteerimine, samuti vestlemise alaoskused: 

vestluspartneriga arvestamine, vajadusel oma seisukohast taganemine. Arutlus- ja argumenteerimisoskuse 

arendamine tagab sotsiaalselt võimeka kodaniku kujunemise. Emakeeleõpetuses toetavad seda 

arutluslõigu kirjutamine, väitlus, kõne, kirjandi kirjutamine. 
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ÜLESANDEID 

 

1. Koosta hindamismudel draamaülesandele, mille põhjal õpilased iseend ja kaaslaste tööd analüüsida 

saaks. Vali 3–5 hindamise aspekti. 

2. Kuidas kaasaksid rühmatöösse õpilase, kes koostööd teha ei soovi? 

3. Mõtle välja üks kirjanditeema, mis sobiks sotsiaalse  ja kodanikupädevuse arendamiseks. 

 

Enesemääratluspädevus  

Keel on sotsikognitiivne (Kerge, 2010), mis tähendab, et see on ka endast mõtlemise vahend. 

Enesemääratluspädevus on aga oskus iseendast mõelda, teistega võrrelda ja kirjeldada enesekohast 

informatsiooni: enda omadusi, tundeid, mõtteid, võimeid, käitumist. See omakorda loob eelduse vajaduse 

korral neid omadusi muuta – suunata oma käitumist ja arengut. (Arro, Kangro jt 2013, 61). 

Kirjanduse tundides saab arutleda erinevate tegelaste käitumise motiivide üle. Õpilastele võib anda 

erinevaid ülesandeid: ümberkehastumine mõneks tegelaseks; situatsiooni vaatamine erinevate tegelaste 

vaatepunktide kaudu, erinevatest tekstidest lähtuvate eakohaste probleemide üle arutlemine, 

lahendusvariantide väljapakkumine, et õpilane saaks välja öelda oma seisukoha.  

Kindlasti aitab mõtlemise ergutamisele kaasa sündmuste või tegelaste seoste skemaatiline kujutamine: 

diskussioonivõrk (ühe sündmuse vaatamine positiivsetest ja negatiivsetest külgedest), loo kaardistamine, 

sündmuspaiga skeem, Venni diagramm vms. Erinevad aktiivõppemeetodid (rollimäng, dramatiseering, 

väitlus, suunatud diskussioon jms) aitavad õpilastel paremini tundma õppida oma huvisid ja võimeid. 

Rühmade koosseisu ja suuruse muutmine loob samuti võimaluse enda ja kaaslaste paremaks 

tundmaõppimiseks.  

Õpilaste sügavamad mõtted, iseloom, väärtushinnangud peegelduvad sageli nende kirjatöödes. Seejuures 

on õpetajal tähtis jääda parandamisel toetavaks ja neutraalseks. Isiklike kogemuste jutustamise 

asemeleanalüüsile suunamine peaks käima nii, et õpilane end riivatuna ei tunneks ja julgelt edaspidigi 

endast kirjutaks. 

 

ÜLESANNE 

Kuidas toimiksid, kui  tekstiliselt ja keeleliselt väga kehvast õpilase kirjutisest õhkub mure iseenda 

pärast? Millise tagasiside kirjutaksid? 

 

Õpipädevus 

Keelepädevuse osaoskused kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine saavad suhtlusvahendina 

toimida alles siis, kui tehnilised oskused on omandatud. Need on aluseks õpipädevusele ning arenevad 

elukestvalt. 
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Teise kooliastme lõpuks peaks kõigil erivajadusteta lastel välja kujunema normaalne lugemis- ja 

kirjutamisvilumus, isikupärane lugemis- ja kirjutamistempo ning käekiri. Lugemine ja kirjutamine on 

ühtlasi väga olulised õpioskused, millega tuleks tegeleda võrdselt kõigis ainetundides (Kerge, 2010). 

Lugemisoskuse omandamine mõjutab otseselt kooliedukust. See on õppimise võtmeküsimus. Kuigi II 

kooliastmes on põhirõhk funktsionaalsel lugemisel, peaks kindlasti tegema tööd ka lugemistehnika 

arendamisega: õigete pauside, tempo, intonatsiooniga. Kõik see näitab hästi, kuidas on loetust aru saadud.  

Lugemistehnika arendamisel tuleks tutvustada lugemist hõlbustavaid võtteid, nagu näiteks lõigu peamõtte 

leidmine, teksti kavandamine, märksõnade väljatoomine, mõttekaardi, joonise jm visualiseerivate 

vahendite kasutamine. Võimalusel tuleks õpilasi suunata tekstiga võimalikult palju tööd tegema: 

märkmepabereid, lipikuid oma märkustega raamatule või artiklile lisama, markeerima, joonima või 

veerule märkusi kirjutama.  

Õppima õppimist toetavad üldisi suhtlusoskusi arendavad meetodid: rühmatööd, ühisprojektid, ideede 

kaardistamine, tekstiloome kirjutamismudelite abil, teksti kavastamine, teadlik protsesskirjutamine, 

ühiskirjutamine. 

Vähemtähtsad pole ka kuulamisstrateegiad: rääkija märguannete tähelepanemine (olulise rõhutamine, 

näoilmed, žestid), kujutluspiltide loomine (varem kogetuga, antud tegelastega, sündmuspaigaga jms), 

märkmete tegemine (kaart, plaan, joonis, sõnad, ajatelg, nimekiri), info rühmitamine (tabel, 

märksõnaskeem vms) (Hiiepuu, Hiisjärv, 2005, 23). Need strateegiad toimivad ka mäluvõtetena. 

Üksteise lõpuni kuulamine, reflekteerimine, kõnevooru vaheldamine on tähtsad kuulamisoskuse 

osaoskused, mis võimaldavad efektiivselt koostöös õppida. Neile tähelepanu juhtimine peaks olema iga 

rühmatöö osa. 

II kooliastmes on oluline õpetada konspekteerimisoskusi, eesmärgistamisoskust, prioriteetide 

määratlemist, ajakasutust, küsimuste esitamist, töö planeerimist jms. Näiteks saab vabalugemisel 

planeerida, mitu lehekülge raamatust sel nädalal loetakse. Järgmise nädala alguses arutatakse, kuidas 

plaan toimis, kas eesmärk saavutati, mida teha teisiti, mida jätkata samamoodi.  

 

ÜLESANNE 

Millise emakeele ja kirjanduse osaoskuse arendamine toetab kõige paremini õpipädevuse kujunemist? 

Põhjenda. 

 

 

Suhtluspädevus  

Kirjakeel omandatakse süstemaatiliselt koolis. Mida lähemalt on see protsess seotud noorele tuttava ja 

tulevaste tegelike keeletoimingutega, ealiste võimetega, eakohaselt huvitavate ja lähitulevikus oluliste 

tekstidega, seda enam emakeeleõpetuse põhieesmärke saavutatakse koos kirjaliku keelevormi 

omandamisega (Kerge, 2010, 3). Kaasa aitab elulistel situatsioonidel põhinev õpetus, mis pakub 

tegutsemisrõõmu, kuid annab õpilastele võimaluse eesti keele ja kirjanduse tundides õpitut praktikas 

rakendada. Keeleteadmisi, tehnilisi oskusi ja keelehoolet õpetatakse tekstidega seotuna.  
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Enamik üldpädevusi sisaldub eesti keele ja kirjanduse ainekava õppesisus ja -tegevustes väga paljudes 

keelekasutusolukordades ja -tegevustes kas juba tegevusena iseenesest (kaaslasega või mingis muus rollis 

kirjalik või suuline suhtlemine erineval eesmärgil, erineva suhtluspartneriga) või läbi konteksti (näiteks 

kirjalik keelekasutusolukord: kirjutatakse rühmatööna juhised, kuidas vältida grippi haigestumast) 

(Uusen, 2010).  

 

 

ÜLESANNE 

 

Missuguseid teemasid leiate eesti keele ja kirjanduse ainekavast suhtluspädevuse kujundamiseks?  

 

Tund on seda õnnestunum, mida suurem on õpilaste aktiivne tegutsemine kuulajana, kõnelejana, lugejana 

või kirjutajana (Kerge 2005, 60). Kindlasti tuleks läbi mõelda häälestusharjutused õppetegevusele, et kõik 

õpilased saaksid õppeülesandeid täites omavahel suhelda. Olulised on harjutused ringis, paarides, 

rühmades, mis aktiviseerivad õppijat, näiteks paarilisele mängu või tööjuhendi seletamine; kuuldust, 

nähtust, läbielatust ja loetust jutustamine; kaaslaselt kuuldud loo edasijutustamine; arutlemine kuuldu 

põhjal; eseme, tegelase vms kirjeldamine; telefonikõne väljamõtlemine; kahekõne koostamine; 

intervjueerimine jne.  

Õpetaja ülesandeks on aidata lastel üle saada eneseväljendusbarjääridest. Enne esinemist eeldavaid 

ülesandeid võiks anda igaühele valiku, kuidas tema seda sooviks töö ette kanda. Tähtis on avastada, mis 

takistab õpilasel esinemast, on see publikust, materjalist, ülesande olemusest või tema enda loomusest 

tulenev. Proovida saab paaris või rühmas ettekantavaid draamaelementidega kõnelemisülesanded 

(rollimäng, pantomiim, kahekõne, dramatiseering, lugejate teater, varjuteater, käte- ja jalgade teater vms). 

Väiksemas grupis on turvalisem harjutada silmside loomist, keelekasutust, kehakeelt, miimikat, sobivat 

kõne tempot ja valjust, loovust, esinemisoskust ja -julgust, omavahelisi suhteid; reageerida ka kaaslaste 

tagasisidele (nt sumin, naer, pilgud, küsimused). Hiljem, kui esinemisoskust on harjutatud, võib tunda end 

vabalt ka suurema hulga kuulajate ees. 

On õpilasi, kes räägivad väga vaikselt, halva diktsiooniga või liiga kiiresti, neelavad ära sõnalõppe. See 

takistab kaaslase kuulamist ning teeb suhtlemise raskeks. Seepärast on olulised kohal  kiirkõne- ja 

intonatsiooniharjutused ning tagasiside õppeülesannete ajal ja lõpus. 

Elus edukalt hakkama saamise aluseks on avar sõnavara, soov ennast teistele mõistetavaks teha ja ise 

teistest aru saada. Nii tuleb hoolikalt läbi mõelda sõnavaratöö: anda tugisõnu, lausekonstruktsioone, pilte, 

pildiseeriaid, rekvisiite jne, mis toetavad oma mõtete ja tunnete väljendamist, loetust arusaamist ja 

kirjalikku eneseväljendust.  

Jutustades laieneb lapse sõnavara, mitmekesistub lause struktuur, kasvab esinemisjulgus, arenevad lapse 

kuulamis- ja lugemisoskus.  Laps õpib väljendama oma suhtumist, hinnanguid ja kogemusi. Seepärast on 

jutustamise õpetamisel väga tähtsal kohal oskuslik juhendamine: õpetada last oma kõnet jälgima 

(sõnakordused, sõnade vale järjekord lauses jms). Lastega tuleks arutada, missugust jutustamist on 

huvitav kuulata, mis aitab jutustamist meelde jätta. Jutustamise õpetamise juures on oluline julgustada 

õpilasi vabalt, oma sõnadega rääkima, et lapsed ei hakkaks teksti sõna-sõnalt edasi andma. Toeks on 

kava, märksõnaskeem, pilt- või sõnaline ajatelg, mandala, jututäht jms. Oluline on suunata klassi kaaslase 

jutustamist jälgima ning aitama, kui jutustaja jutulõng kaob või ta teemast kõrvale kaldub. Kasutada saab 
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ka aheljutustamist ja nn „jutukera“, millesse on peidetud küsimused või tugisõnad, mis aitavad juttu 

jätkata.  

Lapsed õpivad jutustama täiskasvanute kõnet jälgides. Seepärast mängib suurt rolli õpetaja kaasahaarav 

jutustamine: jutustaja annab edasi neid emotsioone, mida ta ise parasjagu tunneb; kasutab sobivat 

hääletooni, liikumist, näoilmet, žeste; hoiab silmsidet klassiga. Kõik see aitab lapsel jutu ,,sisse minna”, 

seda piltidena ette kujutada ja hiljem sündmusi elavalt kirjeldada (Hiiepuu, 2010). 

 

ÜLESANDEID 

1. Nimeta igapäevaelutekste, mida tuleks põhikooli II astmes käsitleda. 

 

2. Milliseid suhtlusvorme tuleb täiskasvanul tööelus ette, mida võiks ka põhikooli vanemas astmes 

õpetada? 

 

TUTVU 

 Põhikooli valdkonnaraamat. Toim Mari Kadakas. 

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIR

JANDUS 

 Nootre, S. (2010). Ülesandeid teabetekstide lugemiseks. [2014, august 12]. 

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_46._%C3%9Clesandeid_teabetekstide_lugemiseks 

 Uusen, A. (2010). Kirjutamine kui teksti loomise protsess. [2014, august 12]. 

http://www.oppekava.ee/index.php/KIRJUTAMINE_EHK_TEKSTILOOME_P%C3%95HIKOOLIS 

 Steele, J. L., Meredith, K. S., Temple, C. & Walter, S. (1998). Lugemine ja kirjutamine iseseisva 

mõtleja kujunemiseks. Käsiraamatud I - VIII. RWCT projekt. Omanäolise Kooli Arenduskeskus. 

 Voltein, E. (2002). Oskajaks lugejaks. Metoodiline materjal klassiõpetajatele, kirjanduse, ajaloo jt 

jutustavate ainete õpetajatele. Imaprint. 

 Org, A. (2010). Jutustamine. [2014, august 12]. 

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_61._Jutustamine 

 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus 

Keel kasutab lisaks suulisele või kirjalikule suhtlemisele ka puutelist, auditiivset, visuaalset ja ruumilist 

märgisüsteemi (Ehala, jt 2014, 11), sõnumeid konstrueeritakse kõiki neid kasutades. Matemaatiline 

pädevus toetab kõige paremini ruumilise märgisüsteemi ja sellega seotud kirjaoskust, näiteks arendatakse 

teabetekstide abil oskust lugeda teabegraafikat.  

„Kui teadmised on esitatud mitmel erineval viisil, on nende vahel seoseid rohkem. Seetõttu on neid 

lihtsam hiljem meenutada ja olenevalt vajadusest kasutada“ (Kikas 2005, 72). Graafiliste võtete 

kasutamine õppetöös toetab alusoskuste kujunemist: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. 

Üheaegselt kuulamisega või lugemisega graafiku või diagrammi vaatamine aitab kuuldust või loetust 

paremini aru saada. Samuti aitab jooniste tegemine ja info kaardistamine teksti mõistmisele palju kaasa. 

Eesti keele ja kirjanduse tundides õpitakse tekstide põhjal koostama ajatelge, märksõnaskeemi, 

mõistekaarti, Venni diagrammi, mandalat jms. See annab võimaluse tekstist saadava olulise 

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIRJANDUS
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIRJANDUS
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informatsiooni väljatoomiseks, info rühmitamiseks, seoste loomiseks, üldistamiseks. Skeemide või 

kirjutamismudelite järgi on hea teha loetust kokkuvõtet, sündmusi või tegelasi kirjeldada ja võrrelda nii 

suuliselt kui kirjalikult, sest tervik on silmade ees. Skeem aitab ka kaasa loogilisele arutlemisele, 

põhjendamisele ja argumenteerimisele. Tekstides või suhtlusolukordades sisalduvate probleemide 

graafiline kujutamine aitab leida erinevaid lahendusvariante. 

Probleemide püstitamine, plusside-miinuste kaalumine, järelduste tegemine ja sobivate lahendusteede 

leidmine, oma valikute põhjendamine, tulemuste analüüsimine on loogikal tuginevad oskused. 

Matemaatiline loogiline mõtlemine toetab nende arendamist.  

Samuti on matemaatikapädevusega seotud õigekeelsusteemad põhi- ja järgarvude kirjutamine sõnade 

ning numbritega, nende lugemine, kokku- ja lahkukirjutamine, käänamine, arvsõnade kasutamine tekstis, 

Rooma numbrite kirjutamine ning kuupäeva kirjutamise võimalusi. (PRÕK, 2014.)  

Kuigi matemaatiline ja täppisteadusliku teksti vastuvõtt ning loome on siiski nende ainete pärusmaa, saab 

eesti keele õpetaja anda tehnilised oskused nende tekstispetsiifika mõistmiseks. 

 

TUTVU 

 

 Fisher, R. (2004). Õpetame lapsi õppima. AS Atlex, lk 62–78): 

 Buehl, D. (2001).  Interaktiivõppe strateegiad klassiruumis. SA Omanäolise Kooli 

Arenduskeskus, lk 158–174: 

 Org, A. (2011). Ülesandeid pilttekstide ja kirjandusteksti visualiseerimise kohta. [2014, august 

12]. 

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_62._%C3%9Clesandeid_pilttekstide_ja_kirjandusteksti

_visualiseerimise_kohta 

 

ÜLESANDEID 

 

1. Too näiteid kirjutamisskeemidest, mis toetavad tekstiloomet. 

 

2. Kuidas on argumineteerimisoskus ja matemaatiline mõtlemine seotud? 

 

 

Ettevõtlikkuspädevus  

Eesti keele ja kirjanduse tunnid pakuvad erinevaid aktiivõppe meetodeid ettevõtlikkuspädevuse 

kujundamiseks, mis võimaldavad õpilasel individuaalselt, paaris ja rühmas seada ise eesmärke, näha 

probleeme, genereerida ideid, leida neile lahendusi ja olla omaalgatuslik nende elluviimisel 

(pressikonverents, rollimäng, reportaaž, intervjuu, väitlus, omaloomingulised loovtööd  jms).  

Planeerimis- ja probleemilahendamise oskust arendavad pikemad rühmatööd ja projektid, mille käigus 

tuleb koostada õpimapp, teha uurimistöö ja koostada selle põhjal esitlus, kirjutada omaloominguline töö 

ja see kaaslastele esitada vms. Kõik see õpetab vastutustunnet, eesmärkide saavutamiseks koostööd 

tegema, ideede teostamiseks sobivaid viise ja vahendeid valima, tegevust lõpule viima.  

Õpilaste initsiatiivi ja tegutsemist saab toetada ka nende poolt tulnud ideede ellurakendamisel klassi ja 

kooli ürituste organiseerimisel (klassiõhtuks näidendi kirjutamine ja selle lavastamine; viktoriini 
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koostamine, klassi moelavastuse korraldamine, kus igale kostüümile mõeldakse tutvustus; muuseumi 

külastuse organiseerimine vms), mis on otseselt seotud eesti keele ja kirjanduse tundides õpituga, aga 

võib olla ka üks õppeprotsessi osa. Õpetaja roll on õpilasi suunata ja juhendada, panna neid kaasa 

mõtlema ja tegutsema. Ürituste korraldusega on seotud mitmed planeerivad tekstitoimingudki, näiteks 

tegevusplaan, eelarve, kuulutus, reklaam jne. 

Suur osa tarbetekste on seotud ettevõtlikkuspädevusega, iga algatusvõimeline inimene peaks oskama end 

tööturul märgatavaks teha, seaduste ja määruste abil oma võimalusi ja piire tundma.  

TUTVU  

 

 Ettevõtlikkuse ideaal 

http://www.koda.ee/public/Ettevotlik-rulamees.pdf 

 

ÜLESANDEID 

 

1. Milliseid tekste või keelealaseid oskusi on vaja noorel leiutajal, ettevõtjal, liikumise algatajal? 

2. Tutvu 1. näitega, mille koostamisel on aluseks võetud üliõpilase Jaanali Koppeli (2014) magistritöös 

antud tunnikava. Kuidas avaldub suhtluspädevus ostunimekirja koostamisel? 

3. Valige üks teema eesti keele ja kirjanduse ainekavast, kavandage selle käsitlus. Tooge välja õppe-

eesmärgid, õpitulemused,, arendatavad üldpädevused, õppetegevus, meetodid, õppematerjalid, 

lõiming, hindamine.  

Digipädevus 

 

Digipädevust saab emakeele ainevaldkonnas arendada mitmeti: esiteks digitaalsete vahendite, teiseks 

digitaalsete tekstidega töötades. 

Emakeeles ja kirjanduses on võimalik ülesandeid lahendada moodsa riistvara abil, nagu näiteks 

fotoaparaadid, nutitelefonid, tahvelarvutid, diktofonid, arvutid jne. Neid saab kasutada ettekannete 

tegemiseks, loovülesannete juures, fotoromaani, -lavastuse  tegemisel, tekstide kogumisel, animeerimisel, 

teksti täiendamisel foto või videoga. Sama on tähtis ka digitaalsete tekstide või sõnumite vastuvõtul, vaja 

on analüüsida foto paigutust teksti juures, video ja teksti omavahelist kooskõla jne. 

Ehala (2010, 94) leiab, et kaasaegseid elektroonilisi infootsingutehnikaid tuleks õpilastele tutvustada ja 

selle infootsingu vilumust arendada õpetades semantilist analüüsi – otsingu jaoks märksõnade leidmist ja 

nende kombineerimist, fraaside kasutamist otsingus, välistavate võtmesõnade kasutamist jms. Kindlasti 

tuleks teha praktilisi harjutusi infootsinguks, kus jooksvalt analüüsitakse kõige efektiivsemaid 

otsingustrateegiaid. Erinevate otsingustrateegiate võrdlus näitab, kuidas probleemile erinevate nurkade alt 

läheneda. 
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Digitaalsete õigekeelsus- ja sõnavaraallikate kasutamisharjumus peaks põhikooli lõpuks välja kujunema, 

nende kaasamine igasse keeletundi võiks olla igapäevane. Erinevaid rakendusi, nagu näiteks eesti keele 

tesaurus, erinevad sõnaraamatud, tekstikorpuse jm leiab aadressilt www.keeleressursid.ee.  

Digiarhiivide, raamatukogude elektrooniliste kataloogide kasutamine, teabe hankimine teatmeteostest 

võiks olla samuti tavapärane tunni osa. Julgustada saaks oma nutitelefoni kasutamist teabeotsingu 

eesmärgil, samuti peaks õpetaja suunama õpilasi kirjutamise või lugemise juures pidevalt 

õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja kontrollima.  

Tänapäevane tekst on enamasti digitaalne, seega on tähtis õpetada õpilasi tekste 

tekstitöötlusprogrammides koostama ja toimetama, näiteks saab ühiskirjutamist rakendada Google 

Drive’is. Ainuüksi kirjutamisest või vormistusõpetusest ei piisa, vaja on osata ka programmide erinevaid 

funktsioone: toimetamisrežiim, kommenteerimine, hüperteksti loomine, tekstikastide või muude 

kujunduselementide kasutamine, viitamine, õigekeelsuskontroll, tesaurus. 

Esitluste koostamisel võib abi olla Prezist, Blendspace’ist, Acrobat Readerist, Google Drive’ist ja MS 

Power Pointist. Rakendused nagu Padlet, Socrative, Simplemind aitavad töid planeerida või 

tagasisidestada. 

 

Näide 1 
 

PÕHIKOOLI II ASTE 

 

Teema: Töö tarbetekstiga. Ostunimekirja koostamine. Algustähe õigekiri 

Eesmärk: 

 Õpilane koostab ostunimekirja vastavalt juhendile, järgides algustähe õigekirja põhireegleid. 

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilased koostavad poodide reklaamlehtede põhjal ostunimekirja, arvestades kindla rahasummaga. 

Neil tuleb arukalt mõelda, mille peale raha kulutada. 

Aeg: 45 min + 45 min 

 Vajalikud vahendid: 

 poodide reklaamlehed; 

 paber ostunimekirja koostamiseks. 

Töövorm: rühmatöö 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatikapädevus: matemaatiliste sümbolite kasutamine toodete hindasid kirja pannes; 

arvutamine ostunimekirja koostades, et püsida etteantud eelarves piirides;  

 suhtluspädevus: suutlikkus end asjakohaselt ja selgelt väljendada, arvestades kaaslasi; oma 

seisukohtade esitamine ja põhjendamine, tarbeteksti mõistmine ja selle koostamine 

(ostunimekiri), järgides eesti keele õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;  

 väärtuspädevus: mõistlik tarbimine, rikkus ja vaesus, raha mõistlik kasutamine; 

http://www.keeleressursid.ee/
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 ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus leida rühmakaaslased, pakkuda välja ideid ostunimekirja 

koostamiseks ja neid ellu viia; 

 enesemääratluspädevus: oma õppimisele hinnangu andmine, tegevuse analüüsimine, oskus 

iseseisvalt hinnata oma valikute tulemusi. 

 sotsiaalne pädevus: koostöö rühmas, kaaslaste arvamuste aktsepteerimine, ühiste arvamusteni 

jõudmine,  

 õpipädevus: ülesande täitmiseks õpikeskkonna organiseerimine, vajamineva teabe hankimine, 

õpitu kasutamine (õigekiri ostunimekirja koostamisel, arvutamisoskus). 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Õpilased  toovad kodunt kaasa erinevaid toidupoodide reklaamlehti. 

HÄÄLESTUS 

 Koos mõeldakse, mida reklaamlehtedega tunnis tegema hakatakse. Lapsed pakuvad oma ideid. 

 Jõutakse selleni, et hakatakse koostama ostunimekirja, kuhu tuleb kirjutada ostud ning nende 

maksumus. 

ÕPPIMINE 

 Tegevus võib toimuda paarides või rühmades. Õpilastel tuleb leida rühmakaaslased, kellega 

koos töötama hakatakse.  

 Rühmade ülesandeks on välja mõelda ostunimekirja eesmärk (nt mõni perekondlik sündmus: 

sünnipäev, emadepäev vms);  valida endale sobivad poodide reklaamlehed ja tutvuda nende 

sisuga; kirja panna ostunimekiri, mis sisaldab vajaminevaid toiduaineid. Ostudele tuleb lisada 

kogused ja maksumus. Õpilastele on seatud kindel rahaline piirang, nt 20€, mida nende ostude 

maksumus ületada ei tohi. Õpilastel tuleb mõelda arukalt, mille peale raha kulutada. 

 Rühmas töötades tuleb jälgida asjakohast ja selget väljendamist, arvestades kaaslasi (viisakas, 

sõbralik ja teisi arvestav suhtlemine); julgust oma seisukohti esitada ja põhjendada.  

 Ostunimekirja koostades tuleb järgida eesti keele õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid ning 

kasutada matemaatika tundides õpitut. Peatähelepanu all on algustähe õigekiri. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

Tagasiside ostunimekirjade koostamisele 

 Rühmades mõeldakse välja rollimäng, kus õpilased on raamatupidajad ja kontrollivad 

vastastikku, kas jäädi antud eelarve piiridesse. Kellel jäi raha üle, kellel puudu? Arutatakse 

selle üle, kas ostud on valitud arukalt ja otstarbekalt. 

 Tulemuste esitlemine klassile.  

Tagasiside rühmade tööle 

Iga rühm arutab, kuidas neil koostöö laabus. Mis õnnestus, mis oli raske, mida peab veel 

harjutama. Vaatluse alla tuleks võtta see, mis oli rühmatöö ülesandeks (vt õppimise faasi kaks 

viimast punkti) 

Õpetaja tagasiside õpilastele, mida ta märkas ja missuguseid soovitusi jagab edaspidiseks tööks.  
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Lõiming  
 

Ainekavade mahu vähendamiseks on abi keele ja kirjanduse õpetuse ühendamisest, sest keele- ja 

kirjandusõpetuse keskmes on tekstid ja keeleliste osaoskuste arendamine. Kindlasti on raske tavapärast 

tööd erinevalt ümber korraldada, kuid osav lõimingu harjutamine viib kokkuvõttes hoopis aja 

kokkuhoiuni ja tõhusama tööni, sest omavaheliste seoste kaudu on õpitu efektiivsem (Ehala, 2010).  

 

Lõiming eesti keele õpetuses seab aine sisus kesksele kohale suhtluspädevuse. Eesti keele ja kirjanduse 

tundides omandatud erinevad oskused ja õpistrateegiad: kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja 

kirjutamisstrateegiad leiavad rakendamist ka teiste ainete õppimisel. See annab võimaluse erinevate 

ainete õpetajate tihedaks koostööks ja ainete omavaheliseks lõimimiseks.  

 

TUTVU 

 

 Põhikooli valdkonnaraamat. Toim Mari Kadakas. 

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIR

JANDUS 

 Salumaa, T., Talvik, M., Saarniit, A. (2004). Aktiivõppe meetodid. Merlecons ja Ko. 

 Salumaa, T., Talvik, M., Saarniit, A. (2006). Aktiivõppe meetodid II. Merlecons ja Ko. 

 Ilves, R. (2005). Draamaõpetuse elemendid kirjandustunnis. Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest 

koolis. Argo, lk 96-99 

 

ÜLESANDEID 

 

1. Vali üks õppeteema kirjanduse II või III astme ainekavast ja mõtle, kuidas seda eesti keelega 

ühendaksid nii, et ka üldpädevused saaks tähelepanu. 

 

2. Tutvu 2. näitega ja leia üks lugemispala mõnest ainekavale vastavast õpikust, mis sobiks 

üldpädevuste arendamiseks. Näidake tekste üksteisele ja kirjeldge, kuidas neid kasutaksite.  

 

Näide 2 
 

PÕHIKOOLI III ASTE 

 

Teema: raha ja inimene 

Eesmärgid 

 Õpilane oskab arutleda raha võimu üle ning on võimeline sõnastama oma seisukoha, oma 

iseloomu ja väärtushinnanguid silmas pidades. 

 Õpilane oskab leida väärtushinnangute konfliktile lahenduse. 

 Õpilane oskab hinnata erinevaid probleemi lahendusvõimalusi. 

 Õpilane teab, mida tähendab sõna kaugas, oskab seda muuta ning mõistab selle tähendusvälja. 

 Õpilane tunneb mõistet intress. 

 Õpilane tunneb tekstist ära hinnanguga ja negatiivse alatooniga sõnad ja väljendid ning oskab 

neid asendada. 

 

http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIRJANDUS
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA_KIRJANDUS
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Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilased loevad katkendit A. Kitzbergi „Kauka jumalast“ ning arutlevad raha võimu üle, hindavad isa ja 

poja vahel tekkinud väärtuskonflikti olemust, arutlevad, mida teeksid nad ise samas olukorras. Õpilased 

pakuvad katkendis avatud probleemile konstruktiivseid lahendusi. 

Õpitakse tekstiga seotud sõnavara. 

Aeg: 45 min + 45 min 

 Vajalikud vahendid: 

 Katkend „Kauka jumala“ II vaatusest, (9. klassi kirjanduse õpik „Labürint III lk 154-157, tv h 

127, 128) 

 Internetiühendus või mobiilne andmeside, nutitelefonid, (padlet.com) 

 

Töövorm: rühmatöö, paaristöö, individuaaltöö, klassiarutelu 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatikapädevus: võla suuruse arvutamine, suutlikkus kasutada ja tunda asjakohaselt 

matemaatilist sõnavara (intress, võlaprotsent, võlg, kurss), matemaatilise funktsionaalse 

lugemisoskuse arendamine, majanduslikult hea lahenduse leidmine;  

 suhtluspädevus: sõnavara arendamine: matemaatiline sõnavara, vananenud sõna kasutamine ja 

muutmine, neutraalne eneseväljendus kriitilises olukorras;  

 väärtuspädevus: arutlemine tegelaste väärtushinnangute konflikti, raha väärtuse üle; 

 ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus leida probleemile sobiv lahendusvariant; 

 enesemääratluspädevus: enese seisukoha kujundamine raha ja võimu küsimuses; 

 sotsiaalne pädevus: ühise parima lahenduse leidmine, teiste lahenduste hindamine;  

 õpipädevus: lugemise eesmärgistamine, sõna tähenduse ja vajaliku info leidmine; 

 digipädevus:info leidmine internetist, nutitelefoni kasutamine sõnaotsingul.  

 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

Teksti läbilugemine kodus või raamatukatkendi varumine klassi. 

 

HÄÄLESTUS 

 Õpetaja alustab tundi klassiaruteluga.  

o Kes on A. Kitzberg ja millest ta on kirjutanud? 

o Mida võiks tähendada „Kauka jumal“? Õpilased kasutatavad vastuse leidmiseks oma 

telefone. 

o Mis on kaugas? Kuidas see sõna käändub? Mis on selle sõna sünonüümid? Mis on nende 

sõnade registri erinevus? Millist neist sobib kasutada tänapäeval? Mis juhtub, kui 

asendaksite tavapärase sõna sõnaga „kaugas“ või „kukkur“? jne 

 Õpilased pakuvad, millest võiks tekstis juttu tulla. Arutletakse põgusalt ja konkreetselt, kas raha 

võim inimese üle on oluline teema. Õpilased räägivad mõne sõnaga enda kokkupuutepunktidest 

raha võimuga. Valik suunavaid küsimusi: 

o Kui tähtis on sinu jaoks raha? Kuhu see asetub sinu väärtuste süsteemis?  

o Kas edu saavutamine tähendab rikkust? Too näiteid. Kas rikkus võiks olla elus omaette 

eesmärk? Põhjenda. 

o Mida raha annab, mida võtab? 

o Miks öeldakse, et rikas olla on raskemgi kui vaesuses elada? Mis probleeme võib 

tekkida? 
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 Õpetaja räägib paari sõnaga Mogri-Märdi karakteri loomisest ja tema olemusest. 

Eesmärgistatakse lugemine, mõeldakse, mida võiks see tekst raha ja inimsuhete kohta õpetada. 

 

ÕPPIMINE 

Lugemine 

 Loetakse teksti individuaalselt. 

 

Paaristöö: karakterite analüüs ja kõrvutamine 

 Kirjeldatakse Mogri-Märti. Leitakse tema repliikidest sõnu ja väljendeid, mis peegeldavad tema 

suhtumist. Paaristöös leitakse 3-5 repliiki, mis peegeldavad Mogri-Märdi hinnanguid.  

 Arutletakse, kuidas suhtuda vana-Märdi suhtlusesse oma pereliikmetega. Millised väljendid saaks 

asendada neutraalsematega? 

 Paarid sõnastavad või kirjutavad vihikusse, Padletisse või tahvlile, mida Mogri-Märdi väärtustab. 

 Samal moel leitakse Märdi väärtushinnangud. Kuidas suhtub tema oma isasse ja emasse? Mida 

tunneb ta oma isa vastu? 

 Klassiarutelu vormis võrreldakse isa ja poja väärtushinnanguid. Miks on poeg isast erinevate 

hoiakutega? Kuidas see on võimalik? 

 

Paaristöö: matemaatilise sõnavara arendamine, arvutamine 

 Õpilased loevad eesmärgistatult üle koha, kus noor-Märt isale rehkendab, kui palju on ta isale 

kahju toonud ja mis on tema rahaline väärtus. Leitakse, kui suur on kogu kahjum. Seletava 

sõnaraamatu abil leitakse, mida tähendab intress.  

 Arutletakse, kas Leeni ilma kaasavarata kosimine oleks Mogri-Märdile kasulik. 

 

Klassiarutelu: kas inimesel saab olla rahas mõõdetav väärtus? 

 

Rühmatöö: probleemile tänapäevase lahenduse pakkumine 

 Igaüks väljendab rühmas oma seisukohta, mida ta Märdi asemel teeks. Suuliselt kaardistatakse 

igaühe suhtumine probleemi. 

 Arutatakse, mis võimalusi oleks Märdil tänapäeval isale võla tasumiseks. Uuritakse ja 

võrreldakse pankade kodulehtedel pakutavaid laenuintresse Mogri Märdi intressidega. 

Arvutatakse, mis on Märdi võlg isa ees tänapäevase kursi järgi, kui üks tsaariaegne rubla on väärt 

22 eurot. 

 Ajurünnakuna pakutakse pärast infokogumist välja ka teisi alternatiivne, sõelutakse parimad välja 

ja leitakse mida rühm Märdi asemel teeks. 

 Valitakse kõige mõistlikum variant. 

 

Kirjutamine ja neutraalne eneseväljendus 

 Rühm leiab tekstist noor-Märdi repliigi, mis algab sõnadega „Ah, isa, sa oled halastamatu!“ 

Ühiselt antakse hinnang noore Märdi väljaütlemisele. Arutletakse, kuidas kriitilises olukorras 

neutraalsemalt end väljendada ning konstruktiivne lahendusega leida. Rühmaliikmed hindavad 

iseenda käitumist samasuguses olukorras. Mida oleks kõige mõistlikum teha? 

 Koos mõeldakse välja, kuidas võiks tänapäeva noor-Märt isale enne välja mõeldud lahenduse 

esitada. Milline peaks olema Märdi kehakeel? 

 Tekst pannakse Märdi repliigi laiendusena kirja, kasutatakse ka sobivaid remarke (9. klassi 

kirjanduse tv „Labürint III“ h 128). 
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Üksteise lahenduste hindamine 

 Iga rühm loeb oma repliigi ette (võib ka teatraalselt), teised teevad märkmeid, hindavad neid. 

 Ühine tagasisidestamine, leidlike lahenduste väljatoomine. 

 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 Kogu klassiga mõeldakse, mis võiks olla hea aforism, ütlus või vanasõna, mis loetud teksti, 

konflikti ja klassi seisukohti silmas pidades sobilik oleks. Pakutakse lauseid ja kirjutatakse need 

tahvlile, Padletisse. 

 Igaüks mõtleb enda ja raha suhte kohta. Mida võiks tulevikus tähele panna?  

Järgneda võib arutleva kirjandi kirjutamine või kirjandusteosele tugineva arutluslõigu kirjutamine 

„Kauka jumala“ katkendi põhjal. Lõigu väitena võib aluseks võtta tunni lõpus pakutud mõtteterad, 

vanasõnad. 

 

 

Eesti keel võõrkeelena 
 

Eesti keele kui teise keele õppe laiemad eesmärgid on muukeelsete õppijate valmisolek pärast kooli 

lõpetamist jätkata õpinguid eestikeelses kõrgkoolis, osaleda aktiivselt tööelus ning tegutseda aktiivse 

Eesti ühiskonnaliikmena. Nagu emakeele- ja võõrkeeleõppes, käsitletakse teise keele õppeski keelt 

suhtlusvahendi, mitte eesmärgina iseeneses. Teise keele õpe erineb võõrkeeleõppest selle poolest, et 

esimesel juhul õpitakse keelt seal, kus sihtkeelt räägitakse ja igapäevaelus kasutatakse, kus sihtkeel on 

riigikeel; keelekeskkond on igal hetkel kättesaadav, ja seda mitte ainult interneti, tele ja raadio kaudu. 

Konkreetsemad teise keele tunni eesmärgid võib jagada kolmeks: 

 eneseväljenduslik eesmärk e suhtluseesmärk; 

 keeleline eesmärk; 

 isiksust arendav eesmärk. 

Suhtluseesmärgid sisaldavad toimetulekut erinevates suhtlussituatsioonides: informaalne suhtlus 

sõpruskonnas, lihtsa teate või hoopis uurimuse kirjutamine, restoranis toidu tellimine, arutelus osalemine 

jne. 

Keeleline eesmärk sisaldab neid keelelisi vahendeid, mida suhtluseesmärgi täitmiseks on tarvis: 

igapäevaväljendid sõbraga suhtlemiseks, kindel kõneviis ja selge ja lakooniline mõtete sõnastamine 

uurimistöös, toitude nimetused restorani tarvis. 

Kuivõrd keeleõpe ei tähenda vaid keeleliste vahendite valdamisoskuse lihvimist, vaid kaasab ka õpitava 

keelega kaasas käivat kultuuri, traditsioone ja olemise viisi tundmaõppimist, siis tegeldakse keeletunnis 

keelega kaudsemalt kaasas käivate nähtustega. See osa keeleõppest tegeleb suures osas ka üldpädevuste 

arendamisega, aga ka lõiminguga, kuivõrd eesti keele kui teise keele õpe toetab eestikeelset aineõpet 

gümnaasiumis, aga ka mõne õppeaine puhul põhikoolis. 

Enamjaolt toetub teise keele õpetaja ainetunnis samadele põhimõtetele nagu emakeeleõpetajagi, kuid 
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õpioskuse arendamisel lisandub lugemise ja kirjutamise tehnika valdamisele ka emakeelest erineva keele 

õppimise oskus, mis on aluseks ka võõrkeelte omandamisele nii koolis kui ka täiskasvanueas. 

 

 

TUTVU 

 

 Kaivapalu, A. Omaalgatusliku õppija kujundamine võõrkeeleõppes. (oppekava.ee > gümnaasiumi 

valdkonnaraamatud) 

 Mehisto, P., Marsh, D., Martin, M. J. F., Võlli, K., Asser, H. (2010) LAK-õppe käsiraamat. 

Tallinn: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 

 Hadfield, J. (2010) Rühmadünaamika võõrkeeletunnis. Tallinn: Argo 

 

Lisandus näitele 1 eesti keele kui teise keele tunni tarvis 

 

Näide 1 on kohandatav eesti keele kui teise keele tundi. Tunni eesmärk võib sõltuvalt õppijate vanusest ja 

keeleoskustasemest olla erinev. 

 Õpilane teab toiduainete nimetusi ja arvsõnu hindade kirjeldamiseks. 

 Õpilane tunneb liitsõnade moodustamise võimalusi (joogijogurt, vaarikamoos; aga ka ploomtomat 

jms). 

 Õpilane kasutab koguse väljendamisel nimetavat ning osastava käände ainsust ja mitmust (2 saia, 1 

leib, 2 kilo jahu, 2 kilo õunu). 

Eesti keele kui teise keele tunni puhul on oluline tegeleda eesmärgiks seatud keelematerjaliga: õpilased 

leiavad näidete varal seaduspärasusi või õpetaja selgitab neid ise lühidalt. 

 

ÜLESANDEID 

 

1. Kuidas suunata õppija analüüsima oma teise keele oskust? 

 

2. Analüüsi üht eesti keele kui teise keele õpikut. Leia tegevusi, mida saab kohandada üldpädevuste 

arendamiseks (1-2 iga üldpädevuse kohta). 

 

Näide 3 

 

Keeletase A2 või B1 

 
Teema 

Eesti paigad ja vaatamisväärsused. Ringsõidu korraldamine. Kohakäänded, nädalapäevad, kellaajad 

Eesmärk 

Õpilane koostab vastavalt etteantud tingimustele ringsõidu plaani, kirjeldab marsruuti, kasutades sobivaid 

kohakääneid ning väljendades õigesti kellaaegu ja nädalapäevi. 

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilased koostavad Internetist leitava info põhjal Eesti ringreisi kava, lähtudes etteantud ajapiirangust ja 

eelarvest. 
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Aeg: 45 min + 45 min 

 Vajalikud vahendid: 

Internetiühendusega arvutid 

Paber või arvuti plaani vormistamiseks 

Töövorm: rühmatöö 

Seos üldpädevustega 

matemaatikapädevus: reisi planeerimisel (eriti eelarve jaotamisel) ja  kirjeldamisel kasutatakse  

matemaatikale omast keelt, õpitakse teises keeles väljendama aja- ja rahaühikuid. 

suhtluspädevus: infot otsides areneb oskus eristada olulist ebaolulisest; rühmas ülesannet täites tekib 

vajadus oma seisukohti selgelt esitada ja neid põhjendada, seostatakse keeleteadmised suhtlussituatsiooni 

vajadustega; rühmatöö esitlemisel tajutakse selge väljenduse vajalikkust. 

kultuuri- ja väärtuspädevus: tutvustades oma kodumaa vaatamisväärsusi mujalt tulnud külalistele, 

väärtustab õppija oma maa kultuuri; rühmas koos kaaslastega töötades õpib õpilane hindama inimsuhteid 

ja arvestama kaaslaste arvamusega. 

ettevõtlikkuspädevus: reisi rühmas planeerides õpitakse esitlema ja kaitsma oma algatust ja aktsepteerima 

kaaslaste arvamust; rühmatöö toetab koostööoskusi 

enesemääratluspädevus: tööd hinnates õpitakse hindama ja mõistma enda nõrku ja tugevaid külgi; 

planeerides reisi tegevustesse aktiivset meelelahutust toetatakse tervisliku eluviisi järgimist. 

sotsiaalne pädevus: rühmatöös arendatakse suhtlemisprobleemide lahendamise oskust.  

õpipädevus: rühmana õpitakse organiseerima töökeskkonda vastavalt etteantud tingimustele, arendatakse 

info otsimise oskusi; rühmatöö hindamisega ja tagasisidestamisega õpitakse edasise õppimise vajadusi. 

digipädevus: Interneti vahendusel leitakse rühmatööks vajalikku infot, arendatakse oskust leida 

usaldusväärseid teabeallikaid. 

HÄÄLESTUS 

 Kogu klassiga lepitakse kokku reisi tingimused: mitu külalist ja kust tuleb, kes nad on (vanus, huvid, 

hobid) mitu päeva reis kestab ja kui suur on eelarve. * Reisi tingimuste kokkuleppimine annab 

võimaluse hiljem reisiplaane võrrelda ja hinnata. Tingimused võib kokku leppida ka iga rühm eraldi, 

aga siis tuleb seda oma töö tulemuse esitlemisel kirjeldada. 

 Arutatakse, kust võiks leida infot Eestimaa vaatamisväärsuste, söögikohtade, transpordi ja 

majutusvõimaluste kohta (nt. puhkaeestis.ee, RMK info, maakondade, linnade ja valdade kodulehed 

jne). 

ÕPPIMINE 

 Õpilased jagunevad või jaotatakse rühmadesse, sõltuvalt nende vanusest ja sotsiaalsetest oskustest. 

 Rühmas valitakse paigad, arvestatakse nende külastamiseks vajaminevat aega ja raha, otsitakse 

söögi- ja majutuskohad ning transpordivahendid. 

Vahekokkuvõte: 

 Loetud materjalidest tuuakse välja sõnad, millega väljendatakse: 

- kuhu minnakse (sisse- ja alaleütlev kääne), 

- kus miski asub (sees- või alalütlev kääne), 

- kust tullakse (seest- või alaltütlev kääne). 

Näidete varal ehitatakse koostöös üles teadmine, mis tähendusi kohakäänded väljendavad.  

 Samal moel käsitletakse kellaaegu ja nädalapäevi, ajavahemiku väljendamist (mis päevast/kellast mis 

päeva/kellani).  

* Kaks eelmainitud keeleteemat võib jagada rühmade vahel: osa rühmi uurib kohakäändeid, osa 



28 

 

ajavahemiku väljendamist ning kummastki teemast tehakse kogu klassile ülevaade. 

 Kasutades õpitud vorme, pannakse kirja reisiplaan, et seda saaks teistele rühmadele esitleda. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 Reisiplaane esitletakse klassile, kusjuures kuulajad võtavad erinevad rollid (kas loosi teel või ise 

valides; tagasiside tarvis võib koostada väiksed lehed, et oleks parem järge pidada): 

- audiitorid: kontrollivad, kas esitletav reisiplaan on eelarve piires ja kas raha on mõistlikult 

kasutatud; 

- külalised: annavad reisile sisulist tagasisidet; 

- ajamõõtjad: hindavad reisiplaanide ajalist teostatavust ja mõttekust. 

 Lõpuks hääletatakse, millise rühma reisile õpilased ise sooviks minna. 

Tagasiside rühmade tööle 

Õpilased peegeldavad rühmatöö kogemust. Selleks võib abiks võtta suunavaid küsimusi (näiteks 

töölehel).  

 Mis oli rühmatöö eesmärk? 

 Mis oli minu panus töö tulemusse? 

 Mulle meeldis, et... 

 Järgmine kord võiks... 

Õpetaja tagasiside õpilastele, mida ta märkas ja missuguseid soovitusi jagab edaspidiseks tööks.  
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Üldpädevuste kujundamisest matemaatikas 

Sirje Piht, Tiiu Kaljas 

Üldpädevused kui hoiakud, uskumused, oskused, teadmised on  psüühilised protsessid, kuid  erinevad 

pädevused  on mõnevõrra  erineval tasemel seotud kogu inimese tunnetuse ja tegutsemisega ning 

mõjutavad seeläbi erinevalt ka inimese toimetulekut erinevates valdkondades. Näiteks  on väärtus-, 

enesemääratlus-  ja õpipädevused otseselt  tugevalt integreeritud kogu  inimese tunnetuse ja 

tegutsemisega. Suhtlemis- ja osalt ka sotsiaalne pädevus on tihedalt seotud just keeleliselt vahendatud 

tunnetusega. Kodaniku- (teine osa sotsiaalsest pädevusest), ettevõtlikkus-  ja  matemaatiline pädevus on 

olulised, et inimene tuleks spetsiifilisemate ülesannete lahendamisel ja keskkondades edukalt toime ja ka 

end hästi tunneks (s.t saaks hakkama vastavate probleemide lahendamisega ning seda ise naudiks). 

(Kikas, 2013) 

Matemaatika õppimise seisukohalt kujundatakse õpilaste üldpädevusi alljärgnevalt: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus – järjepidevus õppimisel, püsivus ja täpsus ülesannete 

lahendamisel, salliv suhtumine erinevate võimetega õpilastesse;  

 sotsiaalne ja kodanikupädevus – erinevate tekstülesannete lahendamine, koostööoskus 

rühmatööde planeerimisel ja läbiviimisel; 

 enesemääratluspädevus – õpilase iseseisev töö, matemaatiliste võimete arendamine ja 

hindamine; 

 õpipädevus – probleemülesannete lahendamine, tulemuste kriitiline hindamine, üldistamine, 

iseseisva mõtlemise ja analüüsi oskus; 

 suhtluspädevus – oma mõtete selge ja lühike esitus, oskus mõista teksti jm infot, seoste loomine;  

 ettevõtlikkuspädevus – oskus näha ja sõnastada probleeme, genereerida ideid, eluliste 

ülesannete lahendamine, ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine;  

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – matemaatikale omane 

keelekasutus, erinevate mõistete kasutamine, seoste loomine ümbritseva maailmaga, probleemide 

lahendamine, loogiline arutlemine, põhjendamine ja tõestamine;  

 digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas 

ühiskonnas ja õppimisel, leida ja säilitada digivahendite abil infot. 

Matemaatikaõpetus loob suurepärase võimaluse nii õppeainete lõimimiseks kui ka erinevate üldpädevuste 

kujundamiseks. Õppeprotsessis on selleks kõige parem kasutada igapäevaelu olukordi ja suunata õpilasi 

probleemülesandeid lahendama. Lisaks õppekirjanduses pakutavale saab õpetaja ära kasutada erinevaid 

arveid (üüri-, telefoni-, elektriarve jne) või eelarve koostamist (reisi-, perekonna igakuiste kulutuste- jm 

eelarved).  

Erinevad pädevused on vajalikud elus toimetulemiseks ja erinevate probleemide lahendamisel. 
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ÜLESANNE 

Too näiteid igapäevaolukordadest, kus läheb tarvis matemaatikapädevust (tapeedi ostmine, 

pensionisamba valimine jne). 

 

Järgnev näide võimaldab suunata õpilasi kas iseseisvale või paaristööle, arendab erinevaid üldpädevusi ja 

annab võimaluse igapäevaelu olukordades kaasa mõelda. Selleks, et kaasa mõelda perekond Sarapuu 

eelarves orienteerumisel ja võimaliku kokkuhoiu planeerimisel, läheb vaja detaillugemist. Tekstist leitud 

vajalik info tuleb paigutada eelarve tabelisse ning sellest tulenevalt otsustada ja teha järeldusi. 

Sõltuvalt õpilaste vanusest ja saab ülesandesse lisada mõisteid bruto- ja netopalk. Täiendavalt saab lisada 

erinevad maksumäärad (mis on isa ja ema brutopalgast vajalik maha arvutada – näiteks tulu- ja 

töötukindlustusmaks). Kuna pereisa käib tööl autoga, siis sellest tulenevalt  võib pakkuda erinevaid 

autokütusemüüjaid (Neste, Statoil, Alexela jne) ning erinevaid kütuse marke ja hindasid (Futura 95, 

Futura 98, Futura D jne).  

Eluliste ülesannete kaudu saame suunata õpilased uute mõisteteni (bruto- ja netopalk), nendest 

arusaamiseni. Analüüsides tekstis leiduvat informatsiooni on võimalik õpilasi suunata uut informatsiooni 

otsima ja leidma (erinevad kütusemüüjad ja nende pakutavad hinnad) 

Õpilastel on võimalik arutleda ja analüüsida digiboksiga LED-teleri ostmise võimaluste üle: kas ja millal 

kasutada järelmaksu. 

Järelmaksu teema, sh kiirlaenud (erinevad reklaamiahvatlused meedias), on väga otstarbekas seostada 

õppetegevusega. Õpilaste analüüsioskuse arendamine võimaldab edaspidises elus arukaid otsuseid 

langetada. 

Ülesandele lisaideede pakkumiseks võib õpetaja tundi kaasa võtta erinevate kaupluste reklaamkirjad, kus 

pakutakse kaupu soodsate hindadega ja järelmaksu võimalusi, samuti võib külastada erinevate kaupluste 

kodulehekülgi. Õpilasi peaks suunama arutlema, kas kõik reklaamitu on soodne ning kuidas säilitada 

meelekindlus valikute tegemisel. 

 

Näide 1 

 

II KOOLIASTE 

 
Teema: Eelarve koostamine. Arvutamine, sh protsentarvutused 

Eesmärk: 

 Õpilane oskab koostada perekonna eelarve vastavalt juhendile, sooritab vajalikud arvutused 

(liidab, lahutab, korrutab, jagab)  

 Õpilane oskab analüüsida oma tegevust ja otsuseid, seostab õpitavat igapäevaelu olukordadega 

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilased koostavad töölehel (lisa 1 lk 77) esitatud tingimuste põhjal perekonna eelarve, arutlevad ja 

analüüsivad rahalisi kokkuhoiu võimalusi ning järelmaksu plusse ja miinuseid. Neil tuleb arukalt mõelda, 

mille arvelt on perekonnas võimalik raha kokku hoida. 

Aeg: 45 min (+ 45 min) 

 Vajalikud vahendid: 
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 tööleht, kalkulaator, Interneti kasutamise võimalus 

Töövorm: paaristöö 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatiliste sümbolite kasutamine 

perekonna eelarvet ja võimalikke säästmisvõimalusi kirja pannes; arvutamine eelarve, 

sissetulekute, kulutuste kokkuhoiu ja järelmaksu väljaselgitamisel; loogiline arutlemine; 

 suhtluspädevus: suutlikkus end asjakohaselt ja selgelt väljendada, arvestades kaaslast; oma 

seisukohtade esitamine ja põhjendamine, tarbeteksti mõistmine ja selle koostamine (eelarve), 

järgides eesti keele õigekirja aluseid;  

 kultuur- ja väärtuspädevus: mõistlik tarbimine, rikkus ja vaesus, raha mõistlik kasutamine, salliv 

suhtumine; 

 ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus leida paariline, oskus koostada eelarvet, pakkuda välja ideid 

säästliku tarbimise rakendamisel, arutlus järelmaksu võimalikkusest ja vajalikkusest; 

 enesemääratluspädevus: oma õppimisele hinnangu andmine, tegevuse analüüsimise oskus, 

iseseisvalt hinnata oma valikute tulemusi; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö paaris, kaaslase arvamuse aktsepteerimine, ühiste 

arvamusteni jõudmine; 

 õpipädevus: ülesande täitmiseks õpikeskkonna organiseerimine, vajamineva teabe hankimine, 

õpitu kasutamine (arvutamisoskus eelarve, perekonna sissetulekute, säästmise ja järelmaksu 

arvutamisel, tulemuste kriitiline hindamine). 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Õpetaja on ette valmistanud töölehe perekonna eelarve koostamiseks (tööleht Perekond Sarapuu 

eelarve). 

HÄÄLESTUS 

(Lisavõimalus – õpilased on saanud eelneva koduülesande uurida ja võimalusel välja otsida 

näiteid kas erinevate eelarvete või nende koostamise kohta.) 

 

 Kogu klassiga arutatakse teemal, mis on eelarve. Kes ja kus on seda mõistet kuulnud või 

kasutanud.  

 Õpilased toovad erinevaid näiteid (vajadusel õpetaja suunab). Selleks on vajalik arutlemise ja 

analüüsioskus, selge eneseväljendus, oskus kaaslasi kuulata ja teiste arvamust aktsepteerida. 

 Arutluse tulemusena jõutakse selleni, et teatud olukordades on vajalik eelarve koostamine. 

Õpilased leiavad endale paarilise, kellega koos hakkavad koostama eelarvet, kuhu tuleb kirja 

panna iga pereliikme kulutused; perekonna sissetulekud, säästmise võimalused ja järelmaksuga 

teleri ostu võimalused. 

ÕPPIMINE 

 Tegevus toimub paarides. Õpilastel tuleb leida kaaslane, kellega koos töötama hakatakse. Lisaks 

võib paarid moodustada juhuvaliku (loosi) teel. Paariliseks võib osutuda õpilane, kellega pole 

kaua aega koostööd tehtud. 
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 Paaride ülesandeks on välja mõelda eelarve koostamise eesmärk (nt et teada saada, kui suured on 

perekonna igakuised kulutused);  läbi töötada eelarve tabelile eelnev tekst; täita tabel tekstis 

sisalduvate andmete põhjal; arvutada kogu perekonna kulutused, seejärel arvutada sissetulekud; 

pakkuda välja võimalused kulutuste kokkuhoidmiseks ning põhjendada oma seisukohti; arutleda 

teleri ostmise võimaluste üle; tuua välja poolt ja vastu argumendid ning põhjendada oma 

seisukohti.  

 Paaris töötades tuleb jälgida asjakohast ja selget väljendamist, arvestades kaaslast (viisakas, 

sõbralik ja teisi arvestav suhtlemine); julgust oma seisukohti esitada ja põhjendada.  

 Eelarvet koostades tuleb kasutada matemaatika tundides õpitut, järgida eesti keele õigekirja 

põhireegleid. Peatähelepanu all on arvutus- ja analüüsioskus. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 

Tagasiside võimalused eelarve koostamisele 

 Paarid leiavad omakorda õpilastepaari, kellega koos arutatakse, millistele tulemustele jõuti, 

millised on säästmise võimalused ja millisel juhul saab/on võimalik uus teler osta. Kahe paari 

analüüsi tulemusena lepitakse kokku, kes esitab moodustunud rühma seisukohad kogu klassile. 

 Iga paar vormistab olulised tulemused paberil ja valmistub neid esitlema 1 minuti jooksul. 

 Tulemuste esitlemine klassile: iga paar esitab tulemused kogu eelarve kohta; erinevad paarid 

esitavad võimalikud vahetulemused (perekonna eelarve, perekonna sissetulekud ja väljaminekud, 

säästmisvõimalused, järelmaksu võimalus/vajalikkus). 

 

Tagasiside paaristööle 

Iga õpilaspaar arutab, kuidas neil koostöö laabus. Mis õnnestus, mis oli raske, mida uut teada saadi, 

mida peab veel harjutama, millega on elus kasulik arvestada? Vaatluse alla tuleks võtta see, mis oli 

paaristöö ülesandeks (vt õppimise faasi kaks viimast punkti). 

Õpetaja annab tagasisidet õpilastele, tuues välja, mida ta märkas (õpilastevaheline koostöö ja 

suhtlemine, õpitulemuste saavutamine; annab soovitused edaspidiseks tööks (millele veel rohkem 

tähelepanu pöörata).  

 

 

 

Näide 2 
 

III KOOLIASTE 

 

Teema: Sektordiagrammide lugemine, diagrammide koostamine. 

Eesmärk: 

 Õpilane oskab etteantud sektordiagrammi lahti mõtestada ja vastata etteantud küsimustele. 

 Õpilane analüüsib meedias avaldatud diagramme. 

 Õpilane koostab ise andmeid kogudes erinevaid diagramme. 

 Õpilane analüüsib oma tegevust ja otsuseid, seostab õpitavat igapäevaelu olukordadega. Kasutab 

oma tegevuses IKT-vahendeid. 
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Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilane kirjeldab õpetaja poolt esitatud sektordiagrammi etteantud küsimuste põhjal.. Õpetaja 

jaotab õpilastele meediast leitud sektordiagramme ja õpilane kirjeldab seal olevat informatsiooni. 

Õpilane koostab näiteks oma igapäevastele tegevustele ja toimingutele vastava ajakulu tabeli ja 

esitab saadud andmed sektordiagrammina. Õpilane kasutab diagrammide joonestamisel ka IKT 

vahendeid 

 

Aeg: 45+45 min 

 Vajalikud vahendid: 

 Õpetaja esitatud tööleht, erinevad päevalehed (õpetaja toob klassiruumi),  

Töövorm: paaristöö, iseseisev töö, 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatikale omase keele 

rakendamine, erinevate matemaatiliste mõistete kasutamine, seoste loomine, probleemide 

lahendamine (osa leidmine tervikust, mõõtühikute vahelised seosed). 

 suhtluspädevus: selge ja arusaadava väljendusoskuse arendamine, oma seisukohtade  loogiline 

põhjendamine;  

 kultuuri- ja väärtuspädevus: diagrammide oskuslik kujundamine, ülesannete korrektne 

vormistamine, ilumeele arendamine; 

 ettevõtlikkuspädevus: diagrammidel kujutatu seostamine erinevate eluvaldkondadega; 

 enesemääratluspädevus: hinnangu andmine oma igapäevastele tegevustele, võrdlemine 

kaasõpilaste tegevuste ja toimingutega, iseseisvate tööharjumuste arendamine; 

 sotsiaalne  ja  kodanikupädevus: kaaslase arvamuste aktsepteerimine, ühiste arvamusteni 

jõudmine; 

 digipädevus: erinevate arvutiprogrammide kasutamisoskuse arendamine. 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Eelnevates tundides on läbitud teema „Sektordiagramm“ 

 Õpetaja valmistab klassi iseärasusi ja huvigruppe arvestades vastava sektordiagrammi, milles 

oleva info analüüsimiseks koostab küsimustiku (sport, söök, tervis, Eesti). 

HÄÄLESTUS 

 Õpetaja tuletab meelde eelnevas tunnis õpitut. IKT võimalusi kasutades näitab ja selgitab 

erinevaid diagramme, millel oleva info sisu on klassi taset arvestades huvipakkuv ja ka eakohane. 

Õpetaja kasutab selgitamisel vastavat matemaatilist terminoloogiat, matemaatilisi mõisteid. 

 Õpetaja selgitab, millistest algallikatest diagrammid pärinevad. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 

 Iga õpilane või paar vormistab oma  tulemused kirjalikult ja valmistub neid esitlema 1 minuti 

jooksul. Vastavaid diagramme ja oma vastuseid saab kogu klassile demonstreerida näiteks 

dokumendikaamera abil.  
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 Kaasõpilased ja ka õpetaja esitavad lisa- või suunavaid küsimusi esitletud diagrammi kohta.  

Tagasiside paaristööle 

Pinginaabrid arutlevad, mille poolest oli diagrammil esitatud info neile uudne ja kuivõrd saadud 

teadmised aitavad neil elulisi probleeme lahendada. 

Klass arutleb erinevate päevakavade üle.  

Õpetaja annab õpilastele suuliselt tagasisidet. 

 

 

Näide 3 
 

III KOOLIASTE 

 

Teema: Korrapärane hulknurk. Geomeetrilised kujundid ümbritsevas elukeskkonnas. 

Eesmärk: 

 Õpilane teab korrapärase hulknurga definitsiooni ja omadusi. 

 Õpilane arvutab korrapärase hulknurga sisenurga suuruse. 

 Õpilane selgitab, millistest korrapärastest hulknurkadest saab laduda parketti. 

 Õpilane oskab kasutada tehnoloogilisi võtteid geomeetriliste mustrite jäädvustamiseks. 

Geomeetrilisi mustreid otsib õpilane linnapildist (tänavasillutised, arhitektuur).  

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilane arvutab korrapärase hulknurga sisenurga ja välisnurga suuruse. Õpilane arutleb, millistest 

korrapärastest hulknurkadest saab kokku panna parketti ehk täita pinda. Õpilane leiab ümbritsevast 

keskkonnast erinevaid pinna katmise viise ja põhjendab neid matemaatiliste seoste abil.  

Aeg: 45 min  

 Vajalikud vahendid: 

 Õpperaamat, õppekomplekt erinevatest korrapärastest hulknurkadest. 

Töövorm: Paaristöö, iseseisev töö. 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatikale omase keele 

rakendamine, erinevate matemaatiliste mõistete kasutamine, seoste loomine, probleemide 

lahendamine (korrapärane hulknurk, sisenurk, välisnurk, nurga suurus, täispöörde suurus). 

 suhtluspädevus: selge ja arusaadava väljendusoskuse arendamine, oma seisukohtade  loogiline 

põhjendamine;  

 kultuuri- ja väärtuspädevus: ülesannete korrektne vormistamine, geomeetriliste kujundite esteetika 

märkamine; reaalses elus geomeetriliste kujundite nägemine; 

 ettevõtlikkuspädevus: paindliku mõtlemise arendamine;  

 enesemääratluspädevus: hinnangu andmine oma igapäevastele tegevustele, võrdlemine 
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kaasõpilaste tegevuste ja toimingutega, iseseisvate tööharjumuste arendamine; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: kaaslase arvamuste aktsepteerimine, ühiste arvamusteni jõudmine;  

 digipädevus: erinevate tehnoloogiliste võtete rakendamine ümbritseva keskkonna jäädvustamisel, 

arvutiprogrammide kasutamine (Geo Gebra); 

 õpipädevus: matemaatika tunnis omandatu seostamine reaalsete objektide omadustega. 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Eelnevalt käsitletud suvalise kumera hulknurga mõistet, kumera hulknurga sisenurkade summat ja 

välisnurkade summat. 

 Korrapäraste hulknurkade komplekti valmistamine või vastava õppevahendi soetamine, internetist 

erinevate pinna täitmise ehk parketi ladumise kohta visuaalse materjali otsimine. 

HÄÄLESTUS 

 Õpetaja näitab erinevaid geomeetrilisi mustreid. Seostab mustreid joonistega, mis on nähtavad  

tänavapildis, arhitektuuris, tekstiilis jne.  

ÕPPIMINE 

 Õpilased analüüsivad õpetaja suunavate küsimuste abil erinevaid pinna katmise võimalusi. 

Parketi ehk mosaiigi ladumise ülesanne on pinna katmise ülesanne. Kui laduda mosaiiki ühesugustest 

plaatidest, siis need võivad olla kas ruudud, ristkülikud või mistahes liiki kolmnurgad. Matemaatiline 

põhjendus toetub tõsiasjale, et nimetatud nelinurkade sisenurk on veerand täispöördest ja kolmnurga 

sisenurkade summa on pool täispöördest. 

 

 Õpetaja selgitab, et pinna katmiseks saab kasutada ka erineva kujuga korrapäraseid hulknurki, kui 

erinevate hulknurkade küljepikkused on võrdsed. Sellist parketti nimetataks semiregulaarseks 

mosaiigiks. Õpetaja selgitab, et selleks tuleb eelmises tunnis õpitut meenutada ja selgitada  

järgmises tabelis olevaid arvutusi. 

Hulk- 

nurk 

Korrapärane 

kolmnurk 

Korrapärane 

nelinurk 

Korrapärane 

kuusnurk 

Korrapärane 

kaheksanurk 

Korrapärane 

kaksteistnurk 

Sisenur

-kade 

summa 

     

Ühe 

sise-

nurga 

suurus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Õpilased meenutavad, et kumera hulknurga sisenurkade summa avaldub valemiga , 

kus n väljendab hulknurga tippude (külgede) arvu. Õpetaja küsib, miks ei ole tabelisse kantud 

korrapärase 5-nurga, 7-nurga jne sisenurkade suurused? 

 Arutluse tulemusena jõutakse järeldusele, et semiregulaarset parketti saab laduda näiteks 

korrapärastest nelinurkadest ja kaheksanurkadest, sest kahe kaheksanurga ja ühe nelinurga 

sisenurkade summa annab kokku täispöörde ehk 360
o
. Semiregulaarset parketti saab laduda ka 

180  3601802   7201804   10801806   180018010 

 603:180   904:360   1206:720   1358:1080   15012:1800 


180)2( n
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näiteks korrapärastest kuusnurkadest, nelinurkadest ja kolmnurkadest. Visuaalsed joonised saab 

teha programmiga GeoGebra. 

 Paaristööna uuritakse teemat edasi. Järeldused vormistatakse kirjalikult koostöös pinginaabriga. 

Koostöös arvestatakse pinginaabri seisukohti, selgitatakse argumenteeritult oma seisukohti, 

omavaheline suhtlemine on viisakas. 

 Kirjalike järelduste koostamisel kasutab õpilane matemaatika tundides õpitut, järgib ka eesti keele 

õigekirja põhireegleid. Järelduses on olemas 7 võimalust semiregulaarse parketi kujundamiseks. 

Iga võimaluse kohta tehakse vabakäeline joonis.  

 Tunni lõpus sõnastab õpetaja koduse ülesande, milles tuleb leida ümbritsevast elukeskkonnast 

erinevaid pinna katmise võimalusi või geomeetrilisi mustreid arhitektuuris. Koduse ülesande 

täitmine võib toimuda rühma-, paaristööna või iseseisvalt. Leitud geomeetrilised mustrid tuleks 

jäädvustada näiteks mobiiliga, fotoaparaadiga vms.  

 

Näide 4 

 
III KOOLIASTE 

 

Teema: Arvude ümardamine. Hinnanguline arvutamine eluliste probleemide lahendamisel. 

Eesmärk: 

 Õpilane teab ligikaudsete arvude ümardamise reegleid. 

 Õpilane oskab ümardada ligikaudseid murdarve etteantud täpsuseni. 

 Õpilane oskab hinnata ligikaudseid arve. 

 Õpilane hindab matemaatiliste tehete vastuseid, toetudes tehte komponentide hinnangule 

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilane ümardab murdarve, rakendades vastavaid ümardamise reegleid. Õpilane hindab ligikaudsete 

arvude suurusjärku. Kasutab viimast oskust arvutamistulemuste hindamisel ja reaalses elus ettetulevate 

probleemide lahendamisel.  

  

Aeg: 45 min  

 Vajalikud vahendid: 

 Õpik, taskuarvuti, erinevate ostutšekkide koopiad. 

Töövorm: iseseisev töö, rühmatöö 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatikale omase keele 

kasutamine, erinevate matemaatiliste mõistete kasutamine, probleemide lahendamine (ligikaudne 

arv, ümardamisreeglid, arvutamine murdarvudega); 

 suhtluspädevus: selge ja arusaadava väljendusoskuse arendamine, tutvumine arvandmete erinevate 

esitusviisidega; 

 ettevõtlikkuspädevus: paindliku mõtlemise arendamine;  
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 enesemääratluspädevus: hinnangu andmine oma tegevusele, oma tegevuse võrdlemine  

kaasõpilaste tegevuste ja toimingutega, iseseisvate tööharjumuste arendamine; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: kaaslase arvamuse aktsepteerimine, ühiste arvamusteni jõudmine; 

koostöö oskuste kujundamine; 

 õpipädevus: matemaatika tunnis omandatu rakendamine arvutustulemuste mõistlikul hindamisel; 

peastarvutamise tähtsustamine. 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Õpetaja kogub erinevaid ostutšekke. Võimalusel palub õpilastel neid ise kooli tundi kaasa võtta. 

Palve edastatakse paar päeva enne kirjeldatud tunni läbiviimist.  

HÄÄLESTUS 

 Õpetaja tuletab meelde naturaalarvude ümardamise reeglid. Selgitab murdarvude ümardamise 

vajalikkust. Toob selleks näiteid mõõtmisprotsessidest, kus mõõtmistulemuseks on murdarv.  

ÕPPIMINE 

 Õpilased ümardavad naturaalarve ja kümnendmurde.  

 Õpilased ümardavad erinevate aritmeetiliste tehete lõppvastuseid etteantud täpsuseni. 

 Õpilased tutvuvad erinevate strateegiatega arvutamise tehte lõppvastuse hindamisel. Arvude 

tajumisel on mitu dimensiooni. Üks neist on äratundmine, kui midagi on natuke rohkem või natuke 

vähem. Algselt antakse hinnang lähteandmetele, lõppvastusele hinnangu andmisel 

kompenseeritakse ehk tasakaalustatakse oma vastust vastavalt lähtehinnangule.  

 

Näiteks: kui palju maksavad kokku 4 ühesugust eset, kui igaüks neist maksab 0,78 eurot? Üks 

õpilane võib mõelda nii: 4 ∙ 1 eurot on 4 eurot, aga tegelikult on kogu maksumus väiksem kui 4 

eurot. Teine õpilane võib mõelda aga nii:  

4 ∙ 0,75 eurot on 3 eurot, aga tegelikult on kogumaksumus suurem kui 3 eurot. „Vähem kui 4 

eurot“ või „rohkem kui 3 eurot“ kajastab esialgse hinnangu tasakaalustamist. 

 

Näiteks hindame  tehte 43 ∙ 88 vastuseid: 

kui valin 40 ∙ 90, saan lõppvastuse sõnastamisel kasutada väljendit  ligikaudu 3600; 

kui valin 50 ∙ 90, saan kasutada väljendit väiksem kui 4500; 

kui valin 40 ∙ 80, saan kasutada väljendit suurem kui 3200; 

kui valin 45 ∙ 90, saan kasutada väljendit väiksem kui 4050. 

 

Näiteks olgu meil vaja hinnata kuuele ostule kuluvat rahasummat, kui vastavad hinnad on 

järgmised: 3,42 €, 2,12 €, 2,98 €, 3,78 €, 2,50 € ja 3,79 €. Paneme tähele, et kõik hinnad on umbes 

3 €. Järelikult on meil vastava ostu ligikaudne hind 6 ∙ 3 € = 18 €. 

 

 Õpetaja juhib tähelepanu sellele, et hinnangulisel arvutamisel traditsioonilisi ümardamisreegleid 

rangelt ei järgita, sest erinevad inimesed ümardavad samade probleemide lahendamisel erinevalt, 

otsustades eelnevalt, milline arvutamise viis on neile lihtsam. 

 

 Õpetaja moodustab õpilastest neljaliikmelised rühmad ja jaotab igale rühmale ostutšekke. 

Ostutšekkidel on lõppsumma kustutatud. Ostutšekid on paljundatud nii, et iga rühma liige saab 

igast ostutšekist koopia. Iga rühmaliige hindab peast iga ostutšeki korral lõppsummat, toetudes 
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eespool olevatele strateegiatele. Rühmaliikmed jõuavad koos ühisele arvamusele, milline hinnang 

on kõige sobivam antud lõppsumma kirjeldamiseks. Kõik rühmaliikmed kirjutavad ostutšeki 

tagaküljele oma nime, hinnangud erinevatele hindadele ja hinnangu lõppsummale. Arvutused tuleb 

teha peast. Õpetaja korjab ostutšekid kokku. 

 Tunni lõpul soovitab õpetaja enne kauba (kaupade) ostmist hinnata ligikaudu iga ostu maksumust. 

Viimane annab teadmise, et rahaline seis võimaldab neid oste teha. Õpetaja palub õpilastel selliselt 

toimida, kui nad oste sooritavad.  

 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 Kokkuvõte tegemine rühmatööst toimub järgmisel (järgmistel) tunnil. Õpetaja pöörab tähelepanu 

eelkõige erinevate strateegiate tutvustamisele. 

 Õpetaja palub õpilastel tuua konkreetseid näiteid oma ostutoimingutest, kus nad on eelnevalt peast 

hinnanud ostu lõpphinda. 
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Üldpädevuste kujundamine võõrkeeleõppes 

Kateryn Mänd, Liljana Skopinskaja, Merle Jung 

Kaasaegse võõrkeeleõpetuse peamiseks eesmärgiks on keele kasutamise oskus erinevates autentsetes 

suhtlussituatsioonides. Võõrkeeleõpe ei tähenda enam pelgalt vajadust toime tulla suhtlemisega 

turismireisil. Kultuuride paljususe keskel elades on keel vahendiks, teiste kultuuride tundmaõppimisel. 

Õpilast tuleb valmistada ette ka võimaluseks töötada või õppida võõrkeeles ning teha koostööd erinevaid 

keeli rääkivate inimestega, sageli rahvusvahelistes õppeasutustes ja ettevõtetes. Et seda eesmärki 

saavutada, tuleb võõrkeeleõpetajal endalt tihti küsida, milleks ja millal on vaja teatud keelelisi aspekte 

omandada ning kuidas suunata ja julgustada õppijat võõrkeelt võimalikult palju kasutama.  

Õppetöös on vaja arendada nii deklaratiivseid teadmisi (pr savoir), oskusi (pr savoir-faire), kui ka 

eksistentsiaalset pädevust (pr savoir-être) (EKR, 10-11). Teadmised võivad olla nii kogemuslikud kui ka 

teoreetilised, mida kasutatakse oskuste arendamiseks ning on omakorda seotud eksistentsiaalse 

pädevusega, mis kujundab meie minapilti ja suhtumist teistesse. Keele kasutamiseks on vaja 

võõrkeeleõpe täita õppijale vajaliku sisuga, milleks annavad paljuski võimaluse lõimitud aine- ja 

keeleõppe meetodid (LAK-õpe), millega omandatakse samaaegselt nii aine- kui ka võõrkeelealaseid 

teadmisi. Kui läheneda võõrkeeleõppele sellest seisukohast, võib öelda, et mistahes aines tehtavaid 

ülesandeid saab kasutada ka võõrkeeletunnis, muutes nende lahendamise perspektiivi, tuues mingi 

situatsioon kultuuridevahelisse konteksti. Nii saab ka kõiki üldpädevusi võõrkeeletunnis arendada, sest 

kaasneb ülesandega iseenesest. Sealjuures tuleb muidugi tähelepanu pöörata seatud eesmärkidele, 

õpimeetoditele, erinevatele töövormidele ja tegevustele. 

LAK-õpet propageerivad autorid ei pea õppes oluliseks üksnes keeleliste eesmärkide saavutamist, samal 

määral tähtsustatakse ka majanduslikke ja sotsio-kultuurilisi eesmärke, st. ideaalis soovitakse tõsta 

koolilõpetajate konkurentsivõimet tööturul (Mehisto, Frigols, Marsh 2010). 

Järgnev tabel annab ülevaate gümnaasiumi riiklikus õppekavas (2014) määratletud üldpädevuste 

kujundamise võimalustest võõrkeeleõppes. 

 

Võõrkeeleõppe ainesisu Seos pädevusega 

Suulist ja kirjalikku arusaamist ning väljendamist 

arendavad ülesanded autentsete õppematerjalide 

toel. Rühmatöö, loomingulised ja projektipõhised 

ülesanded 

Suhtluspädevus: suutlikkus aru saada, edastada ja 

küsida informatsiooni, tehes seda õigel ajal, viisil,  

kohas ning osates pöörduda õige inimese poole. 

Oskus toime tulla ja arvestada iga 

suhtlemissituatsiooni mõjutavate teguritega. 

Kultuurilooliste teadmiste omandamine ja 

kultuurieripärade võrdlemine autentsete 

materjalide toel.  

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus: eri kultuuride 

moraalinormide teadvustamine ja oma tegevuse 

hindamine vastavalt kultuuriülestele väärtustele, 

sallivus ja austus nii enda kui ka teiste kultuuride 

vastu. 

Omandatud kultuuriteadmiste rakendamine 

rollimängude, projektõppe ja arutelus osalemise. 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: suutlikkus 

toimida vastutustundliku kodanikuna, kohaneda 

erinevates kultuurides kehtivate normide ning 

tavadega, neid austada kultuuri esindajatega kokku 

puutudes. 

Erinevate töövõtete harjutamine õpistrateegiate Õpipädevus: probleemülesannete lahendamine, 
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omandamiseks. 

 

tulemuste kriitiline hindamine, üldistamine, 

iseseisva mõtlemise ja analüüsimise oskus, 

õpistrateegiate tundmine. 

Erisugused teabegraafika lugemis-, koostamis- ja 

kasutusoskusi arendavad tegevused, loogiline 

argumenteerimine 

Matemaatika- , loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus: matemaatikale 

omane keelekasutus, erinevate mõistete 

kasutamine, seoste loomine, loogiline arutlemine, 

põhjendamine ja tõestamine. 

Eneserefleksiooni ülesanded, diskussioon ning 

kogemuste jagamine kaasõpilaste ja õpetajaga. 

Enesemääratluspädevus: suutlikkus mõista, 

austada ja tunnustada iseennast, tunda oma nõrku 

ja tugevaid külgi, oma võimalusi. 

 

Rühmatöö, loomingulised ja projektipõhised 

ülesanded.  

 

Ettevõtlikkuspädevus: oskus näha ja sõnastada 

probleeme, teha meeskonnatööd, võtta arukaid 

riske ja teha ettepanekuid 

Digitehnoloogia kasutamist, rakendamist, 

infoloome ning informatsiooni otsimist, 

edastamist, vahendamist ning analüüsimist 

arendavad ülesanded. 

Digipädevus: suutlikkus kasutada uuenevat 

digitehnoloogiat, kasutada ning rakendada 

olemasolevaid võimalusi 

probleemilahenduseks, suhelda ning 

vahendada informatsiooni digikeskkondades, 

aru saada ning tähele panna digikeskkonna 

ohtusid ning järgida igapäevaelus kehtivaid 

väärtusi ka digikeskkonnas. 

 

Keeleõpe loob üldpädevuste toetamiseks häid võimalusi: rollimängud, projektid, rühmatööd, 

individuaalsed ning paarisülesanded. Seejuures ei välista üks tegevus tingimata teisi.  

ÜLESANDEID 

Arutle ja põhjenda, milliseid valdkonna- ja üldpädevusi saab arendada järgnevate ülesannetega 

võõrkeeletunnis. 

1. Mõtle välja ja esita kaasõpilasele provokatiivne küsimus. Reageeri spontaanselt kaasõpilase 

küsimusele. Võite dialoogi mõne repliigiga jätkata, kuni jõuate lahenduseni (Näiteks: Kas sa 

saad mulle 50 eurot laenata? Miks sa mulle kogu aeg niimoodi naeratad? Mida sa eile õhtul 

minu maja ees tegid? Kas sa tahaksid minuga oma kingad ära vahetada?). 

2. Kujuta ette, et sinu sõber/ sõbranna tahab kooli pooleli jätta ja välismaale tööle minna, et kiiresti 

ja palju raha teenida. Püüa teda ümber veenda. Valmistage ette dialoog või rollimäng ja esitage 

see klassis. 

3. Kirjuta sedelitele kümme iseloomuomadust, need võivad olla nii head kui halvad. Asetage kõigi 

sedelid tagurpidi ühele lauale ja ajage need segamini. Igaüks tõmbab endale viis omadust. Sul on 

õigus teha kaks vahetust mõne kaasõpilasega (lauale jäänud sedelitega vahetada ei saa). Võid 

pakkuda nii pimevahetust kui ka „kaubelda“. Lõpuks tuleb sul kirjeldada iseennast nende 

omaduste kaudu, mis sulle kätte jäid. 
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Järgnevad ideed on mõned võimalused, kuidas kujundada üldpädevusi inglise, prantsuse ja saksa keele 

tunnis. 

 

 

Näide 1 
 

Rollimäng inglise keele tunnis 

 

Teema: Õpilaste kodused majapidamisülesanded. Laste ja vanemate omavaheline suhtlemine. 

Vanavanemate haigused ja haiguste sümptomid. 

Vajalik keeleoskustase: B1 + 

Eesmärgid: 

 Õpilased püüavad leida lahenduse antud rollimängu situatsioonile, järgides etteantud  

tegevusraamistikku.  

 Keeleliseks eesmärgiks on õpitud keelefunktsioonide (abipalve, keeld, soovitus, selgitus, 

kaeblemine), sõnavara (haigused ja nende sümptomid) ja grammatikareeglite kinnistamine ning 

suulise eneseväljendusoskuse arendamine. 

Tegevuse lühikirjeldus 

Õpilased suhtlevad antud rollimängu situatsioonis, esitades oma seisukohti ja neid põhjendades ning 

arvestades kaaslaste tunnetega. Keeleliselt kinnistatakse keelefunktsioone, nagu abipalve, keeld, soovitus, 

selgitus, kaeblemine, ja vastavat sõnavara. 

Aeg: 45 min  

Vajalikud vahendid: rollimängu kaardid (Vt. Lisa 2, lk 78) 

Töövorm: rühmatöö kolmestes gruppides 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus: arvutamine kulutuste ja kokkuhoiu 

väljaselgitamisel;  

 suhtluspädevus: suutlikkus end asjakohaselt ja selgelt väljendada, arvestades kaaslasi, oma 

seisukohtade esitamine ja põhjendamine, järgides inglise keele grammatika põhireegleid;  

 kultuuri- ja väärtuspädevus: raha mõistlik tarbimine, rikkus ja vaesus, sallivus; 

 ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus pakkuda välja ideid säästliku tarbimise rakendamiseks; 

 enesemääratluspädevus: oma tegevuse analüüsimine; hinnangu andmine oma valikute 

tulemustele; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: koostöö rühmas, kaaslaste arvamuste arvestamine ja 

aktsepteerimine, ühiste seisukohtadeni jõudmine; 

 õpipädevus: õpitu kasutamine (grammatikareeglid, adekvaatne sõnavara, keelefunktsioonid, 

arvutamisoskus). 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

Õpetaja on ette valmistanud rollikaardid (A, B, C) rollimängu mängimiseks (vt Lisa 2 lk 78). 
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HÄÄLESTUS 

 Koos arutletakse, millised on peresuhted, lapsevanemate ja laste omavaheline suhtlemine, 

millised on laste tööülesanded kodus ja kas nad on mõelnud pere eelarve probleemidele. 

 Õpilased toovad erinevaid näiteid (vajadusel esitab õpetaja suunavaid küsimusi). 

 Arutelu tulemusena jõutakse järelduseni, kuidas saavutada kodurahu. 

ÕPPIMINE 

 Õpilased moodustavad kolmesed rühmad ja tutvuvad oma rollikaartidega.  

 Rühmade ülesandeks on arutada tekkinud olukorda peres. Anne’i osatäitja, näiteks, püüab veenda 

oma ema, et kodus keedetud moosid ei ole odavamad kui poes ostetud ja seetõttu pole tal vaja 

laupäeval kodus olla, kuid Anne’i ema püüab tõestada vastupidist. Anne’i vanaisa mõtted aga 

keerlevad tema haiguste ümber ja ta sooviks, et teda kuulataks ja talle kaasa tuntaks. Õpilastel 

tuleb mõelda, kuidas tekkinud probleemsituatsiooni lahendada. 

 Rühmas töötades tuleb jälgida asjakohast ja selget väljendamist, arvestades kaaslasi (viisakas, 

sõbralik ja teisi arvestav suhtlemine); julgust oma seisukohti esitada ja põhjendada.  

 Eneseväljendamisel tuleb järgida inglise keele grammatika reegleid, õpitud sõnavara ning 

kasutada matemaatika tundides õpitut, et põhjendada oma valikuid. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISIDE 

Tagasiside rollimängule 

 Iga kolmene rühm leiab omakorda teise kolmese õpilasrühma, kellega koos arutatakse, kuidas on 

võimalik kodurahu saavutada. 

Tulemuste esitlemine klassile.  

Tagasiside rühmade tööle 

 Iga rühm arutab, kuidas neil koostöö laabus: mis õnnestus, mis oli raske, mida peab veel 

harjutama. 

 Õpetaja tagasiside õpilastele, mida ta märkas ja missuguseid soovitusi jagab edaspidiseks tööks. 

 

 

Näide 2 
 

Rollimäng prantsuse keele tunnis 

 

Teema: ametlik kirjavahetus 

Vajalik keeleoskustase: B1  

Eesmärk:  

 Õpilased omandavad teadmisi viisakast suhtlemisest e-posti teel. 

 Õpilased kasutavad kriitiliselt interneti võimalusi sõnavara omandamiseks. 

Tegevuse lühikirjeldus 

Paaris- või grupitöö. Üks õpilane saab ülesandeks koostada kiri klienditeenindajale (hotelli 

administraatorile, reisiagentuuri esindajale, rongiliikluse infospetsialistile), et küsida informatsiooni 

reisivõimaluste kohta. Õpilasele antakse kaardid (vt Lisa 3 lk 79), millel on ära toodud nende eelarve, 
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huvid ning vajadused ning periood, millal reisida.  

Teise õpilase ülesandeks on vastata kirjale. Ta peab leidma pakkumisi internetist, soovitama mõnd 

tegevust, andma nõu majutuse kohta. See töö on mahukas, seetõttu võib seda teha ka näiteks 2-3 

õpilast. 

Õpilased võivad kirja koostamisel kasutada internetti, kuid peavad seda tegema võimalikult kriitiliselt 

ning pärast reflekteerima, kuidas nad ülesande täitsid. 

Aeg:  45 min 

Vajalikud vahendid: 

Internetiühendus, arvutid või nutitelefonid. 

 

Töövorm: individuaalne ja rühmatöö 

Seos üldpädevustega: 

 kultuuri- ja väärtuspädevus: üldtunnustatud moraalinormide jälgimine, viisakusreeglite 

respekteerimine; 

 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: ametliku suhtluse põhireeglite tundmine, teadmised 

võõrkeelsetest viisakusväljenditest ning suhtlusviiside erisustest; 

 

 suhtluspädevus: suutlikkus end võõrkeeles asjakohaselt ja selgelt väljendada, arvestades 

kaaslasi; oma seisukohtade esitamine ja põhjendamine, tekstide mõistmine ja koostamine 

võõrkeeles järgides võõrkeele õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 

 

 enesemääratluspädevus: oma õppimisele hinnangu andmine, tegevuse analüüsimine oskus 

iseseisvalt hinnata oma valikute tulemusi, oskus ära tunda enda nõrku ja tugevaid külgi 

ning võimalusi; 

 

 õpipädevus: ülesande täitmiseks õpikeskkonna organiseerimine, vajamineva teabe 

hankimine, õpitu kasutamine, kriitiline suhtumine allikatesse; 

 

 ettevõtlikkuspädevus: suutlikkus panustada paaris- või grupitöö efektiivsesse toimimisse, 

ühiste reeglite paika panemine ning austamine, ideede genereerimine ja ellu viimine; 

 

 matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus: matemaatiliste sümbolite 

kasutamine toodete hindasid kirja pannes, eelarve planeerimine, oskus neid võõrkeeles 

kirja panna; 

 

 digipädevus: suutlikkus analüütiliselt ja kriitiliselt kasutada digikeskkonnas olevat 

informatsiooni ning keeleõpet toetavaid ressursse, oskus informatsiooni asjakohaselt 

edastada. 
 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 
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EELTEGEVUSED 

Õpilastel on eelteadmised kindla kõneviisi oleviku ja mineviku aegade kasutusest, tingiva kõneviisi 

oleviku kasutusest, teadmised viisakusväljendite kohta prantsuse keeles. 

HÄÄLESTUS 

Õpilased arutlevad, kuidas nad omandavad sõnavara. Kindlasti tuleb arutlusele Google Translate’i 

kasutamine. 

Näiteks: lause „Tere, uuriksin veidi reisipakkumiste kohta!” tõlgib Google Translate prantsuse keelde 

„Tsau! Ma uurin veidi reisipakkumisi.”). 

Õpilased pakuvad, kuidas selliseid vigu vältida, millisel moel oma õigekirja paremini kontrollida 

(lauseid kontekstis üle kontrollides,  inglise vm levinuma võõrkeele abil Google Translate’i kasutades,  

vaadakse erinevaid kirjapõhjasid, kuidas võõrkeeles ametlikku kirja koostada). Kui õpetaja näeb, et 

mõned võimalused jäävad välja pakkumata, võib ta tuua ise näiteid, et suunata õpilasi järeldusi tegema, 

soovitada kasutada eesti-prantsuse paralleelkorpust (http://corpus.estfra.ee), kasutada ja analüüsida 

näiteks eestikeelse ametliku suhtluse mõnd näidet, teadvustades, milline on korrektne keel ja vormistus 

(erinevalt prantsuse keelest kirjutatakse eesti keelsed viisakusväljendid ja pöördumised üsna lühidalt). 

ÕPPIMINE 

Tegevus toimub individuaalselt, paaris- ja rühmatööna. 

Õpilased saavad rollikaardid (erinevad situatsioonid, kus on vaja esitada mõni järelpärimine, vt Lisa  3 

lk 79). Üks õpilane kirjutab päringu, teine vastab. Ülesande võib jaotada ka suuremale grupile. 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 

 Õpilased analüüsivad, millised kirjad vastavad kõige paremini eesmärgile ning jagavad oma 

õpistrateegiaid (nippe, kuidas ülesandega toime tulla).  

 Õpetaja tagasiside õpilastele, mida ta märkas ja missuguseid soovitusi jagab edaspidiseks 

tööks. 

 

Näide 3 
 

Saksa keele projektülesanne 

 

Teema: Ettevalmistus õpilasvahetuse programmi raames Eestit külastava Saksa õpilasrühma 

vastuvõtmiseks. 

Vajalik keeleoskustase: A2+ 

Projekti saab läbi viia alates kolmanda kooliastme lõpust, kui saksa keelt õpitakse A- või B-

võõrkeelena. 

Eesmärk: 

 Õpilased lahendavad erinevaid ülesandeid: koostavad õpilasrühma vastuvõtmiseks 

programmi, eelarve, küsitluse majutuse kohta ning avaürituse kava. 

 Õpilased analüüsivad üksteise tulemusi ning annavad vastastikku tagasisidet. 

 Õpilased teevad koostööd ja kasutavad võõrkeelt reaalse projekti ettevalmistamiseks. 

http://corpus.estfra.ee/
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Tegevuse lühikirjeldus 

Projekti eelduseks on selle elluviimise võimalikkus, s.t, et õpilasvahetus võiks ka tegelikult toimuda, 

et õpilastel oleks piisavalt motivatsiooni ülesandeid lahendada. Eestisse tuleb õpilasvahetuse 

programmiga 15-liikmeline õpilasrühm Saksamaalt. Klass peab tegema ettevalmistused nende 

vastuvõtmiseks. 

Õpilased jaotatakse rühmadesse, iga rühm saab oma ülesande, vajalikud juhised ja keeleline tugi 

antakse sissejuhatavas tunnis. Edasine töö toimub rühmades iseseisvalt, küsimuste ja probleemide 

korral saab abi õpetajalt. Esitlused, kokkuvõtted, analüüs ja tagasisidestamine toimub kokkuvõtvas 

tunnis. 

 

Aeg: projekti sissejuhatus 45 min, iseseisva töö faas, kokkuvõtete tegemine 2X45 min 

Vajalikud vahendid: 

arvutid, interneti kasutamise võimalus, sõnaraamatud 

Töövorm: rühmatöö 

Seos üldpädevustega: 

 matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus: eelarve koostamine, 

infotehnoloogiliste vahendite kasutamine ülesannete lahendamisel; 

 suhtluspädevus: eneseväljendusoskus rühmatöö tegemisel, oma seisukohtade esitamine ja 

põhjendamine, kaaslastega arvestamine ja nende arvamuste aktsepteerimine, informatisooni 

saamine ja edastamine;  

 kultuuri- ja väärtuspädevus: erinevate kultuuritavade ja traditsioonide arvestamine, oma 

kultuuriväärtuste tutvustamine; 

 ettevõtlikkuspädevus: julgus väljendada oma ideid ja teha ettepanekuid, vastutuse võtmine 

konkreetse ülesande täitmise eest; 

 enesemääratluspädevus: eneseanalüüsi oskus, oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine enne 

valikute tegemist; 

 sotsiaalne ja kodanikupädevus: meeskonnatöö tegemine, kultuuriprogrammi koostamine, 

initsiatiivi näitamine; 

 õpipädevus: aja planeerimine, aja ja koha leidmine rühmatöö tegemiseks väljaspool kooli, 

vajamineva teabe hankimine, tulemuste analüüs ja tagasiside andmine teiste tööle; 

 digipädevus: erinevate digivahendite (arvutid, nutitelefonid, digikaamerad) kasutamine info 

otsimisel, töötlemisel ja säilitamisel, samuti üksteisega ja külalistega suhtlemisel. 

 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

EELTEGEVUSED 

 Õpetaja on informeerinud klassi õpilasvahetuse programmist ja saanud neilt nõusoleku selles 

osalemiseks. 

HÄÄLESTUS 

 Rühmade moodustamine 

 Ülesannete jagamine. Tööjuhend õpilastele (vt Lisa 4 lk 80) 

 Töö planeerimine ja organiseerimine, kokkulepete sõlmimine 

 Ajakava koostamine 

 Vajalike keeleliste vahendite andmine 
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 Abivahendite ja infoallikate tutvustamine 

ÕPPIMINE 

 Ideede ja materjali kogumine ning valik 

 Tulemuste vormistamine 

KOKKUVÕTE JA TAGASISIDE 

 Tulemuste esitlemine 

 Vastastikune tagasiside 

 Kogu protsessi rühmasisene analüüs 

 Õpetajapoolsed kommentaarid ülesannete lahendustele  

 Õpetaja tagasiside rühmatööle 

 Edasised plaanid projekti elluviimiseks 
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Üldpädevuste kujundamisest ajaloos ja ühiskonnaõpetuses 

Mare Oja 

Õppimist soodustava õppekeskkonna organiseerimine on nii õppekava üldosa eesmärk, ainekava taotlus 

kui ka väljakutse õpetajatele, pidades silmas õppijate oskusi ja pädevuste arengut. Tekib küsimus, kuidas 

suunata protsessi nii, et tähelepanu jätkuks kõikidele eelpool esitatud taotlustele. 

Lõiminguvajaduse ja -võimaluste mõistmiseks võiks esmalt  analüüsida, mil moel saavad ajalugu ja 

ühiskonnaõpetus hariduse üldisi eesmärke ning riikliku õppekava üldosa alusväärtusi, pädevuste ja 

läbivate teemade käsitlemist  ja kujundamist toetada. Samuti otsida seostamisvõimalusi teiste 

õppeainetega. Sellised mõtteharjutused sobivad hästi õpetajatele tunde kavandades. Kui keskenduda kohe 

tunnis käsitletavale (kitsale) teemale, on avaramat pilti raskem luua.  

ÜLESANNE  

1. Mõelge ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eesmärkidele ja kooliastmete õpitulemustele tuginedes, mil moel 

saab õppeaine toetada noore inimese toimetulekut ühiskonnas. Mõelge esmalt individuaalselt ja seejärel 

jagage oma mõtteid paarilisega ning üldises ringis. 

2. Tooge ajaloo ja ühiskonnaõpetusest näiteid, kuidas toetada üldpädevusi ja läbivaid teemasid. Mõelge 

esmalt individuaalselt ja seejärel jagage oma mõtteid paarilisega ning üldises ringis. 

Järgnevalt on toodud näiteid võimalikest arutluskäikudest, mille aluseks on ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 

ainekava eesmärgid ja taotlused. 

Kommentaarid 

Mineviku tundmine aitab meil mõista tänapäeva maailma, selgitab konfliktide tagamaid ja kultuurilist 

mitmekesisust. Välismaalastega suhtlemisel läheb vaja teadmisi ja oskusi eri kultuuri(de)st. Mõni 

käitumisviis võib osutuda teises kultuuris ebaviisakaks või suisa sobimatuks.  

Paljud kunsti- ja kirjandusteosed ei ole ajalugu tundmata mõistetavad.  

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppimisel kujundatakse kriitilise mõtlemise ja allikate analüüsioskust, mis 

võimaldab kasutada teabeallikaid eesmärgipäraselt ja hinnata erinevate tekstide usaldusväärsust, 

subjektiivsust ning väärtuslikkust tõendusmaterjalina. Kirjeldatud oskus aitab meediaväljas orienteeruda, 

tunda ära propagandat ja manipuleerimist ning suutlikkust olla infoväljas iseseisev otsustaja.  

Ajaloolise empaatia harjutamine aitab mõista minevikus tehtud otsuseid või inimeste käitumist, võttes 

arvesse ajaloolise konteksti ja jättes kõrvale tagantjäreletarkuse, mis on tänapäeva inimesel oma ajas 

tegutsenud inimesega võrreldes paratamatult olemas. Sageli kiputakse kritiseerima minevikus tehtud 

otsuseid just nende tagajärgede ja mõjude tõttu ning ei suudeta mõista, et ajaloolisel hetkel said otsustajad 

tugineda ainult tol hetkel teadaolevale informatsioonile ja keskkonnast tulenevatele võimalustele.  

Ühiskonnaõpetuses harjutame oskusi, et olla teadlik tarbija, haritud finantskirjaoskusega vastutustundlik 

maksumaksja, näha demokraatia võimalusi, tunda ära demokraatiat ohustavaid nähtusi ja toimida 

vastutustundliku kodanikuna. Seoste nägemise, järelduste tegemise ja arutlusoskuse kujundamine toetab 

igale inimesele olulist oskust – suutlikkust end kirjalikult ja suuliselt väljendada.  
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Suhtluspädevust toetab suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskuse kujundamine, töötamine erinevate 

tekstidega, sõnavara laiendamine mõistete õppimisena, õigekirja järgimine. Võõrkeeltega on võimalik 

seoseid luua teiste kultuuride ja ühiskondade ajalugu õppides, tuntud väljendite või võõrkeelsete mõistete 

õppimise kaudu.  

Matemaatikateadmisi kasutatakse ajaloos ajaarvamise õppimisel (eKr ja pKr), ressursside planeerimisel 

(aeg, raha); arvandmete esitamisel ja tõlgendamisel (graafikud, tabelid, diagrammid), aga ka probleeme 

püstitades ja neile sobivaid lahendusi otsides.  

Loodusteaduste teadmisi läheb vaja geograafilise asendi määramisel (kaart), inimese arengu ja 

rahvastikuprotsesside ning üleilmastumise teemat käsitledes.  

Tehnoloogiaga loome seoseid, analüüsides ameteid ja elukutseid erinevates ühiskondades ning jälgides 

tehnika ja tootmise arengut koos muutustega ühiskonnas. Tähtis on hinnata tehnoloogia võimalusi ja ohte 

ning mõista digimaailma arengutrende, tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid, aga ka rakendada ise 

digivahendeid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel.  

Kunstipädevust toetab Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja 

kultuuriloomingu väärtustamine, rahvakultuuri tundmaõppimine, võimalusel ka loomingulise 

eneseväljendusoskuse arendamine.  

Kehakultuuripädevust käsitleme toetades suutlikkust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana erinevatel ajastutel, näiteks Spartas. 

Järgmine samm võiks olla konkreetse pädevuse lahtimõtestamine aineõpetuse näidete kaudu. Leida iga 

teema käsitlemise juures võimalus pädevusi kujundada. 

ÜLESANNE 

Tutvuge sotsiaalainete üldosa teiste ainevaldkondade pädevustega ja täpsustage kirjeldusi näidetega 

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse teemadel või arendatavate osksute kaudu. Tooge konkreetseid näiteid 

pädevuste arendamisest. 

 

Näiteid pädevuste võimalikust mõtestamisest ajaloos- ja ühiskonnaõpetuses. 

Kultuuri- ja väärtuspädevust saab ajaloos arendada eri ajastute väärtusi tutvustades ning lugupidamist 

kujundades oma ja võõra kultuuri suhtes, sh kodukoha ja kultuurilise mitmekesisuse suhtes, aga ka ise 

väärikalt ja ausalt käitudes. Ühiskonnaõpetuse aine võimaldab mõtteid vahetada inimõiguste ja 

kodanikuväärtuste üle. Analüüsitakse tänapäeva Eesti riigi põhiseadust jt õigusakte, et kujundada arusaam 

seadusekuulekast ja demokraatlikku ühiskonda väärtustavast käitumisest.  

Erinevatesse ühiskondadesse ja gruppidesse kuuluvad inimesed erinevad väärtuste poolest. Arutleda võiks 

erinevuste põhjuste üle, kuid mitte hinnata neid õigeteks-valedeks, iseäranis tundlike teemade käistlemisel 

ajaloos, mis võib esile kutsuda konflikti koduse hinnangu (kollektiivsel mälul põhineva) ja allikate 

analüüsil põhineva narratiivi vahel. Väärtusi, mida kujundatakse, peaks kandma ka klassi- ja koolikultuur, 

õpetaja oma eeskujuga. Reeglites kirjas olevad põhimõtted peaksid olema kasutuses ka praktikas. 

Reageerida tuleks koolikiusamisele ja muule väärkäitumisele. Nii kujundatakse vastastikust lugupidamist 

ja asutust käitumises ja suhtlemises.  
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Sotsiaalne- ja kodanikupädevus. Ühiskonnaõpetuse õppimine tegutsebki selle pädevuse arendamise 

nimel pea kõigis õppeteemades. Lisaks tundmaõppimisele vajavad noored ka võimalust kodanikuna 

erinevates ettevõtmistes osaleda, et mõista enda võimalusi ning tunnetada tegevuste olulisust. Selle 

saavutamiseks võiks kool anda noortele võimaluse lahendada mõni kooli jaoks oluline probleem, nt 

vahetusjalatsite kandmine, ka koolikiusamise lahendamine, kui neid juhtumeid esineb.  Nii saadakse 

kogemus, et minu otsus ja ettepanek võivad elu muuta. Ühiskonna tasandi muutusi ja üksikisiku mõju 

selles on raskem märgata. Sotsiaalse pädevuse kujunemist toetab rühmatöö jm koostöövorm, eriti kui 

grupid moodustatakse juhuvaliku alusel. Õpetajad väidavad, et konfliktidega klassis töötavad õpilased 

paremini rühmas, kui sinna kuuluvad õpilased, kellega ka väljapool õppetööd meelsamini suheldakse. 

Kiusaja ja kiusatu koostööle suunamine ei anna alati soovitud tulemusi.  Aeg-ajalt oleks siiski hea 

rühmatöö kavadamisel seada just suhtlemise õppimine esikohale ja teadvustada seda õpilastele rühmade 

moodustamisel.  

Enesemääratluspädevust toetab olukord, kui õpetaja suunab õpilasi oma õpitut või sooritust 

reflekteerima: mida ma õppisin, mis mul hästi õnnestus, mida pean veel harjutama. Õpetaja saab 

enesemääratluspädevust toetada tunni reflektsioonifaasi aruteludega, aga eri ülesannete eel selgitades, 

mida õpime, mis kriteeriumidest lähtume. Siis on samad kriteeriumid hiljem õpilasele aluskes 

enesehindamisel – kas eeldata tase või areng saavutati või mitte. Tagasivaated eesmärkide saavutamisest 

saab teha ka pikema teema või õppeperioodi lõpul. Ainevaldkonnas seondub enesemääratluspädevus 

empaatiaülesannetega, kus tuleb püüda mõelda kellegi teise positisioonilt lähtuvalt, võttes arvesse 

olukorra, milles tegutsetakse. Arro, Kangro, Kaldoja jt (vt Kikas 2013) näevad pädevuse arendamise 

võimalust inimkäitumise üle arutlemisel, mis ergutab õpilasi end teiste inimeste perspektiivi asetama ning 

harjumuspärasest kogemusest erinevaid käitumisi, motiive ja mõttekäike mõista püüdma.  

Tervise ja ohutuse heaks näiteks minevikus võib olla arusaamine hügieenist eri aegadel, haiguste 

ravivõtted, katkuepideemiad jms, ühiskonnaõpetuses teemakäsitlus tänapäeva ühiskonnas.  

Õpipädevusega on seotud iga õppeolukord, kuid mõnes situatsioonis võiks võtta selle erilise tähelepanu 

alla, näiteks õppida kirjutama arutlust hindamisjuhendi alusel, koostada abistavaid skeeme ja jälgida, kas 

kirjapandud tekst sisaldab kriteeriumides nõutud argumente, näiteid, kas teksti ülesehitus on loogiline, 

teemakohane ja vigadeta. Jätkuülesandena võiks analüüsida kaaslase kirjutist ja tuua esile selle tugevad ja 

nõrgad küljed. Samuti võib õppida suunatult juhendi alusel allikatekste, kaarte, pilte, karikatuure või 

statistilisi andmeid analüüsima. Kui õpilasele anda ette sammud, mida ta eeldatavaks soorituseks peab 

tegema, õpib ta oma tegevust kavandama ja teadlikult õppima. Toeks on kindlasti eneseanalüüsivõime, 

mida on kirjeldatud enesemääratluspädevuse juures. 

Ka suhtluspädevusega on seotud pea iga õppeolukord, kus tuleb teha koostööd ja oma sooritust teistele 

tutvustada. Suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui kirjalikult eeldab iga 

õppeülesanne, mille käigus või lõpul tuleb koostada ja esitada kokkuvõtteid tehtust. Oma seisukohtade 

kujundamist, esitamist ja põhjendamist harjutatakse kõikide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse probleemide 

käsitlemisel. Kriitilise mõtlemise kujundamine eeldab pidevat tööd eri liiki tekstidega, sh 

originaaldokumendid kui ka arvamuslood. Õpitakse ka ise tekste looma, kasutades kohaseid 

keelevahendeid ja sobivat stiili. Sõnavarapädevus eeldab mõistete tundmaõppimist ja nende kontekstis 

kasutamise oskust. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevust arendatakse ajaloos ajas orienteerudes: 

kuidas mõista aega eKr, märkida sajandeid araabia ja Rooma numbritega. Ühiskonnaõpetuses 

analüüsitakse statistilisi andmeid ja tehakse nende põhjal järeldusi, arvutatakse protsente makse õppides. 

Mõlemas õppeaines kasutatakse hüpoteeside püstitamist ja tõestamist, probleemide analüüsi nende 
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kirjeldamise, põhjuste väljaselgitamise, tagajärgede ja võimalike ületamiste või lahenduste pakkumise 

kaudu. Probleeme lahendades toetatakse mõtlemisoskuse arengut. Sarnaselt matemaatikaga, kus tuleb 

teada valemeid, ei ole ajaloos abi pelgast faktiteadmisest, kui seda ei osata asetada konteksti.  

Keskkonna mõiste ajaloos suunab mõtisklema, mis tingimused olid soodsad, et esimesed tsivilisatsioonid 

tekkisid just jõgede ääres. Ühiskonnaõpetuses saab arutada kaasaja ühiskonna jätkusuutlikkust (või 

raskusi) ja globaliseerumisega kaasnevaid probleeme.  

Tehnoloogia muutumist ajaloos vaadeldakse teaduse ja tehnika arengu kaudu. Eriti kiire on see olnud 

sõdade ajal. Hea oleks analüüsida näidete kaudu nii tehnoloogilise arengu positiivseid kui ka negatiivseid 

mõjusid ja tagajärgi. Mõlemas õppeaines on võimalik õpilasel endal tehnoloogiat õppetöös kasutada. Vt 

ka digipädevus. 

Ettevõtlikkuspädevust saab arendada ajaloos silmapaistnud isikute elulugude tundmaõppimisega. 

Arutleda võiks teemal, mis omadused peavad olema inimesel, kes on kindlustanud endale koha ajaloos. 

Ühiskonnaõpetuses saame analüüsida tänapäeva ühiskonna edukate inimeste tegevust ja ettevõtmisi või 

siis anda ülesandeid, kus õpilased peaksid ise oma teadmisi kasutades uusi lahendusi välja pakkuma. 

Karjääri planeerimist saab tutvustada eri aegade ametite ja elualade ning selleks valmistumise kaudu. 

Keskajal tuli meistriks saamiseks läbida õpipoisi ja selli aeg, kuid mõnda ametit õpiti kauem – miks?  

Huvitav on küsimus, kuidas tõid ühiskondlikud muutused esile uued ametid, mis elualade esindajad ja 

milliste omadustega inimesed olid edukad. Ühiskonnaõpetuses võiks analüüsida tänase ühiskonna 

tööturgu ja selle muutumist ning põhjuseid, miks mõned ametid on püsivamad, näiteks õpetaja; kuid 

mõne eriala esindajad võivad leida ajutiselt palju tööd, näiteks ehitajad, kuid olukorra muutudes, 

majanduslanguse ajal, võib jällegi jääda töötuks.  

Hea kodanikualgatuse näitena leiame ajaloost rahvusliku ärkamisaja ühistegevused, näiteks 

omavalmistatud esemete müümine Aleksandrikoolile toetuse saamiseks jt inimeste endi algatusel 

toimunud ühistegevused. Ühiskonnaõpetuses on kõik teemad seotud noore inimese ettevalmistumisega 

eluks ühiskonnas. Teadmistele toetudes analüüsitakse juhtumeid ja mängitakse läbi situatsioonimudeleid, 

et toetada arusaama ühiskonna toimimisest. See kujundab oskust (loovalt) probleeme lahendada. Lisaks 

õpitakse seadma isiklikke eesmärke, omades sealjuures järje- ja enesekindlust. 

Digipädevus tähendab suutlikkus kasutada digitehnoloogiat nii õppimisel, info hankimisel. kodanikuna 

tegutsedes kui ka kogukondades suheldes. Teabekeskkonna tundmaõppimist toetab allikate kriitiline 

analüüs, ühiskonnaõpetuses info ja teabekeskkonnas orienteerumine, info eesmärgipärane kasutamine. 

Ajaloos saab koostada ajajoont ja kanda sinna sündmusi, täita või täiendada kaarte, kasutada muuseumide 

või kunstigaleriide digitaalseid andmebaase jt elektroonilisi andmekandjaid. Ühiskonnaõpetuses võib 

uurida riigiasutuste kodulehtedel või muudes andmekogudes olevat infot, vaadata riigikogu istungjärku, 

vormistada arvutil oma töö tulemusi, suhelda õpetaja ja kaasõpilastega jms.  

Järgnevalt võiks kõrvutada õppekava üldosa pädevused ajaloo ning ühiskonnaõpetuse ainekavadega ja 

täpsustada kirjeldusi konkreetsete näidetega võimalikust tegevusest või temaatilisest seosest või lisada 

uusi ainekava ja pädevuste seoseid. 

ÜLESANDEID 

1. Koostage õpetaja töökava, kus kavandate võimaliku lõimingu lähtudes taotletavast õpitulemusest ja 

õpitavast teemast. 
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2. Koostage tunnikava, kus näitate lõiminguvõimalused õppetegevuste kaudu 

3. Arutlege, mis võimalusi avardab pädevuste kujunemise toetamine õppeprotsessi organiseerimisel ja 

õppeteemade käsitlemisel. 

Kommentaar 

Eelnevad harjutused suunasid leidma võimalusi toetamaks õppekava üldisi põhimõtteid ajaloost ja 

ühiskonnaõpetusest. Töökava koostamine pöörab olukorra vastupidiseks. Nüüd tuleb õppeprotsessi 

kavandada õppeteemadest lähtuvalt. Lisaks teistele õppeprotsessis tähtsatele osadele kirjutab 

üliõpilane/õpetaja kõige viimaseks lahti lõimingu osa konkreetsete näidetega. Esmalt pannakse kirja kõik 

võimalused, mis võiksid teema õppimiseks sobida, kuid siis tehakse valik, millele keskenduda. Kui suur 

õppeteema on jagatud tundideks, täpsustatakse iga tunni õpitulemused. Õpitulemus annab 

teemakäsitlusele suuna ja see omakorda mõjutab nii õppemeetodite ja materjalide valikut kui ka 

lõimingut. Õpitulemus suunab mõtlema, mis pädevuse toetamine fookusesse seada, mida konkreetne 

teema või kasutatav meetod esile tõstab. Pädevuse kujundamine ei saa olla kunstlik, vaid peab loogiliselt 

sobituma õppeteema ja meetodiga. Samuti pole mõttekas tunni või teema kavandamisel keskenduda ainult 

lõimingule, jättes muud eesmärgid tagaplaanile. Kui õppemeetodiks on allikaülesanne, on mõistlik 

teadvustada õpipädevust ja suhtluspädevust, rühmatööd tehes pöörata suuremat tähelepanu sotsiaalsele 

pädevusele. Kui käsitletakse vanemaid tsivilisatsioone, on hea võimalus jälgida keskkonna mõju ja 

seoseid loodusteadustega. Maailmareligioone käsitledes oleks hea osundada väärtuspädevusele, õppida 

tundma, mida eri religioonid tähtsustavad. 

Pädevuste rakendumise näitena õpetaja töökavas ja tunnikavas on kasutatud 2013. aastal esitatud 

üliõpilaste iseseisvaid töid: töökava Grete Rohult, tunnikava Merike Värsilt. Iseseisvad tööd 

demonstreerivad hästi, kuidas on pädevuste rakendamise vajadust mõistetud ja mil moel võiks lõiming 

õppetöös toimuda. 
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Näide– töökava 

Keskaja koht maailma ajaloos, 5 tundi 

Üliõpilase Grete Rohi näide ajaloo töökavast 7. klassis  

 

Tund Alateema/ 

märksõna 

Õpitulemused Õppetegevus Õppematerjalid Lõiming Kontroll ja hindamine 

1. tund Keskaja 

ühiskonna 

üldiseloomust

us ja 

periodiseerin

g 

 

Iseloomustab keskaja 

erinevaid etappe näidete 

kaudu, märgib 

ajajoonele erinevad 

keskaja perioodid.  

 Ajatelje koostamine 

keskaja 

periodiseerimiseks, 

seostamine 

eelneva/järgneva 

perioodiga (vanaaeg-

uusaeg) 

 Koostab tabeli, kus 

toob välja keskaja 

erinevate perioodide 

tunnused punktide 

kaupa. 

 Kolme tunnuse 

kandmine vastavale 

ajajoone etapile 

keskaja perioodidest.  

 

Õpik
4
 (lk 8-11);  

ajajoone ja tabeli 

koostamine 

 Matemaatikapädevus: 

keskaja 

periodiseerimine 

sajanditega (Rooma ja 

araabia numbrid, 

ajatelg) 

 

 Õpipädevus – oskab 

kasutada eelnevaid 

teadmisi: ajajoone 

koostamine, tabeli 

koostamine 

 

 Keskaja erinevate 

perioodide iseloomulike 

tunnuste paigutamine 

ajajoonele.  

 Iseloomustab ajajoone 

põhjal keskaja erinevaid 

perioode.  

 

                                                 

 4
 Kuna näidistöökava võiks olla eeskujuks kõikidele õpetajatele ja eri koolides on kasutusel eri aastatel trükitud õpikud, ei viidata töökavas konkreetsele 7. 

klassi õpikule, sest hoolimata trükiaastast on õpikud orienteeritud õpitulemuste saavutamisele, sobib kasutamiseks mistahes õpik. 
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2. tund Keskaja 

ühiskonnakor

raldus ja 

läänikord 

 Iseloomustab 

feodaalset 

hierarhiat, selgitab 

seisuste seosed. 

 Seletab ja oskab 

kasutada kontekstis 

mõisteid lään, 

senjöör, vasall, 

feodaal 

 

 

 Koostab püramiidi, 

kus toob välja 

erinevad keskaja 

seisused, lisab juurde 

tunnused.  

 Tunnuste põhjal 

koostab ideekaardid, 

kus märgib ära 

seisuste vahelised 

kohustused ja 

õigused. 

 Jutukese koostamine 

ehk oskus kasutada 

mõisted õiges 

kontekstis: lään, 

vasall, feodaal, 

senjöör. 

 

 Õpik; 

seisustepüramiidi 

ja ideekaardi 

koostamine. 

Õpetajapoolne 

selgitus esitlusena.  

 Pildimaterjal 

erinevate seisuste 

iseloomustamiseks 

 Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine – 

õpilase arusaam 

seisustevahelistest 

kohustustest ja õgusest 

 Sotsiaalne pädevus; 

kultuuriline identiteet – 

mõistab 

seisustevahelisi suhteid 

 Etteantud sõnadega 

lühijutukese koostamine 

(feodaal, vasall, lään).  

 Paaristöö, kus üks õpilane 

on senjöör ja teine õpilane 

on vasall; kumbi peab 

ütlema teisele oma 

õigused ja kohustused. 

3. tund Keskaja 

eluolu ja 

maailmapilt 

 Kirjeldab keskaegse 

inimese 

maailmapilti näidete 

abil 

 Toob välja vähemalt 

5 erinevust 

keskaegse ja 

tänapäevase eluolu 

vahel 

 Lugeda teksti 

„Keskaegse inimese 

maailmapilt“ (H. 

Palametsa „Keskaja 

kultuur ja eluolu“). 

Märkida ära, mis on 

uus info, mis juba 

tuttav. 

 Vastata etteantud 

küsimustele.  

 Suuline arutelu teksti 

põhjal.  

 Õpik; lugemisleht 

H. Palametsa 

raamatust;  

 Tabeli koostamine 

keskaja eluolu ja 

tänapäevaste 

tunnuste kohta; 

pildimaterjal nt. 

keskaegsetest 

hoonetest, 

turuplatsist. 

 Väärtuspädevus: oskus 

hinnata ja mõista 

keskaja eluolu 

erinevust tänapäevast 

 Kultuuriline identiteet – 

mõistab kiriku suurt 

rolli keskajal võrreldes 

tänapäevaga 

 Etteantud tunnuste põhjal 

lühijutu koostamine.  

 Ülesanne pildiga, kus 

pildi põhjal tuleb välja 

tuua keskaja eluolule 

omased tunnused, kiriku 

roll 
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 Tuua välja keskaja 

eluolu tunnused ja 

tänapäevased vasted 

(tabeli koostamine) 

4. tund Kordamine  Seletab ja oskab 

kasutada kontekstis 

mõisteid lään, 

senjöör, vasall, 

feodaal 

 Võrdleb keskaegset 

ja tänapäevast 

eluolu  

 Kirjeldab keskaegse 

inimese 

maailmapilti 

erinevate näidete 

kaudu 

 Iseloomustab 

keskaja erinevaid 

etappe näidete abil, 

kasutab ajajoont. 

 Keskaja tunnuste 

märkimine ajajoonele; 

töötab tekstiga – 

vastab teksti põhjal 

esitatud küsimustele; 

iseloomustab või 

kirjeldab pildi järgi 

üht keskaegset seisust 

või keskaegset linna 

 Õpik; eelnevatel 

tundidel koostatud 

tabelid, 

ideekaardid; 

pildimaterjal 

keskaja linnast, 

seisustest 

 Suhtluspädevus – 

teema jutustamine;  

 Kultuuriline identiteet – 

mõistab keskaja 

inimese eluolu ja 

Jumala tähtsust 

ühiskonnas; 

 Keskkond ja 

jätkusuutlik areng – 

linnaelu keskajal, 

linnade saastatus, 

haigused  

 

5. tund Teema 

kontroll 

Kordamistunnis 

saavutatud õpitulemuste 

esitlus/kontrollimine. 

Kirjalik kontrolltöö, 

kirjutamine. 

Kontrolltöö leht.  Õpipädevus, 

 Kultuuriline identiteet 

 Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 

 Väärtuspädevus  

Kontrolltöö: koostab jutukese 

(mõistete tundmine), kirjeldab 

pildi järgi keskaja eluolu, loeb 

tekstilõiku (allikaanalüüs) ja 

vastab küsimustele keskaegse 

maailmapildi kohta, keskaja 

perioodide iseloomustamine 

näidete põhjal 
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Näide 2 – tunnikava  

Üliõpilase Merike Värsi näide (iseseisev töö ajaloodidaktikas aastal 2013) ajaloo tunnikavast 7. 

klassile. 

 

Teema: Naine linnuses (keskaja aadlidaam) 

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab keskaegse aadlidaami ilu- ning käitumisideaali; võrdleb seda  tänapäeva naise 

ideaalidega; leiab seoseid ja teeb järeldusi – mida väärtustame tänapäevani; 

2) loetleb aadlinaise kohustusi ja ülesandeid abikaasa ja lossiemandana;  

3) selgitab aadlike abielu peamist eesmärki;  

4) nimetab aadlinaise põhilisi tegevusalasid. 

 

Eesmärk: 

 oskab ajas orienteeruda, on empaatiline, oskab mõista keskaja aadlinaise rolli;  

 oskab tekstist olulise välja tuua ja selle selgelt ja arusaadavalt edasi anda, õpitut sõnastada nii 

kirjalikult kui ka suuliselt,  

 valdab allikaanalüüsi – leiab pildilt info ja seostab selle keskaegsete ideaalidega,  

 arendab arutlusoskust – võrdleb keskaegsete ja tänapäevaseid ideaale ja väärtusi. 

  

Meetodid 

Võrdlemine, siksak-meetod, iseseisev töö töövihikuga, klassiarutelu. 

Aeg: projekti sissejuhatus 45 min, iseseisva töö faas, kokkuvõtete tegemine 2X45 min 

Vajalikud vahendid: 

Esitlus pildimaterjaliga (6 pilti: kolm keskaja daamist, kolm tänapäeva naisest); õpik ja töövihik; 

rühmasedelid. 

Töövorm: rühmatöö 

Seos üldpädevustega 

 

 õpipädevus – leiab tekstist olulise ja annab seda teistele selgelt ja arusaadavalt edasi; 

 suhtluspädevus – väljendab end selgelt ja asjakohaselt, esitab oma seisukohti, loeb teksti, 

kirjutab loovteksti, töötab rühmas; väärtustab õigekeelsust ja väljendusrikast keelt;  

 kultuuri- ja väärtuspädevus – väärtustab kombekat käitumist. 

Läbivad teemad  

 teabekeskkond – pilt, mis räägib keskaja aadlinaise ideaalist,  

 väärtused ja kõlblus – väärtustab üldtunnustatud kõlbluspõhimõtteid,  

 elukestev õpe ja karjääri planeerimine – naise roll keskajal ja tänapäeval, ametid. 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 
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HÄÄLESTUS 

 

Esitlus. Võrdlus 

Vaata pilte!  Mis on neil piltidel sarnast, mis erinevat? (sarnane: naised; erinev: riietus, eri 

ajastust, juuksed) 

 

Arva, mis on tänase tunni teema? – naine keskaja linnuses (aadlidaam).  

Naised olid keskajal teistes seisustes teistes  rollides, nt  nunn, kaupmeheproua, talunaine jne, 

aga seda me õpime lähemalt edaspidi. 

Miks me seda teemat õpime? – võrrelda keskaja naise elu ning ilu- ja väärtusideaale, 

tänapäeva naise eluga. Stereotüübid. (võtmeküsimus) 

- eesmärgid (õpitulemused) tulevad esitlusest (vt ülevalt) 

ÕPPIMINE 

Siksak-meetod. 

1) Kodurühmadeks jagamine loosi teel.  

Tõmba sedel ja ühesuguse keskaegse aadlinaise rolli saanud õpilased moodustavad rühma: 

kuninganna, hertsoginna, krahvinna, paruness. Iga kodurühma liige saab numbrilise 

tähistuse – 1, 2, 3, 4. (Kirjuta loosipaberi teisele poolele oma number – sinna saab teha ka 

märkmeid) 

2) Ekspertrühmade moodustamine.  

Kõik number ühed kogunevad (koos õpikuga) siia, number kahed siia jne. 

3) Materjali jaotamine. Õpiku tekst, mis on jagatud neljaks lühikeseks alapeatükiks.  

Töö ekspertrühmas. Kõik number ühed vastutavad esimese osa eest (abielu), number kahed 

(ema ja abikaasa) jne eest. St Sinu ülesanne on endale hästi selgeks teha oma osa materjal. 

Selleks loe materjal läbi, aruta seda oma kaaslastega ja veendu, et oled kõike hästi mõistnud. 

Sa pead selle endale nii selgeks tegema, et oskad pärast kodurühmas teistele edasi rääkida. 

Olulise märkamisel abistavad sind küsimused. 

Õpetaja jagab ka suunavad küsimused, mis peavad vastuse leidma ja on abiks olulisima 

väljatoomisel. 

4) Ekspertide tegevus kodurühmas.  

Mine nüüd tagasi oma kodurühma juurde ja õpeta oma materjal teistele kodurühma 

liikmetele. Iga sinu rühma liige peab saama täieliku ülevaate tervikust. Kui ekspertrühma 

liige ei oska kaaslaste küsimustele vastata ning midagi jääb selgusetuks, pane küsimus kirja. 

Eksperdid võivad esitada küsimusi oma kodurühmale, et veenduda arusaamises. 

Iseseisev töö töövihikuga.  

Vasta küsimustele õpitu-kuuldu põhjal (Kuidas leiti tütardele abikaasad? Loetle lossiprouale 

vajalikke oskusi. Kes olid keskajal haritumad, kas rüütlid või nende naised? Miks? Kirjelda 

pildi järgi suursuguse daami iluideaali. Millised pidid olema tema kombed ja käitumine?) 

Kontroll ja arutelu.  

Kellel on vastus sõnastamata, saab abi ekspertrühma liikmetelt. (Vajadusel toetab õpetaja) 

KOKKUVÕTE JA TAGASISIDE 

Koduse töö selgitamine: Kodus jääb kirjutada 10-lauseline jutuke vihikusse aadlidaami argipäevast. 
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Pane ennast tema rolli ja mõtle, mida ta ühe päeva jooksul jõuab teha. Lähtu daamile vajalikest 

kohustustest, õukondlikest ideaalidest ja ootustest. Samad juhised leiad e-koolist. 

 

Koduse töö märkimine 

 

Iga õpilane ütleb ühe lause, mis võiks sobida lossiproua argipäeva või iseloomustamaks aadlidaami. 
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Üldpädevuste kujundamisest käsitöös ja kodunduses 

Ene Lind, Kristi Paas 

Üldpädevuste kujundamisel on võimalik kasutada igapäevaeluga sarnanevaid olukordi, ühistööd ning 

erinevaid projekte.  

III kooliastmes keskendutakse käsitööõppes rohkem loomingulisele tööle ning töö teadlikule 

korraldamisele. Õpetuses järgitakse käsitööeseme tootearendustsüklit teabe kogumisest, idee 

leidmisest, eseme kavandamisest ning töö ajalisest ja tehnoloogilisest kavandamisest kuni töö teostuse 

ning esitlemiseni. (PRÕK 2014) 

Kodunduse tundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja 

toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust; analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist, 

väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja 

vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. (PRÕK 2014) 

Tehnoloogia ainevaldkonna õppeained sh käsitöö ja kodundus soodustavad erinevates õppeainetes ja 

elusfäärides omandatu praktilist rakendamist. Õpitakse mõistma ülesande lahendamisel või toote 

loomisel tekkivaid valikuid, leidma ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke teostusviise. 

Õpe toetab nähtuste ja toodete terviklikkuse tunnetamist ning ülesannete kompleksset lahendamist. 

Õpetus arendab töö- ja koostööoskust, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja hindamisoskust. Erinevate 

rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha otsuseid kutsevalikul ning leida endale 

meeldivaid ja pingeid maandavaid hobisid. (PRÕK 2014) Edukas tegutsemine mistahes valdkonnas 

eeldab planeerimist (ettemõtlemist) ja enda tegevuse efektiivsuse hindamist (tagasisidet) ning selle 

alusel uute tegevuste planeerimist. (Kikas, 2013) 

Riiklikus õppekavas väljatoodud üldpädevused on lihtsasti käsitöö ja kodundusega seostatavad, kuid 

eeldavad õpetajalt eelnevat läbimõtlemist, mis pädevust millise teema käsitlemise või õppeülesandega 

seostada. Üldpädevuste arengu toetamine ainetunnis ei peaks muutuma omaette eesmärgiks, vaid 

toimuma loomulikult ning tulenema ainetunni teemast ning eesmärkidest. 

 

Üldpädevustega seotud õppetegevused 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – käsitöö ja kodunduse aines läbiviidavate loovust arendavate tegevuste 

ja projektide kaudu õpivad õpilased arvestama arvamuste ja ideede paljusust. Ühised arutelud ning töö 

ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda 

töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia.  

Käsitöö tundides õpitakse nägema ja tolereerima erinevusi inimeste võimetes, esteetilises maitses ning 

kultuurilistes tõekspidamistes. 

Kodundusõppe eesmärk õpilaste ettevalmistamiseks igapäevaeluks võimaldab kujundada 

väärtushoiakuid. Nii näiteks võib tunnis arutleda tervisliku toiduvaliku, teistega arvestamise vajaduse 

või puhtuse ja selle hoidmise üle.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Käsitöö ja kodunduse aine võimaldab läbi viia erinevaid ühiseid 

tegevusi, kus õpitakse teistega arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma ja 
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põhjendama. Oluline on õpetajal seda ka õpilastele märgatavaks teha, lisades rühmatöö arutellu läbitud 

protsessi analüüsi, kuna lahenduseni jõudmisel tuleks vaadelda kogu tegevuskäiku ja hinnata selle 

adekvaatsust. Tundi planeerides peab õpetaja jätma töö analüüsimiseks piisavalt aega, et see ei 

tunduks õpilastele formaalse tegevusena. 

Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide (erinevate käsitööliikide või toidukultuuriga) ning nende 

kujunemise põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. 

Enesemääratluspädevus – oskus analüüsida ja hinnata enda tegevust ja selle tulemusi, samuti enda 

omadusi, mõtteid, tugevaid ja nõrku külgi; kokkuvõtvalt on see õpilase arusaamine endast ja oma 

võimetest. Pädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine ja 

oma tööle hinnangu andmine. 

Enesemääratluspädevuse alaliigina on toodud ka tervisepädevus (Kikas, 2013), mis otseselt haakub 

kodunduse ainega, käsitledes tervisealaseid teadmisi ja oskusi. Praktiliste ülesannetega kinnistub 

terviseteadlik käitumine, ergonoomika põhimõtete arvestamine ning tervisliku toitumise ja sportliku 

eluviisi koostoimimise väärtustamine (Saago, 2010). Teemavalik, millele kodunduses tähelepanu 

pöörata, on suutlikkus järgida terveid eluviise ja terviseteadlik otsustamine ja käitumine. Siinkohal 

saab õpilastega arutleda teatud toitumishäirete jm põhjuste või tagajärgede üle, tuues näiteid elust 

enesest, näiteks kodunduse 7.– 9. klassi õpikus (Paas, Pink 2011). 

Õpipädevus – käsitöös ja kodunduses õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate 

teadmistega, teistes õppeainetes õpitu viiakse praktikas ellu. See eeldab õpetajalt koostööd 

kolleegidega, et osata oma ainetunnis teatud seostele viidata.  

Käsitöö ja kodunduse õpiülesanded, kus õpilane peab iseseisvalt korraldama tööd alates teabe 

kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse analüüsiga, 

arendavad suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja arendada ning oma 

õppimist juhtida. Antud ülesanneteks sobivad mitmekülgsed probleemülesanded, kuid ka loovtöö. 

Teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb erialane sõnavara. Oma tööd 

esitledes ja valikuid põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. 

Probleemülesannete teemade leidmisel võiks lähtuda situatsioonidest või probleemidest, mis 

sarnanevad igapäevaelu probleemidega.  

Suhtluspädevus – ühised ülesanded ja projektid (vt projektide kohta toodud näiteid) võimaldavad 

õppida teisi arvestama, vajaduse korral teisi aidata ning kogeda koos töötamise eeliseid. Õpilasi 

suunatakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele ja tööle. Rakendada on võimalik 

kõiki kodunduse teemasid, näiteks tarbija teemas võiks esitada pretensiooni puudusega kauba kohta 

või etiketi teemas koostada peolaua menüü (eri liiki tekstide koostamine) pakkuda välja lauakate ja 

kaunistused. 

Tööülesannete ning projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa 

võõrkeeltepädevusele. 

Ettevõtlikkuspädevus – algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud tehnoloogiaainete 

sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna õppeainete põhilisi 

eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud projektid, mis annavad õpilastele võimaluse 

oma võimeid proovida (vt projektide kohta toodud näiteid). Tehnoloogiavaldkonna ainetes on olulisel 
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kohal avatus loomingulistele ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse 

toote arendamise tsükkel idee leidmisest kuni valmis esemeni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel 

katsetada oma ideede elluviimist mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu. Mudelitena võib mõista 

üksikisiku (õpilase) toodete disaini, valmistamist ja müüki (paralleel FIEga), meeskonnatööna näiteks 

ajutise kohviku rajamist koolis, mingi toote kavandamist ning selle valmistamise organiseerimist 

klassis. (PRÕK 2014) 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – õpilane kasutab oma töös loogilist 

mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja 

nende tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus. 

Käsitöö- ja kodundusõppes puutuvad õpilased kokku erinevate matemaatiliste igapäevaelu 

ülesannetega: käsitöös (Vähävihu, 2006) näiteks mõõtude võtmine ja teisendamine, lõigete 

konstrueerimine, materjali kulu ja maksvuse arvestamine erinevate tehnoloogiate puhul, 

silmuskudumisel vajaliku suurusnumbri valmistamiseks silmuste arvu määramine jne.  

Kodundusõppes eeldavad lihtsamad ülesanded massi- ja mahuühikutega arvutusi, sh ka teisendusi (dl 

ja g suhe erinevatel toiduainetel). Näiteks: teisenda 12 dl liitriteks ja 0,5 dl milliliitriteks (Häikiö & 

Ratilainen, 2002).  

Samuti on matemaatilisi arvutusi vaja toiduainete ühiku/tüki/kilohinna arvutamisel, toiduainete 

jagamisel võrdseteks osadeks, toitumisalase info juures toiteväärtuse arvutamisel, tarbija teemade 

juures saab arvutada elektriseadmete energiat, eelarvekulusid jm. Kodunduse temaatikaga haakub ka 

antud kogumikus matemaatika juures välja pakutud tunnikava „Eelarve koostamine. Arvutamine, sh 

protsentarvutused“ (lk 30). 

Digipädevus. Kaasaegne digitehnoloogia pakub mitmekülgseid võimalusi õpilaste digipädevuse 

arendamiseks käsitöös ja kodunduses, näiteks saab digitehnoloogiat kasutada nii õppe-, suhtlemis- kui 

ka informatsiooni leidmise vahendina. Õppevahendina on kodunduse tunnis arvuti seotud erinevate 

erialaste õpiprogrammide kasutamisega, nt tervisliku toitumise arvesti Ampser www.ampser.ee või 

www.toitumine.ee lehel olev toitumisprogramm. 

Suhtlemisvahendina võimaldavad erinevad veebipõhised õpiprojektid (Lahemaa 2010), 

suhtlusvõrgustikud ja ajaveebid kajastada kooli käsitöö ja kodunduse tunnis tehtut ning annavad 

võimaluse oma tegevuste presenteerimiseks laiemale auditooriumile. 

Informatsiooni otsimise ja analüüsi puhul on võimalik rakendada nii individuaalse kui õpikeskuse 

meetodina, kus õpilane saab töötada koos või üksinda teatud ülesande lahenduste otsimisel ja leitu 

esitlemisel õpikaaslastele. 

 

Projektõpe 

Projektõpe on suurepärane võimalus üldpädevuste rakendamiseks tehnoloogiavaldkonna õppeainetes. 

Projektõpe on ainekavasse lisatud eesmärgiga luua õppimiseks sellised tingimused, millega saab 

arendada õpilaste eneseregulatsioonioskusi, kuna õpilastel on võimalus iseseisvalt ja koos teistega 

loovalt probleeme lahendada, luua ja aineüritusi korraldada (vt Veeber, Lind, Paas, Kikkull, ilmumas) 

Projekti olemusest sõltuvalt võib projektõppe raames toetada  õpilastes kõikide õpipädevuste 

kujundamist. 

http://www.ampser.ee/
http://www.toitumine.ee/
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Projektitöö valiku teevad õpilased ise. Valikteemad ja projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, 

käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast ning neid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja 

klassidevaheliste projektidega. Projektitööde väljapakkumisel peetakse silmas kohalikke traditsioone, 

uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. See toetab kultuuri- 

ja väärtuspädevuse kujundamist, sest ette võetakse kogukonnas/ühiskonnas vajalikku (nt lasteaialastele 

mänguasjade tegemine, tervisliku toitumise propageerimine kohviku/etendusega). 

Nii näiteks sobib rühmatöös hinnatavate väärtuste üle arutlemiseks soojendusülesanne, mille käigus 

võib lasta õpilastel arutleda, milline on hea rühmakaaslane, kellega projekti teha: millised omadused 

peavad tal olema? Seejärel saavad õpilased oma (või rühmas) kirjapandud omadusi võrrelda ning 

seejärel ise mõelda, kuidas vastab tema antud omadustele, ning milliseid omadusi peab ta endas 

arendama või suunama, et edukalt üheskoos projektitöös osaleda.  

 

ÜLESANDEID 

1. Leia käsitöö ainekavast üldpädevuste kujundamist toetavaid eesmärke, õpitulemusi, tegevusi. 

2. Leia kodunduse ainekavast üldpädevuste kujundamist toetavaid eesmärke, õpitulemusi, tegevusi. 

3. Milliseid üldpädevusi aitab kujundada allolev õpiprojekt? 

Projekti „Toidu ohutus ja säilitamine – III kooliaste“ lühikirjeldus.  

Idee autor: käsitöö- ja kodunduse õpetaja õppekava üliõpilane Mai Kesamaa. 

Projekti eesmärgid: 

• Õpilane oskab oma tööd iseseisvalt kavandada. 

• Õpilane oskab kasutada erinevaid käsitöötehnikaid loomingulise töö valmistamisel. 

• Õpilane tunneb toidu erinevaid säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid. 

• Õpilane oskab valmistada hoidiseid ja neid kaunistada. 

 

Projektis lõimitakse käsitöö ja kodunduse tund. Õpetaja annab ülevaate mikroorganismide kohta 

toidus, toiduainete riknemise põhjustest ja toiduainete säilitamisest. Seejärel saavad õpilased 

ülesandeks koostada õpimapp teemal „Toiduainete säilitamine ja loovtöö”. Õpimapi kohustuslike 

osadena esitatakse a) lemmikhoidiste retseptid, b) referaat, mis koosneb erinevatest 

säilitusviisidest ja toiduaine riknemise põhjustest, kus on piisavalt pildimaterjali hallituse kohta, 

millest valitakse välja kõige inspireerivam, c) isiklik loovtöö (tarbeese), kus on kasutatud  

erinevaid käsitöötehnikaid. Projekti lõpus valmistatakse õppeköögis õigeid säilitusviise silmas 

pidades hoidised ja kaunistatakse purgid heegelpitsi või madalpistes marjamotiiviga. 

Õpimapi koostamisel on õpilase iseseisvaks tööks referaadi koostamine ja pildimaterjali otsimine. 

Seejärel valib õpilane 2-3 pilti, mis teda kõige enam kõnetab ja püüab nendest kõigist eraldi 

visandada oma loomingulist tööd. Loominguline töö võiks olla tarbeese (kott, ehe, rõivaese, 

kodutekstiil jne.) ja selle teostamiseks võib kasutada enda valitud käsitöötehnikat või mitut 

tehnikat segamini. Õpetaja abiga valitakse välja parim visand, mida hakatakse täiustama. Seejärel 

valmib oodatavast tööst kavand, mis sisaldab mõõte, materjale, tehnikaid, mustreid, skeeme jne. 

Oma töö valmistamisel teeb õpilane tähelepanekuid oma töö protsessi kohta ning lõpuks paneb 

kirja ka oma loovtöö idee sünni- ja arenguloo kuni töö valmimiseni.  
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Hoidiste valmistamine toimub rühmatööna. Rühmaliikmed tutvuvad kõigi valitud retseptidega ja 

koos otsustatakse, millist neist ühistööna valmistada. Hiljem kaunistab iga rühmaliige oma purgi 

individuaalselt. 

4. Koosta õpetaja veerandi (8 nädalat) käsitööõppe töökava (vt näidet 2 lk 65). 

 

5. Koosta õpetaja veerandi (8 nädalat) kodundusõppe töökava. 

 

6. Koosta tunnikava käsitöös ja tunnikava kodunduses (vt näidet 1, all). 

 

7. Lahenda matemaatikaga seotud käsitöö ülesanne. 

Leia kampsuni esi- ja tagakülje kudumiseks vajalik silmuste arv. 

Esemele vajaliku silmuste arvu kindlaksmääramiseks kootakse enne tööproov. Tööproovi 

kudumiseks loo üles 20 silmust ning koo 10 cm valitud koekirja sama lõnga ja samade varrastega, 

mida hiljem kasutad kampsuni kudumisel. Auruta tööproovi, venita seda kergelt pikkuse ja laiuse 

suunas ning määra siis selle järgi kindlaks kudumiseks vajalik silmuste arv. 

Selleks jaga lõike allääre pikkus tööproovi pikkusega ning korruta tulemus tööproovi silmuste 

arvuga.                       

Lõike allääre pikkused vastavalt suurusnumbritele on: 

36/38 – 50 cm 

40/42 – 53 cm 

44/46 – 57 cm 

 

Näide 1 

 
Ainesisene lõiming teemade „Toit ja toitumine” ning „Tarbijakasvatus“ vahel 

Teema: Toiduainete pakendimärgistus 

Eesmärk: 

 Õpilane teeb valiku väljapakutud toiduainete seast vastavalt ülesandele (pakend, tootjamaa, 

toiteväärtus vm) 

Tegevuse lühikirjeldus 

 Õpilased tutvuvad olemasolevate toiduainete pakenditega, märgivad töölehele vajaliku info. 

Aeg: 45 (+45) min 

Vajalikud vahendid: 

 tööleht (lisa 5 lk 81) 

 toiduainete pakendid 

 Kodunduse õpik 7.–9.klass (Paas, K; Pink A. 2011) 

 

Töövorm: individuaalne ja paaristöö 

Seos üldpädevustega: 

 enesemääratluspädevus – sh tervisepädevus, suutlikkus järgida terveid eluviise; terviseteadlik 
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otsustamine ja käitumine; 

 kultuuri- ja väärtuspädevus – hea tervise väärtustamine, toiduvaliku põhimõtete 

põhjendamine; 

 õpipädevus – huvi õppimise vastu, oma teadmiste kasutamise oskus igapäevaelus; 

 sotsiaalne pädevus –  koostööaldis suhtlemine, heatahtlik suhtumine kaaslastesse; 

 loodusteaduste- ja tehnoloogia- ning matemaatikapädevus – lihtsam arvutamine (kilo- ja liitri- 

hinna arvutamine), loogika rakendamine; 

 suhtluspädevus – pakendil oleva teksti mõistmine, suutlikkus end suuliselt ja kirjalikult 

väljendada; 

 ettevõtlikkuspädevus – loovate ideede väljapakkumine. 

TEGEVUSTE KIRJELDUS 

Eeltegevused 

 Õpetaja on varunud sobiva arvu toiduainete pakendeid – soovitavalt võiks ühks  

toiduainerühmast olla erinevate omadustega (erinev rasvasus, lisatud suhkur, lisaained jm). 

Näiteks võiks olla mahl ja mahlajook; kohupiim või jogurt ja mõni rasvasem piimatoode 

(hapukoor või kohuke), küpsised või maiustused, jm 

HÄÄLESTUS 

 Toiduainete ostmisel on vaja teha erinevaid otsuseid. Õpetaja teeb ajurünnaku teemal: Mis 

mõjutab ostuotsust? Vastustest võib siinkohal nimetada: maitsvus, hind (odav-kallis), 

eestimaine kaup, tervislikkus, kiirus/mugavus (kiiresti saab süüa) jm. 

ÕPPIMINE 

 Ühine arutelu teemal, miks on toidule pakendit vaja. Jõutakse tulemuseni, et lisaks toiduaine 

hoidmise, kaitsmise, säilitamise, transportimise vajadusele on pakend ka tarbijat informeeriv – millist 

infot sealt leida? Järgneb ülesanne töölehelt (vt Lisa 5 lk 81). 

 Õpilased töötavad esmalt individuaalselt ja kirjutavad töölehele, millist infot nad pakenditelt leidsid. 

 Järgnevalt vaadeldakse pakendiinfot täpsemalt: uuritakse pakendimärgistust ja toiduaine koostist, 

energiasisaldust jm. 

 Ülesanded on üles ehitatud nii, et esmalt saab õpilane täita ülesande individuaalselt ning seejärel 

arutab vastust paarilisega. Vajadusel saavad nad seejärel oma vastuseid täiendada. 

 Töölehe viimase ülesande puhul on oluline teadvustada, et pole olemas õiget või valet vastust, kõik 

sõltub õpilase vastuse põhjendatusest. Tarbija aspektist on pigem oluline vastus küsimusele miks. 

 

KOKKUVÕTE JA TAGASISISIDE 

 Ühine arutelu klassis. Vaadatakse uuesti üle tunni alguses ajurünnaku käigus tahvlile kirjutatud 

vastused toiduainete valiku kohta – milliste otsuste tegemisel saab infot pakendilt? Mõned 

näited – tervislikkuse kohta saab otsustada nt koostisaineid lugedes, kuid kui maitsev see 

toiduaine on, seda pakendilt teada ei saa. Ilus pakend ei tähenda alati maitsvat sisu. 

 

Tagasiside õppimisele 

 Iga õpilane saab mõelda, mis tema õppimist toetas – kas ta sai iseseisvalt hakkama või oli toeks 
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paariline. Mida sain ise täna toiduainete pakendil oleva kohta uut teada? 

Õpetaja tagasiside õpilastele, mida ta märkas ja missuguseid soovitusi jagab edaspidiseks tööks.  
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Näide 2 

 

ÕPETAJA TÖÖKAVA 5. klassi teemale „Õmblemine“ 

 

Nä-

dal 

Alateema Tun-

dide 

arv 

Materjalid, 

vahendid 

Õpitulemused Lõiming, 

üldpädevus 

Õppetegevus; 

meetodid 

Teadmiste 

kontroll, 

hindamine 

Kodune 

ülesanne 

1. Õmblusmasina 

käsitsemine; 

tekstiilmater-

jalid 

2 PP esitlus 

video 

töölehed 

kanganäidi-

sed 

Teab õmblusmasina 

osi; oskab niiditada 

õmblusmasinat; 

tunneb looduslikke 

taimseid kiudaineid; 

teab nende omadusi. 

Loodusõpe-

tus; 

tehnoloogia-

õpetus; 

õpipädevus. 

Õmblusmasina 

osad; niiditamine; 

töö paigutamine 

masina alla, õige 

käte ja keha hoid; 

töö võtmine masina 

alt. 

Töölehtede 

kontroll. 

Varuda 

koti 

materjal 

2. KOTT 

Õmblusmasi-

na  

käsitsemine, 

töövahendid 

õmblemisel, 

detailide 

väljalõikamine 

2 Erinevad 

õmblustarvi-

kud, 

töölehed 

õmbluste 

harjutami-

seks 

 

PP 

tahvlijoonis 

kangas koti 

õmblemiseks 

Seab õmblusmasina 

töökorda; oskab 

alustada ja lõpetada 

õmblusmasina 

õmblust; 

lõikab välja lihtsama 

eseme. 

Matemaatika, 

sotsiaalne, 

ettevõtlus-, 

õpipädevus 

Õmbluse 

alustamine ja 

lõpetamine, 

sirg- ja 

kõverjooneliste 

õmbluste 

harjutamine. 

Koti suuruse 

arvutamine, lõike 

joonestamine, 

välja- lõikamine. 

 

Paaristöö  

Hinnang 

õmblusharju-  

tustele 

Kavand 

3. KOTT 

Koti 

kaunistamine, 

aplikatsioon 

2 Kavandid 

Šabloonid 

PP 

Sämppiste 

Oskab õmmelda 

sämppistet, 

oskab kasutada 

šablooni 

Kunstiõpetus, 

õpi-, 

enesemäärat-

lus-, 

Kavandite vaatlus, 

valik. 

Aplikatsiooni välja- 

lõikamine, 

Hinnang 

kompositsioo-

nile,  

eneseanalüüs 

Lõpetada 

aplikat-

siooni  

tikkimine 
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 tööproovid väärtuspäde-

vus 

sämppiste 

harjutamine.  

4. KOTT 

Ääristamine 

Lihtühendus-

õmblused 

2 PP 

Tööproovid 

Oskab traageldada ja 

lihtühendusõmblust 

õmmelda, 

oskab seadistada 

õmblusmasinat ja 

ääristada 

Õpipädevus 

 

Praktiline töö 

esemega; 

individuaalne 

juhendamine 

Hinnang tunni 

tööle 

 

5. KOTT 

Kahekordne 

palistus 

Koti sangade 

õmblemine 

2 Palistuste 

näidised 

PP 

Tööjuhendid 

Töötab iseseisvalt 

lihtsama tööjuhendi 

järgi 

Matemaatika-

pädevus,  

sotsiaalne-, 

väärtus-, 

suhtluspäde-

vus,  

Kahekordse 

palistuse 

pabermudel; 

koti suu 

palistamine: 

käänised, 

traageldamine, 

õmblemine. 

Rühmatöö. 

Hinne 

kahekordsele 

palistusele 

 

6. KOTT 

Koti sangade 

õmblemine 

Viimistlemi-

ne 

2  Hindab oma töö 

korrektsust ja 

esteetilisust 

Õpi-, 

sotsiaalne-,  

ettevõtlus- , 

enesemäärat-

luspädevus. 

Sangade 

kinnitamine kotile. 

Niidiotste 

kinnitamine, töö 

triikimine. 

Hinnang ja 

hinne 

praktilisele 

tööle. 
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 Eva Veeber, Ene Lind, Kristi Paas ja Andry Kikkull (koostajad), (ilmumas). Protsessipõhise 

(ideest tooteni) projektõppe õppemeetodid käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse tundides. 

TLÜ Tehnoloogialabor. 

 Häikiö, I., Ratialainen, A. 2002. Ruokamatematiikkaa. WSOY 

 Kikas, E. 2013 Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende 

arendamine. (Toim. Kikas, E.; Toomela, A.). Tallinn. 

 PRÕK 2014=Põhikooli riiklik õppekava. Riigi Teataja I, 14.01.2014. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001 

 Saago, T., 2010. Lõiming käsitöö ja kodunduse ainekavas. Lõimingu võimalusi põhikooli 

õppekavas. Tartu: Tartu Ülikooli Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus 

 Vähävihu, E. 2006 Lasketaan langasta. Opettajan ainesto. Teknillinen Korkeakoulu. 
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Üldpädevuste kujundamisest kunstiõpetuses 

Kristi Laanemäe 

Ainet on vaja õpetada läbi üldpädevuste arendamise. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et see on õpetajale 

lisakohustus, ei ole see siiski nii. Üldpädevuste arendamine võimendab ka ainepädevuste omandamist: 

mida paremini õnnestub üldpädevuste arendamine, seda kiiremini, innustunumalt, sügavamalt ja 

tõhusamalt õpilased õpivad. 

Lisaks õppekava üldosale, on üldpädevuste seosed ainega välja toodud ka valdkondade ainekavades (Pt 

1.4.) ja lõimingupeatükist (pt 1.5) (PRÕK 2014). Käesolevas tekstis on käsitletud selliseid üldpädevuse ja 

kunstiõpetuse seoseid, mida õppekavas pole mainitud või mis vajaksid enam tähelepanu. 

 

Üldpädevuste ja loovuse arendamise seosed  

Ettevõtlikkuspädevust iseloomustavad Ots ja Õunapuu (2013) loovuse, probleemilahenduse ja 

divergentse mõtlemise oskuste, enesetõhususe, riskivalmiduse ja algatusvõime kaudu. Kõik mainitud 

elemendid on esindatud (vt illustratsioon 1, 69) Urbani (2007, 171) loovuse komponentide mudelis. 

Keskkonda tähtsustatakse nii ettevõtlikkuspädevuse kui loovuse arendamise puhul. Üks suur erinevus 

loovuse ja ettevõtlikkuse vahel on see, et kokkuleppeliselt peetakse loovaks tegevust või tulemust, mis on 

eetiline, kasulik, kultuuris äärmiselt vastuvõetav, sobilik või soovitud (Post 2009, viidatud Gardner, 1989; 

Sternberg & Lubart, 1999; Cropley, 2001; Weisberg, 2006; Dollinger, 2007; Kampylis, Berki & 

Saariluoma, 2009 järgi). Kuid ettevõtlikkus võib avalduda ka korra- ja õigusrikkumistes ning ohtlikes 

tegevustes (Ots, Õunapuu, 2013). 

Seega võib öelda, et kui arendame kunstitunnis loovust, luues sobiva keskkonna, arendame kognitiivseid 

oskusi, kultiveerime kohaseid hoiakuid, soosime vajalikke isiksuseomadusi ja käitumisviise, esitame 

väljakutseid ja anname vastutust, arendame ka ettevõtlikkuspädevust. Koos väärtuspädevuse ja sotsiaalse 

pädevuse arendamisega saame suunata ettevõtlikke indiviide selliste tegevuste ja tulemusteni, mis ei 

kahjusta inimesi ega keskkonda. 

On levinud arusaam, et kunstitunnis areneb loovus igal juhul ja iseenesest. Nii see siiski ei ole. 

Kunstitunnis saab ka loovust taandarendada ning loovuse avaldumist pärssida. Fikseeritud ebaoriginaalse 

teemaga loovtööd, kognitiivsete oskuste tagaplaanile jätmine, kontseptuaalsuse alahindamine kunstis, 

õpetaja eelistatud väljendusviiside peale surumine, ühekülgne väljendusvahendite valik, ebapiisav 

mõtestatud tähelepanu valminud loovtöödele (refleksioon, tagasiside, eksponeerimine) on levinud 

kitsaskohad kunstitunnis, mis pärsivad loovuse arengut.  

Nii loovuse kui ka ettevõtlikkuse avaldumisel ei ole vajalik, et isikul esineksid kõik omadused, mida 

seostatakse ettevõtliku või loova natuuriga. Näiteks võib loovust või ettevõtlikkust mittesoosivat 

keskkonda kompenseerida tugev motivatsioon. Erinevate isiksuseomaduste kombineerimine töötab eriti  

hästi rühmatöödes. Ettevõtlik tüüp võib rühma kiiresti käivitada, kuid ülesande lõpuleviimine võib 

õnnestuda hoopis tänu tagasihoidlikumatele aga sihikindlamatele isiksustele. 
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ÜLESANDEID 

1. Too näiteid loovust ja ettevõtlikkuspädevust arendavatest tegevustest ja võtetest kunstitunnis.  

2. Milliseid kunstiainega seotud tunniväliseid ettevõtmisi saaks õpilastele välja pakkuda?  

3. Kuidas arendada divergentset mõtlemist kunstiteose kontseptsiooni loomise faasis? 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevuse definitsioon riiklikus õppekavas on sõnastatud sel moel, et isiku seotus 

teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade kultuuripärandiga, nüüdiskultuuri sündmustega ja 

loominguga peab olema positiivselt tunnetatud ja väljendatud. Seega määrab õppekava ära teatud 

väärtuste nn kohustusliku sisu. „Kaasaegsetes käsitlustes peetakse oluliseks, et laps mõtleks väärtuste üle 

ja seaks vahel nii enda kui ka teiste inimeste tõekspidamisi kahtluse alla.“ (Tulviste 2013).  Väärtuste 

paljususe aktsepteerimine kajastub ka Urbani (2007, 171) loovuse komponentide mudelis. Paindlikkus, 

probleemitundlikkus, riskivalmidus, mitmetähenduslikkuse taluvus, teisitimõtlemine ja iseseisvus on 

loovuse komponendid, mis seostuvad väärtuspädevuse ja tolerantsusega. Õpetaja roll eeskujuna on väga 

oluline nii väärtuspädevuse kui ka loovuse arendamisel. Kui õpetaja peab loovust väärtuslikuks ja tunneb 

ära ka selle kummalisena näivaid avaldumisvorme (nutikal moel ülesandest kõrvale hiilimine, leidlikud 

viisid tähelepanu pälvimiseks, ebatavaline temaatika loovtöödes, oskus luua harjumatuid seoseid jne), siis 

on tal võimalus ka loovuse ilminguid positiivsena esile tõsta või konstruktiivsemaks suunata. 

Teisitimõtlemine ja riskimine on olulised tegurid loovuse ja ettevõtlikkuse  rakendumisel. Ei saaks öelda, 
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et need tänapäeva koolis väärtustatud oleksid. Väärtuspädevuse kontekstis peaks õpetaja ise kõigepealt 

oma väärtushinnangud üle vaatama ja mõtlema, et millist mõju need õppimisele ja arengule avaldavad.  

ÜLESANDEID 

1. Kuidas ühendada kunstitunnis  õppekava väärtuspädevuse nõuded väärtuste paljususe aktsepteerimise 

printsiibiga? 

2. Tunni teema oli „Minu lemmiklill“. Õpilane joonistab mehe suguelundi. Kuidas võiks reageerida 

õpetaja, et mitte pärssida õpilase loovust ja ettevõtlikkust? 

3. Milline käitumine on kunstitunnis ebakohane? 

4. Kuidas võib viga olla positiivne nähtus? 

5. Too näiteid kunstiteostest, mida ei tohiks 7. klassi õpilastele näidata? Põhjenda. 

6. Mida sinu jaoks tähendab  riiklikus ainekavas väärtuspädevuse all mainitud ilumeel? 

 

Kaasaegse kunsti temaatikas tõuseb väärtuste üle mõtisklemine ja väärtuste proovilepanek selgelt esile. 

Selline kunst pakub suurepärase võimaluse väärtuste üle arutlemiseks. Provotseeriva kunsti üle arutamine 

aitab ennetada sildistamist („Sitapurgi kunst“) ja pealiskaudsust. Väga oluline on võimaldada ka lastel 

oma isiklikke väärtushinnanguid kriitiliselt üle vaadata. Mida endastmõistetavam uskumus, seda suurem 

on väljakutse selle luubi alla võtmiseks. Mitmed divergentse mõtlemise meetodid arendavad just niimoodi 

loovust. 

 „Vanemad peaksid lubama lastel käituda nii, nagu nood tahavad. Millised on selle mõtte eelised 

ja puudused?“ (Hango, 1993: 39) 

 Rakenda loovtöös: loo grupitööna performance, mis räägib mõnest ebatavalisest juhtumist 

sellises maailmas. 

 Oletame, et sul on valida, kas olla pime või kurt. Kumba sa eelistaksid? Mõtle, millised tagajärjed 

kummalgi puudel on? 

 Rakenda kunstitunnis: disaini ühe tagajärje leevendamiseks abivahend. 

 Võta mõni üldlevinud tõde ja lase lastel see küsimuse alla seada. 

 Sõda on kohutav asi. Aga milleks sõda hea on? 

 Inimene peab ennast pesema. Pesemine on kahjulik, kuna... 

 Inimesed peavad üksteisega sõbralikud olema. Loo koomiks ühest väga naljakast juhtumist 

sellises maailmas, kus kõik on omavahel kogu aeg tülis. 

 

Enesemääratluspädevus on võime iseendast mõelda, võimaldades vajaduse korral  oma käitumist ja 

arengut muuta. Enesemääratluspädevus on seotud kõikide teiste, nii õppekavas esile toodud kui ka 

mittemainitud pädevustega, sest võimaldab mõista enda omadusi ja oskusi ning tegutseda vastavalt sellele 

(Arro, Kangro, Kaldoja, Ots, 2013). Kõik Urbani loovuse komponendid on enesemääratluspädevusega 

seotud kui inimest iseloomustavad omadused, kuid mudeli allapoole jäävad harud keskenduvad 

konkreetselt isikuomadustele. Nagu juba eelnevalt mainitud, ei ole loovuse avaldumiseks vajalik, et 

esineksid kõik loovuse komponendid. Need on igas inimeses erineval määral esindatud. 

Enesemääratluspädevust omav inimene saab analüüsida oma puudujääke vastavalt sellele, millised on 
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tema eesmärgid ja asuda vajakajäämisi kõrvaldama või kompenseerima. 

Kunstitunnis tuleb tihti ette, et on vaja väljendada oma eelistusi, emotsioone, seisukohti või olekut läbi 

kunsti. Paraku pakuvad õpetajad selleks harva abikäe. Üsna levinud ülesanne on autoportree. Selleks, et 

autoportree püüaks edasi anda autori olemust, on autoril vaja sisemist pilti endast. Ta peab olema 

süstemaatiliselt endast mõelnud. Harva juhtub, et laps jõuab rikkaliku enesemõistmise ja -kirjelduseni  

ilma juhendamiseta. „On aga ka võimalik, et mõned õpilased lihtsalt ei tule selle peale, et pöörata 

tähelepanu iseenda omadustele või nende eritlemisele.“ (samas)   

Juhtum viimaselt üleriigiliselt kunstiolümpiaadilt näitas, et põhikooli õpilased, kes olid otsustanud 

kujutada ennast ja/või oma lähedasi, tegid seda valdavalt nii, et kujutasid iga isiku juures tema tööd või 

hobi väljendavaid esemeid. Väga haruldane oli püüd kujutada enda emotsioone, põhimõtteid, 

iseloomuomadusi või suhteid lähedaste ja maailmaga. 

Õpetaja saab pakkuda õpilasele võimalusi ja vahend enese tundmaõppimiseks. Väga kasulikud on 

enesemääratluspädevuse arendamiseks pikema perioodi jooksul toimuvad enesevaatlusülesanded. Need 

võivad realiseeruda päevikuna, arengumapina, teosteseeriana jne. Õpetaja saab jagada teatud ajaühiku 

piires inspireerivaid küsimusi, enesevaatlus-, süvenemis-, mõtlus- ja eneseanalüüsiülesandeid. 

Enesekohaseid küsimusi peaks esitama erinevatest vaatenurkadest ja tähendustest lähtuvalt. (samas) On 

võimalik ära kasutada arenguvestluste tulemusi. Aeg-ajalt tuleks kogunenud materjal kasutusele võtta, et 

püsiks motivatsioon. Miks mitte kasutada eneseanalüüsi vahetulemuste väljendamiseks moodsat 

autoportreede – selfie’de tegemist pikaajalises loovtöös „Mitmekülgne mina“. 

Enesevaatlust võib rakendada ka paralleelselt mõne lühema loovtööga. Õpilastel palutakse lisaks loovtöö 

tegemisele jäädvustada ka oma mõtteid. Seda võib teha näiteks telefoni diktofoniga.  Õpetaja tuletab 

mõne helisignaaliga meelde, et nüüd on aeg oma praegune mõte salvestada. Pärast saab salvestatud 

mõtted kirja panna ja vaadata, et milline mõtete areng töö tegemise ajal toimus. Loodud teksti on huvitav 

eksponeerida koos teosega. Paar-kolm korda sellist praktikat võivad õpilasele anda kasulikku 

informatsiooni tema loomeprotsessi kohta. Milline osa on kõige põnevam? Kus tekib tõrge? Kuidas ma 

probleeme lahendan? On hea, kui õpetaja annab vähemalt alguses ka juhtnöörid, et mida nende 

teadmistega pihta hakata, kuidas neid analüüsida ja millist kasu sellet kõigest võib tõusta. 

Enese tundmine võimaldab oma loovust arendada. Pärast seda kui õpilased on loovuse vajalikkusest 

teadlikuks saanud, võib Urbani loovuse komponente kasutada ka selleks, et igaüks saaks oma loovust 

analüüsida ja hinnata. Eriti võiks tähelepanu pöörata avatuse ja motivatsiooni gruppidele. 

Lisaks ajaloole ja kirjandusele on ka kunsti üks põhilisi rolle inimkäitumise üle arutamine (samas). 

Kaasaegne kunst pakub siin eriti tänuväärset materjali. Täna maailmas sündiv ja tänapäeva inimese 

hinges toimuv on see, millega õpilasel on kergem suhestuda võrrelduna keskaegse õukondlase või 19. 

sajandi seltskonnadaami eluga. Loomulikult pakub kunstiajalugu aegumatuid teemasid, kuid me 

mõistame neid ikkagi läbi isikliku tegelikkuse. Paljude vaatenurkadega pilt endast pakub ka rohkem 

tugipunkte kunstiteoste mõistmisel. 

 

ÜLESANDEID 

1 Kuidas tuua õpilase enesekuvandisse rohkem vaatenurki? 

2. Koosta enesehindamise küsimused õpilastele. Õpilased lõid grupitööna ajalooliste hoonetüüpide 

makette. Küsimused peaksid suunama enesemääratluspädevuse tõusule ja motiveerima ka tulevikus 

grupitööle. 

3. Mõtle välja paar teemat koos õppetegevustega, mis aitaksid õpilastel teadvustada enda tervisega 
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seotud käitumist (söömine, liikumine, alkohol, narkootikumid, seks, ekstreemsused jne). 

4. Kaardistage vastavalt oma kogemusele kõik isiksuse aspektid, mida inimene võiks endas teadvustada, 

analüüsida ja juhtida. 

5. Kasuta meetodit „Tõmba joon“ ühe kuu jooksul. Poolita märkmikuleht joonega. Ühele poole kirjuta 

„mulle meeldib“, teisele poole „mulle ei meeldi“.  Kanna märkmikku pidevalt kaasas ja tee sissekanne 

kohe, kui märkad, et vastavasisuline mõte tuleb. Lõpuks analüüsi sissekandeid. Vormista analüüsi 

tulemused humoorika videopöördumisena (a`la K. Kaljo „Luuser“) 

 

Õpipädevus on inimesel siis, kui tal on õppimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning tema uskumused 

soodustavad õppimist. Ennastjuhtivat, seega tõhusat õppijat iseloomustavate valdkondade hulgas on 

emotsioonide, motivatsiooni ja uskumustega seotud tegurid, keskkonna ja oma tegevuse reguleerimine, 

kognitiivsed ning metakognitiivsed oskused (Jõgi & Aus 2013). Suure kattuvuse nimetatud teguritega 

leiame ka Urbani mudelist. Mõtlemisoskustele on Urban pühendanud kaks gruppi. Üldised teadmised ja 

mõtlemisoskused (sh metakognitsioon) asuvad ühes grupis. Divergentse mõtlemise oskused, kui eriti 

tähtsad kognitiivsed oskused loovuse avaldumisel, on eraldi välja toodud. (Urban 2009) 

Aastakümneid on kunstitund piirdunud pigem käelise tegevusega ja mõtlemise pool on jäänud 

tagaplaanile. Kehtiv kunsti ainekava rõhutab mõtlemise arendamise tähtsust märksa rohkem kui varem. 

Divergentse mõtlemise meetodid sobivad väga hästi kunstitundi. See on tund, kus nn õige vastuse paine 

on väiksem kui mõnes teises aines, võimaldades rohkem mõtetega mängida. Divergentne mõtlemine on 

harjutuste ja ülesannete abil õpitav. Häid võtteid leidub eestikeelsetes raamatutes, nagu näiteks K. Hango 

„Kuidas vannitada dinosaurust“, R. Fisher „Õpetame lapsi mõtlema“ ja R. Fisher „Õpetame lapsi 

õppima“. Divergentne mõtlemine sobib idee leidmise faasis, probleemi leidmise faasis, esialgse analüüsi 

faasis, teose kontseptsiooni väljatöötamisel, kontseptsiooni arendamisel, toote või teenuse disainimisel. 

Kuid divergentse mõtlemise arendamisega ei saa piirduda. Selleks, et mõte, teos või toode valmiks, on 

vaja ka konvergentset mõtlemist. Just siinkohal on kunstitundides veel palju arenguruumi. Mis on minu 

eesmärk? Kuidas valida välja parim idee? Millisel viisil seda teostada?  Kuidas väljendada ennast 

arusaadavalt? Kes on minu sihtgrupp? Millised tegevused viivad mu eesmärgile? Need on küsimused, 

millele aitab vastust leida konvergentne mõtlemine. Fisheri raamatutest leiab ka viise konvergentse 

mõtlemise arendamiseks. 

Mõtlemise arendamine kunstitunnis eeldab juhitud mõtlemisülesandeid ja palju rohkem aega kui 

mõtlemiseta loovtööd. Hea oleks, kui kunstitund oleks paaristund. See võimaldab süveneda. Ka tuleks 

arvestada, et põhjalik kontseptsiooni väljatöötamine ja loovtöö võtavad aega mitmeid nädalaid. Ilmselt 

tuleb õpetajal hindamisrutiin ümber korraldada, sest loovtöid, mille alusel tavapäraselt hinnatakse, valmib 

vähem. Õppima õppimine nõuab aega, kuid säästab aega tulevikus.  

 

ÜLESANNE 

1. Loovtöö teemaks on „Imeline inimene“. Mõtle välja, kuidas erievate intelligentsustüüpidega õpilased 

saaksid seda teha. 

2. Kuidas saaksid tagasiside abil mõjutada õpilaste enesetõhusust? 

3. Kuidas saaksid hindamise abil mõjutada õpilaste enesetõhusust? 

4. Millised on sinu võimalused kunstitunnis huvi äratada: keerulise tehnoloogia vastu, kubistliku kunsti 

vastu, kontseptuaalse kunsti vastu, kavandamise vastu, kontseptsiooni loomise vastu? 
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Oma õppimise teadvustamine arendab nii enesemääratlus- kui ka õpipädevust. Üks viis, kuidas enda 

õppimise kohta rohkem teada saada, on proovida ennast analüüsida multiintelligentsuse teooriast 

lähtudes. Gardner (1997) tõi välja kaheksa intelligentsuse tüüpi, mis meis kõigis erineval määral 

esindatud on. Õpilastel võib lasta mõnda testi või küsitlust täita ja tulemuste alusel pakkuda välja erinevat 

tüüpi loovtööd ühisel teemal. Kunsti erinevad väljendusviisid võimaldavad end suurepäraselt teostada iga 

võimekustüübi esindajal: kontseptuaalse kunsti abil lingvistiliste võimetega, maakunsti abil naturalistliku 

võimekusega, performance`i abil kehalis-kinesteetilise võimekusega, kogukonnakunsti abil 

suhtlemisvõimekusega õpilastel jne. Õppetööd saab planeerida nii, et erinevad võimed saavad areneda 

kõigil õpilastel ( Adams & Hamm 2013). 

 

Suhtluspädevus ja kunst kui keel 

Suhtluspädevus on defineeritud keelevahendite kaudu, kuid eks või kunstigi käsitleda kui teatud tüüpi 

keelt või suhtlusvahendit. Kunsti suhtlusvahendina käsitlemist pooldab üks mitmetest kunstieooriatest –  

väljendusteooria. „Väljendusteooria eeldab, et teoses väljendab kunstnik oma tundeid, mõtteid, 

meeleolu.“ (Porri 2012) Seega öeldakse kunstiteosega midagi ja vaataja või nautija võtab sõnumi mingil 

viisil vastu. Mil viisil ja mil määral, sõltub mõneti vastuvõtja kunstikeele pädevusest.  

 

ÜLESANDEID 

1. Leia suhtluspädevuse artiklist (Soodla, Luptova &Puksand 2013) meetodeid ja formeeri nendest 

lähtuvalt õppetegevusi kunstitunniks.  

 2. Leia oma kogemustele toetudes juhtumeid, mil kunstiteose mõistmine õnnestus või siis mitte. Püüa 

leida põhjusi miks. Proovi situatsiooni vaadata nii enese kui kunstniku positsioonilt. 

 

Sotsiolingvistiline pädevus hõlmab erinevate suhtlusvõtete valdamist erinevates suhtlussituatsioonides, 

arvestades konteksti ja suhtluspartneriga (Soodla, Luptova & Puksand, 2013). Analoogse pädevuse 

puudumisena saab kunstimaailma ülekantult käsitleda publiku ja kaasaegse kunsti vahel täheldatud lõhet. 

Marek Tamm (2012) konstateerib: „Kaasaegse kunsti mudelvaataja on seega kunstiajaloo spetsialist. Kuid 

huvilisel tavavaatajal on raske hinnata seda, mida ta ei tunne ega mõista; mõistmatus tekitab aga vimma ja 

vingu.“ Situatsioon võimaldab kunstitunnis mitmekülgseid arutelusid: Kas kunstnik peaks enne teose 

loomist mõtlema sõnumi saajale? Kas kunstnikud peaksid oma teoseid sõnastama teisiti, teistsugusele 

sihtgrupile? Milline peaks olema kooli kunstitund, et õpilastest saaksid rohkem kui tavavaatajad? Mida 

tavavaataja kunstilt võiks oodata? Kuid mida kogenud vaataja? Kes peaks pingutama, et 

kommunikatsiooniakt kunstis toimuks? jne. 

Rollimängud võimaldavad harjutada erinevaid suhtlusvõtteid ja erinevat kunstist kõnelemise keelt. 

Ideaalseks näiteks on „Tähelepanu! Valmis olla! Näitus!“ mäng, mille rollimängu osa võimaldab mängijal 

kehastuda kunstinäituse kontekstis külastajaks, ajakirjanikuks, kuraatoriks, giidiks või kunstikriitikuks 

(Putk 2012). 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus ning sotsiaalne kunst 

Nii riiklikus ainekavas kui ka kogumikus „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes“ eristatakse 
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sotsiaalse pädevuse kahte mõõdet: lähikeskkonnas ja ühiskonna tasemel. Lähikeskkonna sotsiaalne 

pädevus avaldub sotsiaalses interaktsioonis lähikondlastega: perekonnaliikmed, sõbrad ja tuttavad, 

koolikaaslased, õpetajad. Pädevuse arendamiseks on vaja pakkuda mitmekesiseid suhtlussituatsioone ja 

märgata õpilaste probleeme. (Kaldoja 2013) Ühiskonna tasemel on pädevus sõnastatud 

kodanikupädevusena ja see avaldub toimetulekus lähikeskkonda mitte jäävates sotsiaalsetes ja poliitilistes 

struktuurides. Kodanikupädevus võimaldab ühelt poolt täielikult ära kasutada oma kodanikuõigusi ja 

teiselt poolt  osaleda demokraatliku kodanikuühiskonna arengus. (PRÕK 2014) „Pädevuse kujunemiseks 

on tarvis mõista seda keskkonda, milles saab pädev olla.“ (Malleus 2013) 

Sotsiaalne kunst iseloomustab kunstilist tegevust, mis saab tõuke kunstnikku ümbritsevast keskkonnast ja 

suhetest teiste inimestega. Sotsiaalne kunst võib olla sekkuv, kaasav, kogukondlik, suhtlev ja suhteid 

tähtsustav, probleemidele osutav, probleeme lahendav, väljapoole pööratud. Erinevalt disainist ei peeta 

kunsti ülesandeks probleemide lahendamist, pigem nendele osutamist. See ei tähenda, et kunstnikud ei 

võiks soovi korral probleemide lahendamisega tegeleda. Sellesuunaline praktika ongi viimastel 

kümnenditel sagenenud. Jane Remm (2012) käsitleb kaasaegse kunsti õpetamise metoodikas taolist kunsti 

sotsiaal-poliitilise kunstina, tuues lisaks eraldi välja kogukonnakunsti. 

Sotsiaalse kunsti projektid või sotsiaalse kunsti vaatamine ja analüüsimine võimaldavad kunstitunnis 

arendada nii sotsiaalset kui ka kodanikupädevust. „Sotsiaalne-poliitiline kunst võimaldab arutada 

ühiskonnas aktuaalsete küsimuste üle, siduda kunsti teiste aladega ja väljendada aktuaalseid ideid ning 

arutada, kuidas kunst saab sekkuda.“ (Remm 2012) 

Üheks sotsiaalset ja kodanikupädevust arendavaks heaks näiteks on projekt „Tagurpidi taskuvaras“ 

projektiraamatus „Tähelepanu! Valmis olla! Kunst!“. (Laanemäe 2011) Projekti teadmistele pühendatud 

osas tutvustatakse sotsiaalse kunsti näiteid, millega kunstnikud osutavad väga erinevatele probleemidele 

(meedia kommertslikkus, räämas alad linnades, linnavõimu liigne rahaahnus, saastatus, USA 

terrorismivastased sõjad jne). Ka probleemiga tegelemise sügavus on väga erinev. See ulatub nähtavaks 

tegemisest ja osutamisest (Sõnavabadus, Fulguraator) kuni probleemi anonüümse lahendamiseni (Green 

Guerillas). Kunstnikud kasutavad mitmeid leidlikke taktikaid, mis demonstreerivad  ebatavalisi 

kodanikualgatuse viise, pannes küsimuse alla ka seaduskuulekuse.  Seaduskuulekus on kodanikupädevuse 

oluline osa, kuid see pole pädevuse hindamisel määrav (Malleus, 2013, viidatud Sherrod, Flanagan ja 

Youniss 2002  järgi). „Ainult seaduseid järgiv kodanik ei tööta küll demokraatliku riigi toimimisele 

otseselt vastu, kuid ei aita aktiivselt kaasa ka riigi arengule.“ (Malleus 2013) Kunstnikud kasutavad ära 

seadusega reguleerimata alasid. Näiteks on keelatud varastamine e millegi ära võtmine. Kuid seadusega 

on reguleerimata juurde panemine, millegi lisamine. Lisamistaktikat kasutab Banksy, smuugeldades oma 

sotsiaalkriitilisi pilte muuseumite seintelele ja Green Gerillase liikumine, mis haljastab ja korrastab 

anonüümselt linnades laiuvaid tühermaid ning räämas alasid. 

Projekti mõttetööd nõudvas osas palutakse õpilastel arutleda sõnavabaduse, kunstnike rolli probleemide 

märkamisel ja lahendamisel, illegaalsete kunstiprojektide tagajärged ja probleemkohtade üle ümbritsevas 

keskkonnas. 

Projekti praktilises osas juhitakse õpilased probleemide märkamisest kuni probleemilahendusliku (või 

soovi korral ka osutava) aktsioonini, mida ka dokumenteeritakse. Väga oluline on tekitada õppijas huvi 

oma lähema ja kaugema keskkonna vastu.  

Laekunud tagasiside järgi võib öelda, et põhikooli õpilased eelistavad probleemidena esile tuua 

koolikeskkonnas ja kooli territooriumil eksisteerivaid murekohti. Üheks oluliseks nüansiks selles 

loovtöös on nõue jääda võimaluse korral anonüümseks. Mis tunne on teha head, kui selle eest isiklikult 
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kiita ei saa? Ka solidaarsus rühmakaaslastega saladuse hoidmisel on mainitud õpiväljundites ka 

õpetajaraamatus eraldi välja toodud. Sest ka õpetaja peaks näitama eeskuju, olema solidaarne ja kaitsma 

laste anonüümsust. 

Projekti „Tagurpidi taskuvaras“ on dokumenteerinud Harjumaa õpetaja, kes viis selle läbi 5. klassis 

(http://sotsiaalnekunst.blogspot.com). Probleemiotsingu tulemusena jäi lastel sõelale koolivägivalla 

teema. Õpetaja rõhutab, et õpilased käivitusid väga hästi ja õpetaja sekkumist praktiliselt ei olnud vaja. 

Grupitöö tulemusena käisid õpilased plakatite, lugude ja isetehtud filmiga klassist klassi, pöörates 

tähelepanu vägivallateemale. Õpetaja kinnitab, et põnevus ja vastutuse andmine laste kätte annavad väga 

häid tulemusi. 

Suurema vastutuse andmine õpilastele on sotsiaalse ja kodanikupädevuse arendamisel tõhus. Üheks 

üllatavaks vastutuse jagamise näiteks on Suurbritannias asuva Kingsland algkooli lennukisse tehtud 

geograafiaklass. Puuduoleva klassiruumi probleemi lahendamine anti algkooli laste kätte. Ellu viidi 6-

aastase Ryan Huges’i  idee lennukist kui klassiruumist. Lapsed tegelesid ise mahakantud lennuki 

leidmise, lubade hankimise ja ka sisekujundaja leidmisega. 

Loo kunstitunnis võimalusi, et lapsed saaksid võtta vastutuse, nii areneb nende sotsiaalne ja 

kodanikupädevus.  

 

ÜLESANNE 

Koosta tund, kus arendatakse matemaatikapädevust. 
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Lisad 
 

Lisa 1. Tööleht matemaatika 1. näite juurde 
 

PEREKOND Sarapuu EELARVE 

 

A 

Loe teksti ja kanna vajalikud andmed tabelisse. 

Pereisa käib tööl autoga. Ühes kuus kulub tal keskmiselt 100 liitrit 1,249 eurost bensiini. Ema külastab 

kaks korda kuus kosmeetikut ja maksab ühe korra eest 13 eurot. Toidu peale kulub perel nädalas 80 eurot. 

Poeg Peeter on spordipoiss. Ta käib kolm korda nädalas jalgpallitrennis. Üks treening maksab 1,50 eurot. 

Õde Mari tegeleb kergejõustikuga ja osaleb treeningutel neli korda nädalas. Ühe nädala eest peab ta 

tasuma 5 eurot. 

Kutsikas Murka sööb ühes kuus 8 purki koerakonservi hinnaga 1,59 eurot purk ja 2 pakki kuivtoitu 

hinnaga 3,38 eurot pakk. 

Majapidamiskuludeks (sh vesi ja elekter) läheb nädalas 52,37 eurot. 

Kord kuus käiakse koos perega teatris, ühele teatriskäigule kulub keskmiselt 50 eurot. Lisaks on 

perekonnal muud kulud – 50 eurot nädalas. 

 

Kulutused isa ema tütar poeg koer kogu pere KOKKU 

Toit      

   

Iluteenused      

   

Treeningud      

   

Majapidamine      

   

Teater      

   

Bensiin       

   

Muu       

   

KOKKU      

   

 

B 

Kas perekond Sarapuu saab endale eespool kirjeldatud väljaminekuid lubada võlgu võtmata, kui isa 

teenib 604 eurot ja ema 523 eurot kuus? Lisaks saab pere lastetoetust 19,18 eurot lapse kohta. 

 

C 

Mille arvelt ja kas saab perekond Sarapuu kulutusi kokku hoida? Põhjenda oma valikuid.  

 

D 

Perekond soovib osta 32`` digiboksiga LED-telerit Samsung. Mida teha? Kuidas oleks arukas otsustada? 

Põhjenda oma valikut. 

 

LED-teler 

Müügihind 449.00 

Normaalhind 639.00 

Kuumakse 48 ∙ 14.00 

Sissemakse 0%  
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Lisa 2. Rollimängu „Jam“ kaardid inglise keele näite juurde 
 

 

A: Anne 

You are 14 years old and very much in love. Next Saturday is your boyfriend’s birthday and you 

want to spend the day with him. Your mother is old-fashioned and thinks you are too young  for 

dating, so you cannot tell her why you don’t want to stay at home on Saturday. She wants you to 

help to make apple jam. Try to make your mother change her mind. Tell her, for example, that 

jam is fattening, or making jam will cost her more money than buying it in a shop. Your 

grandfather is fond of you. Ask him to help you change your mother’s mind. 

 

 

B: Anne’s mother 

You want to make apple jam next Saturday as you believe that homemade jam is best and less 

expensive. You will need Anne’s help for that. Now she is telling you that she cannot, or won’t 

help you. You are suspicious. You don’t change your mind very easily. Ask Anne’s grandfather 

for help. 

 

 

C: Anne’s grandfather 

Anne and her mother are arguing. They want you to take sides. You don’t care what will happen 

next Saturday. You are in poor health. You keep describing your symptoms to them. 
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Lisa 3. Rollimängu kaardid prantsuse keele tunni juurde 

 

Klientide rollikaardid Klienditeenindajate rollikaardid 

 

Soovid planeerida reisi Prantsusmaale detsembri 

alguses, reedest pühapäevani. Tahaksid külastada 

mõnd suurt kontserdisaali Pariisis. Otsustad 

kirjutada veebist leitud hotelli administraatorile, 

sest sul on vaja broneerida ööbimiskoht kaheks 

ööks kolmele inimesele, kellest kaks on 

alaealised. Teie eelarve ööbimisteks on 

maksimaalselt 80 eurot. Lennupiletid on sul ning 

sinu reisikaaslastel ostetud, kontserdile minekuks 

olete nõus kolme peale kulutama maksimaalselt 

80 eurot.  

 

 

Oled hotelli X administraator. Hotellis on kahel 

nädalavahetuse päeval vabad erinevad 3-inimese 

toad, mille hind on 45 eurot/öö. Hommikusöögita 

on toa hind 39 eurot. Kontserte toimub piirkonnas 

palju, kuid need on kallid. Täpsusta, kui vanad on 

kliendid. 

 

Planeerite kahe sõbraga sõita rongiga marsruudil 

Pariis (Charles de Gaulle’i lennuväli)–Bordeaux–

Pariis. Külastate Prantsusmaad kaks korda, talvel 

veebruari alguses ja kevadel, mai esimesel 

nädalal. Teil ei õnnestu sõpradega leida 

informatsiooni www.sncf.fr  kodulehel, kui palju 

maksavad piletid ning mis tingimustel saab 

rongisõiduks soodustust. Kohal olete korraga 7 

päeva, Pariisis ei ööbi. Lennuk jõuab Pariisi kl 17 

õhtul ning lahkub Pariisist kl 10 hommikul. 

 

 

Oled rongiliikluse spetsialist ning vastad kirjale. 

Vajad täpsemat infot reisijate vanuse kohta 

(teadmaks, milliseid soodustusi neile pakkuda 

tasuks).  

 

Sõidad ülehomme Nizzasse. Lennuk saabub kl 

10.15 ning ilmselt jõuad hotelli kl 12 paiku. 

Soovid teada, kui palju maksab sõit lennujaamast 

hotelli, millal võib end hotellitoas sisse seada. 

Soovid, et hotelli omanik soovitaks sulle kohti, 

kus oleks võimalik mere ääres kohvi nautida ning 

midagi toekamat süüa.  

 

Hotellis saavad uued kliendid end sisse seada alates 

kl 14st. Kuna klient saabub varem, siis pakud talle 

võimalust pagasit seniks valvelauda jätta. Vastad 

kliendi teistele järelpärimistele, kuid jõuad seda 

teha alles õhtul, mis eelneb kliendi saabumise 

hommikule. 

 

  

http://www.sncf.fr/
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Lisa 4. Kirjeldus saksa keele näite juurde 

 

o Moodustage 3-4liikmelised rühmad ja jagage omavahel järgnevad ülesanded: 

o Koostage külalistele programm nädalaks ajaks, kus on kirjas kõik tähtsamad tegevused koos 

kellaaegadega.  

o Koostage programmi eelarve, arvestades sõidukulusid (kohapeal ja väljasõidud), ühiseid söömisi, 

muuseumikülastusi jms. Püüdke leida ka lahendusi, kust vajalikke vahendeid saada (sponsorid, 

sihtotstarbeline üritus koolis jne). 

o Õpilased majutatakse peredesse. Koostage lühike küsimustik saabuvatele õpilastele, mida tuleks 

nende majutamisel silmas pidada (mida pakkuda hommikusöögiks, kas on allergiaid, kas on erisoove 

või eelistusi elamistingimuste osas jne). 

o Koostage detailne avaürituse kava, kus õpetate saksa noortele eesti mänge, laule, tantse, pakute 

rahvustoite, tutvustate meie traditsioone, valmistate mõne rahvusliku eseme. Valmistage ette ka 

tervituskõne. Kuna avaüritusel osalevad kõik õpilased, jagage omavahel ülesanded, kes mida teeb ja 

mille eest vastutab. 

o Lugege mõne teise rühma ülesande lahendust ja andke sellele tagasisidet. Tehke parandus- ja 

täiendusettepanekuid. 
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Lisa 5. Kodunduse tööleht „Toiduaine pakend“ 
 

1. Võta laualt üks toiduaine pakend. Vaata seda igast küljest ning pane joonisele märksõnadega kirja, 

millise info toiduaine kohta sellelt pakendilt leidsid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kas panid tähele ka mõnda märgistust pakendi enda kohta? Kui jah, kirjuta märk üles ja leia (nt 

õpikust) infot, mida see märk näitab?  

 

 

 

 

 

 

 

3. Arutle paarilisega, millist infot tahaksite veel pakendilt saada? Võite välja pakkuda ka mõne 

märgistuse, mis teeks tarbijale valiku lihtsamaks. 

 

 

 

 

 

 

4. Vaata toiduaine koostist. Millises järjekorras on toodud kasutatud toiduained?________________ 

Sinu toiduaine koosneb: 

 

 

 

Milliseid lisaaineid on toiduainele lisatud? 
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5. Kirjuta tabelisse kahe toiduaine toitaineline koostis. Märgi diagrammidele põhitoitainete sisaldus 100 g 

kohta – arvesta, et ringi 1 sektor vastab 5g toitainele. Kasuta erinevate toitainete märkimiseks erinevaid 

värve või stiile. 

 

 Toiduaine 1 Toiduaine 2 

Nimetus   

Energiasisaldus (kcal/kJ)   

Rasvad, g   

Valgud, g   

Süsivesikud, g   

 

 

  

 

Võrdle nende kahe toiduaine 

toitainelist koostist. 

Suurema energiasisaldusega 

on _______________ 

Rohkem valku sisaldab 

_____________________, 

vähem 

_______________________

______. Rasva on rohkem  

_____________________, 

kui 

_______________________

_______. 

Süsivesikute osas ________________________________________________________________. 

 

6. Sul on vaja kooli kodundustunniks tuua toiduaineid vastavalt retseptis toodule.  

 

Küpsisetort 

1 pakk küpsiseid  

200 g hapukoort 

0,5 dl moosi või 100 g marju 

50 g šokolaadi 

 

Küpsiste immutamiseks: 1 dl piima  

 

Alljärgnevalt on toodud toiduainete valikud poes. Mõtle, milliseid tooteid on kõige otstarbekam valida (nt 

tootja, pakendi, hinna vm alusel).  Kui toiduainet jääb üle, kirjuta võimalusi selle ära kasutamiseks.  

a) Arvuta välja iga toote liitri või kilo hind.  

b) Tee valik ning põhjenda seda.  Arvuta kokku toiduainete maksumus. 
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Valikud poes: 

 

Küpsised   

Kalevi küpsised (180g) 

Hind: 0,55 € 

1 kg = ....... € 

Selga küpsised (180g) 

Hind: 0,59 € 

1 kg = ....... € 

 

Hapukoored   

Hapukoor, 200g 

Hind: 0,54 € 

1 kg = ....... € 

Hapukoor, 250g 

Hind: 0,62 € 

1 kg = ....... € 

Hapukoor, 330g 

Hind: 0,84 € 

1 kg = ....... € 

Moos või marjad   

Põltsamaa vaarikamoos, 430g 

Hind: 2,55 € 

1 kg = ....... € 

Marjamaa talu  

külmutatud vaarikad, 300g 

Hind: 3,49 € 

1 kg = ....... € 

 

Šokolaadid   

Annekese piimašokolaad 20g 

(tootja: Kalev) 

Hind: 0,29 € 

1 kg = ....... € 

Tallinn piimašokolaad 100g 

(tootja: Laima) 

Hind: 0,89 € 

1 kg = ....... € 

Nurri piimašokolaad 100g 

(tootja: Kalev) 

Hind: 1,15 € 

1 kg = ....... € 

Piimad    

Piim 0,5 l 

Tetrapakend 

0,49 € 

1 l = ....... € 

Piim 1 l 

Tetrapakend 

0,79 € 

1 l = ....... € 

Piim 1 l 

Kilepakend 

0,69 € 

1 l = ....... € 

 

 

Minu valitud toiduained:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Küpsisetordi maksumus ____________________________________ 

 

Toiduainete ülejääk ____________________________________________, neist võib valmistada  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Arutle paarilisega, milliseid valikuid tegite? Mis oli teil sarnast, mis erinevat?  

 


