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Õppekirjandus:
Aabits lihtsustatud õppekavale; K. Karlep, A. Kontor, E. Vihm" Eesti keele töövihik 1. klassile( 1. 2. 3.
osa) ; R Fanti" Tähevihik" ; E. Laanvee"Harjutused ja mängud lapse arengut toetava osana" ( rütmiliste
luuletuse osa sellest) .
Vajalikud õppevahendid:
Töövihik lihtsustatud õppekavaga 1. klassile( 1. , 2., 3. osa) ; laiade vahedega jooneline vihik; liikuv
aabits; Tähevihik.
Õppesisu:
 Eesti keele õpe lihtsustatud õppekava alusel jaguneb 2., 4. , 7. 9. E- klassides( ! Erinevad
diagnoosid ning erinev tase! ) aabitsaperioodiks. Kuna kõik need õppeaastad töötatakse
aabitsaga, siis erinevalt tavaõppest aabitsajärgne periood neis klassides puudub.
 Kõne alaarengust ja tegevusele kaasneva kõne puudulikkusest tuleneb vajadus õpetajal
reguleerida laste õppetegevust koostöös ja eeskuju järgi ning kommenteerida lapse tegevust,
rakendada koos- ja järelkõnet.
 Õpitakse kõnet kuulama, tajutavaid objekte ja nähtusi jälgima, vaatlema ja võrdlema ning
erisuguste tunnuste alusel rühmitama; mõistma ja täitma suulisi korraldusi; osalema dialoogis;
orienteeruma tahvlil, raamatus ja vihikus. Oskustest on peamised tuumlausete (baaslausete) ja
laiendatud lihtlausete mõistmine, koostamine ja kasutamine, lugemine ja kirjutamine.
 Peamised õppeviisid on praktiline harjutamine ja didaktiline mäng. Kujundatakse oskused
tegutseda koos õpetajaga, matkides ning eeskuju järgi, orienteeruda oma kehas ning lähimas
aegruumis. Omandatud toiminguid ajendatakse ja kinnistatakse verbaalsete repliikidega.
Tegevuse verbaalne kommenteerimine, kokkuvõtete tegemine ning lühitekstide
interpreteerimine on valdavalt õpetaja pädevuses.
 Vaimsete ülesannete täitmisel toetutakse näitvahenditele, õpitavad toimingud
materialiseeritakse, kasutatakse lihtsaid skeeme, sümboleid, graafilisi orientiire, mille
kasutamise vajadus tuleneb töömälu piiratud mahust ja kõne reguleeriva funktsiooni
arenematusest.
 Motivatsioon. Motivatsiooni kujundamiseks antakse õpilastele nii õpitegevuses osalemise kui ka
tulemuste puhul võimalikult sageli konkreetseid positiivseid hinnanguid. Positiivsele hinnangule





võiks kaasneda konkreetne soovitus midagi paremini teha. Korraldused antakse osatoimingute
kaupa, arvestatakse õpilaste kõnemõistmise taset. Õpilaste ajutegevuse aktiveerimiseks
kasutatakse võimalikult sageli sensomotoorseid ülesandeid. Õppeülesannete esitamisel
rõhutatakse selle konkreetset eesmärki (… kirjutada tuleb õigesti, valida õige täht...)
Emotsionaalse kontakti loomine ja säilitamine. Vastamine dialoogi repliigile (küsimus või
korraldus), dialoogi jätkamine ja alustamine tuttavas situatsioonis. Viisakusväljendite
kasutamine, oma soovide ja vajaduste väljendamine. Suhtlemine koostegevuses, sh.
mitteverbaalsete vahendite (žestid, osutamine) kasutamine.
Laste kogemusi kajastava lühikese ja lihtsa jutu kuulamine (jutustus, ettelugemine), seletuste
lisamine. Lausungite (3–5 sõna) kordamine. 2–4 realiste salmide õppimine kuulamise järgi.

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
 häälib kuni 5-häälikulisi sõnu, koostab analüüsitud sõnade (noop)skeeme, määrab häälikujärje
sõnas
 määrab õpetaja võrdleva hääldamise abil häälikute pikkuse 1–2- silbilistes sõnades; kasutab
sõnu analüüsides sobivaid sümboleid (noope)
 loeb veerides 1–3-silbilisi sõnu, tuumlauseid ja vähe laiendatud lihtlauseid, saab aru loetu
tähendusest (oma kogemuste piires).
Hindamise kirjeldus:
Hindamisel arvestatakse, kas õpilane tuleb iseseisvalt toime antud ülesannetega või vajab ta nende
teostamiseks tuge. Sõnaline hindamine.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Sõnaliste hindamiste alusel. .
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Vahendid YouTube`ist, mille järgi saab nutikuse ja kiiruse peale mängida.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Sidumine muusikaga, lastelauludega, ka rütmilise liikumisega.
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Muud nõuded ja märkused:

