AINEKAART
Ainevaldkond: Keel ja kirjandus Õppeaine:
Klass:
Õpetaja:
Ainetüüp:
Õpetamise aeg 2020/2021:

Eesti keel
2. g
Kaja Kopliorg
Kohustuslik õppeaine põhikoolis
2. ja 3.trimester

Õppekirjandus:
Saro, A., Arnek, P. Eesti keele õpik 2. klassile 1. osa. Avita, 2019.
Arnek, P., Raidlepp, M., Vainola, K. Eesti keele töövihik 2. klassile 1. osa. Avita, 2019.
Arnek, P., Kuusik, A., Vainola, K. Eesti keele õpik 2. klassile 2. osa. Avita, 2019.
Arnek, P., Kuusik, A., Vainola, K. Eesti keele töövihik 2. klassile 2. osa. Avita, 2019.
Vajalikud õppevahendid:
Eesti keele õpik 2. klassile I osa ja II osa, eesti keele töövihik 2. klassile I osa ja II osa, abijoontega
harjutuste vihik, abijoontega etteütluste vihik, harilik pliiats, tindipliiats, värvilised pliiatsid,
kustutuskumm, joonlaud, käärid, liim.
Õppesisu:
• Suuline keelekasutus - suulise tööjuhendi järgi toimimine, etteloetud tekstist olulise info leidmine ja
sõnastamine, lihtsama skeemi koostamine, kaaslaste ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine,
kõnelemine eri olukordades olevikus ja minevikus, sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine,
oma arvamuse avaldamine teemadel traditsioonid, võõrad inimesed, kodutunne, julgus, mõtted,
tarkus, tervis, maailm, riik, abi kutsumine, hirm tundmatu ees. Loetud teksti jutustamine
tekstilähedaselt, jutustamine kokkuvõtlikult, mõtete väljendamine terviklausetena.
• Lugemine - lugemistehnikate arendamine, oma lugemisvead leidmine ja parandamine. Eri liiki
lugemistekstide lugemine: jutuke, jutustus, katkend, luuletus, kahekõne, teabetekst, skeem. Teksti
üldine vaatlus, teksti sisu aimamine pealkirja ja piltide järgi, õpiku sõnastiku kasutamine, loetu kohta
kava koostamine, luuletuste ilmekas lugemine ja esitamine peast. Loetud teksti jutustamine
kavapunktide järgi, jutustamine kokkuvõtlikult ja tekstilähedaselt. Töö tekstiga.
• Kirjutamine - suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine, ühtlane kirjarida kirjutamise, õiged
tähekujud. Lühikese tekstilähedase ümberjutustuse koostamine. Etteütlemise järgi sisult tuttava
teksti kirjutamine. Õnnitluse ja kuulutuse koostamine, loovjutukese ja luuletuse kirjutamine. •
Õigekeelsus - Tegusõna kordamine. Olevik ja minevik. Liitsõna, lihtsamate liitsõnade
moodustamine. Sõnaliigid - nimisõna, tegusõna, omadussõna, asesõna ja küsivad sõnad. H-täht
sõna alguses. K, p, t sõna alguses. Lauselõpumärk. Loetelu kasutamine lauses, loetelu
kirjavahemärgid. Sidesõnad, mis nõuavad enda ees koma. Sidesõnad, mis koma ei vaja. Liht- ja
liitlause, lausete laiendamine. Kellega? Millega? Kelleta? Milleta?
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2. TRIMESTER
Iloni imedemaa
Asesõna. Asesõna õigekiri.
Soomemaa.
Tegusõna.
Lapsepõlvemaa.
Olevik ja minevik.
Päkapikumaa.
Liitsõna.
Jõulutrall.
Pärast vaheaega.
Kodu.
Sõnaliigid.
Vana mõis.
Kool.
H- täht sõna alguses.
Kino.
K, P, T sõna alguses.
3. TRIMESTER
Apteek.
Lauselõpumärk
Maailm
Loetelu lauses
Eesti Vabariik
Sidesõnad, mis nõuavad koma
Päästeamet
Liht- ja liitlause
Politsei
Pood. Rändrahn
Äri
Kellega? Millega? Kelleta? Milleta?
Televisioon
Küla.

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
• eristab täis- ja suluta kaashääliku pikkuseid;
• kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib saadud sõnumi kohaselt;
• koostab kuuldu või loetu põhjal lihtsama skeemi;
• kasutab kõnes terviklauseid;
• annab koostatud kava abil edasi lugemispala, õppeteksti või kuuldud lugu;
• esitab luuletust peast;
• loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, oma lugemistempost veidi aeglasemalt;
• leiab ja parandab oma lugemisvead;
• vastab teksti abil esitatud küsimustele;
• leiab tekstist iseseisvalt konkreetsetele küsimustele vastused;
• arutleb erinevatel teemadel ja põhjendab oma arvamust;
• on lugenud mõnda lasteraamatut ning tutvustab seda kaasõpilastele;
• tunneb ära jutu, luuletuse, kahekõne ja teabeteksti;
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kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja seoseid;
kirjutab loetava käekirjaga;
kirjutab tahvlilt või õpikust ära veatult;
täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja oskab vihikut vormistada;
kirjutab teksti kohta lühikese ülevaatliku ümberjutustuse;
oskab kasutada õpiku sõnastikku;
kirjutab õigesti asesõnu;
oskab moodustada küsimusi ja leiab küsivaid sõnu;
kirjutab nimede algusesse suure tähe;
eristab nimisõnu ja moodustab mitmuse;
leiab tekstist omadussõnu;
tunneb mõistet asesõna ja oskab asesõnu kirjutada;
leiab tekstist tegusõnad;
teab, mida tähendab olevik ja minevik;
kirjutab levinumate sõnade ette h;
kirjutab sõna algusesse k, p või t;
kasutab õigeid lauselõpumärke;
eristab jutustavat-, hüüd- ja küsilauset;
teab, et loetelus kasutatakse koma;
tunneb sidesõnu, mis nõuavad enda ees koma;
tunneb sidesõnu, mille ette ei kirjutata koma;
eristab liht- ja liitlauset;
oskab lauseid laiendada;
kirjutab õigesti sõnade lõpud: -b (mida teeb?), -vad (mida teevad?), -ga (kellega? millega?), -ta
(kelleta? milleta?);
kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses sisult tuttavat teksti ning kontrollib kirjutatut
näidise järgi.

Hindamise kirjeldus:
Õpilane saab õppetunni vältel õpetajalt, kaaslastelt või enesehinnangu abil enamasti suulist tagasisidet
eesti keelt puudutavate teadmiste ja oskuste ent ka käitumise, hoiakute ning väärtushinnangute kohta.
Hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
Tagasiside kirjeldab võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab
ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut. Õpilane kaasatakse
hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide
alusel hinnata ning tõsta õpimotivatsiooni. Suulise vastuse eest märgitakse sõnaline hinnang õpilase
päevikusse, kirjalike ülesannete puhul Stuudiumisse. Iga õpitud teema lõpus on kokkuvõttev töö, mille
eest antakse õpilasele sõnaline hinnang lähtuvalt tema arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste
kujunemisest, õppeprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. Antud hinnangud märgitakse
Stuudiumisse.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Kokkuvõtvad hinnangud kujunevad õppeperioodi jooksul saadud kujundavate hinnangute põhjal.
Hinnangutes tuuakse esile õpilaste edusammud ja juhitakse tähelepanu puudustele teadmistes ning
arendamist vajavatele oskustele. Kokkuvõtvate hinnangute aluseks on õpimapp ja varasemad sõnalised
hinnangud. Õpilane saab trimestri lõpus sõnaliste hinnangutega tunnistuse.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse

Õpilasi suunatakse ainetundides seadma endale õpieesmärke. Õpilastele antakse võimalus oma
tegevuse hindamiseks ja õppemeetodite valimiseks. Õpilased osalevad kooliüritustel ja nende
läbiviimisel (näiteks jõululaat, klassiõhtud).
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Paaris- ja rühmatöö, rollimängud, ajurünnak, väitlus, projektõpe, probleemülesannete lahendamine.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Õppetundides on omavahel lõimitud eesti keele, matemaatika, kunsti- ja loodusõpetuse teemad. Päeva
jooksul läbib üks teema kõiki ainetunde. Õpilastega viiakse läbi lõimingutunde.
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Õpilastele antakse võimalus hinnata suuliselt ja ka kirjalikult nii ennast kui ka kaaslast. Õpilane saab
õppetunni jooksul suulist tagasisidet enda arengu, tunnis töötamise ja käitumise kohta. Õpetaja poolt
antud tagasiside kirjeldab võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi, vajakajäämisi ning sisaldab
ettepanekuid edaspidiseks tegevuseks, mis toetavad õpilase arengut. Tagasiside märgitakse
Stuudiumisse.
Muud nõuded ja märkused:

