
LISA 1 

Eesti keel teise keelena 

Lihtsustatud õppekava eesti keele õpetuse peamine eesmärk on õpilastele eesti keeles 

elementaarse suhtlusoskuse kujundamine, mis on vajalik eluliseks toimetulekuks. Eesti keele 

õpetust toetavad õppekäigud, ainetevaheline lõimumine, tunni-ja kooliväline tegevus, sh 

muuseumi-, kontserdi-, teatrikülastused. 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

• õpib kuulama ja mõistma lihtsat igapäevast võõrkeelset kõnet; osaleb vestluses; 

• omandab võõrkeele häälduse, intonatsiooni ja rütmi;  

• omandab sõnavara, mis on vajalik elus toimetulekuks;  

• realiseerib oma kõnesoovi eluliselt vajalikes situatsioonides;  

• tõlgendab igapäevast lihtsat verbaalset teavet (reklaam, kuulutused jne);  

• täidab lihtsamaid tarbekirja blankette, individuaalset ankeeti;  

• kasutab vajaduse korral sõnaraamatuid, vestlussõnastikke;  

• omandab elementaarsed keeleüksused ja kasutab neid kõnes. 

 

2. Eesti keele teise keelena 3.-5. klassis 

 

2.1 Õppetöö rõhuasetused 3.-5. klassis  

Eesti keele õppimine algab suulise kursusega, mis kestab üldjuhul 1–2 kuud. Õpilane õpib 

kuulmise järgi eristama eesti keelt teistest keeltest, tunnetab artikulatsioonibaasi (keele 

rõhulisrütmilist struktuuri e väldet), matkib kuuldud häälikuid, häälikuühendeid, sõnu ja 

lühikesi lauseid. Hääldusharjutusteks kasutatakse eesti pärisnimesid, kohanimesid, salme jt 

eakohaseid tekste. Õpilane suhtleb lihtsates suhtlusolukordades (keelemängud, laulumängud, 

lühidialoogid). 

 

Suulisele kursusele järgneb põhikursus, mille raames kujundatakse õpilaste oskust 

eestikeelset kõnet kuulata, ise kõnelda, lugeda ja kirjutada. Õpitakse kuulama, jälgima, 

korraldusi mõistma ja täitma, tuttavas dialoogis osalema.  

 

Tähelepanu keskpunktis on kuulamine ja rääkimine. Kõnelemisoskuse arendamiseks 

õpetatakse õpilasi kasutama kompensatoorseid strateegiaid: üleküsimine, uuesti alustamine, 

mitteverbaalsed väljendusvahendid (miimika, žestid, imiteerimine). Suhtlemises õpitakse 

vastavalt situatsioonile kasutama väit-, küsi- ja käsklauseid õpitud mallide ulatuses (lauses 3–

5 sõna). Õpitakse moodustama lauseid tegevuste, piltide ja skeemide abil, kasutama 

viisakusväljendeid, vastama dialoogi repliigile, alustama lihtsamat dialoogi oma tarvete 

rahuldamiseks. 

 

2.2 Taotletavad õpitulemused 3.klassis 



• tunneb suulises ja kirjalikus kõnes ära õpitud sõnad ja väljendid, mõistab nende 

tähendust;  

• vastab lihtsatele küsimustele õpitu ulatuses; oskab esitada lühikesi küsimusi õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires;  

• tunneb eesti tähestikku;  

• kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid, teeb ärakirja;  

• kirjutab oma isikuandmeid;  

• teab Eesti riigi ja rahvuslikke sümboleid;  

• suhtub positiivselt eesti keele õppimisse. 

 

2.3 Taotletavad õpitulemused 4.klassis 

• kasutab suhtluses õpitud sõnu, väljendeid ja lihtsaid lauseid oma elementaarsete 

vajaduste väljendamiseks;  

• saab aru õpetaja poolt antud suulistest selgelt hääldatud juhenditest;  

• osaleb dialoogis elementaarsetel isiklikel teemadel, kasutades õpitud sõnavara ja 

lausemalle;  

• mõistab kirjutatud lühikesi lihtsaid tekste õpitud teemade piires;  

• leiab vajaliku teabe lühikestest lihtsatest tekstidest;  

• kirjutab lühikesi lauseid enda kohta õpitud lausemallide alusel;  

• vastab kirjalikult enda kohta käivatele lihtsatele küsimustele õpitud lausemallide 

alusel;  

• tunneb Eesti traditsioone ja tähtpäevi. 

 

2.4 Taotletavad õpitulemused 5.klassis 

• saab aru lihtsatest isiklikest küsimustest ja igapäevaelus vajalikest juhenditest, 

hoiatustest;  

• osaleb dialoogis õpitud sõnavara ja lausemallide piires;  

• kirjeldab lühidalt iseennast ja oma lähimat ümbrust;  

• tuleb suulises suhtluses toime igapäevaelus kõige sagedamini esinevates olukordades;  

• saab aru lihtsate kirjalike sõnumite ja juhendite tähendusest;  

• kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis on seotud isikuandmetega, 

igapäevavajadustega ja tunnetega; 

• kirjutab lühikesi lauseid etteütlemise järgi;  

• teab mõningaid eesti kirjanikke;  

• nimetab Eesti suuremaid linnu, saari, oma elupaiga lähiümbruse vaatamisväärsusi. 

 

 

 

 

 



2.5 Taotletavad õpitulemused 5. klassi lõpuks osaoskuseti 

 

 Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

Eesti keel A1.2 A1.2 A2.1 A1.2 

 

 

2.6 Õppetöö rõhuasetused 6.-7. klassis  

Jätkub elementaarse suhtlusoskuse omandamine näitvahendeid kasutades. Kujunenud oskusi 

automatiseeritakse kontsentrilist printsiipi arvestavalt. Õpitakse piltide põhjal lauseid 

moodustama ja neid seostama. Harjutatakse oma tegevustest ja ühisüritustest suulise 

kokkuvõtte tegemist, olmedialooge, tehakse valikuid esitatud repliikidest.  

 

Suureneb lugemise ja kirjutamise osakaal. Leitakse tekstidest vastuseid küsimustele ja 

esitatakse küsimusi teksti kohta, harjutatakse tekstilähedast jutustamist tekstis esinenud 

keelendeid kasutades (abiks sõnaühendid, tugisõnad, laused). Tegeldakse tundmatute sõnade 

leidmisega tekstist.  

 

Arendatakse kirjalikku eneseväljendust.  

 

Keeleteadmised omandatakse praktilise tegevuse ja konteksti kaudu. Rohkem tähelepanu 

pööratakse käändevormide mõistmisele ja kasutamisele enamlevinud funktsioonides: koht, 

aeg, objekt, kuuluvus, kaas- ja ilmaolu. 

 

3. Eesti keele teise keelena 6.-7. klassis 

 

3.1 Taotletavad õpitulemused 6.klassis 

• mõistab lihtsat, lühikeste lausetega kõnet, osaleb dialoogis tuttaval teemal;  

• tuleb suulises suhtluses toime eakohastes igapäevaelu situatsioonides;  

• saab aru lihtsatest kirjalikest tekstidest, mille sõnavara on sageli kasutatav (isiklikud 

kirjad, lühiuudised, juhendid);  

• kirjeldab suuliselt ja kirjalikult ennast ja oma lähimat ümbrust. 

 

3.2 Taotletavad õpitulemused 7.klassis 

• saab aru selget teavet sisaldavast kõnest, saab aru kõne teemast ja olulisest sisust, 

saab aru igapäevaselt kasutatavast sõnavarast;  

• kirjeldab oma lähimat ümbrust lühikeste lausetega;  

• tuleb suulises suhtluses toime sagedamini esinevates teenindussfääriga seotud 

suhtlussituatsioonides, algatab ja lõpetab lühikesi dialooge;  

• kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid (isiklikud kirjad, märkmed), mis on seotud 

igapäevaeluga. 

 



3.3 Taotletavad õpitulemused 7. klassi lõpuks osaoskuseti 

 

 Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

Eesti keel A2.1 A2.1 A2.1 A1.2 
 

 

4. Eesti keele teise keelena 8.-9. Klassis 

 

4.1 Taotletavad õpitulemused 8.klassis 

• saab aru kooliga, huvidega jm õpilaste igapäevaelu valdkonnaga seotud suulisest kõnest;  

• saab aru eakohaste ja igapäevaeluga seotud raadiouudiste, telesaadete peamisest sisust;  

• suhtleb suuliselt isiklikes ja igapäevaelulistes situatsioonides tuttavatel teemadel;  

• kirjutab kogemuse põhjal lühikesi, lihtsaid sündmuste kirjeldusi;  

• saab aru kirjalike lihtsate tavatekstide põhisisust ja mõningatest detailidest;  

• saab aru olulisest teabest olmetekstides: (menüü, juhendid, lihtsamad küsimustikud);  

• saab aru suulistes ja kirjalikes lihtsates tekstides tööõpetuse valdkonna sõnavarast ja 

kasutab neid suulises suhtluses õpitud lausemallide piires;  

• nimetab mõningaid Eesti ajaloo olulisemaid sündmusi, Eesti vaatamisväärsusi, oskab 

neist mõnda lühidalt kirjeldada. 

 

4.2 Taotletavad õpitulemused 9.klassis 

• saab aru suuliselt edastatud tekstist tuttavatel ja igapäevaeluga seotud teemadel;  

• saab aru emakeelena rääkijate suulise kõne peamisest mõttest (õpitud teemade piires);  

• kirjeldab suuliselt oma lähiümbrust ja igapäevaeluga seotut, osaleb suulistes 

lühiaruteludes tuttavatel ja huvipakkuvatel teemadel;  

• kirjeldab kirjalikult lühidalt oma igapäevast ümbrust ja tegevust;  

• saab aru kirjalike tekstide peamisest sisust ja tuttavate teemade võtmesõnadest;  

• saab aru suulistes ja kirjalikes lihtsates tekstides loodusõpetuse valdkonna sõnavarast ja 

kasutab neid suulises suhtluses õpitud lausemallide piires;  

• teab mõningaid Eesti õppeasutusi, saab aru jätkuõppimise ja töö leidmise alasest suulisest 

ja kirjalikust teabest. 

 

4.3 Taotletavad õpitulemused põhikooli lõpuks osaoskuseti 

 

 Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

Eesti keel A2.2  A2.1  A2.2  A2.1 

 


