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Kohanemisperiood 2021/2022 õa lõpuni
Lähtepositsioon
• turvatunne
• hakkamasaamine Eesti keele- ja kultuuriruumis
• toimetulek igapäevaeluga
• oluline on õpilase valmisolek
• valmistumine pikaks plaaniks?
• kõik vanuserühmad alustavad nullist
• tegevused sõltuvad õpilaste arvust KOV piires (koondatud rühmad)
• !! KOV koordineerib koostöös haridusasutuste, noortekeskuste,
kultuuriseltside, huvikoolide, vabatahtlikega

Juhendmaterjali sisu
• Soovitused koolijuhile
• Soovitused õpetajale
➢
➢
➢
➢
➢

keeleõppe meetodi valik
eel-A1 taseme õppe planeerimine
keeleõpe lasteaias
lapsed vanuses 7-13
lapsed vanused 13-16

• Lisa 1 eel-A1 taseme 4 osaoskuse eestikeelsed kirjeldused (Euroopa
keeleõppe raamdokument)
• Lisa 2 kogutud veebilingid (nõuanded, keeleõppe juhised ja -korraldus,
metoodika, õppematerjal vanuseastmete kaupa sh kaasav haridus,
kogemuslood, meediakanalid, keeleõpet toetavad keskkonnad iseseisvaks
õppimiseks)

Keeleõppe soovituslik korraldus
•
•
•
•
•
•
•

lühike plaan/pikk plaan
suhtluskeele kokkulepped
pere tugi
plaan - 2 t nädalas või rohkem? Kombinatsioonid?
üks keelesõber (või mitu õpilast, lihtsad põhimõtted läbi ühistegevuste)
lõimitud õpe (kool + huvitegevus, kogupäevakool)
koostöö - ühine kaust (Stuudium, veebis) ja sellele juurdepääsetavus,
sama inforuum (teemad)
• kokkulepped

Keeleõpe lähtudes vanusest
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

hea suhe, positiivne kehakeel, soe hääletoon, eduelamus
mängulised meetodid (keeleõppe mängud), aktiivõpe
mööbli ümberpaigutamise võimalus ruumis
visualiseerimine (rääkivad seinad, pildimaterjal, sõnakaardid, posterid,
piktogrammid, lausemudelid, lõbusad nimesildid)
iga kontakt on keeleõpetaja (1 inimene/1 keel)
sihtkeel igal võimalusel, sidumine igapäevaste tegevustega, lihtsad juhised
abiõpetaja või õpetaja abi kaasamine (eesti keele oskaja)
eklektiline meetod (suhtlemine + grammatika, rollimängud, dialoogid
õigekeelsus)
vigade parandamise asemel vestluses korrektse väljendi kasutamine
suunamine – eestikeelsed keskkonnad, meedia, sõnaraamatud, e-õppevara

Soovitused
• LAK-õppe meetod (vanus, keel, aine, sisu) töölehtede koostamisel
• piirkondlikud lasteaedade metoodikakeskused (Tallinn, Narva, Tartu,
K-Järve)
• Lisas 2 on lisatud viited trükitud materjalidele
• www.sonaveeb.ee õpetaja tööriist
➢ vali eel-A1 moodul + valik „noor keeleõppija“ - sõnavara,
konstruktsioonid, grammatika, kasutusolukorrad ja teksti raskusastme
hindamine
➢ valik „õpime eesti keelt“ – mängud, nt kutse kirjutamine, hääldused

