
Eesti keele ainekava           1. kooliaste      2. klass 
 
 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
  
1) õpib mõtestatult lugema ja kirjutama oma loomevõime ja eluliste vajaduste kohaseid eri liiki tekste;  
2) õpib koolis ja koolivälises suulises suhtluses selgelt väljenduma; 
3) arendab oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, omandab (esmase) õigekirjaoskuse; 
4) huvitub raamatutest ning loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust;  
5) analüüsib tekste ja oma tegevust õpetaja juhiste kohaselt; 
6) austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja tahab õigesti kõnelda ja kirjutada; 
7) õpib hankima teavet lastele määratud teatmeteostest, lasteportaalidest ja lasteajakirjadest ning lihtsamatest sõnaraamatutest. 
 

 
2. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused 
 
Esimeses kooliastmes keskendutakse: 
1) kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele; 
2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 
3) õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö oskuste ning valikute tegemise oskuste 
arendamisele; 
4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 
5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 
6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 
Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 
 

 
 
 



3. Läbivad teemad  
 
Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine – lugeda elulisi tekste, ajalehe-/veebiuudiseid, siduda suulised keelekasutusolukorrad ning lugemine ja 
kirjutamine eri elukutsetesse puutuvate rollidega (nt autojuht peab lugema liikluseeskirju, politseinik koostama protokolli, juuksur lugema 
kosmeetikatoodete tutvustusi, kokk/kondiiter koostab ja kirjutab retsepte, kõik peavad oskama lugeda ja kirjutada tööotsimis- või -
pakkumiskuulutusi, autojuht koostab kaardi põhjal marsruudi ja juhendab teisele autojuhile teed jne).  
 
Keskkond ja jätkusuutlik areng – keskkonna teema lugemises-kirjutamises; säästlik mõtteviis iga tegevuse taustana: mürareostus 
keskkonnategurina – helid meie ümber, meie ise heliallikana; kuidas säästa kuulmist, nägemist; paberi kasutamine õppetöös; uurimustööd 
säästva eluviisi kohta jne.  
 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – oma klassi, kooli ja paikkonna ühiselus osalemisega seotud suuline suhtlus ja tekstide lugemine-kirjutamine: 
teated, nimekirjad, kutsed, plakatid, üleskutsed, kampaaniate kavandamine, algatamine ja reklaamimine jms.  
 
Kultuuriline identiteet – kodukoha kultuuritegelaste tundmaõppimine, kodulooline uurimus, kodulooliste materjalide kasutamine õppetöös, 
suulise pärimuse tundmaõppimine – lood kodukoha inimestest ja sündmustest, pereliikmete ja tuttavate kõneldu-talletatu tundmine 
(koolikroonika, perealbum); klassis õppivate eri keele- ja kultuuritaustaga õpilaste kogemuse rakendamine õppetöö rikastamiseks.  
 
Teabekeskkond – eakohaste infokanalite tundmaõppimine nii koolis kui ka ühiskonnas avaramalt, foorumid, veebiküljed, ajalehed-ajakirjad ja 
muu meedia nii õpetamise objektina kui ka vahendina; ise kooli/klassi ajalehe/ajakirja tegemine; ajalehtede-ajakirjade jt meediavahendite 
kasutamine õpetamise vahendina; kohaliku raamatukogu, muuseumi jm kultuuriasutuste kui infoallikate tundmaõppimine.  
 
Tehnoloogia ja innovatsioon – arvuti- ja mobiili- jm tehnikaga tegeldes kogunevaid tehnilisi oskusi saab rakendada õppetöös tekstide 
koostamiseks ja lugemiseks, info otsimiseks, piltide tegemiseks jms.  
 
Tervis ja ohutus – oluline on õige töörežiimi kujunemine: häälekasutus, isteasend, töö- ja puhkeaja jaotus, töö planeerimine. Suhtlemisoskuse 
arendamine ja emotsionaalsete vajaduste rahuldamine positiivseid elamusi toovas tegevuses võimaldab ennetada konflikte ja seega ka 
tervisekahjustusi. Keeleõpetuses saab kasutada tervislikule eluviisile ja ohutule käitumisele suunavaid infomaterjale, õpilased saavad neid oma 
kogemuse tasandil ise koostada. Kõnearenduses saab läbi viia rolli- ja situatsioonimänge, mille eesmärk on arendada lapse empaatiavõimet, 
lastes lastel ühes ja samas olukorras proovida eri rolle mängida ning otsides lahendusi igapäevaelus tervise ja ohutuse olulistele probleemidele.  



Väärtused ja kõlblus – kogu õppetöö ja koolitegevuse korraldus rajanegu vastastikusele austusele ja huvile, väärtuste ülekanne on kogu 
kasvatuse mõte, väärtushoiakuid võetakse üle autoriteetidelt ja enamik lugemispalu õpikutes ning loetavad lasteraamatud ongi peamiselt 
väärtusi ja väärtushinnanguid kujundavad, suunavad ja esindavad. 
Üldiselt teatakse, et varasemad tekstid, mis pähe jäävad ja edaspidi käitumisnormide omandamisel appi võivad tulla, on rütmilised ja kordust 
sisaldavad lühitekstid, nagu näiteks vanasõnad ja muud õpetuslikud ütlused.  
Väga suur roll väärtuste kandjana on muinasjuttudel ja rahvajuttudel. Oluline on loo sündmustiku haarav edasiandmine.  
Mis tahes keeleõpetuse osas – näiteks sõnavaratöö, lausete moodustamine, loo jutustamine, küsimuste esitamine – saab väärtushinnanguid 
kujundada nii tegevuse sisu kui ka vormi kaudu.  
 
 
 
 

4. Taotletavad pädevused I kooliastmes  
 
Esimese kooliastme lõpus õpilane:  
• peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab 
kaaslast kuulata, teda tunnustada;  
• tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega 
õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning puhkamise vahel;  
• teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;  
• oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida;  
• suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja 
kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada;  
• oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel 
rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti lugeda;  
• austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega seostuvaid käitumisreegleid;  
• oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest ja tegevusest.  
 

 
 



 
5. Suuline keelekasutus (kuulamine, kõnelemine) 
 
5. 1  Õppesisu ja mõisted 
 
Kuulamine  
 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul.  
Õpetaja ja kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete 
leidmine ja lihtsa skeemi koostamine õpetaja juhendamisel.  
Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid ja intonatsioon mõtte toetajana).  
 
Kõnelemine  
 
Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks.  
Kuuldud jutu ümberjutustamine; pikema dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja sisule.  
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) 
esiletoomine dramatiseeringus jm esituses. Kõnelemine eri olukordades (telefonitsi, rühma esindajana), rollimängud. Nii enese kui ka teiste 
tööde tunnustav kommenteerimine. Oma arvamuse avaldamine (raamatu, filmi jm) kohta ja selle põhjendamine..  
Arutlemine paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, nõustumine ja mittenõustumine, ühiste seisukohtade otsimine.  
Sündmuse, isiku, looma, eseme kirjeldamine tugisõnade, skeemi, tabeli abil. Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, 
küsimuste esitamine ja neile vastamine.  
Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine.   
 
 
5. 2 Taotletavad õppetulemused  
 
2.klassi lõpetaja: 
- eristab täis- ja suluta hääliku pikkusi;  
- kuulab õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib saadud sõnumi kohaselt õpetaja abil;  



- koostab kuuldu põhjal lihtsama skeemi ja kaardi õpetaja abil;  
- kasutab kõnes terviklauseid;  
- teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning õpetaja abil ka lähedase tähendusega sõnu;  
- väljendab arusaadavalt oma soove ja kogemusi väikeses ja suures rühmas; vestleb oma kogemustest ja loetust;  
- annab õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, filmi ja teatrietenduse sisu;  
- koostab õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või küsimuste toel; mõtleb jutule alguse või lõpu;  
- vaatleb ja kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste toel;  
- esitab luuletust peast;   
 
5.3  Lõiming teiste õppeainetega  
 
Kõikides õppeainetes on vajalik suuline keelekasutus. 
 
5.4  Näiteid praktilistest töödest/ IKT rakendamistest ja ülekoolilistest projektidest  
 
Arvutiga ühendatud projektorit on võimalik kasutada peaaegu kõikide tundide ilmestamiseks, reeglite selgitamiseks, näidete toomiseks.  
Kuu raamatu tutvustused, erinevad esinejad, teatrietendused, näidendite päev, ettelugemispäev, uurimistööd, jõulupidu, Playback 
 

6. Lugemine 
 
6.1 Õppesisu ja mõisted 
 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni 
kasutamine. Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine. Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause 
alusel ja partnereid arvestades. Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev lugemine. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti 
lugemine klassitahvlilt ja vihikust.  
 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid 
jms), skeemide, kaartide ja tabelite lugemine õppekirjanduses ning lasteraamatutes.  
Teksti sisu aimamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel.  



Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade jms leidmine. Õpiku sõnastiku kasutamine. 
Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. Loetud jutustuse ja muinasjutu kohta kava koostamine (teksti jaotamine osadeks); 
skeemi/kaardi koostamine õpetaja abiga. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine (ka siis, kui vastus otse tekstis ei sisaldu). Loole 
alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga.  
Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, näidend, mõistatus, vanasõna. Kirjandustekstid: rahvaluuleline liisusalm, muinasjutt, mõistatus, 
luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, näidend, muistend. 
 
Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku teose otsimine kooli või kodukoha raamatukogust autori ja teema järgi täiskasvanu 
abiga. 
 
6.2  Taotletavad õppetulemused 
 
- loeb õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt (lugemistempo võib olla kõnetempost aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu, enamasti 
väljendab intonatsioon loetava sisu;  
- mõistab häälega või endamisi lugedes loetu sisu;  
- vastab teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis mitte otsese infoga seotud) küsimustele;  
- leiab tekstis iseseisvalt vastused konkreetsetele küsimustele ja töötab õpetaja abiga eakohaste juhiste alusel;  
- tunneb ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna;  
- kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade leidmiseks algustähe järgi;  
- on lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab tegelasi ja annab edasi loetu sisu mõne huvitava, enam meeldinud episoodi järgi; 
 
6.3  Lõiming teiste õppeainetega 
 
Kõikides õppeainetes on vajalik lugemisoskus. 
 
6.4  Näiteid praktilistest töödest/ IKT rakendamistest ja ülekoolilistest projektidest 
 
Kuu raamatu tutvustused, erinevad esinejad, teatrietendused, näidendite päev, ettelugemispäev,  uurimistööd, jõulupidu, Playback 
 
 



7. Kirjutamine   
   
7.1 Õppesisu ja mõisted 
 
Kirjatehnika  
 
Suurte ja väikeste kirjatähtede kordamine.  
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja seosed nii väikestel kui suurtel kirjatähtedel.  
Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, kirjapaberile; kuupäeva kirjutamine.  
 
Kirjalik tekstiloome  
 
- Kutse, õnnitluse ja teate koostamine õpetaja abiga.  
- Tekstilähedase ümberjutustuse kirjutamine küsimuste ja tugisõnade toel.  
- Loovtöö skeemi, kaardi toel; fantaasialugu. Jutu ülesehitus: alustus, sisu ja lõpetus; jutule alguse ja lõpu kirjutamine. Omakirjutatud teksti üle    
kaaslasega arutlemine.  
 
Õigekeelsus  
Varasemale lisanduvalt keeleteadmised:  
- täishäälikuühendi õigekiri, suluta kaashääliku pikkus ja õigekiri;  
- k, p, t s-i ja h kõrval; 
- i ja j silbi alguses, h sõna alguses.  
- Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted.  
- Lauseliik ja lõpumärk (jutustav e väit- ja küsilause).  
- Koma kasutamine liitlauses kirjutamisel et, sest, aga, kuid puhul.  
- Suur algustäht oma kooli ja tuttavates kohanimedes.  
- Sõnade lõpu õigekiri –d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?).  
- ma, sa, ta, me, te, nad õigekiri.  
- Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna lihtlausetena).   
- Kirjavea parandamine, kui veale tähelepanu juhitakse; kirjavea vältimine, kui veaohtlikule kohale tähelepanu juhitakse. 



 
7.2  Taotletavad õpitulemused 
 
2. klassi lõpetaja: 
- kasutab kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja seoseid; 
- kirjutab tahvlilt või õpikust ära;  
- täidab iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab vihikut, paigutab näidise järgi tööd vihikulehele, kirja joonelisele lehele, varustab töö   
  kuupäevaga; 
 - koostab õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate;  
- kirjutab loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil;  
- eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, silpi, sõna, lauset, täishäälikuühendit;  
- kirjutab õigesti sulghääliku omasõnade algusesse ja omandatud võõrsõnade algusesse;  
- märgib kirjas õigesti täishäälikuid;  
- teab peast võõrtähtedega tähestikku; 
- alustab lauset suure algustähega ja lõpetab punkti või küsimärgiga; 
- kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates kohanimedes;  
- kirjutab õigesti sõnade lõppu -d (mida teed?), -te (mida teete?), -sse (kellesse? millesse?), -ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?); 
- kirjutab etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses sisult tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut näidise järgi (20–25 sõna lihtlausetena). 
 
 
7.3  Lõiming teiste õppeainetega 
 
Kirjutamisoskus on vajalik kõikides õppeainetes. 
 
 
7.4  Näiteid praktilistest töödest/ IKT rakendamistest ja ülekoolilistest projektidest 
 
Kirjalikes töödes parandatakse alati ära ka keelevead!  
Tehakse pidevat õpetajatevahelist koostööd, et õpilasel kujuneks harjumus kasutada korrektset keelt!  
Kooli almanahh 
 



8.    2. klassis terviklikult käsitletavad teosed  

Dahl, R. „Suur sõbralik hiiglane või Charlie ja sokolaadivabrik“  

Grimm, J. ja W. „Breemeni linna moosekandid“ 

Kivirähk,A. „Sirli Siim ja saladused“ ,  „Kaka ja kevad“,  „Leiutajateküla Lotte“,  „Limpa ka mereröövlid“ 

Kangur, K. „Timbu- Limbu õukond ja lumemöldrid“ 

Käo,H.“ Väike rüütel Rikardo“,  „Vares Villemi lood“, „Kui ma oleksin suur“ või „Väike kahvatu kummistus“  

Lindgren, A. „Bullerby lapsed“, „Lärmisepa tänava Lota“,  „Pipi Pikksukk“ 

Niit, E. „Onu ööbik“,  „Suur maalritöö“  

Pervik, A. sarjast „Paula elu“ üks raamat.  

Põldmaa,J. „Lepatriinude jõulud“ 

 Reinla, A. „Pätu“  

Raud, E. „Karu maja“, “ Naksitrallid“ 

Raskin, A. „Väike papa“;  

Seero,T. „Jürimari pere lood“;  

Tali,T. ja E-M. „ Suur jõuluraamat“;  

Toomet, T. „Vana aja lood“;  

Trull,I. „Lõbusad luuletused“ või „Iseloomuga loom“;  



Tolstoi,A. „Kuldvõtmeke“  

Tungal,L. „Pururikas laps“ või „Lätikeelne jäätis“  

Vaiksoo,J.“ Lumemöll“ 

Õunapuu,M. „Kuninganna Anni lood“ 

Terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega ammendav, igal kirjandusõpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks 

teisi teemakohaseid tekste ja teoseid, sh uudiskirjanduse hulgast. Rõhutades ainekava avatust kirjanduse valikule, on kultuuri järjepidevuse 

huvides siiski vaja tunda tüvitekste. Tervikkäsitluseks mõeldud teoste hulgast valib õpetaja igas klassis käsitlemiseks vähemalt neli. Õpetaja võib 

kirjandusteoseid valides arvestada õpilase eelistusi ning kultuurilis-rahvuslikku eripära. 

     


