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Eesti keele teise keelena ainekava  

3. klass 

70 tundi, 2 tundi nädalas 

 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

3. klassis eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 väärtustab eesti keele osatähtsust oma emakeele kõrval; 

 tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu; 

 tunneb eesti rahvussümboolikat ja rahvakalendri tähtpäevi, 

 oskab nimetada kohti Eestis, kus ta on varem käinud; 

 oskab kasutada kõneetiketti, osates tarvitada tähtsamaid viisakufraase, teadvustades nende 

tähtsust; 

 oskab suhelda lihtsates suhtlusolukordades (nt. lühidialoog, keelemäng, laulumäng, 

riimid, salmid, fraasid, jutukesed); 

 vastab loetu põhjal küsimustele, oskab vestelda ning lühidalt tekste jutustada;  oskab pildi 

järgi jutustada; 

 annab teavet enda ja kaaslaste kohta õpitud sõnavara piires; 

 oskab nimetada, kirjeldada, rühmitada esemeid, olendeid ja nähtusi; 

 oskab moodustada ja kirjutada lauset, kasutades lause lõpumärke ja suuri algustähti; 

 oskab koostada suulist ja kirjalikku teksti õpitud sõnavara piires. 

 oskab kasutada sõnaraamatuid; 

 arendab kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, kirjutamisoskust. 

 

2. Õpitulemused 

3. klassi lõpuks õpilane: 

 teab sõnu ja väljendeid 1.-3.klassi ainekavas esitatud temaatika piires; 

 kirjeldab enda ja teiste inimeste välimust; 

 kirjeldab kooli ja klassiruumi, nimetab õppeaineid ja koostab tunniplaani; küsib kellaaega 

ja vastab; 

 jutustab ilmast erinevatel aastaaegadel; 

 koostab suulist ja kirjalikku teksti õpitud sõnavara piires, kasutades õpitud käänd- ja 

pöördsõnade õigeid muutevorme; 

 esitab dialooge, laule ja jutustusi; 
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 saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

 kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 9. 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

 reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; on omandanud õppekava 

raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

 suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

 kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

 oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas; 

 oskab arusaadava hääldusega selgelt lugeda; 

 moodustab küsimusi, oskab neile vastata, toimida saadud sõnumi kohaselt; 

 oskab jõukohast teksti ümber jutustada; 

 oskab pildi järgi jutustada; 

 teeb veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt; 

 oskab loetu, kuulatu, nähtu põhjal küsimustele vastata; 

 moodustab lauset, kasutades lause lõpumärke ja suurt algustähte; 

 oskab õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades arusaadavaks teha. 

 

Kuulamisel saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud 

lühikestest dialoogidest. Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. Vajab 

kordamist, osutamist, piltlikasutamist vms. 

Lugemisel loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, 

sildid, teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, - sõnumid) ja leiab neist vajaliku 

faktiinfo. Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. Lugemise tempo on väga aeglane, teksti 

mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku 

sõnastikku. 

Kirjutamisel oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. Saab hakkama õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. Hääldusvead 

võivad põhjustada arusaamatusi. Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 

Rääkimisel oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. Oskab täita lihtsat 

küsimustikku. Tunneb õpitud sõnavara õigekirja. Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus 

õiget kirjavahemärki. 

 

3. Õppesisu 
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Teemavaldkonnad 

Mina ja teised. Kõneetikett. Enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 

kirjeldamine. Inimese välimus ja iseloom. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht; kodukoha loodus; kodused toimingud; perekondlikud 

sündmused. 

Kodukoht Eesti. Suuremad linnad. Aastaajad ja ilm. Eesti paiga- ja rändlinnud. Kodu- ja 

metsloomad. Rahvakalendri tähtpäevad, sümboolika. 

Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid; pealinnad, põhirahvused, keel. 

Igapäevaelu. Nädal. Kellaaeg. Minu päev. Tervis. 

Õppimine ja töö. Arvud 100 piires. Arvutame eesti keeles. Koolitarbed, koolipäev, tunniplaan, 

koolitee. Minu koolimaja, klassiruum. Minu õpetaja. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused, mängude käsklused ja juhendid. Puhkepäevade ja koolivaheaja 

tegevused 

 

4. Keeleteadmised 

Hääldus Õpilased omandavad eesti keele hääldust kontekstis jäljendamise teel. 

Sõvavara. Sõnavara omandatakse kontekstis. 

Käändsõna. Käänete kasutus ainsuses ja mitmuses (omandatakse kontekstis). 

Omadussõna. Omadussõna ühildumine nimisõnaga (omandatakse kontekstis). 

Arvsõna. Põhiarvsõnad 100 piires. Järgarvsõnad kümne piires (kasutatakse kontekstis). 

Asesõna. Isikulised ja enesekohased asesõnad, näitavad (see, need), küsivad asesõnad. 

Määrsõna. Kohta (siin, seal, kus), aega (siis, millal), viisi (nii, kuidas), põhjust (miks, sest), 

hulk (palju,vähe, mitu), intensiivsust (väga) näitavad määrsõnad. 

Pöördsõna. Pöördsõnade lõpud, pöördevormid olevikus ja minevikus; jaatav ja eitav kõne. 

Lauseõpetus. Jaatav ja eitav lihtlause; lause lõpumärgid. 

Sõnamoodustus.  Õigekiri. Eesti tähestik, joonis- ja kirjatähed. Sõnade ja lausete kujutamine. 

Algustähe õigekiri. 

 

5. Pädevused, lõiming teiste ainetega ja läbivad teemad: 

Astmepädevus: Teema Meetod, töövõte, ülesanded, 

õppetegevus 
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1) 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; 

kõik teemad rühma ja paaristöö, tunnustamine 

ja heakskiit 

2) tahab õppida, tunneb 

rõõmu teadasaamisest ja 

oskamisest, oskab õppida 

üksi ning koos teistega, 

paaris ja rühmas. 

kõik teemad Iseseisev, rühma ja paaristöö, 

tunnustamine ja heakskiit 

3) teab oma rahvuslikku 

kuuluvust ning suhtub oma 

rahvusesse lugupidavalt; 

Kodukoht Eesti loovtöö 

4) mõistab ja kasutab 

õpitavas võõrkeeles 

igapäevaseid äraõpitud 

väljendeid ja lihtsamaid 

fraase; 

kõik teemad 

 

Uute sõnade kinnistamine. Esitlus. 

Kuulamine. Piltide  asendamine 

sõnadega. Küsimine ja vastamine. 

Erinevuste otsimine. Tõlkimine. 

Teksti lugemine. Töö piltidega. 

Digiharjutused. 

5) arvutab ning oskab 

kasutada mõõtmiseks 

sobivaid abivahendeid ja 

mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid 

ülesandeid lahendades; 

Mina ja teised. 

Igapäevaelu. 

Numbrid. Vanus. 

Kellaaeg. 

Väikesed dialoogid, digiharjutused 

6) käitub loodust hoidvalt; Kodukoht Eesti loovtöö, projektipäevad 

7) oskab kasutada lihtsamaid 

arvutiprogramme ning kodus 

ja koolis kasutatavaid 

tehnilisi seadmeid; 

Kõik teemad digiharjutused 

8) austab oma kodupaika, 

kodumaad ja Eesti riiki, 

tunneb selle sümboleid. 

Kodukoht Eesti 

Kodu ja lähiümbrus 

esitlus, loovtööd 

9) oskab ilu märgata ja 

hinnata; hindab loovust ning 

tunneb rõõmu liikumisest, 

loovast eneseväljendusest ja 

tegevusest; 

Kõik teemad laulmine, joonistamine, tantsimine 

 Üldpädevused 

 

Teema 

 

Meetod, töövõte, ülesanded, 

õppetegevus 
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 1) kultuuri- ja 

väärtuspädevus - 

õpilane õpib hindama 

inimsuhteid, ja tegevusi 

üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast; tajuma oma 

seotust teiste inimestega, 

loodusega, väärtustama 

loomingut ja kujundada 

ilumeelt; hindama 

üldinimlikke 

väärtusi,väärtustama 

inimlikku, kultuurilist ja 

looduslikku mitmekesisust; 

 kõik teemad käitumisnormid rühma- ja 

paaristöö tegemisel 

, 

 

 2) sotsiaalne ja 

kodanikupädevus – õpilane 

õpib ennast teostama; 

toimima aktiivse 

kodanikuna,  järgib 

ühiskondlikke väärtusi ja 

norme; teeb koostööd teiste 

inimestega erinevates 

situatsioonides; aktsepteerib 

inimeste ja nende 

väärtushinnangute erinevusi 

ning õpib arvestama neid 

suhtlemisel; 

 

kõik teemad 

 

käitumisnormid rühma- ja 

paaristöö ülesannete täitmisel 

 

 3) enesemääratluspädevus – 

õpilane õpib mõistma ja 

hindama iseennast, oma 

nõrku ja tugevaid külgi; 

analüüsima oma käitumist 

erinevates olukordades; 

käituma ohutult ja järgima 

tervislikke eluviise; 

lahendada 

suhtlemisprobleeme; 

kõik teemad viisakate ütlemiste õppimine  

 4) õpipädevus – 

 õpilane harjub 

organiseerima 

õppekeskkonda 

individuaalselt ja rühmas 

ning hankida õppimiseks, 

hobideks,  

tervisekäitumiseks ja 

 kõik teemad kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded, kuulamisülesanded, 

käitumisnormid rühma- ja 

paaristöö ülesannete täitmisel. 
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karjäärivalikuteks 

vajaminevat teavet; 

planeerima õppimist ja seda 

plaani järgima; kasutama 

õpitut erinevates 

olukordades ja probleeme 

lahendades; seostama 

omandatud teadmisi 

varemõpituga; analüüsima 

oma teadmisi ja oskusi 

 5) suhtluspädevus – õpilane 

õpib ennast selgelt, 

asjakohaselt ja viisakalt 

väljendama nii emakeeles 

kui ka võõrkeeltes, 

arvestades olukordi ja 

mõistes suhtluspartnereid 

ning suhtlemise 

turvalisust;ennast esitlema, 

oma seisukohti esitama ja 

põhjendama; lugema ning 

eristama ja mõista teabe- ja 

tarbetekste ning 

ilukirjandust; väärtustama 

õigekeelsust ja 

väljendusrikast keelt ning 

kokkuleppel põhinevat 

suhtlemisviisi; 

kõik teemad kõik suulised ja kirjalikud 

ülesanded, 

käitumisreeglid ja -normid rühma- 

ja paaristöö ülesannete täitmisel, 

klassi ees esinemine, 

klassikaaslaste aktiivne kuulamine. 

 

 6) matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus 

õpilane  kasutab 

matemaatikale omast keelt, 

sümboleid, meetodeid koolis 

ja igapäevaelus; 

teema “Mina ja 

teised” 

“Igapäevaelu” 

küsimustele vastamine ja 

küsimuste esitamine, väikesed 

dialoogid 

 

 8) digipädevus – 

õpilane oskab kasutada 

uuenevat digitehnoloogiat 

toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas 

kõik teemad lihtsad digiharjutused teemade ja 

sõnavara kinnistamiseks 

 

 

 Lõiming teiste ainetega  
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 Vene keel ja võõrkeeled: 

õpib ennast selgelt ja 

asjakohaselt väljendada nii 

suuliselt kui ka kirjalikult 

 

kõik teemad 
  

 kõik suulised ja kirjalikud tööd 

 

 Arvutiõpetus: 

Õpilane õpib leidma ja 

säilitama digivahendite abil 

infot ning hindama selle 

asjakohasust ja 

usaldusväärsust; osalema 

digitaalses sisuloomes, sh 

tekstide, piltide, 

multimeediumide loomisel 

ja kasutamisel 

kõik teemad ülesannete sooritamine 

digikeskkonnas 

 

 Inimeseõpetus: 

.tahab õppida, tunneb rõõmu 

teadasaamisest ja 

oskamisest, oskab õppida 

üksi ning koos teistega, 

paaris ja rühmas 

kõik teemad, 

teema “Mina ja 

teised”,  

“Igapäevaelu” 

 

käitumisreeglid ja -normid rühma- 

ja paaristöö ülesannete täitmisel, 

alateemad: “Minu pere”, “Kui 

palju?”, “Mis kell on?” 

 

 

 Kunst: 

oskab ilu märgata ja hinnata; 

hindabloovust ning tunneb 

rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja 

tegevusest; 

Kõik teemad loovtööd, joonistamine, värvimine 

 

 

 Kehaline kasvatus: teema “Mina ja teised lihtsad võimlemisharjutused 

muusika saatel 

 

 Loodusõpetus: teema “Kodu ja 

lähiümbrus” 

Ilm ja aastaaeg. 

Koduloomad. 

Metsloomad. 

Õpilane teab kuude ja aastaaegade 

nimetusi, oskab neid kõnes 

kasutada. Õpilane teab kodu ja 

metsloomi. 

 

 Matemaatika: “Igapäevaelu” Õpilane arvutab 100 piires, oskab 

ütelda, kui palju maksab ese ning 

küsida hinda 

 

 Muusika: kõik teemad sobivad laulud  
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 Läbivad teemad  

 1.Läbiv teema „Elukestev 

õpe ja karjääri 

planeerimine” 

kõik teemad iseseisev, paaris- ning  rühmatöö.  

 2. Läbiv teema „Kultuuriline 

identiteet” 

teema “Kodukoht 

Eesti” 

tutvumine Eesti sümbolitega  

 3. Läbiv teema 

„Tehnoloogia ja 

innovatsioon” 

kõik teemad digiharjutused  

 4. Läbiv teema „Väärtused 

ja kõlblus” 

kõik teemad käitumisreeglid ja -normid 

rühmatöö ülesannete täitmisel 

 

 5. Läbiv teema „Tervis ja 

ohutus” 

Teema „Igapäevaelu” Alateema „Sõidukid. Teel kooli”  

 6.Läbiv teema „Keskkond ja 

jätkusuutlik areng” 

teema “Kodukoht 

Eesti” 

alateemad: „Eestimaa – siin ma 

elan” 

 

 7.Läbiv teema 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus” 

„Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö“ 

Dialoogid, esinemine klassi ees  

 

6. Klassi ja kooliväline tegevus õppeaines 

 

Õppeaine teemade käsitlemise raames võib läbi viia selliseid tegevusi nagu õppetunnid 

looduses; erinevate ürituste külastamine Narva kunstigaleriis, kinomajas, raamatukogus, 

lossis. Samuti konkurssides (nt luule) ja viktoriinides osalemine. 

 

7. Õppekirjandus ja muu õppematerjal 

 

1.Vene koolide eesti keele 3. klassi õppekomplekt „Minu eesti keel” (autorid: Inga Mangus, 

Merge Simmul) 

Õppekomplekti “Minu eesti keel” kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega, 

õpetajaraamat, helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal) ning digiharjutused. 

2. Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 3. klassile, 1. osa (autorid: Ivi Sepp, Taavi 

Tammsaar) 

 


