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SISSEJUHATUS 

Viimasel aastakümnel on Eestis kasvanud üldhariduskoolides õppivate hariduslike 

erivajadustega (HEV) õpilaste arv (Räis et al., 2016; Reier, 2019). HEV õpilase õppe 

korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib 

haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tava- või eriklassis (Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus, 2010). HEV õpilaste märkamine ja toetamine saab Eestis üha rohkem 

tähelepanu, kuid samas toovad uuringud välja, et nende õpilaste toetamist takistavad nii 

hoiakud kui ka teadmised ja ressursid tugimeetmete rakendamiseks (Räis et al., 2016; 

Santiago et al., 2016; Haaristo et al., 2016). Ühe põhjusena on välja toodud, et enamik 

tavakoolide õpetajaid koges, et sooviks rohkem teadmisi ja oskusi HEV õpilaste 

õpetamiseks. Samas on öeldud, et valdav osa eripedagoogiliste oskuste omandamisest peab 

käima üheskoos eksperimenteerimisega, sest HEV õpilased on erinevad ning õpetaja peabki 

oskama kasutada eriilmelisi vahendeid lapse abistamiseks (Räis & Sõmer, 2016). Õpetaja 

valmidus õpetada erivajadusega õpilast sõltub muu hulgas tema teadmistest, seisukohtadest 

ja kokkupuutest erivajadusega (Uibu & Puksand, 2017, lk 183). 

HEV õpilaste hulka kuuluvad ka kõneprobleemidega lapsed, kelle eneseväljendus, 

sh ka suuline, ei vasta eakohasele arengule (Häidkind & Oras, 2016). Üldjuhul aitab lapse 

suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskust ning hääle arendamist leevendada 

logopeed (Viks et al., 2007; Padrik & Hallap, 2016), kuid uuringud (Räis & Sõmer, 2016) 

on välja toonud, et Eestis on logopeede nii vähe, et tugiteenuste saamine on tugevalt sõltuv 

lapsevanemate ja kooli võimalustest ning asukohast. Seega saab siinkohal teha järelduse, et 

õpilase kõnearenduse toetamine sõltub olulisel määral tema õpetajast, kes arvestades oma 

teadmisi, arusaamu ning kogemusi püüab proovimise ja katsetuse kaudu leida sobivaid viise 

õpetamiseks. 

Põhikooli riiklik õppekava (2011) sõnastab kõnearenduse vajaduse ning ülesanded 

juba lasteaias ja I kooliastmes. Oluliseks peetakse lapse kõne arengu toetamist kõikides 

tegevustes. Kõnelemine ja kirjutamine on aluseks inimese mõtlemisvõime kujunemisele, 

vaimse arengule ning sotsialiseerumisele, ning kõiki keelelisi osaoskusi (kõnelemine, 

kuulamine, lugemine, kirjutamine) ja õigekeelsust käsitletakse kõigis ainetes. (Karlep, 2003; 

Põhikooli riiklik õppekava, 2011) 

Kõnearendus on intensiivselt seotud praktiliste tegevustega (joonistamine, 

kleepimine, ehitamine, tööülesannete täitmine jne), aga ka kognitiivse arenguga (Piaget, 

1962; Kerlavage, 1998; Lerkkanen, 2007; Häidkind & Kuusik, 2008). Tänasel päeval 
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peetaksegi lapse kõne arendamise üheks mõjusamaks vahendiks kommunikatiiv-

tegevuslikku lähenemist – sõnavara, kõne grammatiline vormistatus ja lause ülesehitus 

kujunevad lapsega teatud olukordades suheldes ning tema tegevusi juhendades (Häidkind & 

Kuusik, 2008, lk 41). Selliseks kommunikatiiv-tegevuslikuks lähenemiseks võib olla näiteks 

kunstitegevus. 

Kunstitegevus on viis end loominguliselt väljendada. Uurimistöös käsitlen 

kunstitegevuste all näiteks erinevate kunstitehnikate, töövõtete ning -vahendite kasutamist 

(näiteks joonistamine, kollaaži valmistamine); kunstiteoste vaatlemist ja nende üle 

arutlemist; inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikke tunnuseid ja nende 

kujutamist; visuaalse kompositsiooni baaselemente (näiteks joon, värv, ruum, vorm); 

pildilisi jutustusi (näiteks joonistus, illustratsioon); kodukoha loodus- ja tehiskeskkonna, sh 

ruumi ja ehitise, kujutamist; tarbeeseme vormi, materjali ja otstarbe seoste avastamist ning 

disainimist; turvalist ja keskkonnasäästlikku tarbimist (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, 

Lisa 6). Kuid kunsti õpetamisel on lapse arengus üleüldiselt suur roll, sest kunstitegevuste 

kaudu õpib laps märkama ümbritsevat, reflekteerima oma kogemusi ning väljendama 

erineval moel oma mõtteid ja tundeid (Laak, 1991; Tuulmets, 2010). Psühholoogid (J. 

Piaget, L. Võgotski) ja semiootikud (J. Lotman, B. Uspenksi, N. Goodman) on välja toonud 

seose lapse joonistamise ja rääkimise vahel – laps mängib või joonistab rääkides ning 

vastupidi (Juske, 2004). Mida rohkem laps näeb, kuuleb või läbi elab, seda rohkem ta teab, 

omandab ja valdab tegelikkuse elemente, ning seda produktiivsem on tema kujutlusvõime 

(Võgotski, 2016, lk 21). Kõik lapsed joonistavad ja teevad seda meeleldi, sest joonistamine 

annab lapsele võimaluse end hõlpsasti väljendada (samas). 

Niisiis toovad erinevad teooriad välja selle, et kunstitegevused toetavad lapse 

arengut, sh suulist eneseväljendusoskust. Seega saab õpetaja kasutada kõneprobleemidega 

õpilase suulise eneseväljenduse toetamiseks mitut tööriista – keelelisi osaoskusi, kogemusi 

ja kujutlusvõimet – ning lõimida need ainetundides kunstitegevusega. 

Varasemates uuringutes on käsitletud seda, et lapse kõnearengut toetab narratiivi 

loomine pildiseeria järgi (Tupits, 2015) ning et kunstiteraapia aitab parandada autistlike laste 

verbaalset eneseväljendusoskust (Piliere, 2018). Samuti on võrreldud 6–8 aastaste eakohase 

kõnearenguga ja alakõnega1 õpilaste visuaalselt kujutatud teabe mõistmist (Aigro, 2010). 

Lisaks on käsitletud 1. klassi vanusele vastava kõnega ja alakõnega õpilaste narratiivi loome 

                                                
1 Alakõne on kõne arengu puue, mida iseloomustavad keeleüksuste puudulik valdamine kõigil tasanditel 

(sõnade häälikkoostis ja tähendus, sõnavara, grammatika), sõnalise suhtlemise algelisus, kirjutamis- ja 

lugemispuue (Karlep, 2021). 
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oskusi pildiseeria põhjal ning kontrollitud narratiivi hindamisskaala (NHS) sobivust 

eakohase kõnearenguga ja alakõnega laste eristamiseks (Terasmaa, 2011). Ka on loodud 

jutustamisoskuse hindamise vahend logopeedidele ja eripedagoogidele (Soodla, 2011). 

Samas tuuakse uurimustes üldisemalt välja see, et kõne arendamise peamised tehnikad on 

häälega lugemine, suunavatele küsimustele vastamine, kirjeldamine, arutlemine ja 

jutustamine, ning et enim kasutatavaks kõnearenduse võtteks I kooliastmes on erinevat tüüpi 

tekstide (ümber)jutustamine (Kidron, 1999; Karlep, 2003; Lerkkanen, 2007; Uibu & 

Voltein, 2010). Kokkuvõttes on varasemalt uuritud nii laste kõnearengu toetamist kui ka 

kunstiteraapiliste tegevuste mõju suulisele eneseväljendusele. 

Kuna kõneprobleemidega õpilasi on üha rohkem ning enamik autoritest on käsitlenud 

kunstitegevuste positiivset mõju lapse arengule, kuid suulise eneseväljendusoskuse 

toetamise kohta kunstitegevuste kaudu on vähe otsest või koondavat kirjandust, siis sellest 

tulenevalt on minu magistritöö eesmärk teada saada ja kirjeldada praktilisi õppemeetodeid, 

kuidas õpetajad saavad toetada kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust 

kunstitegevuse kaudu. Töö tulemusena toon välja need kunstitegevused, millele õpetajad 

saavad tugineda siis, kui nad koostavad kõneprobleemidega õpilastele õppematerjale selleks, 

et muuta suuline eneseväljendus nende jaoks tõhusamaks. Eesmärgist lähtuvalt on 

magistritöö uurimisküsimusteks:  

 Millised kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust? 

 Kuidas need kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust? 

Eesmärgi saavutamiseks defineerin esimeses peatükis kõneprobleemid ning teises 

peatükis annan ülevaate kõne ja kunstitegevuste tähtsusest kõneprobleemidega lapse elus. 

Muu hulgas kirjeldan esimeses peatükis kõnelema õpetamise põhilisi võtteid. Teises 

peatükis selgitan kunstitegevuste ja kõnearengu omavahelist seost ning kirjeldan võimalusi 

suulise eneseväljendusoskuse toetamiseks kunstitegevuste kaudu. Uurimisküsimustele leian 

vastused tegevusuuringu käigus, mis tugineb minu kui uurija ja üldhariduskooli eriklassi 

õpetaja kogemustele. Tegevusuuringu eeliseks on koostööl, enesereflektsioonil ja uuritavate 

osalemisel põhinev tsükliline teadustöö, mille eesmärk on lahendada praktilises töös esile 

kerkinud probleeme ning saada aru selle probleemi olemusest (McNiff & Whitehead, 2009; 

Norton, 2009: Löfström, 2011). Empiirilise uurimuse tulemused esitan õppeühikute kaupa 

uurimistulemuste peatükis, millele järgneb kogutud andmete analüüs ja teooriaga sidumine.  
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1. SUULISE ENESEVÄLJENDUSE TÄHTSUS LAPSE ELUS 

Käesolevas peatükis annan ülevaate suulise eneseväljenduse tähtsusest lapse elus. Tutvustan 

kõne ja keele olemust ning keelelise arengu soodustamist. Muu hulgas toon välja kõnelema 

õpetamise põhilised võtted. 

1.1 Kõne ja keele olemus ning keelelise arengu soodustamine 

Keel on vahend, mida kasutatakse kõnelemisel ja verbaalses tunnetustegevuses (Padrik & 

Hallap, 2008, lk 9). Kõne on keele kui vahendi rakendamine – see on üks peamisi viise, 

kuidas inimesed oma mõtteid, tundeid ja ideid teistega vahetavad (Tammemäe, 2009; Padrik 

& Hallap, 2016). Kõne esineb mitmes vormis: suuline kõne ehk kuulamine ja kõnelemine 

ning lugemine ja kirjutamine. Kõiki neid osi ühendab nende aluseks olev keelesüsteem. 

Kuulamise kogemused eelnevad kõnelemisele (Daniels & Stafford, 1999; Lerner, 2000; 

Tammemäe, 2009). Võime rääkida ei sõltu ainult inimese võimest kuulata. Kuulamise ja 

rääkimise vastastikune seotus kinnistab ja kujundab inimeste rääkimiskäitumist. Lapsed 

loovad oma rääkimismudelid täiskasvanute kõnet jäljendades (Daniels & Stafford, 1999, lk 

147).  

Suuline eneseväljendamine ehk verbaalne kommunikatsioon eeldab võimet ja oskust 

rääkida piisavalt selgelt, et olla teistele arusaadav ning kuulata ja mõista, mida teised 

inimesed ütlevad. Suhtlemine on omakorda sotsiaalsete suhete kujunemise aluseks. 

Kommunikatsioon võimaldab tunnetustegevuse arengut ja õppimist nii lapsel kui 

täiskasvanul. Sellel on oluline mõju emotsionaalsele arengule ja käitumisoskuste 

kujunemisele. (Daniels & Stafford, 1999; Padrik & Hallap, 2008, 2016) 

Kõneprobleemidega laste puhul on tegemist kõnearengu kõrvalekaldega, mis 

põhjustab suuremaid või väiksemaid raskusi kas enese väljendamisel või toimuva 

mõistmisel. Mõnel võib esineda probleeme kas kogu kõnetegevusega (kõneloome, kõnetaju, 

suuline ja kirjalik kõne); teistel selle komponentidega (hääldamine, hääl, tempo jt) (Daniels 

& Stafford, 1999; Kõrgesaar, 2020; Häidkind & Kuusik, 2008). Kõneprobleemid ei mõjuta 

mitte ainult inimese kõnetegevust, vaid ka tema üleüldist heaolu. Kõnehäiretel on 

potentsiaalne laastav mõju nii personaalses, sotsiaalses kui akadeemilises plaanis, ning see 

fakt teeb kõneprobleemide vältimise ja korrektsiooni üheks hariduse tähtsamaks 

väljakutseks (Tammemäe, 2009, lk 15). Lisaks võib kõneprobleemidega lastel olla mingil 

määral pidurdunud ka teiste arenguvaldkondade kujunemine: ebapüsiv tähelepanu, 
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kõrvalekalded motoorses arengus, raskendatud orienteerumine ruumis, nõrk enesekontroll. 

Ka on nad sageli tegevusteks, eriti suulises eneseväljenduses, vähe motiveeritud. Selleks, et 

neid arenguvaldkondi stimuleerida, on vaja toetada lapse mälu ja mõtlemise arengut; 

sealjuures ka lugema, kirjutama ja arvutama õppimist (Karlep 2003; Häidkind ja Kuusik, 

2008). 

Keelelise arengu mahajäämus on lapseea levinumaid häireid (Ward, 2000; 

Toppelberg & Sharipo, 2000). Psühholoogid (Law et al., 2005) on välja toonud, et käesoleva 

sajandi alguses esines arvatavalt u 6 protsendil lastest kõneprobleeme ilma oluliste muude 

kaasnevate arenguprobleemideta. Pärast seda on kõneprobleemidega õpilaste arv olnud 

kasvutrendis. Näiteks tõi Inglismaa haridusministeerium 2019. a uuringus (Royal College of 

Speech & Language Therapists, 2019) välja, et kõne-, keele- ja suhtlusabi vajavad 22 

protsenti HEV õpilastest. Ka Eesti üldhariduskoolides on viimasel aastakümnel kasvanud 

HEV õpilaste arv, sh ka kõneprobleemidega õpilaste arv (Räis et al., 2016; Reier, 2019). 

Perioodil 2010–2014 tõusis üldhariduskoolides HEV õpilaste osakaal 22 protsendini, neist 

kõnepuudega õpilasi oli 8 protsenti (Kallaste, 2016). Keele- ja kõnepuudega õpilasi võib olla 

kuni 20 protsenti (Kõrgesaar, 2020). Kõnepuue võib esineda primaarse häirena, aga ka 

kõneprobleemina kombinatsioonis koos teiste häiretega (Daniels & Stafford, 1999; 

Kõrgesaar, 2020).  

Kõneprobleeme, nii suulise kui kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskust ning hääle 

arendamist aitab leevendada logopeed, kes annab koolis kõneravi tunde (Viks et al., 2007; 

Padrik & Hallap, 2016). Samas on välja toodud, et kuna kõneprobleemidega õpilaste arv 

Eestis kasvab ning logopeede on vähe, siis tugiteenuste saamine on tugevalt sõltuv 

lapsevanemate ja kooli võimalustest ning asukohast (Viks et al., 2007; Räis & Sõmer, 2016). 

Lisaks ei ole piisavalt erivajadustega lastele ja täiskasvanutele mõeldud eestikeelseid 

õppevahendeid ning samuti ei ole alati teaduslikult põhjendatud HEV isikute 

hariduskorraldust ja -sisu puudutavad otsused (Padrik, 2008; Räis & Sõmer, 2016). Niisiis 

sõltub õpilase kõnearengu toetamine olulisel määral tema õpetaja(te)st, kes arvestades oma 

teadmisi, arusaamu ning kogemusi püüab proovimise ja katsetuse kaudu leida selleks 

sobivaid viise. 

Uuringud (Räis & Sõmer, 2016) on välja toonud, et suurem osa eripedagoogiliste 

oskuste omandamisest võiks käia ühiselt katsetamisega, sest HEV õpilased on erinevad ning 

õpetajal tuleb siduda eriilmelisi vahendeid lapse abistamiseks. Õpetaja valmisolek õpetada 

erivajadusega õpilast sõltub muu hulgas tema teadmistepagasist, veendumustest ja kontaktist 

erivajadusega (Uibu & Puksand, 2017).  
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Selleks, et aidata kõneprobleemidega õpilast õppetöös, on vaja toetada tema 

eneseväljendust. Kõnearendus on kõne ja suhtlemise sihipärane arendamine (Padrik & 

Hallap, 2008). See on vajalik selleks, et suunata laste kõnetegevuse baas- ja osaoskusi ning 

kujundada nende suhtlemist ja verbaalset tunnetustegevust (Karlep, 2003). Laps õpib 

verbaalset käitumist igapäevase suhtlemise käigus täiskasvanute ja eakaaslastega (Daniels 

& Stafford, 1999; Karlep, 2003; Uusen, 2009; Padrik & Hallap, 2016).  

Õpetajad saavad aidata õpilastel arendada aktiivset sõnavara, kasutades ära 

igapäevaseid võimalusi vestluseks ja kavandades klassiruumi tegevusi, mis soodustavad 

kõneoskuse arengut (Daniels & Stafford, 1999, lk 149). Klassiruumis saadavad kogemused 

peaksid põhinema igapäevasel keelelisel suhtlemisel (Goodman, 1986; Daniels & Stafford, 

1999). Õppeprotsessi käigus näeb õpetaja lähedalt õpilase suhtlemist ning saab infot lapse 

vajaduse suhtlemise ja informatsiooni järele. See on vajalik, sest vestluses vahetatud 

informatsioon peab olema nii asjakohane kui ka vastav õpilase keelelisele tasemele (Daniels 

& Stafford, 1999, lk 149). 

Kokkuvõttes on kõne üks peamiseid eneseväljendusvahendeid ning kõnelemine 

eeldab võimet ennast teistele piisavalt arusaadavalt ja mõistetavalt selgeks teha. 

Kõneprobleem tähendab suuremaid või väiksemaid raskusi enda suulisel väljendamisel 

teistele inimestele. Lisaks võib kõneprobleemidega lastel olla maha jäänud teiste 

arenguvaldkondade kujunemine, näiteks motoorne areng. Selleks, et suunata õpilaste 

kõnetegevuse oskusi ning kujundada suhtlemist ja verbaalset tunnetustegevust, on vaja 

arendada kõnet. Kuigi kõneprobleeme leevendab peamiselt logopeed, siis tulenevalt sellest, 

et Eestis on abivajavate õpilaste arv kasvutrendis ja logopeede kõigile ei jagu, sõltub HEV 

õpilase kõnearenduse toetamine suurel määral tema õpetajast. 

1.2 Kõnelema õpetamise põhilised võtted 

Keele- ja suhtlemisoskuse areng sõltub lapse tunnetustegevuse, sh emotsioonide ning kõne 

ja praktilise tegevuse pidevast ja järjekindlast harjutamisest (Daniels & Stafford, 1999; 

Padrik & Hallap, 2008). Siinkohal on oluline õpetaja abi, kes toetab õpilast erinevate 

kõnelema õpetamise võtetega. Kõnelemise õpetamisel on tähtis töö sõnavaraga, 

sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara laiendamine ja rikastamine; 

lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine ning vestlemine erinevatel teemadel nii 

paaris- kui grupitööna (Jundas et al., 2013c, lk 22). Kõnelema õpetamise põhilised võtted on 

häälega lugemine, küsimustele vastamine, vestlemine ehk dialoogi pidamine, kirjeldamine, 
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arutlemine, väitlemine ja (ümber)jutustamine (Kidron, 1999, Daniels & Stafford, 1999; 

Karlep, 2003; Padrik & Hallap, 2008; Uibu & Voltein, 2010; Jundas et al., 2013c).   

Häälega lugemine on aluseks suulisele keelekasutusele ja kirjutamisele (Lerkkanen, 

2007; Jundas et al., 2013). Lugemisele järgnevad erinevad ülesanded, näiteks küsimustele 

vastamine oma kogemuse sidumiseks või oma arvamuse välja toomiseks; arutelu teksti 

teemal; oma loo välja mõtlemine; joonistamine jms (Jundas et al., 2013c, lk 10). Küsimustele 

täislausega vastamisel õpivad lapsed väljendama oma tervikmõtet, mis on eneseväljenduse 

seisukohast oluline. Küsimusi võib esitada mitmel eesmärgil, näiteks teksti mõistmiseks; 

järelduste tegemiseks; isikliku arvamuse suunamiseks ja selle põhjendamiseks; fantaasia 

arendamiseks ning ennustamiseks (samas). Arutelud on hea võimalus arendada õpilaste 

mõtlemise ja suhtlemisoskust. Arutelu on sarnane vestlusega, kuid siin on eesmärk 

lahendada probleem ja jõuda otsusele. Arutelu kaudu saab mõjutada õpilaste hoiakuid, 

arusaamu ja väärtushinnanguid. Arutelu käigus esitatud küsimused reaalsete situatsioonide 

kohta suunavad õpilasi mõtlema, arutlema ja järelduseni jõudma (Jundas et al., 2013c; Säre, 

2021). Väitluses esitavad õpilased või õpilasgrupid vastaspoolele poolt- ja vastuargumente, 

ning selle kaudu kogevad õpilased, et vaidlusküsimusel pole üht ja ainuõiget vastust, vaid 

mitu (Jundas et al., 2013c, lk 23). Väitlus pakub häid võimalusi oma arvamuse avaldamiseks 

ja selle põhjendamiseks (samas). 

Enim kasutatavaks kõnearenduse võtteks I kooliastmes on erinevat tüüpi tekstide 

(näiteks muinasjuttude, päevasündmuste, oma lapsepõlvelugude) (ümber)jutustamine, sest 

see julgustab õpilast rääkima, laiendab tema sõnavara, mitmekesistab lause struktuuri ja 

arenevad lapse kuulamis- ja lugemisoskus (Kidron, 1999, Daniels & Stafford, 1999; Karlep, 

2003; Padrik & Hallap, 2008; Uibu & Voltein, 2010). Jutustamiseks on palju erinevaid viise. 

Jutustada saab näiteks oma kogemusele toetudes; pildi või pildiseeria põhjal; kava järgi; 

etteantud teemal; ühe tegelase rollis; luuletuse põhjal; fantaseerides; ennustades; 

aheljutustades; kirjeldades; suunavatele küsimustele vastates; ning tekstist kokkuvõtet 

esitades (Jundas et al., 2013c, lk 22). Kuigi jutustamist kasutakse I kooliastme eesti keele 

tundides palju (Uibu & Voltein, 2010) ning ka vestlus ja arutelu on vahendid, mis haaravad 

õpilast kergemini kaasa (Kidron, 1999, lk 91), siis tuleb arvestada asjaoluga, et 

kõneprobleemidega õpilase jaoks võib igasugune suuline eneseväljendus osutuda raskeks, 

sest tema kognitiivne ja emotsionaalne areng ning suhtlemiskogemus ei vasta eakohastele 

normidele (Pan & Snow, 1999; Karlep, 2003; Smith et al., 2008). Siinkohal on oluline 

õpetaja emotsionaalne toetus (Lindgren & Suter, 1994; Padrik & Hallap, 2008) ja verbaalsete 

tegevuste kombineerimine mänguliste elementidega, visualiseerimisega (näiteks pildid, 
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illustratsioonid, joonistused) või aktiivõppega (näiteks arutelud, rollimängud, 

dramatiseeringud, simulatsioonid) (Padrik & Hallap, 2008; Uibu & Voltein, 2010). Õpetaja 

saab julgustada õpilast oma sõnadega rääkima, sest see toetab õpilase isikupära, initsiatiivi, 

loovust ja kujutlusvõimet (Lerkkanen, 2007; Uibu & Voltein, 2010). Kergem on õpilastel 

rääkida lugusid, milles sündmused on ajalises järjestuses; raskem on jutustada otsekõnega 

palasid (Jundas et al., 2013c, lk 22). Selleks, et õpilased saaksid õppetöös aktiivselt jutustada, 

väidelda, kirjeldada, arutleda ja küsimustele vastata, tuleks õpetajal luua tegelikkusele 

sarnaseid suhtlussituatsioone ja jälgida, et iga õpilane saaks osaleda, sest selle kaudu 

arenevad, täpsustuvad ja täienevad tema sõnavara, kõnesoravus, intonatsioon ja 

artikulatsioon (Karlep, 2003; Smith et al., 2008; Uibu & Voltein, 2010).  

Lisaks jutustamisele, küsimustele vastamisele, kirjeldamisele, arutlemisele ja 

väitlemisele on kõnelemise juures oluline roll teksti mõistmisel ehk kuulamisel. Kuulamine 

on vajalik oskus, sest see aitab mõista kõnet, ühendada lausete tähendusi ja mõtet. Lisaks on 

kuulamine aluseks suhtlemisele ja toetab nii lugemist, kirjutamist kui ka kõnelemist ning on 

alati seotud konkreetse tegevuse või ülesandega. Kuulamissituatsioone esineb igas tunnis, 

näiteks annab õpetaja juhiseid õppetööks; kommenteerib või loeb midagi ette; aga ka 

õpilaste esinemine; arvamuse avaldamine individuaalselt või rühmatöö käigus eeldab 

kuulamist. (Karlep, 2003; Lerkkanen, 2007; Padrik & Hallap, 2008; Jundas et al., 2013c) 

Niisiis areneb suuline eneseväljendusoskus rääkides ja kuulates ning õpetajal tuleb 

luua selleks võimalused kooli tingimustes. Selleks, et õppetöö sujuks I kooliastme õpilastele 

lihtsamalt ja arusaadavamalt, võiks õpetaja kombineerida verbaalseid tegevusi mänguliste 

elementidega, visualiseerimisega ja aktiivõppega.  
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2. KUNSTITEGEVUSE TÄHTSUS KÕNEPROBLEEMIDEGA 

ÕPILASE ELUS  

Selles peatükis kirjutan kunsti õpetamisest I kooliastmes ning toon välja 7–10-aastaste laste 

kunsti olemuse. Samuti käsitlen kõnearengu ja kunstitegevuste omavahelist seost ning 

kirjeldan teoreetilisi võimalusi suulise eneseväljenduse toetamiseks kunstitegevuste kaudu. 

2.1 Kunsti õpetamisest I kooliastmes ja 7–10-aastaste laste kunsti olemus 

Kunsti õpetamisel on õpilase arengus suur roll, kuid arengu toetamiseks on vaja seda 

soodustavat keskkonda ja tegevusi. Üldhariduskool on koht, kus arendatakse õpilase andeid 

ja toetatakse tema individuaalsust ning laps omandab kõige paremini teadmisi uutest asjadest 

kui seda ise kogeb ja avastab (Vahter, 2005, lk 60). Põhikoolis on kunstiõpetuse õpetamise 

eesmärk arendada õppijas eakohane kunstipädevus. See tähendab, et loomise, esitamise ja 

analüüsimise kaudu õpib õpilane tundma traditsioonilisi ning kaasaegseid kunste, nende 

sisu, vorme ja tähendusi; kujuneb õpilase arusaam mõtlemise paindlikkusest ning 

kriitikameel (Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Lisa 6). 

Kunstiõpetuse eesmärk ei ole mitte ainult õpilase kunstialaste teadmiste ja oskuste 

kujunemine, vaid tänasel päeval on kunstiõppe rolliks lapse igakülgse arengu toetamine 

(Vahter, 2014, lk 115). Kunstitegevused aitavad õpilasel ennast paremini tundma õppida; 

märgata sarnanemist oma eakaaslasega, tuua välja enda ja teiste isikupära; kujuneda 

maailmapildil, väärtushoiakutel, koos ja iseseisvalt tegutsemise oskusel (Tuulmets, 2010). 

Kunstiõpetus ei ole ainult millegi tegemine, vaid sisaldab lisaks tehniliste oskuste 

arendamisele ka uurimist, probleemide lahendamist ning üldisi teadmisi ja arusaamist 

(Vahter, 2005, 2007a, 2014). Kunstitegevuste juurde käib suhtlemine, arutlemine ja 

katsetamine, mis on osa igapäevasest elust, ning seda silmas pidades saab õpetaja lisada 

kunsti erinevatesse tegevustesse, et muuta ülesandeid huvitavamaks (samas). Õpilase jaoks 

võib kunst olla vahend, mille abil ta rekonstrueerib ja loob seoseid omandatud kogemuste 

vahel (Barnes, 2015). Kunst võimaldab õpilasel kirjeldada maailma, milles ta elab, kujundite 

ja sümbolite kaudu (samas). 

Mitmes uuringus (Jalongo & Stamp, 1997; Kerlavage, 1998; Eisner, 2002; Fisher, 

2005; Vahter, 2005, 2014) on välja toodud, et kunst ja kunstitegevused on mõjusad vahendid 

lapse igakülgse arengu, sh kognitiivse arengu toetamiseks. Tänapäeval on tavaline, et 

kunstiõpe toetab lapse üldist kasvu ja arengut (Jalongo & Stamp, 1997, lk 128) ning 
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kunstitegevusi saab kaasata teistesse ainetundidesse. Kunstitegevusi võib kasutada laste ja 

noorte puhul abistava vahendina selleks, et nad saaksid väljendada oma mõtteid, tundeid ja 

läbielamisi (Fisher, 2005; Tartes-Babkina, 2010). Kunst on intellektuaalse arengu vahend 

(Eisner, 2002, lk 232). Lapse kunstiline areng on ühtlasi ka tema mõtlemise areng, sest see 

on viis, kuidas ta tajub maailma ja väljendab seda (Fisher, 2005, lk 216). Samuti aitab kunst 

vahendada tundeid, mida laps ei oska teisiti edasi anda (samas). Lapse joonistus peegeldab 

tema vaimseid võimeid (Laak, 1991; Eisner, 2002). Porri (2019) on välja toonud, et 

kunstiõpetuse tunni sisu ei seisne ainult millegi kujutamises ja dekoreerimises, vaid ka 

mõtlemises ja mõtestamises. Kui õpetaja ei tagaks tunnis õpilasele uurimist ja katsetamist, 

valiku- ja kujutamisvabadust, võimalust aruteluks ja enesemääratlemiseks, siis oleks 

tulemuseks kujutamise tasandil ideoloogilised klišeed (Porri, 2019). Fantaasiarikkad jutud 

võivad õpilase mõtlemist laiendada, võimaldades tal luua metsikuid ja imelikke 

kunstiteoseid, kuid lisaks sellele aitab see õpilast teistes õppeainetes, näiteks loovas 

kirjutamises ja jutustamises (Barnes, 2015). Kunstiõppes on õpetaja ülesanne võimestada 

õpilast võtma erinevaid rolle ning tunnustada teda erinevate ideede, vaatenurkade ja 

arvamuste eest (Szekely & Bucknam, 2012). Kuid õpilasele praktilisi ülesandeid ja tegevusi 

andes tuleb õpetajal arvestada tema ealiste iseärasustega.  

Inimorganism kasvab ja muutub oma eluea jooksul ning inimese puhul toimub kõige 

suurem arenguprotsess enne täiskasvanuks saamist, mil imikust kujuneb täisealine inimene 

(Smith et al., 2018). Ka lapse kujutamisviisid muutuvad tema kasvades ning täiskasvanul ei 

ole mõtet sekkuda lapse loomingulisse tegevusse, sest üldiselt on kunstitegevused 

nauditavad just enne kooliiga (Juske, 2004, lk 129). Gardner ja Winner (1982) tõid välja 

kolm laste loomingulise tegevuse staadiumit: 5–8-aastaste laste loovuse kõrgaeg, 8–11-

aastaste laste huvi langus kunstitegevuste vastu ja alates 11. eluaastast andekate laste huvi 

tõus kunstitegevuste vastu. Lowenfeld ja Brittain (1987) kirjeldasid, et enne kooliiga, 

vanuses 4–7, toimub laste visuaalse kujutamise arengus suur tõus – arenevad välja skeemid 

ja sümbolid, mida lapsed kasutavad oma tunnete ja mõtete väljendamiseks. Kui lapsele ei 

anta kritseldamiseks ja skemaatilise joonistuse tegemiseks võimalust enne kooliminekut, 

võib see olla takistuseks tema edasisele arengule koolis (Lowenfeld & Brittain, 1987; 

Vahter, 2005). Esimesse klassi astuvate õpilaste kunstialane arengutase on väga erinev, sest 

ei teata, millised on tema varasemad kogemused ning milliseid valikuid on talle jäetud oma 

tunnete ja mõtete väljendamiseks (Tuulmets, 2010, lk 368). Niisiis võib õpetaja esimese 

kooliaasta alguses silmitsi seista väga erinevate oskustega õpilastega. 

Esimeses kooliastmes õppivad lapsed on 7–10-aastased. Kui esimesel kooliaastal 
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joonistab laps asju nii, nagu ta neid mäletab, siis umbes 8–9-aastaselt hakkab mõju avaldama 

kooliharidus ning lapsed hakkavad kujutama asju nii nagu need reaalselt välja näevad (Laak, 

1991; Juske, 2004). Alates 9.–11. eluaastast on lapsed suutelised selgitama pildil toimuvat, 

sest selles vanuses hakkavad kujunema kognitiivsed õpioskused ning teadvustub 

metakognitsioon (Lowenfeld & Brittain, 1987; Kervalage, 1998). Selles eas muutuvad 

lapsed ka kriitiliseks, sest nad hakkavad huvi tundma selle vastu, kuidas saavutada visuaalses 

kujutamises tulemusi võimalikult realistlikult, näiteks liikumist, perspektiivitunnuseid, 

sarnasust jne (Laak, 1991; Davis, 1997; Kerlavage, 1998; Edwards, 1999). Selle 

mittesaavutamine võib põhjustada pettumust ning kriitilise suhtumise tõttu oma loomingusse 

kalduvad lapsed joonistama üha vähem või kaotavad üldse huvi kunstitegevuse vastu (Laak, 

1991; Kerlavage, 1998; Edwards, 1999). Laste huvi kahanemine kunsti vastu tuleneb nende 

püüdlusest käituda täiskasvanu moodi (Davis, 1997, lk 140). Võib olla ka teine levinud 

põhjus, miks selles vanuses lapsed hülgavad kunsti kui väljendusrikka tegevuse. Piisab kui 

keegi korra naeruvääristab lapse kunstiteost ning oma ego kaitstes reageerib laps sellele nii, 

et proovib harva uuesti midagi visuaalselt kujutada (Edwards, 1999, lk 69). Hirm 

läbikukkumise ees mõjutab lapsi kahtepidi. Neid, kes on õnnestumises kindlad, saavad 

enesekindlust senisest edust ega lase end viltuminekul häirida (Fisher, 2005, lk 224). Kuid 

pessimistlikud õpilased ei leia lohutust ka varasematest õnnestumistest ja igasugune 

läbikukkumine mõjutab neid rohkem mitte pingutama (samas). Davis (1997, lk 140) märkis 

samuti, et umbes 11-aastaste laste huvi kunstitegevuste vastu võib kulgeda kahes eri suunas: 

ühtedel raugeb huvi kunstitegevuste vastu, kuid samas tekib andekatel lastel uuesti 

kõrgendatud huvi visuaalse eneseväljenduse vastu. 

Selleks, et kriitilises vanuses õpilased ei loobuks loomingulisest tegevusest, tuleb 

neid kunstiprotsessis teadlikult suunata ning kunsti õpetav õpetaja peab tähelepanu pöörama 

mitmele aspektile. Näiteks võiks kunstiõppeprotsess sisaldada võrdselt nii kunstiga 

samastumist kui ka loomisprotsesse. Kunstitunnis tuleks arvestada kõiki aine õppimise osi: 

uurimist, teadmist ja arusaamist, planeerimist ja ideede arendamist, loomist, reflekteerimist 

ja hindamist. Mida rohkem pakkuda õpilastele võimalusi, seda suurema tõenäosusega loovad 

nad omapärasemaid ja huvitavaid töid. Kunstiteose vaatlus ja sellest vestlemine võiks olla 

kunstiõpetuse tunni loomulik osa. Praktilist kunstitegevust hinnates tuleks tugineda aine 

õppimise erinevatele osadele, et anda õpilasele objektiivset tagasiside. Olulised on ka nii 

õpikeskkond kui ka õpetaja keelekasutus ja koostöö õpilastega. Muu hulgas tuleb õpilastele 

selgitada, miks nad midagi teevad, sest see aitab neil luua seoseid eelnevate kogumustega ja 

eluga väljaspool kooli. Lapsed ei joonista mitte ainult seda, mida näevad ja teavad, vaid ka 
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seda, mida nad tunnevad. (Eisner, 2002; Vahter, 2014) 

Kokkuvõttes on kunstiõpetusel õpilase arengus suur roll, sest kunst ja 

kunstitegevused on kaalukad vahendid lapse igakülgse arengu, sh kognitiivse arengu 

toetamiseks. Õpetajal tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Lisaks sellele, et põhikoolis on 

kunstiõpetuse õpetamise eesmärk arendada õppijas eakohane kunstipädevus, peab õpetaja 

silmas pidama ka õpilase ealisi arenguid. Õpilase toetamiseks on olulised nii arengut 

soodustav keskkond kui ka teadlik suunamine kunstitegevustes. 

2.2 Kõnearengu ja kunstitegevuste omavaheline seos 

Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kunstiõpetus toetab õpilase üldpädevuste 

arengut ning kunstitegevused tasakaalustavad verbaalset ning analüütilist mõtlemist teistes 

õppeainetes, lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole (Põhikooli riiklik õppekava, 

2011, Lisa 6). Kunstitegevused avaldavad positiivset mõju kõikide ainete õppimisele 

(samas). Kunstitegevused toetavad kõnearengut ning praegusel ajal on kõnearenduse 

mõjusamaid viise kommunikatiiv-tegevuslik lähenemine. St et lapse sõnavara, kõne 

grammatiline vormistatus ja lausemallid kasvavad välja teatud situatsioonides suheldes ning 

tegutsedes (Häidkind ja Kuusik, 2008).  

Kunstitegevused soodustavad mõtlemise arengut (Eisner, 2002, lk 53). 

Kunstitegevus võib ühest küljest olla lapse mõttetegevuse visuaalne väljendus ja samas ka 

protsess, milles väljendub mõtlemine (Fisher, 2005, lk 216). Lapsed õpivad kõige paremini 

siis, kui nad saavad katsuda, rääkida ja liikuda (Klein & Stuart, 2013, lk 1). Laste jaoks võib 

asjade mõistmine ja seoste loomine olla väga keerukas, kuid õppetöös visuaalse väljenduse 

sidumine verbaalsega muudab nende jaoks õppimise protsessi lihtsamaks.  Kunstiteost saab 

kasutada kui vahendit, mille abil suunata õpilane arutlema, küsimustele vastama ja järeldusi 

tegema, ning see omakorda õpetab lapsi ka metakognitiivseks (samas). 

Veel mängib kõnearendamisel olulist rolli motoorika (kõne-, peen- ja üldmotoorika) 

areng ning selle aluseks on lisaks kehalisele kasvatusele ka kujutavad ehk kunstilised 

tegevused. Laps peab õppima valitsema käe- ja sõrmelihaseid ning koordineerima käe ja 

silma koostööd, ning neid tegevusi aitavad reguleerida kunstitegevused. (Telvar, 1998) 

Kokkuvõttes saab õpetaja kasutada kõneprobleemidega õpilaste suulise 

eneseväljenduse toetamiseks mitut tööriista – õpilaste keelelisi osaoskusi, kogemusi ja 

kujutlusvõimet – ning siduda need kunstiõpetuse tundides kujutavate ja praktiliste 

tegevustega. Samuti võib õpetaja siduda kunstitegevusi ka teiste ainetundidega, sest lõiming 
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teiste ainevaldkondade õppeainetega ning tunni- ja kooliväline tegevus toetavad 

valdkonnapädevuse kujunemist. 

2.3 Võimalused õpilase suulise eneseväljenduse toetamiseks kunstitegevuste kaudu  

Igasugune verbaalne tegevus soodustab kõnearengut, aga kuna I kooliastmes ja eriti 

kõneprobleemidega laste jaoks on suuline eneseväljendus raske, siis võiks õpetaja 

kombineerida verbaalseid tegevusi mänguliste tegevuste, visualiseerimise ja muude 

aktiivõppe vormidega ning ühendada neid kunstitegevustega, sest need toetavad lapse 

üleüldist arengut (Võgotski, 2016; Gawain, 1994; Ward, 2000; Fisher 2006; Tuuling, 2009; 

Uibu & Voltein, 2010; Strebeleva, 2010; Klein & Stuart, 2013; Barnes, 2015; Taagepera, 

2018). 

Uibu ja Voltein (2010) tõid välja, et kõnelemise ja eneseväljenduse toetamiseks sobib 

kui kombineerida jutustamist mänguliste elementidega. Mäng on põhiline, mille kaudu laps 

areneb ning mängides õpivad lapsed seda, mida nad muul kombel ei omandaks (Võgotski, 

2016; Ward, 2000; Fisher 2006; Tuuling, 2009; Strebeleva, 2010; Taagepera, 2018). Mängu 

kaudu laps õpib ja kujuneb kui suhtlemiskaaslane. Mäng on lapse tunnetusvahend, lapsele 

meelepärane ja rõõmu toov tegevus, sest mängus saab välja elada sisemisi pingeid (Tuuling, 

2009, lk 1–2). Mängul pole väliseid eesmärke, tal on sisemine motivatsioon, mis on lapse 

arengu stimulaatoriks – märkamatult toimub füüsiline areng, sotsiaalne areng, 

emotsionaalne areng läbi positiivsete emotsioonide, vaimne areng ning areneb kõne 

(samas). Kuna mäng on seotud keelelise arenguga, siis on mäng last suunava täiskasvanu 

jaoks suurepärane võimalus lapse keelekeskkonda rikastada (Ward, 2000, lk 29). Õpetaja on 

see, kes kujundab mängukeskkonna ja jälgib, et harival mängul oleks kindel eesmärk ja 

ülesehitus, sest ilma temata kaotaks hariv mäng intellektuaalse eesmärgi (Fisher, 2006, lk 2–

3).  

Lisaks mängulistele elementidele saab verbaalset tegevust kombineerida ka loova 

visualiseerimisega. See tähendab inimese loomuliku kujutlusvõime teadlikku rakendamist, 

mis põhineb sellel, et igale olukorrale eelneb alati kujutluspilt (Gawain, 1994). Kui muuta 

tekst pildiks, heliks, lõhnaks või ka tundeks, siis see aitab õpilasel luua tekstiga seoseid ning 

õpitu jääb paremini meelde (Klein & Stuart, 2013, lk 1–2). Visualiseerimine muu hulgas 

arendab funktsionaalset lugemisoskust ning võimaldab klassiruumis kogemuste jagamist 

kaasõpilastega, mis ühtlasi muudab õppetegevuse meeldejäävaks (samas). Kunst võib olla 

tegevus, mille abil saab lahendada probleeme kujutluspiltide abil (Fisher, 2005, lk 217–218). 
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Õpilast saab harjutada kujutluspilte kasutama erineval moel, näiteks raamatustseenide 

kujutlemine ja nende kirjeldamine. Kujutluspildid aitavad lapsel asju mõista ja meelde jätta, 

ning üks tehnika, mida saab kasutada kujutluspiltide loomiseks, on joonistamine (samas). 

Joonistamine on viis teha mõtlemine nähtavaks. Kuigi kõigil inimestel ei ole tugevat 

visuaalset kujutlusvõimet, siis enamik meist suudab asju ette kujutada ja öeldut illustreerida 

(Barnes, 2015). Laste jutustused on täis kujutletud kohti ja olendeid, kes teevad 

väljamõeldud asju, ning lennukad jutud laiendavad laste mõttetegevust (samas). 

Seega saab õpetaja kõneprobleemidega õpilase suulist eneseväljendust toetada 

mänguliste tegevustega, visualiseerimise ja muude erinevate aktiivõppe meetoditega, mis on 

ühendatud kunstitegevustega. Kuid lisaks sellele on õpetaja ülesanne luua õpilasele õppimist 

soodustav õpikeskkond. Üks võimalus selleks on kasutada tööriista, mida kasutatakse 

neuroloogiliste erinevustega laste õppetöös – õpilaste tugevuste teadvustamist ning 

märkamist. See tööriist on oluline, sest uuringud (Gardner, 1993; Armstrong, 2009) on välja 

toonud, et need lapsed, keda vähemalt üks täiskasvanu on positiivsete oskuste eest 

tunnustanud, suudavad raskused kergemini ületada (Armstrong, 2012).  

Priilinn-Türk (2013) on kirja pannud võtmepunktid, mis muudavad õppetöö HEV 

õpilaste jaoks kergemaks. Näiteks on ta muu hulgas välja toonud, et kuna HEV õpilased 

vajavad võrreldes eakaaslastega rohkem individuaalset juhendamist ja abi, siis juhised neile 

võiks olla arusaadavad ja üheselt mõistetavad ning vältida tuleks nende esitamist küsimuse 

kujul; ülesanded peavad olema selgelt järjestatud ning õpilastele tuleb anda korraga üks 

tegevus; keerulised ülesanded tuleb jagada väiksemateks osadeks ning määrata aeg nende 

tegemiseks. Samuti on ta välja toonud, et nii käeline kui ka kehaline tegevus soosivad 

õppetegevust. (Priilinn-Türk, 2013, lk 69–73) 

Lisaks aitab soodust õpikeskkonda luua akvaarium-metoodika. Tegemist on 

tööviisiga emakeeleõppes, kus esikohal on laste initsiatiiv, teada saamise soov, leidlikkuse 

tunnustamine, koostöövõimalused, õppimiskaaslase arvestamine, abistamine ning abi 

vastuvõtmine. Akvaarium-metoodika abil saab suunata õpilased tegevusele ning iga 

tegevuse tulemus on aluseks arutelule, kus õpetaja saab esile tõsta õpilase tugevama poole. 

Ka akvaarium-metoodika rakendab õppimist mängu situatsioonis ning see on sobilik just 

algklassi õpilastele, sest endale märkamatult õpivad nad selgeks palju enam kui õpetaja 

oskab aimata või plaanida. Mängu kaudu kogevad õpilased edu ja ebaõnnestumisi; tekivad 

vastastikused usaldussuhted ja kommunikatsioon, ning selliste suhete kujunemine muudab 

kooliskäimise huvitavaks. (Kõve, 1994, lk 7–8) 
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Kokkuvõttes on õpilaste suulise eneseväljenduse toetamiseks kunstitegevuste kaudu 

erinevaid võimalusi. Verbaalset kõnearengut õppetöös toetavad näiteks õppimine 

mängusituatsioonis ning kujutluspiltide loomine; tegevused, kus õpilane saab ise teha, luua 

ja kogeda; seda kogemust kaasõpilastega jagada. Seda kõike soodustab õpikeskkond, mis 

aitab õpilastes esile kutsuda initsiatiivi; teadvustada nende tugevusi; märgata positiivseid 

omadusi ja tunnustada selle eest; juhendada individuaalselt; anda selgeid juhiseid jne. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

Magistritöö keskendub kõneprobleemidega õpilastele, kelle suuline eneseväljendus ei vasta 

eakohasele arengule. Uurimuse eesmärk on selgitada ja kirjeldada, kuidas õpetajad saavad 

toetada kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust kunstitegevuste kaudu I 

kooliastmes. Uurimistöö annab vastused uurimisküsimustele Millised kunstitegevused 

toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust? ja Kuidas need 

kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust? 

Käesolevas peatükis käsitlen uurimistöö metoodikat, kirjeldan valimit, andmete kogumise, 

töötlemise ja analüüsi meetodit, toon välja eetilised kaalutlused ja uuringu tulemuste 

esitamise põhimõtted. 

3.1 Uurimismeetodi valiku põhjendus ning uurimuse korraldus ja sisu 

Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks teostasin kvalitatiivsel andmekogumismeetodil 

põhineva tegevusuuringu, mille käigus selgitasin kõneprobleemidega õpilaste kõne arengut 

kunstitegevuste kaudu, lähtudes isiklikest õpetajakogemustest, arusaamadest ja 

tõlgendustest. Tegevusuuringu eeliseks on koostööl, enesereflektsioonil ja uuritavate 

osalemisel põhinev tsükliline uuring (Joonis 1), mille eesmärk on lahendada praktilises töös 

esile kerkinud probleeme ning saada aru selle probleemi olemusest (McNiff & Whitehead, 

2009; Norton, 2009; Löfström, 2011). Tsükkel koosneb planeerimise, tegutsemise, 

vaatlemise ja analüüsimise etappidest, kus alustuseks tuvastatakse probleem ja püstitatakse 

olukorra kohta hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed) (Löfström, 2011; McNiff, 2013; Dana, 

2016). 

 

Joonis 1. Ülevaade tegevusuuringu protsessist (autori joonis, aluseks Löfström, 2011) 
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Tegevusuuringut läbi viies võtsin vaatluse alla enda tegevuse, et kasvatada erialaste 

teadmiste pagasit ja tõsta õpetamise taset; otsida oma tegevusele tunnustust ja kinnitust; olla 

oma alal autoriteet; keskenduda oma aine kontekstile ja käesolevale praktilisele uurimusele 

ning tegeleda järjepidevalt eneseanalüüsiga. Tegevusuuringu viisin läbi ühes Eesti 

üldhariduskoolis ja uuringu käigus tuginesin enda kui eriklassi õpetaja kogemustele ning 

selgitasin, millised kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust ja kuidas need seda teevad. Lähtudes Löfströmi (2011) metoodikast 

hindasin tegevusuuringu käigus muudatuste rakendamise tulemusi ja mõju 2. klassi 

kõneprobleemidega õpilaste peal ning tuginesin edasistes muudatustes, otsustes ja 

rakendustes uuringul saadud kogemustele. 

Tegevusuuringu kestuseks oli seitse kuud, mis algas septembris 2020 ja lõppes 

märtsis 2021. Tuginedes Löfströmile (samas) eelnes uuringule tegevuste planeerimine, mille 

käigus panin paika töökavad (Lisa 3). Tegevusuuring koosnes kahest tsüklist. I tsükkel algas 

septembri kolmandal nädalal ja lõppes detsembri teise nädala alguses. Kuna tsükli sisse jäi 

nädal aega kestev koolivaheaeg, siis oli I tsükli pikkuseks kokku üksteist nädalat. I tsüklis 

viisin õpilastega läbi erinevaid kunstitegevusi, mille juures nad said end verbaalselt 

väljendada. Vaatluse käigus selgitasin, millised kunstitegevused toetasid 

kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust. II tsükkel algas jaanuari 

kolmandast nädalast ja kestis märtsi lõpuni. Kuna ka II tsükli sisse jäi nädal aega kestev 

koolivaheaeg, siis kestis tsükkel kokku üheksa ja pool nädalat. Kahe tsükli vahele jäänud 

aega kasutasin selleks, et analüüsida I tsüklis läbi viidud tegevusi ja valmistuda II tsükliks. 

Kui tegevusuuringu I tsüklis keskendusin sellele, et selgitada, millised kunstitegevused 

toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust, siis tegevusuuringu II 

tsüklis uurisin, kuidas need kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust. 

3.2 Andmete kogumine ja õpilaste arengu hindamine 

Magistritöö tegevusuuringus kasutasin andmete kogumismeetoditena osalusvaatlust, 

õpilaste tagasisidet ning nende esitatud töid. Õpilaste arengu hindamiseks jälgisin neid 

regulaarselt ning dokumenteerisin (sh pildistasin ja salvestasin) kunstitegevused ning laste 

kõne tegevusuuringu ülesannete raames. Dokumenteerisin oma tähelepanekud ja kogemused 

ning õpilaste kõne uurimisprotsessi käigus uurijapäevikusse kas kirjalikult, fotode või 

helifailidena, mille tekstid litereerisin. Uurijapäeviku näol on tegemist tööriistaga, mis on 
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päevikupidajale abiks enda seisukohtade ja mõtete väljendamisel. Samuti toetab 

uurijapäevik mõtete struktureerimist, selgitamist ja kontseptualiseerimist (Löfström, 2011; 

McNiff, 2013). 

Kuna tegevusuuring on oma olemuselt tsükliline, koosnedes planeerimisest, 

tegutsemisest, vaatlusest ning analüüsist (Löfström, 2011), siis viisin õpilastega läbi 21 

õppeühikut, mille käigus lõimisin erinevaid 2. klassi ainetunde kunstitegevustega ja toetasin 

õpilaste suulist eneseväljendust erinevate verbaalsete ülesannetega, näiteks jutustamise, 

arutelu, küsimustele vastamise ja kirjeldamisega. 

Õppeühikute juures viisin läbi osalusvaatluse. Selle eeliseks oli võimalus saada 

vahetut otsest teavet lapse suulise eneseväljendusoskuse kohta. Samuti võimaldas vaatlus 

uurida last loomulikus keskkonnas, sest see on tegeliku elu uurimine (Nugin & Veisson, 

2008). Vaatlesin õpilasi erinevate tegevuste juures, et selguksid nende tugevad küljed ja ka 

võimalikud probleemid. Vaatluse tulemused fikseerisin kirjalikult või fotojäädvustustena 

uurijapäevikusse. 

Õpilastelt tagasiside saamine toimus nendega vesteldes. Vestluses oli osapooltel 

võrdne õigus küsimusi esitada ja vastata. Vestlusel kasutasin nii teemaintervjuud kui ka 

avatud vestlust. Intervjuud salvestasin helifailidena ning intervjuu käigus kogutud vastused 

litereerisin. Teemaintervjuud kasutasin, sest see on avatud intervjuu vahevorm, mille puhul 

on intervjuu alateemad teada, ent küsimused pole eelnevalt täpselt sõnastatud ega järjestatud 

(Nugin & Veisson, 2008; Hirsijärvi et al., 2010). Intervjuu käigus oli õpilasel võimalus 

reflekteerida oma kunstitegevusi ja anda hinnang oma õpikogemusele. Küsisin õpilastelt 

täpsustavaid ja suunavaid küsimusi ning vastused taaskord salvestasin ja litereerisin. Samuti 

aitasid laste arengut hinnata nende tehtud tööd – töövihikud, joonistused, taiesed jms, sest 

need annavad hea ülevaate tema arengu dünaamikast ja kajastavad sisuliselt lapse 

individuaalse arengu lugu (Nugin & Veisson, 2008).  

Õpilaste arengu hindamiseks koostasin igale õpilasele Google Drive’i kausta oma 

kataloogi, kuhu kogusin enda märkmed ja litereeritud failid õpilase kõnetegevuse kohta ning 

fotod tema töödest. Selleks, et kaardistada ning saada ülevaade õpilaste suulise 

eneseväljendusoskuse kohta, lõin Google Drive’i tabeli (Lisa 2, Tabel 1), kuhu märkisin 

õppekuude kaupa eraldi iga õpilase kõnearengu andmed. Näidis tabelist on lisatud 

magistritöö lisasse 2. Õpilaste arengu hindamisel arvestasin sellega, et lisaks said lapsed 

sama perioodi sees abi ka kooli tugispetsialistidelt: logopeedilt ja eripedagoogilt. 
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3.3 Valim  

Uurimistöös kasutasin eesmärgipärast mugavusvalimit (Õunapuu, 2014), sest valisin 

uuritavad ettekavatsetult kindlate kriteeriumide alusel ning eelistasin selleks õpilasi, kellega 

sain igapäevase töö käigus praktiseerivaid tegevusi läbi viia. Tegevusuuringus osalesid HEV 

õpilased, kellel uurimuse hetkel esinesid kõneprobleemid. 

Uuringus osalesid neli üldhariduskooli 2. klassi HEV õpilast, kelle vanus uurimistöös 

osalemise hetkel oli 8–9 aastat (Õpilane 1, Õpilane 2, Õpilane 3 ja Õpilane 4) ning kes 

õppisid eriklassis. 

Tuginedes enda märkmetele, ilmnesid kõigil neljal õpilasel tegevusuuringu alguses 

kõneprobleemid. Kõne areng oli maas eakohasest normist; esinesid vead sõnu käänates, 

lause ülesehituses ja sõna leidmisel: kuulajad (nii täiskasvanud kui eakaaslased) ei saanud 

aru nende jutust ja võisid seda valesti tõlgendada. Kolm õpilast neljast asendasid suulises 

eneseväljenduses ühe hääliku teisega, kahel õpilasel esines raskusi r-hääliku hääldamisel – 

nad moonutasid r-i. Kaks õpilast jätsid verbaalses kõnes sageli häälikuid vahele, paigutasid 

sageli ringi häälikuid (näiteks abiline asemel abilane). Samuti oli ühel õpilasel raskusi 

prosoodia ja häälega: lugedes oli sageli hääl ebatavaliselt kõrge ning hääl tõusis ja langes 

rääkides ebaloomulikult. Samal õpilasel oli raskusi ka kõne sujuvusega ja rääkides esines 

tihti kogelust: kordas häälikuid, silpe, sõnu, näiteks Ma-m-m-ma-ma lugesin ra-raamatut. 

Sageli ta pikendas rääkides mõnda tähte. Kõigil neljal õpilasel avaldus probleeme ka 

mitteverbaalse eneseväljendusega: vähene pilkkontakti loomine vestluspartneriga, 

ebatavaline miimika, tähelepanu hajuvus ja teema unustamine. 

3.4 Eetilised kaalutlused 

Uuringus osalemine toimus vabatahtlikkuse alusel lapsevanema informeeritud nõusolekul 

(Lisa 1). Uuringus osalejate isikuandmed on kaitstud ning konfidentsiaalsed. Uuringu käigus 

kogusin ja analüüsisin andmeid kodeeritult, st et lapse ega vanema pärisnime ei avaldata 

üheski uuringu etapis. Uuringus osalenud lapsed on töös märgitud koodnimedega: Õpilane 

1, Õpilane 2, Õpilane 3 ja Õpilane 4. Kogutud andmed talletasin kirjalikult ning kohe pärast 

seda hävitasin audiosalvestused. Uuringuga kogutud andmed on konfidentsiaalsed ning 

analüüsi tulemusi kasutan anonüümselt ainult teaduslikel eesmärkidel. Uuringu tulemused 

esitan anonüümse kokkuvõttena. 
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3.5 Tulemuste esitlemise põhimõtted 

Tegevusuuringu tulemusi esitan uurimistulemuste peatükis. Tuginedes isiklikele 

kogemustele eriklassi õpetajana toovad tulemused välja minu kui uurija arvamuse 

kõneprobleemidega õpilaste kõne arengule kunstitegevuste kaudu. Kuna viisin 

tegevusuuringu läbi kahes tsüklis, siis kõrvutan õpilaste suulist eneseväljendusoskust 

mõlema tsükli käigus õppeühikute kaupa. Samuti teen järeldusi seoses kunstitegevustega, 

mis motiveerisid kõneprobleemidega õpilasi vähemal või rohkemal määral kõnelema 

eesmärgiga arendada oma suulist eneseväljendusoskust. 
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4. UURIMISTULEMUSED 

Selles peatükis toon välja uuringu empiirilise osa. Tegevusuuringu käigus viisin läbi kaks 

tsüklit. I tsükkel kestis kokku 11 nädalat (14. sept – 7. dets 2020); II tsükkel 9 ja pool nädalat 

(18. jaan – 31. märts 2021). Tsüklite raames teostasin kokku 21 õppeühikut, milles ühendasin 

kunstitegevuse kõnetegevustega. Õppeühikute õpitulemused, õppesisu, kõnetegevus ja 

kunstitegevused on koondatud tabelitesse 2–3 (Lisa 3). Joonised õpilastöödest leiab lisast 4. 

Tegevuste läbiviimiseks lõimisin ühes õppeühikus erinevaid ainetunde. Õppeühikute 

lõiming ning tegevuste kirjeldused tundide kaupa on esitatud tabelites 4–24 (Lisa 4). 

Tegevuste sisu ja arv tundides varieerub ning on planeeritud tuginedes minu kui õpetaja 

kogemustele. Uurimistulemused esitan tsüklite kaupa ajalises järjestuses, et oleks arusaadav 

uuringus osalenud õpilaste suulise eneseväljendusoskuse areng. 

4.1 Tegevuste kavandamine 

Õppeühikuid planeerides lähtusin sellest, et uuringus osalenud õpilaste kõnetegevus oleks 

toetatud kunstitegevustega. Kavandasin tunde nii, et nendes läbiviidavad kunstitegevused 

oleks seotud õppekavaga. Põhikooli riiklik õppekava (2011, Lisa 6) nimetab I kooliastme 

kunsti valdkonna õppesisuna näiteks kunstiteoste vaatlemise; visuaalse kompositsiooni 

baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm); inimeste, esemete ja loodusobjektide 

iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine selle kujutamisel; erinevate 

kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne); pildilised 

jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon; kodukoha loodus- ja 

tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas; disain igapäevaelus: tarbeesemete vormi, 

materjali ja otstarbe seosed; turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine jne. Rakendasin 

õppesisu kunstitegevuste juures ja kombineerisin need kõnetegevustega nii, et saaks toetada 

uuringus osalenud õpilaste suulist eneseväljendusoskust. 

Kunstitegevuste puhul arvestasin asjaoluga, et need mahuks vähemalt ühe 45-

minutilise tunni raamesse ning ühilduks sealjuures ka teiste tunni tegevustega. Planeerisin 

tegevusi ka kuni neljast tunnist koosneva õppeühiku sisse. Viisin tegevusi läbi peamiselt 

teistes ainetundides nagu eesti keel, loodusõpetus, inimeseseõpetus ja matemaatika, ning 

välistasin kunstitegevustest näiteks maalimise ja muud sellised tegevused, mille juures kulub 

aega klassiruumi koristamisele. Aja planeerimisel lähtusin sellest, et õpilased jõuaks kindlas 
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ajaraamis valmis oma kunstitöö, aga lisaks sellele keskenduksid ka kõnetegevusega seotud 

ülesannetele. 

Õppeühikuid kavandades tuginesin sellele, et verbaalset eneseväljendust toetavad 

häälega lugemine, küsimustele vastamine, kirjeldamine, arutlemine, väitlemine ja 

jutustamine (Kidron, 1999; Karlep, 2003; Lerkkanen, 2007; Uibu & Voltein, 2010; Jundas 

et al., 2013c), aga ka kuulamine (Lerkkanen, 2007; Jundas et al., 2013c); ning et suulise 

eneseväljenduse toetamiseks kunstitegevuste kaudu on erinevaid võimalusi,  näiteks 

mänguline õpitegevus ja visualiseerimine (Võgotski, 2016; Gawain, 1994; Ward, 2000; 

Fisher 2006; Tuuling, 2009; Uibu & Voltein, 2010; Strebeleva, 2010; Klein & Stuart, 2013; 

Barnes, 2015; Taagepera, 2018). Lisaks kasutasin õppetegevust läbi viies ka 2. klassi 

õppematerjale: õpikuid, töövihikuid ja tööraamatuid (Jundas et al., 2013a, 2013b, 2014a, 

2014b; Kivit & Sildre, 2018; Sulaoja et al., 2018; Piht et al., 2019). 

Uuringus osalesid neli kõneprobleemidega 2. klassi HEV õpilast, kelle vanus 

uurimistöös osalemise hetkel oli 8–9 aastat. Arvestasin, et selles vanuses lapsed võivad 

kunstitöödes kujutada asju nii nagu need reaalselt paistavad (Laak, 1991; Juske, 2004). 

Pidasin silmas ka asjaolu, et nii mõnigi õpilane on juba 9-aastaselt võimeline selgitama pildil 

toimuvat, kuid samas võib saabuda ka kriitiline iga, mil huvi kunstitegevuste vastu hakkab 

raugema (Lowenfeld & Brittain, 1987; Laak, 1991; Davis, 1997; Kervalage, 1998; Edwards, 

1999). 

Selleks, et ennetada õpilaste huvi kadumist kunstitegevuste vastu ja motiveerida neid 

sooritama tunnitegevusi, arvestasin, et minu kui õpetaja ülesanne on luua õpilastele 

õppetegevust soodustav keskkond. HEV õpilaste õppetöös on selleks erinevaid võimalusi. 

Näiteks toetab neuroloogiliste erinevustega õpilasi nende tugevuste märkamine ja nende 

tunnustamine (Gardner, 1993; Armstrong, 2009). Lisaks aitab tõhusat keskkonda luua 

akvaarium-metoodika, kus õppimises kasutatakse mängusituatsioone ning rõhutakse laste 

initsiatiivile, teada saamise soovile, leidlikkuse tunnustamisele, erinevatele 

koostöövõimalustele, õppimiskaaslasega arvestamisele, abistamisele ning abi 

vastuvõtmisele (Kõve, 1994). 

Kokkuvõttes uuringus osalenud õpilased 

 viisid läbi ülesandeid ja tegevusi, mis pakkusid neile väljakutset 

(kunstitegevused) ning said ennast suuliselt väljendada (näiteks tegevuse 

kirjeldamine; küsimustele vastamine, arutelu); 

 said õpetajalt tagasisidet oma sooritatud ülesannete kohta selleks, et saada 

ülevaade oma teadmistest ja oskustest; 
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 said õpetajalt tunnustada oma pingutuste eest; 

 lahendasid kunstitegevusi koos eakaaslastega selleks, et ennast teistele lastele 

suuliselt väljendada; 

 said õpetajalt tuge siis, kui nad jäid hätta suulisel eneseväljendamisel; 

 said õpetajalt võimaluse anda hinnang oma sooritustele. 

 4.2 I tsükli tulemused 

Järgnevalt toon välja tegevusuuringu I tsükli tulemuste analüüsi. Põhiline küsimus, millele 

otsisin vastust tegevusuuringu I tsüklis, oli Millised kunstitegevused toetavad 

kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust? Vastuse leidmiseks viisin I tsükli 

käigus läbi 10 õppeühikut. Planeerisin kunsti- ja suulist eneseväljendusoskust toetavaid 

tegevusi nii eesti keele, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, matemaatika kui ka kunstiõpetuse 

tundidesse. Andmete põhjal tehtud kvalitatiivse analüüsi tulemusi esitades tutvustan iga 

õppeühiku eesmärki ning tabelites 4–13 (Lisa 4) toon välja, milliseid õppeaineid selles 

lõimisin, ning mitmest ainetunnist see koosnes. Samuti nimetan tabelites 4–13 (Lisa 4) 

kunsti- ja kõnetegevused ning õppesisu. Lisaks toon välja selle, kuidas soodustasin õpilaste 

arengut toetavat õpikeskkonda. Annan ülevaate, mida märkasin uuringus osalenud õpilaste 

suulises eneseväljenduses ning millist tagasisidet andsid õpilased mulle õppeühiku kohta. 

Sellisel kujul tulemuste analüüsi kirjeldamine annab tervikliku ülevaate, kuidas õppeühikut 

praktikas läbi viisin. 

4.2.1 Taaskasutatavast materjalist kella tegemine 

Õppeühiku 1 teema oli „Kell ja kellaaeg“ ning selle eesmärk oli õpetada õpilastele kellaaja 

tundmist numbrilaual (Lisa 4, Tabel 4). Kuna tegemist oli esimese õppeühiku tunniga, siis 

planeerisin sinna ühe kunstitegevuse ja kaks erinevat verbaalset kõnetegevust: sündmuste 

kirjeldamise ja õpetaja küsimustele vastamise. Õpilaste suulise eneseväljendusoskuse 

toetamisel lähtusin sellest, et nii sündmuste kirjeldamine kui ka küsimustele vastamine 

toetavad seda. Kuna õpilaste jaoks võib kunst olla vahend, mille abil nad rekonstrueerivad 

ja loovad seoseid omandatud kogemuste vahel (Barnes, 2015), siis katsetasin, kas 

kunstitegevuse käigus papptaldrikule joonistatud sündmused isiklikust elust (Lisa 4, Joonis 

3) aitasid õpilastel luua seoseid kellaaegadega ja neid paremini meelde jätta. 

Uurijapäevikust selgus, et uuringus osalenud õpilased jõudsid etteantud ajaraames 
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kella valmis teha. Isikliku elu sündmuse sidumine kellaajaga aitas õpilastel paremini meelde 

jätta ajavahemiku, kuid selles õppeühikus õpilased ajaühikuid pool, veerand ja kolmveerand 

tunni kaupa veel nimetama ei õppinud. Kuigi õpilased soovisid kirjeldada oma isikliku eluga 

seotud sündmusi, siis enamiku suuline eneseväljendus ei olnud ladus, näiteks Õpilasel 1 

esines moment, kus ta unustas ära, millest ta oli rääkima hakanud. Minu meenutamise peale 

tuli talle teema uuesti meelde, aga lauset, mis oli poolikuks jäänud, ta enam lõpetada ei 

osanud. Rääkides kasutas Õpilane 1 lihtlauseid, näiteks kõneles ta lausetega: Hommikul ma 

ärkan. Ma ei tea kella. Pärast kooli lähen ratsutama. Õpilasel 2 oli raskusi kõne sujuvusega 

ja rääkides esines kogelust, millega kaasnes häälikute ja silpide kordamine. Ka Õpilane 2 

kasutas rääkides lihtlauseid. Õpilane 3 ajas kõneledes omavahel segamini häälikuid, näiteks 

asendas ta a-tähe i-tähega ja vastupidi; lisaks moonutas ta kõnes r-häälikut, kuid tema 

suuline eneseväljendus sel hetkel võrreldes ülejäänud uuringus osalenud õpilastega oli ladus. 

Õpilane 4 kirjeldas oma isikliku elu sündmusi lihtlausetega ning minu küsimustele vastas ta 

üksikute sõnadega, mitte lausetega.  

Selleks, et õpilaste motivatsioon püsiks, tunnustasin neid kõiki pingutuse eest. 

Ütlesin kõigile: Märkasin täna, et kellaaja õppimine oli teie jaoks raske ja nõudis pingutust, 

kuid te kõik saite väga hästi hakkama! Vaatlusandmetele tuginedes jäi mulje, et õpilased 

tundsid ennast tunni lõpuks positiivselt. 

4.2.2 Lauamängu joonistamine fantaasia järgi 

Õppeühiku 2 teema oli „Häälikud“ ja selle eesmärk oli selgitada õpilastele hääliku ja tähe 

erinevust ning grupitöö käigus joonistada häälikumäng (Lisa 4, Tabel 5). Planeerisin 

õppeühikusse ühe kunstitegevuse, kuid rohkem verbaalset kõnetegevust kui esimeses 

õppeühikus. Suulise eneseväljendusoskuse toetamiseks tuli õpilastel häälega luuletust 

lugeda ja nimetada häälikuid, vastata õpetaja küsimustele, arutleda tunni teema üle ja 

kirjeldada oma joonistatud lauamängu. Õppeühiku ülesandeid kavandades tuginesin sellele, 

et häälega lugemine on aluseks suulisele keelekasutusele ning küsimustele vastamine oma 

arvamuse välja toomiseks aitavad paremini seostada tunni teemat (Lerkkanen, 2007; Jundas 

et al., 2013). Samuti arvestasin, et küsimustele täislausega vastamisel õpivad lapsed 

väljendama oma tervikmõtet, mis on eneseväljenduse seisukohast oluline (Jundas et al., 

2013). Veel pidasin silmas seda, et õpilased saaksid kunstitegevust tehes koos eakaaslastega 

suhelda selleks, et arendada enda suulist väljendamist, sest nii areneb nende verbaalne 

käitumine (Daniels & Stafford, 1999; Karlep, 2003; Uusen, 2009; Padrik & Hallap, 2016). 
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Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest selgus, et õpilastele meeldis kunstitegevus (Lisa 

4, Joonis 4) ning selle kirjeldamine õpetajale ja kaasõpilastele. Kuid õpikust luuletuse 

häälega lugemine ning selle üle arutlemine oli nende jaoks raske. Kuna õpilased lugesid 

luuletust esimest korda, siis tegid nad seda sõnu veerides. Kahel õpilasel läksid lugedes 

häälikud segamini, näiteks hääldas Õpilane 1 mõnel korral a-tähe ä-täheks, ning Õpilane 3 

jättis lugemise ajal korduvalt erinevaid täishäälikuid vahele. Samuti moonutas Õpilane 3 nii 

lugedes kui ka rääkides r-häälikut. Õpilase 4 jaoks oli võõra teksti lugemine vaevaline – ta 

veeris teksti täht-tähelt, kuid jättis sõna kokku saades selle välja ütlemata. Kuigi õpilased 

tundsid tähti ja eristasid häälikuid, siis minu esitatud suunavad küsimused luuletuse kohta 

tekitasid õpilastes segadust, näiteks ei saanud enamik õpilasi aru mõistest salm. Veel raskem 

oli õpilaste jaoks selgitada luuletuse sisu, sest õpilastel puudus funktsionaalse lugemise 

oskus. Samas edenes õpilastel ladusamalt ühiselt joonistatud lauamängu kirjeldamine. 

Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest tuli välja see, et kuigi õpilased tegid õppeaasta 

jooksul esimest korda paaristööd, siis koos joonistamine ja rääkimine neile raskusi ei 

valmistanud. Õpilased suutsid omavahel kokku leppida kunstitegevuse tööjaotuse ning 

vältisid omavahel tülliminekut. Vaikimisi oli neil selge, kumb paarilisest on see, kes 

põhiliselt õpetajale tehtud tööd kirjeldab ning kes võtab sõna alles siis, kui õpetaja küsimusi 

küsib. Vaatlusandmetest selgus, et ühte paari esindas Õpilane 1 ja teist paari Õpilane 2. 

Õpilane 1 oli kunstitööd kirjeldades hoogsa jutuga. Kuigi tema jutus esines häälikuvigu, 

suutis ta mulle ja enda kaasõpilastele selgitada lauamängu reegleid, kasutades selleks 

lihtlauseid. Õpilase 2 suulises eneseväljenduses esines käändevigu, kuid ka tema suutis 

ennast teistele väljendada nii, et mängu reeglid olid arusaadavad. Samuti rääkis Õpilane 2 

lihtlausetega. 

Ka selle õppeühiku lõpus andsin õpilastele teada, et nad olid tublid. Ütlesin neile, et 

märkasin nende pingutust ja et see oli seda väärt, sest aitas neil uusi teadmisi omandada. 

4.2.3 Piiratud pinna kujundamine 

Õppeühiku 3 teema oli „Viisakas ja sõbralik käitumine“ ning eesmärk selgitada õpilastele 

viisaka ja sõbraliku käitumise vajalikkust ning kaaslasega arvestamist (Lisa 4, Tabel 6). 

Õppeühikut planeerides arvestasin sellega, et kunstitegevus aitaks õpilastel tunniteemaga ja 

päriseluga seoseid luua (Barnes, 2015) ning sellest tulenevalt oli tunni ülesanne 

klassireeglite kirjutamine ja kujundamine (Lisa 4, Joonis 5). 
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Arvestades uurijapäeviku andmeid ja õpilaste tagasisidet tunni kohta, siis neile 

meeldis õppeühiku juures kõige rohkem plakati kujundamine, sest see oli nende sõnul lihtne 

ülesanne. Kõige vähem meeldis õpilastele lugeda õpiku teksti ja selle üle arutleda, sest nad 

ei saanud aru teksti sisust ning seega oli ülesanne nende jaoks raske. Esinesid samad 

situatsioonid, mis ka eelmise õppeühiku juures – Õpilasel 1 ja Õpilasel 3 läksid lugedes 

segamini häälikud, näiteks hääldas Õpilane 1 taaskord a-tähe ä-täheks ning Õpilane 3 jättis 

lugemise ajal vahele erinevaid täishäälikuid ning hääldas r-tähte ebakorrektselt; Õpilane 4 

veeris teksti täht-tähelt, jättes sõnad välja lausumata. Õpilasel 2 oli raskusi prosoodiaga, mis 

tähendas, et ta hääl kõikus lugemise ajal üles ja alla ning kohati läks tema hääl ebatavaliselt 

kõrgele. Uuringus osalenud õpilaste suuline eneseväljendus oli kohmakas. Põhiliselt rääkisid 

nad väheste lihtlausetega ja lugesid klassireeglid oma tööde pealt maha. Õpilasel 1 ja 

Õpilasel 3 läksid rääkides pidevalt segamini käände lõpud, Õpilasel 2 esines kogelust. 

Õpilane 4 vastas küsimustele lihtlausetega ja mõnikord nii, et sisulist vastust ei tulnud, 

näiteks minu küsimusele Miks on klassireeglid vajalikud? vastas Õpilane 4: Et sa teaks. 

Kuigi õpilaste kõne oli kohati raskesti mõistetav, märkasin, et nad pingutasid suulise 

eneseväljenduse juures ning tegid mulle selgeks, miks on reeglid koolis ja klassis vajalikud. 

Tunni lõpus ütlesin õpilastele, et jäin nendega väga rahule. Põhjendasin oma rahulolu 

sellega, et nad nägid vaeva nii kunstitegevuse kui ka verbaalse eneseväljenduse juures ning 

oskasid oma valikuid mulle põhjendada. 

4.2.4 Arvutimängu tegelaste kujutamine joone ja silueti abil ning nende värvimine 

Õppeühiku 4 pealkiri oli „Inimese iseloomustamine“ ning eesmärk selgitada õpilastele enda 

ja teiste iseloomustamist (Lisa 4, Tabel 7). Selleks kaasasin õppeühiku tegevustesse õpilaste 

lemmik arvutimängu tegelased, et need aitaks õpilastel rekonstrueerida ja luua seoseid eluga 

väljaspool kooli (Barnes, 2015). Uurijapäevikust ilmnes, et õpilased olid õppeühiku 

ülesannetesse kaasatud. Kuigi õpilastele valmistas raskusi lemmik arvutimängu tegelaste 

iseloomustamine omadussõnadega ja nende oskuste kirjeldamine (Lisa 4, Joonis 7), siis 

ütlesid õpilased mulle tagasisides, et kõik tunni ülesanded meeldisid neile. Sealhulgas 

meeldisid õpilastele ka mõlemad kunstitegevused (Lisa 4, Joonis 6), kuigi vaatlusandmete 

põhjal valmistas vähemalt üks kunstitegevustest õpilastele keerukust – lemmiktegelase selja 

tagant visualiseerimine. Õpilased ei olnud enda sõnul neid tegelasi varem selja tagant näinud 

ning see asjaolu muutis ülesande nende jaoks raskeks. 
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Kõnetegevuses esinesid õpilastel samad probleemid, mis ka eelnevate õppeühikute 

juures: Õpilasel 1 ja Õpilasel 3 läksid jutustades segamini vastavalt kas täishäälikud või 

käände lõpud, kuid samas kõnelesid nad seekord terviklausetega. Õpilasel 2 tuli ette 

kogelust, kuid ta kasutas kõnes lihtlauseid. Õpilane 4 rääkis lihtlausetega ja vastas 

küsimustele üksikute sõnadega. Õppeühiku lõpus tunnustasin õpilasi initsiatiivi eest ja 

tänasin neid, et nad mulle oma lemmik arvutimängu tegelasi tutvustasid.  

Tuginedes uurijapäevikule ja vaatlusandmetele, selgus, et kunstitegevused pigem 

motiveerisid uuringus osalenud õpilasi end suuliselt väljendama. Vaatlusandmetest ei tulnud 

välja, kas kunstitegevused toetasid õpilaste suulist eneseväljendusoskust, sest kirjeldades 

oma lemmik arvutimängu tegelast, kasutasid õpilased üksikuid sõnu ja vähesel määral ka 

lihtlauseid. Näiteks ütles Õpilane 4: See on Minecrafti Steve. Ta kaevandab. Ja sellega 

piirdus tegelaskuju iseloomustamine. Tegelastele iseloomulike omadussõnade leidmine ja 

oskuste nimetamine oli õpilaste jaoks vaevaline, sest lähtudes vaatlusandmetest, ei saanud 

nad aru, mida tähendab kellegi iseloomustamine ja mis on oskus. 

Tunni lõpus andsin uuringus osalenud õpilastele teada, et jäin kõigi sooritustega 

rahule. Samuti ütlesin neile, et panin tähele, kuidas nad tunnis tähelepanelikult kaasa töötasid 

ning sealjuures ka kaasõpilasi kuulasid ja toetasid. 

4.2.5 Kollaaž või joonistus köögiviljast 

Õppeühiku 5 „Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“ eesmärk oli õpilastele 

selgitada taimede tähtsust inimese elus ning väärtustada tervislikku toitumist (Lisa 4, Tabel 

8). Kavandasin õppeühikusse kolm erinevat kõnetegevust: köögivilja kirjeldamise, õpetajale 

tagasiside andmise ning uue kõnetegevusena väitlemise. Valisin muu hulgas üheks 

verbaalseks tegevuseks väitluse, sest see pakub häid võimalusi oma arvamuse avaldamiseks 

ja selle põhjendamiseks (Jundas et al., 2013c). 

Uurijapäevikust selgus, et õpilastele valmistas väitlemine palju raskusi. Jäi mulje, et 

minu selgitused väitlemise kohta ei olnud nende jaoks piisavad ning osad õpilased 

tõlgendasid väitlemist vaidlemisena. Näiteks väitis Õpilane 1, et liha ei ole tervislik toit ning 

Õpilane 3 reageeris sellele vastusega: On küll! Kuid kumbki pool oma seisukohta 

põhjendada ei osanud. Selle asemel põrgatasid nad oma vastuseid edasi-tagasi, jäädes 

kumbki endale kindlaks. Õpilane 4 ei osanud väidelda, kuid oskas vastata minu suunavatele 

küsimustele Jah ja Ei vastustega. Näiteks küsimusele: Mis sa arvad, kas porgand on 

tervislik? vastas ta: Jah!; küsimusele: Mis sa arvad, kas küpsiseid on kasulik süüa iga päev? 
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vastas ta: Ei. Märkasin, et väitluse ajal esines õpilastel probleeme ka mitteverbaalse 

eneseväljendusega. Nad ei loonud vestluspartneriga pilkkontakti, vaid vaatasid rääkimise 

ajal kas aknast välja, lakke või põrandale. Lisaks sellele kadus Õpilasel 1 pidevalt tähelepanu 

ära, Õpilane 2 žestikuleeris palju ning Õpilane 4 tammus jalalt jalale. 

Enda kujundatud plakati (Lisa 4, Joonis 8) kirjeldamine oli õpilaste jaoks kergem 

ülesanne kui väitlemine. Kuid asjaolu, mille peale ma enne ei tulnud, oli see, et kõik õpilased 

kirjeldasid köögivilja nii, et lugesid teksti oma töö pealt maha ning peast oma sõnadega 

rääkida ei osanud. Tagasiside andmine tunni ülesannete kohta oli õpilaste jaoks juba tuttav 

ülesanne ja märkasin, et Õpilane 1 ja Õpilane 3 olid mulle tagasiside andes julgemad ja 

põhjendused, miks ülesanne meeldis või ei meeldinud, olid muutunud sisukamaks. Näiteks 

kui õppeühik 3 juures vastasid mõlemad õpilased minu küsimustele lihtsalt: Meeldis! või Ei 

meeldinud!, siis antud õppeühiku juures ütles Õpilane 1, et talle ei meeldinud väitlemine, 

sest ta ei saanud sellest aru ja see oli tema jaoks raske. Ka Õpilane 3 märkis, et ta ei osanud 

väidelda ja sellepärast see ülesanne talle ei meeldinud. 

Kui eelmiste õppeühikute juures tunnustasin õpilasi pigem õppeühiku lõpus ning 

andsin positiivse tagasiside kõigile korraga, siis nüüd kiitsin õpilasi individuaalselt. 

Individuaalselt õpilase märkamine aitas esile tuua õpilase kui indiviidi tugevused. Näiteks 

tunnustasin nii Õpilast 1 kui Õpilast 3 ausa tagasiside eest õpetajale; Õpilast 2 plakatil 

hoolsalt värvitud pildi eest ja Õpilast 4 pingutuse eest minu küsimustele vastata. Märkasin, 

et individuaalne tagasiside muutis õpilased rõõmsamaks. 

4.2.6 Kunstinäituse mängimine ja etteütluse joonistamine 

Õppeühiku 6 teema oli „Kunstinäitus“. Eesmärk oli õpetada õpilastele kunstiteose vaatlemist 

ning selle kaudu teoste võrdlemist ja kirjeldamist (Lisa 4, Tabel 9). Kunstiteoste asemel 

kasutasin tunnis reproduktsioone. Õppeühiku juures kasutasin ka akvaarium-metoodikat. 

Kavandasin õppeühikusse kunstiteoste vaatlemise, sest teoste vaatlus ja nendest vestlemine 

võiks olla kunstiõpetuse tunni loomulik osa (Vahter, 2014). Samuti toetab kunstiteostest 

rääkimine õpilaste suulist eneseväljendusoskust. Lisaks said õpilased tunnis teose kirjelduse 

põhjal visualiseerida. 

Arvestades uurijapäevikut ning õpilaste tagasisidet, siis erines õppeühik eelmistest 

õppeühikutest sellega, et kõik õpilased andsid mulle tunni kohta positiivset tagasisidet – 

eranditult kõik ütlesid, et tegevused meeldisid neile ja ükski ülesanne ei olnud raske. Samas 

märkasin vaatluse käigus, et ülesannete sooritamine oli õpilaste jaoks pigem raske. Kõige 
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keerulisem oli õpilaste jaoks ülesanne, kus tuli kunstiteoste üle arutleda ja neid võrrelda 

(Lisa 4, Joonis 9). Selgus, et õpilased ei saanud osadest küsimustest aru. Näiteks olid õpilaste 

jaoks keerulised küsimused: Kust maalt võivad kunstnikud pärit olla? ja Milline on sinu 

arvates olnud kunstniku idee ja kuidas ta seda edasi annab? (Vahter, 2007b). Kummalegi 

küsimusele ei osanud keegi koheselt vastata. Kui asendasin sõna maalt sõnaga riigist, oletas 

Õpilane 1, et äkki on mõni kunstnik pärit soojast kohast. Ta põhjendas, et osad kunstiteosed 

olid maalitud kirjumates toonides. Kui enamik õpilasi üritas teisele küsimusele vastata pildi 

kirjeldamisega, siis Õpilane 4 reageeris vastu küsimusega: Mis siis on? 

Samuti oli õpilaste jaoks keeruline kunstiteoste võrdlemine. Aga kuna 

kõneprobleemidega õpilaste jaoks võib suuline eneseväljendus olla raske, siis aitasin õpilasi 

suunavate küsimustega. Küsimustele vastamine oli uuringus osalenud õpilaste jaoks kergem 

kui piltide kirjeldamine. Samas vastasid nad ka küsimustele pigem üksikute sõnadega ning 

lihtlausetega. Näiteks tõi Õpilane 3 portreede juures esimese asjana välja selle, kus suunas 

modell vaatas – kas otse või kõrvale. Samuti märkas Õpilane 3 portreedel kujutatud inimeste 

emotsioone. Näiteks ütles ta Eugène Delacroix (1798–1863) teose „Naise portree“ (1823) 

kohta: See naine on väga kuri. Aga Gustav Klimt (1862–1918) teose „Naine pikkade 

juustega“ (1899) kohta: Tema on kurb. Vist isegi haige. Õpilase 3 eeskujul hakkasid ka teised 

õpilased tähele panema piltidel kujutatud inimeste tundeid, kuid näiteks tehnikat ja koloriiti 

nad ilma minu suunavate küsimuste abita ise välja tuua ei osanud. 

Õppeühiku ülejäänud kunstitegevused – „Kuum kartul“, „Sosinaetteütlus“ ja „Näita 

oma tundeid“ – edenesid õpilaste jaoks lihtsamalt. Kõige kergem oli õpilaste jaoks „Kuuma 

kartuli“ mäng, kus tuli nimetada pildile iseloomulik sõna, mida teine enam korrata ei 

tohtinud. Uurijapäevikust tulenes, et kõik õpilased oskasid loetleda üksikuid pildile tüüpilisi 

tunnuseid. Sosinaetteütluses tuli õpilasel kirjeldada kaasõpilasele kõrva sosistades 

kunstiteost, mida eelnevalt keegi peale tema ei olnud näinud. Õpilasel tuli kirjeldust kuulata 

ja selle järgi pilt visualiseerida (Lisa 4, Joonis 10). Uurijapäevikust lähtudes ning õpilastöid 

vaadeldes tegin järelduse, et õpilased said üksteise jutust aru, sest nende kujutluspiltidel oli 

edasi antud sama süžee, mis kunstiteose reproduktsioonil. Viimase õppeühiku 

kunstitegevusena said õpilased väljendada oma tundeid ikoonikaartide abil (Lisa 4, Joonis 

11). Kokkuvõtlikult öeldes said nad anda kunstiteoste kohta tagasisidet, näiteks kas töö 

meeldis või ei meeldinud, oli silmapaistev, tekitas uudishimu jne. Kuigi selle tegevuse juures 

ei pidanud õpilased end suuliselt väljendama, oli see ülesanne neile sama raske kui suuliselt 

väljendamine. Õpilased ütlesid tunni lõpu tagasisides, et kuigi õppeühiku kõik ülesanded 

meeldisid neile ja nende arvates üldse rasked ei olnud, siis tunnete väljendamine tähendas 
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nende jaoks rohkem mõtlemist. Näiteks väljendas Õpilane 3, et ta pidi rohkem mõtlema. 

Õpilane 1 ütles, et ta mõtles ikoonikaarte paigutades mitu korda ringi, sest tema tunded 

vahepeal muutusid. 

Vaatlusandmetest ilmes veel see, et kui eelmise õppeühiku juures olid õpilastel 

probleemid mitteverbaalse eneseväljendusega, siis selle õppeühiku juures ma seda ei 

täheldanud. Tunnustasin õpilasi taaskord individuaalselt. Näiteks tõin välja, et Õpilane 1 oli 

tundides väga tähelepanelik, Õpilane 2 oli kõnetegevuses palju aktiivsem kui tavaliselt, 

Õpilane 3 oskas võrrelda kunstiteoseid ja leida neis lisaks erinevustele ka sarnasusi, ning 

Õpilane 4 kirjeldas sosinaetteütluses arusaadavalt kaasõpilasele kunstiteost. 

4.2.7 Looma kujutamine ja värvimine 

Õppeühiku 7 „Loomade välisehitus“ eesmärk oli õpilastele õpetada loomade peamisi 

kehaosasid ning seostada looma välisehitus tema elupaiga ja kasvukohaga ning tuua näiteid 

loomade tähtsusest looduses (Lisa 4, Tabel 10). Õppeühikut kavandades arvestasin, et 

kunstitegevus aitaks õpilastel tunniteemaga seoseid luua ning sellest tulenevalt oli tunni 

ülesanne kujutada looma.  

Uurijapäevikust ilmnes, et loomast jutustamine oli õpilaste jaoks lihtsam ülesanne 

kui näiteks õppeühiku 4 juures köögivilja kirjeldamine. Ka õpilaste tagasisidest tuli välja, et 

neile meeldis loomast rääkida, sest eranditult kõik valisid plakatil kujutamiseks enda jaoks 

varasemalt tuttava imetaja. Ilma et seda õpilastelt palunud oleksin, seostasid õpilased plakatil 

kujutatud looma oma isikliku elu kogemustega, mis muutis nende jaoks loomast jutustamise 

kergemaks. Näiteks kujutas Õpilane 1 plakatil hobust (Lisa 4, Joonis 12), sest ta käis 

ratsutamistrennis; Õpilane 2 delfiini; Õpilane 3 pandat, ja Õpilane 4 metssiga, sest need 

loomad lihtsalt meeldisid neile. Samas tuli vaatlusandmetest välja asjaolu, et õpilaste jaoks 

osutus suuline eneseväljendus raskeks. Kuigi palusin õpilastel jutustada loomast oma 

sõnadega, lugesid nad teksti plakatilt maha. Sealjuures Õpilane 4 veeris jutu oma plakatilt 

maha. Ka minu esitatud suunavatele küsimustele vastas enamik õpilasi kas lihtlausetega või 

koguni ühe sõnaga. Õpilasel 2 esines komplikatsioone kõne sujuvusega, mis tähendas, et ta 

kogeles jutustades. Lisaks sellele ei olnud tema mõttekäigus loogikat näiteks küsimusele: 

Mis on delfiini peamised kehaosad ja milleks ta neid kasutab?, vastas ta: Ma nägin suvel 

delfiini basseinis. Samuti selgus uurijapäevikust, et õpilastel avaldusid mitteverbaalsed 

küsitavused, mis sarnanesid Õppeühikus 5 esinenud probleemidele, näiteks puudus õpilastel 
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pilkkontakt vestluspartneriga ning jutustamise ajal nad vaatasid kas aknast välja, lakke või 

põrandale. Õpilasel 1 hajus pidevalt tähelepanu ning Õpilane 4 kõndis tahvli ees edasi-tagasi. 

Tunni lõpus õpilaste käest tagasisidet küsides uurisin neilt individuaalselt, kuidas nad 

ise oma sooritust hindavad. Õpilased 1; 2 ja 4 arvasid, et neil ei läinud jutustamine hästi. 

Vastupidiselt teistele arvas Õpilane 3 oma sooritusest hästi. Õpilane 3 lisas, et talle väga 

meeldis plakatit teha ja tema jaoks oli pandast jutustamine pigem kerge. Õpilane 1 ütles, et 

talle tundusid nii plakatil hobuse joonistamine kui ka loomast rääkimine lihtsad olevat, kuid 

ta lihtsalt arvas, et tal läks halvasti. Õpilane 2 ja Õpilane 4 leidsid, et neil ei läinud hästi, sest 

nad lugesid jutu looma kohta plakatilt maha. Ütlesin õpilastele, et jutu maha lugemine tõesti 

ei ole hea, kuid natuke piiluda võib ikka ning utsitasin neid nii järgmisel korral ka tegema. 

Õpilane 1 sai minu käest tunnustada, et ta rääkis hobuse kohta ka sellist infot, mida ta oma 

plakatile ei kirjutanud, näiteks seda, et hobuse kabja puhastamine on raske töö. 

4.2.8 Igapäevase tarbeeseme kujutamine ja unistuste eseme disainimine 

Õppeühiku 8 „Koolitooli välimääraja“ eesmärk oli, et õpilased õpiks kirjeldama eset oma 

igapäevases elus ja arutleks tooli olemuse üle (Lisa 4, Tabel 11). Sarnaselt õppeühikule 4 

kombineerisin tunnis suulise keelekasutuse mänguliste tegevustega, joonistamise ja 

visualiseerimisega ning akvaarium-metoodikaga. Viimase puhul rõhusin tunnis õpilaste 

teada saamise soovile ning koostööle klassikaaslastega selleks, et ühiselt avastada koolitooli. 

Samalaadselt õppeühikuga 5 tõin sellesse tundi sisse ka väitlemise. Peale selle tuli õpilastel 

ka kirjutada.  

Uurijapäevikust selgus, et õpilaste jaoks oli koolitooli kujutamine etteantud 

orientiiride põhjal raske, kuid unistuste tooli visualiseerimine lihtne (Lisa 4, Joonis 13). 

Samuti oli õpilaste jaoks keeruline koolitoolist väidelda. Nende jaoks oli tool mõeldud 

istumise jaoks ning poolt- ja vastuargumente tooli kasutamise kohta nad välja tuua ei osanud. 

Kuigi suunasin õpilasi küsimuste abiga, siis kokkuvõttes tekitasid küsimused õpilastes 

rohkem segadust ja vastasid nendele põhiliselt kas Jah! või Ei. Pigem meeldis õpilastele 

kirjeldada oma unistuste tooli, mis neil õnnestus hästi, näiteks kui Õpilane 3 visualiseeris 

unistuste tooli külge džungli taimi, siis Õpilane 4 piirdus ülesande juures kott-tooli (Lisa 4, 

Joonis 13) joonistamisega. Kui Õpilane 4 rääkis eelnevate õppeühikute juures lihtlausetes 

ning vastas küsimustele ühe sõnaga, siis seekord ütles ta ühe terviklause: Mulle meeldib, et 

kott-tool on helesinine, sest see on mu lemmik värv. 
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Seekord tunnustasin kõiki õpilasi korraga ja individuaalseid erisusi välja ei toonud, 

sest vaatlusandmetest selgus, et õpilased olid ülesandeid sooritades võrdsel tasemel. Kõik 

olid pingutanud, et kujutada koolitooli võimalikult realistlikult, ning näinud vaeva unistuste 

tooli visualiseerimisel. 

4.2.9 Raamatu tegelaste ja sündmuse illustreerimine 

Õppeühik 9 oli pühendatud klassivälisele lugemisele (Lisa 4, Tabel 12). Õppeühiku laiem 

eesmärk oli teha õpilastele lugemiskontroll novembrikuus loetud raamatu peale. Kitsamad 

eesmärgid olid, et õpilane mõistaks loetud raamatu sisu ning annaks seda nii suuliselt kui ka 

visuaalselt edasi. Sarnaselt esimesele õppeühikule kasutasin ka siin kunstitegevust 

vahendina, mille abil õpilased rekonstrueerisid ja lõid seoseid omandatud kogemuste vahel 

(Barnes, 2015). Kuid lisaks sellele võimaldas ülesanne õpilastel luua teose põhjal 

kujutluspildi ja seda visualiseerida. Samuti pöörasin õppeühiku kunstitegevuse juures 

tähelepanu sellele, et see oleks õpilaste jaoks lahti seletatud etapiviisiliselt, sest tegemist oli 

erinevatest ülesannetest koosneva tegevusega. Selgelt järjestatud ja üheselt arusaadavad 

juhised muudavad HEV õpilaste jaoks õppeprotsessi lihtsamaks (Priilinn-Türk, 2013). 

Uurijapäevikust tuli välja, et kunstitegevuse mitmes etapis tegemine muutis soorituse 

uuringus osalenud õpilaste jaoks lihtsamaks, sest nad jõudsid ülesanded sooritada ette antud 

ajalises raamis. Tuginedes vaatlusandmetele jäi mulje, et loetud raamatu kirjeldamine oli 

õpilaste jaoks keerulisem kui raamatust ühe sündmuse jutustamine, sest näiteks kaks õpilast 

neljast ei mäletanud loetud raamatu pealkirja ega selle autorit. Küll aga oskasid kõik õpilased 

jutustada raamatus aset leidnud sündmuse põhjal. Õpilased rääkisid sellest sündmusest, mida 

nad ka visualiseerisid (Lisa 4, Joonis 14). Jutustamisel esinesid õpilastel samad 

kõneprobleemid, mis varasemalt. Õpilasel 1 ja Õpilasel 3 läksid jutustades segamini 

täishäälikud ning lisaks sellele käänas Õpilane 3 valesti sõna lõppusid, kuid suulises 

eneseväljenduses olid mõlemad ladusad ning esitasid oma jutu terviklausetega.  Õpilasel 2 

tuli ette kogelust, ning see muutus tugevaks pika ja ülipika häälikuga sõnade juures, näiteks 

ei õnnestunud tal kordagi ühekorraga öelda sõna Mammutilaps. Selle asemel hääldas ta seda 

kas pikemalt: Ma-ma-ma-mam-mm-mutilaps või lühemalt: Ma-ma-mm-mm-mutilaps. Jäi 

mulje, et kogelus häiris õpilast, mis muutis tema verbaalse väljenduse kohmakaks ja kohati 

arusaamatuks. Õpilane 4 rääkis oma jutu ära nelja lihtlausega: See on kollane autopõrnikas. 

See on hõbedane limusiin. See on tumeroheline auto. Nad on sõbrad. 
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Ka selle tunni lõpus kiitsin õpilasi korraga ning mitte ükshaaval, sest kõik järgisid 

kunstitegevuses ette antud etappe ning sooritasid tunnitöö tasavägiselt. Ütlesin õpilastele, et 

märkasin nende pühendumust ja jäin nende tööde tulemustega rahule. 

4.2.10 Paigalindude kujutamine 

Õppeühiku 10 ehk I tsükli viimane teema oli „Paigalinnud“. Selle eesmärk oli õpetada 

õpilastele koduümbruse paigalinde ning neid võrrelda (Lisa 4, Tabel 13). Sarnaselt 

õppeühikutele 1; 3; 4 ja 7, kasutasin ka selle õppeühiku juures rekonstrueerimist kui 

vahendit, mille abil õpilased saavad luua seoseid omandatud kogemuste vahel (Barnes, 

2015). Katsetasin, kas lindude kirjeldamine ja nende võrdlemine toetavad seda. 

Uurijapäevikust ja õpilaste tagasisidest selgus, et tunniülesanded pigem meeldisid 

uuringus osalenud õpilastele. Samuti arvasid nad, et ülesanded olid nende jaoks kerged. 

Õpilased põhjendasid oma arvamust sellega, et esiteks oli neil lihtne, sest ma lubasin lindude 

pildid (Lisa 4, Joonis 15) tööraamatust maha joonistada. Teiseks oli neil kerge linde 

kirjeldada, sest neile oli abiks see, et nad said eelnevalt piltide juurde kirjutada lindude 

erinevused, mis aitas neil infot kas paremini meelde jätta või vihikust maha lugeda. 

Tuginedes vaatlusandmetele täheldasin, et eelnevalt vihikusse teksti kirjutamine aitas 

õpilastel suulise kirjelduse juures paremini hakkama saada. Õpilasel 1 ei hajunud tähelepanu 

ning ta rääkis lihtlausetega; Õpilasel 2 ei esinenud kogelust ja ka tema kasutas kõnes 

lihtlauseid; Õpilasel 3 läks käändelõpp sassi ainult ühel korral, kuid jutustades kasutas ta 

terviklauseid; ning Õpilane 4 kasutas suulises kirjelduses lihtlauseid, aga mitte üksikuid 

sõnu. Kokkuvõttes läks kõigil selles õppeühikus suuline eneseväljendamine tavapärasest 

paremini. 

Tunnustasin õpilasi individuaalselt ja tõin esile nende tugevused, näiteks kiitsin 

Õpilast 1 selle eest, et ta oli vaeva näinud kunstitegevuse juures, ja tänu sellele oskas ka 

suulises kirjelduses detaile esile tuua; tunnustasin Õpilase 2 ladusat kõnetegevust; ütlesin 

Õpilasele 3, et tema tunnitöö lindudest oli põhjalik ning ta andis kogu info ka suuliselt edasi; 

mainisin Õpilasele 4, et olin rahul, et ta kasutas linde kirjeldades terviklauset ning tänu 

sellele sain tema jutust paremini aru. 

4.3 II tsükli tulemused 

Selles alapeatükis keskendun tegevusuuringu II tsükli tulemuste analüüsile. Peamine 
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küsimus, millele otsisin vastust tegevusuuringu II tsüklis, oli: Kuidas need kunstitegevused 

toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust? Vastuse leidmiseks 

viisin II tsükli käigus läbi 11 õppeühikut järjekorra numbritega 11–21. Kavandasin ka selle 

tsükli juures kunsti- ja kõne toetavaid tegevusi nii eesti keele, loodusõpetuse, 

inimeseõpetuse, matemaatika kui ka kunstiõpetuse tundidesse. Ühte õppeühikusse lisasin ka 

kehalise kasvatuse tunni. Õppeühikuid planeerides tuginesin muu hulgas ka I tsüklis tehtud 

järeldustele ning kavandasin II tsükli õppeühikutesse selliseid tegevusi, kus õpilaste 

verbaalne tegevus oli kombineeritud kunstitegevustega ning aktiivõppega (nt arutelud). 

Andmete põhjal tehtud kvalitatiivse analüüsi tulemusi esitades selgitan iga õppeühiku 

eesmärki ning tabelites 14–24 (Lisa 4) toon välja, milliseid õppeaineid selles lõimisin, ning 

mitmest ainetunnist see koosnes. Lisaks kirjeldan tabelites 14–24 (Lisa 4) kunsti- ja 

kõnetegevusi. Samuti toon välja selle, kuidas lõin õpilastele arengut soodustava 

õpikeskkonda. Annan ülevaate, mida panin tähele uuringus osalenud õpilaste suulises 

eneseväljenduses; ning millist tagasisidet andsid õpilased mulle õppeühiku kohta. Sellisel 

kujul tulemuste esitamine annab tervikpildi sellest, kuidas õppeühikut praktikas läbi viisin. 

4.3.1 Pildiline jutustus ohtlikust olukorrast talvel 

Õppeühiku 11 teema oli „Ohud talvel“ ning selle eesmärk oli anda õpilastele ülevaade 

talvistest ohtudest nii liikluses kui looduses (Lisa 4, Tabel 14). Õpilaste suulise 

eneseväljendusoskuse toetamisel tuginesin taaskord Barnesi (2015) seisukohale, et kunst 

võib olla vahend, mille abil õpilased saavad taasluua situatsioone ja luua nende abil seoseid 

oma koolivälise eluga. Kunstitegevuse käigus tuli õpilastel joonistada vihikusse situatsioon 

talvisest ohust (Lisa 4, Joonis 16) ja sellest mulle jutustada. 

Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest selgus, et sündmuse visuaalne 

rekonstrueerimine aitas õpilastel end suuliselt paremini väljendada ning luua seoseid talviste 

ohtudega. Kõik uuringus osalenud õpilased jutustasid mulle terviklausetega, millist ohtu nad 

oma kunstiteosega olid kujutanud. Jutustamise ajal tõid nad välja, mida saab teha selleks, et 

ohtlikku olukorda ei tekiks ja samuti oskasid kõik öelda, mida teha siis, kui sündmus on aset 

leidnud. Samas ilmnes vaatlusandmetest, et õpilaste suulises eneseväljenduses esinesid 

samad probleemid, mis ka I tsüklis, näiteks hajus Õpilasel 1 jutustamise ajal korduvalt 

tähelepanu. Ka unustas ta vahepeal, millest oli rääkima hakanud, ning jutu sisu meenus talle 

minu suunava abiga. Õpilasel 2 esines kogelust. Õpilane 4 vajas seekord jutustamisel tuge, 

ning vastas minu suunavatele küsimustele üksikute sõnadega või vastuküsimustega stiilis: 
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Kas sa siis ise ei tea? Õpilase 3 suuline eneseväljendus võrreldes teistega oli kõige ladusam. 

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et kõikidele, v.a Õpilasele 4, meeldisid tunni 

tegevused. Õpilane 4 ütles, et talle ei meeldinud joonistada, kuid põhjendamise asemel esitas 

mulle küsimuse: Mis sa siis ise arvad? Tunnustasin õpilasi tunnitegevuste eest ja tõin neile 

välja, et märkasin nende pingutust joonistusülesande juures, mis tulid suurepäraselt välja. 

4.3.2 Geomeetrilised kujundid arhitektuuris, looduses ja igapäevaelus 

Õppeühiku 12 teema oli „Geomeetriliste kujundite avastamine“. Õppeühiku laiem eesmärk 

oli õpetada õpilastele geomeetriliste kujundite mõisteid, kuid lisaks sellele oli eesmärk 

arendada neis ka vaatlemis- ja analüüsioskust (Lisa 4, Tabel 15). Õppeühik koosnes kokku 

neljast ainetunnist ja oli võrreldes teiste õppeühikutega kõige mahukam. Lähtusin 

õppeühikut planeerides paljudest asjaoludest, näiteks sellest, et õpilased saaksid vaadelda 

arhitektuuri kui kunsti ning tuua vestluse käigus välja sarnasused geomeetriliste kujunditega. 

Kuid põhilist rõhku panin akvaarium-metoodikale, sest soovisin suunata õpilased tegevusele 

ning iga tegevuse tulemust kasutada arutelus. Samuti sain seda metoodikat kasutades tuua 

esikohale laste initsiatiivi ja nende teada saamise soovi; panna nad koos tegutsema, 

kaasõpilasega arvestama ning teise abi vastu võtma (Kõve, 1994). Lisaks said õpilased 

õppeühiku käigus eksperimenteerida oma kehaga, ning liikuda ja luua õues enda jaoks 

mänguruumi. See oli vajalik, sest nii käeline kui ka kehaline tegevus soosivad õppetegevust 

(Priilinn-Türk, 2013). Üks õppeühiku kunstitegevus erines varasematest sellega, et õpilased 

said kunstiteose loomisel kasutada looduslikke vahendeid. 

Tuginedes uurijapäevikule ja vaatlusandmetele, siis oli suuline eneseväljendus ladus 

Õpilasel 1, Õpilasel 2 ja Õpilasel 3. Õpilane 4 rääkis õppeühiku jooksul väga vähe ja kui ta 

seda tegi, siis pigem lihtlausetes. Õpilased said ennast õppeühikus väljendada erinevate 

kunstitegevuste juures. Alustuseks kirjeldasid õpilased mere ääres liivale joonistatud linde; 

hiljem selgitasid, millist liikumist kujutasid nad geomeetrilistest kujunditest tehtud 

inimfiguuri juures (Lisa 4, Joonis 17). Õpilane 2 ja Õpilane 3 olid suulises eneseväljenduses 

ladusad, sest lisaks enda töö kirjeldamisele rääkisid nad juurde, kuidas tuleb loodust hoida. 

Õpilane 1 soovis mere ääres joonistada mitu erinevat geomeetrilistest kujunditest koosnevat 

linnu pilti ning kirjeldas iga pildi juures, kellega on tegu ja mis kujundeid ta oma töös 

kasutas. Õpilane 4 hakkas ennast suuliselt väljendama minu esitatud suunavate küsimuste 

peale. Kuigi ta vastas enamikule küsimustele lihtlausetes, siis olid osad vastused ka 

ühesõnalised. 



40 
 

Vaatlusandmetest ja õpilaste tagasisidest ilmnes, et tunni ülesanded pigem meeldisid 

õpilastele. Õpilane 1, Õpilane 2 ja Õpilane 3 olid mulle tagasiside andes põhjalikumad, ning 

selgitasid, miks neile tegevused meeldisid. Näiteks tõi Õpilane 1 välja selle, et talle meeldis 

õues õppida, sest see oli teistmoodi. Veel tõi ta välja, et talle meeldis õues jalutada ja 

klassikaaslastega juttu rääkida. Õpilane 2 ja Õpilane 3 olid ennast väljendades üsna sarnased. 

Kuigi Õpilase 2 kõnes esines kogelust, siis rõhutasid mõlemad õpilased, et tund oli huvitav. 

Nad lisasid, et tore oli mere äärde jalutada ja maju vaadata. Samuti tuli vaatlusandmetest 

välja see, et õnnestus õpilaste mitteverbaalne käitumine. Õpilased keskendusid 

tunniülesannetele ning rääkimise ajal püsis nende pilkkontakt kas minul või klassikaaslastel. 

Kiitsin õpilasi korraga ja andsin neile teada, et nad kõik said oma sooritustega väga hästi 

hakkama. 

4.3.3 Kunstinäituse mängimine ja etteütluse joonistamine 

Õppeühik 13 „Kunstinäitus“ kordas mõningal määral I tsüklis samanimelist õppeühikut. 

Selle eesmärk oli samuti õpetada õpilastele kunstiteose vaatlemist ning selle kaudu teoste 

võrdlemist ja kirjeldamist (Lisa 4, Tabel 16). Ka siin kasutasin kunstiteoste asemel 

reproduktsioone. Võrreldes õppeühikuga 6 vähendasin tunnis kunstitegevuste arvu neljalt 

kahele ja lasin õpilastel ülesannetesse rohkem süveneda. See tähendas, et õpilased said 

mõlema kunstiülesande juures rohkem ennast nii suuliselt kui ka visuaalselt väljendada. 

Esimese kunstitegevuse juures vaatlesid ja võrdlesid õpilased erinevaid 

reproduktsioone. Uurijapäevikust ilmnes, et kui eelmise tsükli samanimelise õppeühiku 

juures jäid õpilased jänni küsimuste juures: Kust maalt võivad kunstnikud pärit olla? ja 

Milline on sinu arvates olnud kunstniku idee ja kuidas ta seda edasi annab?, siis seekord 

oskasid õpilased samadele küsimustele vastata. Näiteks märkis Õpilane 3 Pablo Picasso 

(1881–1973) teost „Naine šinjooniga” (1901) vaadates, et naine pildil on üksik, sest ta on 

pärit üksikust kohast ja selles kohas ei ole tal sõpru. Õpilane 1 arvas, et naine portreel ei ole 

kindlasti pärit Eestist. Veel arvas ta, et naine on haige, sest ta nägu on õnnetu. Vastupidise 

emotsiooni tekitas õpilastes Henri Matisse’i (1869–1954) teos „Naine kübaraga” (1905). 

Näiteks Õpilane 2 tõi välja, et see naine elas väga ammu ja mitte Eestis, sest Eestis ei ole 

kunagi keegi sellise mütsi ja kleidiga olnud. Veel leidis ta, et pildil kujutatud naisel ei ole 

lapsi, sest ta on sellise näoga, et lapsed ei meeldi talle. Õpilane 1 nentis, et Matisse teos on 

tehtud  rõõmsates toonides ja et naisel pildil on palju tegemist oma kleitidega. 

Uurijapäevikust selgus ka see, et õpilaste kõnetegevus võrreldes eelmise 
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samanimelise õppeühikuga oli parem. See avaldus selles, et nad võrdlesid ja kirjeldasid 

kunstiteoseid rohkemate lausete ja teosele iseloomulike sõnadega ning oskasid välja tuua 

rohkem erinevusi ja sarnasusi kui eelmisel korral. Samuti märkasid õpilased piltide koloriiti, 

mida nad eelmine kord ei osanud ilma abita välja tuua. Samas oli nende jaoks keeruline 

arvata ära kunstiteose tehnikat. 

Kuulamisülesandes olid õpilased tähelepanelikud, sest sosinaetteütluse kirjelduse 

põhjal suutsid enam-vähem kõik edasi anda reproduktsiooni kirjelduse. Ainsana 

visualiseeris teost ühe detailiga Õpilane 4, kuid tuginedes varasematele vaatlusandmetele, 

siis ükski tema kunstitöö ei ole olnud detailirohke. Võrreldes eelmise samanimelise 

õppeühikuga tuli õpilastel sel korral kirjeldada kaasõpilasele ka kunstiteose värve (Lisa 4, 

Joonis 18). Uurijapäevikust tuli välja ka see, et kui eelmisel korral õpilased visualiseerisid 

tuginedes teise õpilase sõnadele, siis seekord küsisid õpilased kaasõpilaselt ka lisaküsimusi, 

näiteks täpsustas Õpilane 2 kaasõpilaselt, millised puud olid pildil ning selguse huvides küsis 

ta ka seda, et ega need ei olnud kuused. 

Tagasisides ütlesid õpilased, et õppeühiku ülesanded meeldisid neile. Kunstiteostest 

rääkimine oli nende jaoks lihtne, kuid osadele õpilastele valmistas veidi raskusi kaasõpilase 

kirjelduse põhjal joonistamine, näiteks ütles Õpilane 2, et talle kirjeldati puid valede 

värvidega. Ka Õpilane 4, kes tavaliselt andis tagasisidet napisõnaliselt, oli seekord jutukam, 

näiteks teatas ta, et joonistamine oli tema jaoks käkitegu ja lisas mulle otsa vaadates: Mida 

sa siis mõtlesid? 

Sarnaselt eelmisele samanimelisele õppeühikule I tsüklis, õnnestus ka seekord 

õpilaste mitteverbaalne eneseväljendus. Õpilased keskendusid tunnitegevustele ning 

rääkimise ajal püsis nende pilkkontakt minul või kaasõpilaste peal. Ütlesin õpilastele, et olin 

nende kõigiga rahul, kuid tõin erandina esile Õpilast 4 ja kiitsin teda selle eest, et ta tunnis 

kaasa mõtles ja rääkis. 

4.3.4 Eesti looma kujutamine ja värvimine 

Õppeühiku 14 pealkiri oli „Uurimus Eestis elavast loomast“. See õppeühik kordas eelmise 

tsükli õppeühikut „Loomade välisehitus”. Eesmärk oli õpilastele meenutada loomade 

peamisi kehaosasid ning seostada looma välisehitus tema elupaiga ja kasvukohaga ning tuua 

näiteid loomade tähtsusest looduses (Lisa 4, Tabel 17). Kui eelmises õppeühikus võis 

õpilane teha kunstitegevusena plakati vabalt valitud loomast, siis selles õppeühikus tuli 

õpilasel teha sama kunstitegevus Eestis elava looma põhjal. 
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Uuripäevikust ja vaatlusandmetest selgus, et samalaadselt eelmise tsükli looma-

teemaga õnnestus ka siin õpilastel suuline eneseväljendus ladusalt. Kuid veel paremaks oli 

läinud võrreldes eelmise õppeühikuga asjaolu, et õpilased rääkisid oma sõnadega ning 

lugesid teksti maha vaid vähesel määral. Kuigi õpilaste kõnes esines jätkuvalt probleeme, 

näiteks häälikute vale nimetamist või kogelust, siis õpilased väljendasid ennast 

terviklausetega. Ka Õpilane 4 kirjeldas enda plakatit mitme lihtlausega ja vastas ka minu 

küsimustele rohkem kui ühe sõnaga. Tuginedes vaatlusandmetele märkasin, et muutused 

olid toimunud ka õpilaste visuaalses väljenduses, näiteks kujutas üks õpilastest oma plakatil 

ilvest (Lisa 4, Joonis 19) ning tõi detailselt esile looma karvad, vurrud ja karvatutid kõrvadel, 

aga ka värvuse ja karvkattele iseloomuliku mustri. Detaile olid oma kunstitöösse lisanud ka 

teised õpilased. 

Vaatlusandmetest tuli välja, et õpilased oli tagasiside andes positiivselt meelestatud, 

mis tähendas, et kõigile meeldisid tunnitegevused. Samuti arvasid õpilased, et ülesanded olid 

nende jaoks lihtsad. Kui eelmise tsükli looma-teema juures arvasid õpilased, et neil läks 

jutustamine halvasti, siis seekord oli õpilaste enesehinnang kõrge ning nad leidsid, et neil 

tuli loomast rääkimine hästi välja. Näiteks arvas Õpilane 2, et kuna ta harjutas kodus palju, 

siis tal tuligi jutustamine hästi välja. Tunnustasin õpilasi nende soorituste eest sarnaselt 

õppeühikuga 12. 

4.3.5 Igapäevase tarbeeseme kujutamine ja unistuste eseme disainimine 

Õppeühiku 15 teema oli „Koolilaua välimääraja“ ning see kordas I tsükli õppeühikut 

„Koolitooli välimääraja“. Tunni eesmärk oli, et õpilased õpiks kirjeldama eset oma 

igapäevasest elust ja arutleks laua olemuse üle (Lisa 4, Tabel 18). Kui eelmise tsükli 

samateemalise õppeühiku juures tuli õpilastel väidelda, kuid vaatlusandmetest selgus, et see 

ei toetanud õpilaste verbaalset kõnetegevust, siis seekord kirjeldasid õpilased koolilauda 

õpetaja suunavate küsimuste abiga. 

Uurijapäevikust selgus, et siiski oli uuringus osalenud õpilaste jaoks koolilauast 

rääkimine keeruline. Kuigi enamik õpilasi oskas võrreldes eelmise samateemalise 

õppeühikuga tuua välja selle, mis materjalist on laud tehtud ja nimetada tegevusi, mida laua 

taga saab teha, siis laused nende kõnes oli pigem napisõnalised. Õpilane 2 kirjeldas 

koolilauda nii: Koolilaud on see, mis õpetaja ütleb, mida teha. See näeb välja nagu puust, 

metallist. Selle värv on beež ja see näeb välja nagu puidust. Metalli on ka. Sa saad nagu 

panna sinna raamatud peale ja teha seda, mida õpetaja ütleb. Sa paned need valmis, kui 
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tund hakkab. Istuda tuleb sirgelt, mitte uniselt. Veel selgus, et õpilaste jaoks oli keeruline 

joonistada kodus iseseisva tööna koolilauda. Tuginedes õpilaste tagasisidele, tuli välja, et 

nad tahtsid seda kujutada võimalikult reaalselt, kuid ei osanud, näiteks selgitas Õpilane 3, et 

tal ei olnud meeles, milline laud on. 

Uurijapäevikust tulenes, et õpilaste suuline eneseväljendus oli parem õppeühiku teise 

kunstitegevuse juures, kui tuli visualiseerida oma unistuste koolilauda. Näiteks kujutas 

Õpilane 1 oma unistuste koolilauana elusat hobust, kes laseb enda seljal kooliasju teha. 

Õpilane 2 visualiseeris oma unistuste laua jääst ning värvis selle helesiniseks ja oranžiks. 

Kuigi õpilasel esinesid kõneprobleemid, näiteks vähesel määral kogelemine ja häälikute 

sassi ajamine (jääpirukas vs jääpurikas), siis tema jutt võrreldes eelmise samateemalise 

õppeühikuga oli ladus. Õpilane 2 jutustas oma unistuste koolilauast nii: See on jääst. See on 

helesinine ja oranž. Seal on jääpurikas laua peal. Ja jäämõõk, mis muutub tule t-rexiks. See 

tähendab ühte mängu. Seda, mida tähendab t-rex, Õpilane 2 enam selgitada ei osanud.  

Samuti oli ladusa eneseväljendusega Õpilane 3, kes kujutas oma unistuste koolilaua 

looduslikust materjalist, millel kasvavad taimed (Lisa 4, Joonis 20). Ta kirjeldas, et laual 

elab sisalik ning lisaks on sellel väike veekogu, mille sees elab kala. See-eest Õpilane 4 võttis 

enda visualiseeritud koolilaua kokku ühe terviklausega: Minu unistuste koolilaud on 

mängimiseks. 

Vaatlusandmetest ilmnes, et õpilastele meeldis joonistada unistuste koolilauda, kuid 

ei meeldinud kujutada igapäevast koolilauda. Samuti tõid nad välja, et unistuste koolilauast 

rääkimine oli nende jaoks lihtne ning seetõttu see tegevus neile ka meeldis, kuid tavalisest 

koolilauast jutustada oli raske, mistõttu see ülesanne mitte kellelegi ei meeldinud. Kiitsin 

õpilasi individuaalselt. Tõin esile nende tugevused suulises eneseväljenduses ja laususin, et 

mulle väga meeldis, kuidas nad oma harrastusi kunstitööga siduda oskasid. 

4.3.6 Okasmetsa kujutamine joone ja silueti abil 

Õppeühiku 16 pealkiri oli „Okasmetsade elukooslus“ ja selle eesmärk oli õpetada õpilastele 

okaspuude välisehitust (Lisa 4, Tabel 19). Sarnaselt varem läbi viidud õppeühikutele 

„Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“, „Loomade välisehitus“ ja „Uurimus Eestis 

elavast loomast“, tuli ka siin õpilastel eelnevalt kodutööna kujundada plakat. Kui õppeühiku 

„Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“ juures ei osanud õpilased end verbaalselt 

väljendada ja lugesid kogu teksti plakatilt maha, ning looma-teemaliste õppeühikute juures 

jutustasid nad vahelduva eduga peast ja vahepeal otsisid ka plakati tekstist tuge, siis 
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okasmetsade elukooslust selgitades kasutas enamik õpilasi oma sõnu. 

Vaatlusandmetest tuli välja, et enamik õpilasi pingutas kodutööd tehes nii palju, et 

õppis jutu plakatile kujutatud okasmetsa liigist pähe. Sh nimetas õpilane, millisest 

metsaliigist ta plakati joonistas, millised taimed ja seened seal kasvavad, ning millised linnud 

ja loomad elavad. Siiski vajasid õpilased abi nende jaoks mõne keerulisema nime välja 

ütlemisel. Näiteks luges Õpilane 4 oma töö pealt maha väljendid: kuusekooreürask, 

puidusikk, käbilind, pöialpoiss, karvasjalgkakk, jänesekapsas, laanelill, leseleht, 

kuuseriisikas ja kivipuravik (Lisa 4, Joonis 21). Õpilased kasutasid jutustades terviklauseid 

ning muu seas rääkisid juurde ka seikasid isiklikust elust. Näiteks teatas Õpilane 2, et tema 

on oravat näinud ja et orav on kiire. Õpilane 3 täiendas, et oraval on väga kohev saba. 

Tuginedes vaatlusandmetele jäid õpilased tunniga rahule. Õpilased ütlesid, et neile 

meeldis plakatit teha. Minu küsimusele, kas juttu metsast oli raske pähe õppida, vastas 

enamik õpilasi, et ei olnud. Õpilane 4 reageeris küsimusele vastu küsimusega: Mis sa ise 

arvad? Tänasin kõiki õpilasi nende tehtud tööde eest ja ütlesin, et olen nendega väga rahul, 

sest kõik tegid suurepärased plakatid ja olid ka suulisel eneseväljendamisel väga tublid. 

4.3.7 Pesemisõpetuse illustreerimine 

Õppeühiku 17 teema oli „Pesemisõpetus“ ning selle eesmärk oli, et õpilane seostaks õpiku 

teksti isikliku elu kogemusega ja jutustaks sellest kasutades kõnes terviklauseid (Lisa 4, 

Tabel 20). Isikliku elu kogemuse väljendamiseks palusin õpilastel kasutada jälle oma 

lemmik arvutimängu tegelasi. Enne kunstitegevust tuli õpilastel häälega lugeda emakeele 

õpikust Tiia Toometi lugu „Väikeste poiste pesemisõpetus“. Kuigi õpilased ei olnud seda 

teksti varem lugenud, siis oli nende lugemisoskus võrreldes sügisega oluliselt parem, näiteks 

ei veerinud Õpilane 2 ja Õpilane 3 enam kordagi sõnu. Õpilase 2 hääl oli lugemise ajal 

ühtlane, ning kadunud oli prosoodia. Õpilane 1 luges aeglaselt, kuid ei veerinud enam sõnu. 

Õpilane 4 veeris lugedes sõnu, kuid ei veerinud enam tähti. Loetud teksti järgi tuli õpilastel 

kirjutada vihikusse õpetus sellest, kuidas nende lemmik arvutimängu tegelased ennast 

pesevad. Seejärel tuli õpetuse juurde joonistada illustreeriv pilt (Lisa 4, Joonis 22). Tegevust 

pildil tuli tutvustada mulle ja kaasõpilastele ning selle juures ei tohtinud õpilane enam 

kasutada vihiku ega õpiku abi.  

Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest selgus, et õpilaste jaoks oli raske suuline 

eneseväljendus. Pildi põhjal kirjeldamine õnnestus paremini Õpilasel 1 ja Õpilasel 3, kes 

tõid lihtlauseid kasutades välja järjekorra, mida pesemisprotsessis teha. Näiteks jutustas 
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Õpilane 3: Minu lemmik tegelane on Claire Dearing. Ta läheb vanni. Ta paneb vee jooksma. 

Ta võtab seebi. Tal voolab seepi vanni. Ta peseb ennast. Ta peseb seebi maha. Ta kuivatab 

ennast rätikuga.  Õpilane 2 väljendas ennast arusaamatult, sest kohati läksid sõnad tema 

lause ülesehituses nii segamini, et lause tähendusest ei olnud võimalik aru saada. Kui palusin 

õpilasel end korrata, siis jäi mulje, et see segas teda ning jutt läks veel segasemaks. Õpilane 

4 väljendas end lihtlausetega, kuid teda tuli suunata küsimuste abiga. Samuti esinesid tema 

jutus loogikavead, näiteks ütles ta: Minecrafti Steve peseb ennast vee peal. Kui parandasin 

õpilast, siis jäi ta endale kindlaks ja kordas: Steve peseb ennast vee peal. Õpilane 4 lisas: 

Steve peseb ennast seebiga, svammiga ja harjaga. Küsimusele: Mida ta neist esimesena 

kasutab? Vastas ta: Vett. 

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et tunni ülesanded ei meeldinud õpilastele, sest need 

olid enamiku jaoks rasked. Õpilane 1 ütles, et talle meeldis joonistada. Ta lisas, et see oli 

keeruline ka, sest tal läks lapse pesemise järjekord sassi. Ütlesin õpilastele, et märkasin, et 

tunni ülesanded olid nende jaoks peadmurdvad, kuid nad nägid vaeva ja said kõigega 

hakkama. 

4.3.8 Toiduahela joonistamine 

Õppeühiku 18 teema „Taimed ja loomad põllul“ kordas mõningal määral I tsükli õppeühikut 

„Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“. Tunni eesmärk oli õpilastele selgitada 

taimede tähtsust inimese elus, kuid lisaks sellele anda õpilastele edasi teadmist, mida taimed 

vajavad kasvamiseks ja arenemiseks (Lisa 4, Tabel 21). Kui õppeühikus „Taimede ja nende 

viljade tähtsus inimese elus“ õppisid õpilased väärtustama tervislikku toitumist, siis 

õppeühikus „Taimed ja loomad põllul“ õppisid nad selgeks toiduahela mõiste. 

Uurijapäevikust selgus, et toiduahelast pildi joonistamine (Lisa 4, Joonis 23) ja selle 

põhjal kirjeldamine oli õpilaste jaoks pigem lihtne, sest õpilased said rääkida lihtlausetega. 

Näiteks oli Õpilase 3 jutt järgmine: Joonistasin hundi, sest hunt sööb lambaid. Lammas sööb 

muru. Muru joob vett. Kuigi palusin igal õpilasel ise välja mõelda toiduahela, siis vaatamata 

sellele tegid kõik õpilased ühesuguse toiduahela, ning seetõttu oli ka nende jutt ühesugune. 

Palusin igal õpilasel tuua näiteid, milliseid toiduahelaid veel on olemas. See osutus õpilaste 

jaoks keeruliseks. Õpilane 3 arvas, et rebane sööb oravaid ja oravad käbisid. Kuid rohkem 

neil ideid toiduahela osas ei olnud. 

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et tunni ülesanded sobisid neile hästi, sest kõigile 

meeldisid tunnitegevused. Õpilane 3 põhjendas, et talle meeldis tund, sest näitasin tunni 
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alguses videot. Õpilane 4 arvas, et joonistamine on alati tema lemmik tegevus. Veel ütlesid 

õpilased, et tunnis sooritatud ülesanded ei olnud nende jaoks rasked. 

Ka selles õppeühikus tunnustasin õpilasi korraga, kuid tõin välja, et kuigi nad kõik 

tegid ühesuguse pildi toiduahelast, siis nende joonistused olid eriilmelised. Selgitasin 

õpilastele, et see tähendab, et igaüks neist joonistab omamoodi hästi. 

4.3.9 Kodukoha loodus- ja tehiskeskkonna kujutamine 

Õppeühik 19 „Naabrid ja naabruskond“ eesmärk oli, et õpilased õpiksid mõistma suhteid 

oma naabritega (Lisa 4, Tabel 22). Sarnaselt õppeühikule „Okasmetsade elukooslus“ tuli ka 

selles ühikus teha õpilastel eelnevalt kodutööna kunstitöö ning harjutada selle põhjal 

suuliselt rääkima ja küsimustele vastama. Kuigi õpilased joonistasid kaardi oma 

naabruskonnast (Lisa 4, Joonis 24), pidid nad lisaks sellele rääkima ka suhetest oma 

naabritega. Muu seas tuli õpilastel välja tuua, kuidas tuleb naabritega läbi saada ja vastata 

seejuures küsimusele: Miks? 

Tuginedes uurijapäevikule ja vaatlusandmetele, siis tänu eelnevalt kodus 

harjutamisele oli õpilaste suuline eneseväljendus ladus. Põhiliselt rääkisid õpilased 

terviklausetega, kuid võrreldes I tsükliga ja II tsükli esimese poolega oli õpilaste jutt pikem 

ja sisaldas rohkem seoseid. Näiteks jutustas Õpilane 3: Minu kodu asub metsa lähedal ja 

mere lähedal. Kodu lähedal on park. Meil on batuut ja kiik ja bassein ja lilled on siin. Siin 

on õunapuud. Siin on nagu kuusepuu, aga pole päris kuusk. See on nagu madal ja läheb 

laiali. Siin elab tädi O. ja siin on onu B. Me teeme naabritega koostööd. Me laseme teistel 

naabritel viia oma lehed meie aeda, sest meil on kohad, kus teha lõket. Siin on lõke ja 

kuusepuurida. Siin on tädi L. Tema toob ka lehed meile. Aga siin on meri ja siin on saar, mis 

läheb tormiga väiksemaks. Siin on vana maja ja siin on otsetee poodi. Aga kui meie läheme 

reisile, siis tädi L. hoolib meie kassist. Aga tädi L. enam ei ela. Aga siis aitab meid onu B, 

kes paneb meie eest kasvuhoone kinni. 

Õpilane 1 ja Õpilane 4 vajasid rohkem tuge, kuid suunavate küsimuste abil 

kirjeldasid nad oma kaarti ja suhteid naabritega varasemast põhjalikumalt. 

Õpilane 1 rääkis oma jutu nii: Siin on mets. Seal olen näinud põtra ja metskitse. Mul 

on ka batuut. Ja tiik. Aga sinna võib kinni jääda, sest seal sees on muda. Saun on ka. Bassein 

on meil ka. Lõke on ka. Meri on kodu lähedal. Selles majas elab väike koer. Aga seal elab 

kiisu, aga tema elab toas. Kui sa ei saa naabritega väga hästi läbi, siis sa vaidled nendega. 

Siis ei ole nendega hea. Vaielda ei tohi, sest muidu nad hakkavad kaklema. 
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Õpilane 4 jutustas oma naabruskonnast nii: Minu kodu asub (Õpilane 4 nimetas oma 

koduse aadressi). Kodu lähedal asub heinamaa, staadion, lasteaed, kool, naabrite maja, 

tuletorn, eramajad ja mets. Mul on palju naabreid. Tunnen näiteks oma taganaabrit. 

Naabrid peavad läbi saama viisakalt, sest naabritega ei tohi vaielda. Aga see on keeruline 

osa, miks ei tohi vaielda. Arvan, sest nad ei ole siis sinu sõbrad. Olen naabreid aidanud, aga 

ma ei oska öelda, kuidas. 

Õpilaste tagasisidest tuli välja, et neile meeldis oma naabruskonnast kaardi 

joonistamine. Samuti olid õpilased ühel meelel, et naabruskonnast ja suhetest naabritega 

rääkimine oli nende jaoks lihtne. Õpilane 3 põhjendas oma arvamust sellega, et kui rääkida 

oma elust, siis see ongi lihtne. Kuna uuringus osalenud õpilased olid ühtemoodi vaeva 

näinud ja nende suuline eneseväljendus oli ladus, siis tõin selle neile ka välja. 

4.3.10 Pildiline jutustus koogi küpsetamisest 

Õppeühiku 20 teema oli „Koogitegu“ ning sarnaselt õppeühikule 17 oli ka selle ühiku 

eesmärk, et õpilane seostaks õpiku teksti isikliku elu kogemusega ja jutustaks sellest 

kasutades kõnes terviklauseid (Lisa 4, Tabel 23). Kuigi kunstiülesanne tuli õpilastel teha 

iseseisva tööna kodus, siis sellele eelnes eesti keele tunnis õpikust häälega lugemine. 

Õpilased lugesid Jaan Rannapi lugu „Karupoja koogitegu“ ja seejärel täitsid töövihiku 

harjutust.  

Uurijapäevikust ilmnes, et õpilaste lugemisoskus oli enam-vähem sama, mis ka 

õppeühiku 17 juures: Õpilane 1 luges aeglaselt, kuid ei veerinud sõnu; Õpilase 2 hääl oli 

lugemise ajal ühtlane, ning prosoodiat ei esinenud; Õpilane 3 luges ladusalt, kuid moonutas 

r-tähte; Õpilane 4 veeris lugedes sõnu, kuid mitte enam tähti. Võrreldes I tsükliga oli veidi 

paremaks läinud õpilaste funktsionaalse lugemise oskus. See tähendas, et nad mõistsid 

osaliselt loetud teksti sisu. Selleks, et kogu teksti mõte oleks õpilastele arusaadav, lugesid 

nad teksti mitu korda. 

Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest tuli välja, et õpilaste suuline 

eneseväljendusoskus oli oma kunstitööd tutvustades pigem ladus. Ka selle õppeühiku 

kunstitegevuse juures said õpilased kasutada oma lemmik arvutimängu tegelast, keda nad 

kujutasid kooki küpsetamas (Lisa 4, Joonis 25). Õpilane 1 kirjeldas oma tööd nii: Ma päriselt 

ei tea, mis selle mängu nimi on, aga ma kutsun seda surferiks. Ma tean, et jõulud olid ära, 

aga ta tegi piparkooke. Ta teeb kõigepealt tainast. Siis võtab need kujud. Seda, mis taigna 

sisse läheb, ei ole kirjas. Õpetaja vaata, ta tegi piparkooke ja tema teeb kaunistusi. Siis nad 
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joovad seda jooki, sest nad peavad jooksma politseiniku eest. Nad jooksevad, sest nad teevad 

spreiga joonistusi. Nad teevad pannkooki ka. Aga siin ta teeb muna katki, võtab jahu, piima, 

suhkurt ka. Soola ka. Taigna kallas pannile ja siis keeras koogi teist pidi. Köögi seinal on 

kalender ka. 

Õpilase 2 oli jutt oli veidi ebaloogiline ning samuti ajas ta segamini häälikuid või 

jättis neid vahele (ahu vs. jahu), kuid suulises eneseväljenduses oli ta ladus. Näiteks kirjeldas 

ta tegevust oma kunstitööl nii: Minu lemmik tegelane on Freddy Frostbear ja Freddy 

Frostbear on siin pildil. Ta küpsetab pannkooki. Kolm muna, pool suhkrut, pool piima. Seal 

on veel üks asi, mis sisse läks. Ta võis panna moosi peale. Jahu pani ka. Tegi ühe endale, 

teise sõbrale. Pärast läksid õue lumesõda mängima. Kaasõpilase märkuse peale, et õues ei 

ole enam lund, jäi Õpilasel 2 jutt pooleli. 

Veel selgus uurijapäevikust ja vaatlusandmetest, et kuna aitasin Õpilast 1 ja Õpilast 

2 suunavate küsimustega, siis küsis ka Õpilane 3 minu käest alustuseks: Kas sa küsid mult 

ka, et mis kooki ta teeb? Vastasin: Jah, mis kooki ta teeb? Õpilane 3: Munakooki. Aga 

banaanitükke paneb ka sisse. Kolm muna, piima, suhkurt. Jahu. Sellest tuleb tainas. Selle 

paneb ahju. Kui see on küpsenud, siis võtab välja. Paneb peale banaanitükke ja natuke 

hapukoort ka. Seda kooki jagab ta ühe mehega, kes on armunud sellesse naise. Kas te tema 

nime tahate teada? Tema nimi on Owen ja ta treenib lihasööja dinosauruseid. Need on väga 

ohtlikud, sest nad on koos. Nad on väga targad. Nad on kavalad ja ei ründa sind tagant, 

vaid kuulevad su häält. Nad on päris ilusad. Ja kurjad on ka. Ilusat rohelist värvi on. Üks 

on oranži värvi ka. Aga üks on Oweni lemmik. Owen pani talle nimeks Sinine. See on värvi 

järgi. 

Õpilaste tagasisidest selgus, et tunni ülesannetest meeldis neile kõige rohkem 

kunstitegevus. Õpilane 3 märkis, et talle meeldis ka jutustada. Ta põhjendas, et rääkimine 

oli lihtne, sest mina küsisin küsimusi ja tema vastas. Seekord tunnustasin õpilasi 

individuaalselt pärast igat sooritust. Tõin esile puudused nende suulises eneseväljenduses ja 

ütlesin, mis oli muutunud paremaks. Samuti tõin esile nende tugevused kunstitegevuse 

juures. Näiteks märkasin, et Õpilane 1 oli oma töös välja toonud perspektiivi ning üritas 

inimesi ruumis kujutada enam-vähem õigete proportsioonidega (Lisa 4, Joonis 25). 

4.3.11 Aastaaja kujutamine 

Õppeühik 21 „Kevadine loodus ja ilm“ eesmärk oli sarnaselt õppeühikutele 6 ja 13 õpetada 

õpilastele vaatlemist (Lisa 4, Tabel 24). Antud õppeühikus tuli õpilastel märgata kevadel 
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looduses toimuvaid muutusi ja neid õpetajale kirjeldada. 

Uurijapäevikust selgus, et samalaadselt eelmistele õppeühikutele oli uuringus 

osalenud õpilaste kõnetegevus ladus. Õpilastel tuli kirjeldada oma kunstiteost kevadisest 

sündmusest või situatsioonist looduses (Lisa 4, Joonis 26). Näiteks kirjeldas Õpilane 1 oma 

tööd nii: Siin on taevas. Siis ma joonistasin siia lumikellukesi. Puude küljes on pungad. See 

siin on lilleke. Tal on pea praegu peidus, aga tal tuleb siit varsti pea välja. Ma tegin pildile 

lennuki. Ja ma vaatan lennuki aknast välja. Aga lennuki mootorisse ei tohi minna, siis saab 

surma. Üks asi veel. Siin on veel natuke lund, sellepärast et see on veel sulamata. 

Õpilane 2 ja Õpilane 3 jutustasid oma tööst sarnaselt eelmise õppeühikuga. Aitasin 

neid suunavate küsimustega, millele nemad vastasid terviklausega. Õpilane 4 puudus 

tunnist. Kuigi õpilaste verbaalses eneseväljenduses esines vigu, oli nende jutt ladusam ja 

mahukam võrreldes I tsükliga ja II tsükli esimese poolega. Vaatlusandmetest ilmnes ka see, 

et õpilased moodustasid tagasisidet andes pikemaid ja sisukamaid lauseid ning üritasid muu 

hulgas ka oma vastust põhjendada. Näiteks arvas Õpilane 1, et ma olen hea, sest ma luban 

joonistada. Ta lisas, et ta saab joonistada ka ilusaid asju piltide peale. 

Lähtudes vaatlusandmetest andsin uuringus osalenud õpilastele individuaalset 

tagasisidet rõhudes rohkem nende tugevustele suulises eneseväljenduses ja kunstitegevuses, 

aga tõin välja ka nende puudused kõnetegevuses. Puudusi nimetasin selleks, et õpilane teaks, 

mida ta valesti ütleb, et ta oskaks ennast järgmine kord paremini väljendada. 

Veel selgus vaatlusandmetest, et kui I tsüklis esines kõigil neljal uuringus osalenud 

õpilasel probleeme mitteverbaalse eneseväljendusega, siis II tsükli lõpuülesannete juures, sh 

ka antud õppeühiku juures, oli neid probleeme vähem. Õpilaste pilkkontakt püsis kauem 

vestluspartneril, vähemaks jäi ebatavalist miimikat, ning tähelepanu püsis tunniülesande 

juures kauem. 

Uurijapäevikust ja vaatlusandmetest tulid välja ka muutused, mis ilmnesid uuringus 

osalenud õpilaste kunstitöödes. Näiteks muutusid II tsüklis Õpilase 1 joonistused 

realistlikumaks: töödele lisandus perspektiiv ja rohkem detaile. Õpilane 2 muutus 

kunstiülesandeid sooritades lohakamaks, mis hakkas silma värvimisel. Kui I tsükli esimeses 

pooles kujutas ta oma töödes kõike detailselt ja hoolsalt, siis II tsüklis värvis töid kiirustades 

ja hooletult. Õpilase 3 kunstitööd muutusid II tsüklis samuti realistlikumaks: ta lisas 

joonistustele rohkem detaile ja koloriiti. Figuurid tema töödes muutusid ruumilisemaks ning 

proportsioonid sarnanesid reaalse eluga. Õpilase 4 tööd eriti ei muutunud. Tema joonistustes 

oli vähe detaile ning inimesed kujutatud kriipsujukudena. Figuurid olid ühevärvilised ja 

tugevalt üle joone värvitud.  
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ARUTELU JA KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärk oli teada saada ja kirjeldada praktilisi õppemeetodeid, millega õpetajad 

saavad toetada kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust kasutades 

seejuures kunstitegevusi. Uuritav teema pakkus mulle huvi, sest töötan eriklassi õpetajana, 

ning õpetades erinevaid aineid saan HEV õpilaste arengut toetada eriilmeliste tegevustega, 

sh ka kunstitegevustega. HEV, sh ka verbaalsete probleemidega õpilaste kasvav arv Eesti 

üldhariduskoolides ja kunstitegevuste positiivne mõju lapse arengule toob esile olukorra, kus 

I kooliastme õpetajatele oleks vaja täiendavaid praktilisi õppemeetodeid toetamaks õpilaste 

suulist eneseväljendusoskust. Magistritöö teoreetilises osas selgitan, miks on 

kõneprobleemidega õpilaste puhul vajalik suulise eneseväljenduseoskuse arendamine ning 

toon välja võimalused seda toetamiseks kunstitegevuste kaudu. Uuringu käigus leidsin 

vastused küsimustele: 

 Millised kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust? 

 Kuidas need kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust? 

Võin öelda, et tegevusuuringu käigus läbi viidud praktilised tegevused – kunsti- ja 

kõnetegevused – ning nende tulemuste analüüs olid eesmärki toetavad ja saavutasin 

püstitatud eesmärgi. 

Toetudes isiklikele õpetajakogemustele, arusaamadele ja tõlgendustele, tegin 

kindlaks kõneprobleemidega õpilaste kõnearengut soodustavad kunstitegevused. Selleks 

viisin läbi tegevusuuringu, mis koosnes kahest tsüklist. Tegevusuuringu I tsüklis 

keskendusin sellele, et leida vastus, millised kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega 

õpilaste suulist eneseväljendusoskust. Uuringu II tsüklis selgitasin, kuidas need 

kunstitegevused toetavad kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust. 

Empiirilise uuringu käigus kombineerisin töö teoreetilises osas välja toodud autorite 

käsitlused kõnearengu soodustamiseks kunstitegevustega ning sidusin need 2. klassi 

õppekavaga. Selleks kavandasin 21 eriilmelist õppeühikut (Lisa 3–4), kus lõimisin omavahel 

erinevaid ainetunde. Viisin nendes õppeühikutes läbi 30 eriilmelist kunstitegevust (Lisa 3–

4). Tulemused kinnitasid eelnevalt käsitletud autorite seisukohti. Tuginedes enda kui õpetaja 

kogemusele, võin tulemustest järelduvalt öelda, et tegevusuuringus kasutatud 2. klassi 

kunstiaine ainesisu toetas uuringus osalenud õpilaste suulist eneseväljendusoskust (Joonis 

2). 
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Joonis 2. Tegevusuuringus osalenud õpilastega teostatud kunsti- ja kõnetegevused (autori 

joonis, aluseks Vahter, 2007b; Põhikooli riiklik õppekava, 2011, Lisa 6; üks Eesti 

üldhariduskool, 2021) 
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Küll aga saan täpsustada kombineeritud kunsti- ja kõnetegevusi, mis olid abiks 

kõneprobleemidega õpilaste suulisele eneseväljendusoskusele (samas): 

 Põhiliselt toetasid õpilaste suulist eneseväljendusoskust sellised kunstitegevused, 

kus õpilased kasutasid kunstitegevust kui vahendit, mille abil nad 

rekonstrueerisid varasemaid kogemusi. Need kunstitegevused aitasid õpilastel 

luua seoseid uue infoga, ning nad said kirjeldada neid teadmisi kujundite ja 

sümbolite abil (Fisher, 2005; Klein & Stuart, 2013; Barnes, 2015). I tsüklis olid 

selleks kunstitegevused „Kell“, „Klassireeglid“, „Loom“, „Novembrikuu 

klassiväline lugemine“ ja „Paigalinnud“; II tsüklis „Vaata ja märka“ (kahes 

erinevas õppeühikus), „Linnud liival“, „Geomeetriline figuur“, 

„Sosinaetteütlus“, „Eesti loom“, „Unistuste koolilaud“,  „Okasmets“, 

„Pesemisõpetus“, „Toiduahel“, „Kaart naabruskonnast“, „Koogitegu“ ja 

„Kevad“. Õpilaste verbaalset eneseväljendust aitas arendada oma tööde 

kirjeldamine, õpetaja küsimustele suuliselt vastamine ja arutelu tunniteema üle. 

Näiteks said õpilased verbaalse tegevuse ajal korrigeerida valesti nimetatud 

häälikuid, õppida uusi sõnu ning harjutada terviklausetega rääkimist. 

 Lisaks toetasid õpilaste suulist eneseväljendusoskust kunstiülesanded, kus nad 

said teadlikult rakendada oma loomulikku kujutlusvõimet ehk seda 

visualiseerida. Need ülesanded põhinevad ideel, et igale olukorrale eelneb alati 

kujutluspilt (Gawain, 1994). Samuti aitas visualiseerimine õpilastel luua seoseid 

tekstiga ning õpitut paremini meelde jätta (Klein & Stuart, 2013). Ülesanded, kus 

õpilased said visualiseerida ning mis toetasid sellega nende kõnearengut, olid I 

tsüklis „Häälikumäng“, „Sosinaetteütlus“, „Unistuste koolitool“ ja 

„Novembrikuu klassiväline lugemine“; II tsüklis „Oht talvel“, „Sosinaetteütlus“, 

„Unistuse koolilaud“, „Pesemisõpetus“, „Kaart naabruskonnast“, „Koogitegu“ ja 

„Kevad“. Ka siin arenes õpilaste kõne peamiselt oma töö kirjeldamise ja 

küsimustele vastamise toel, kuid lisaks said õpilased terviklausete abil muuta 

elavaks oma kujutluspildi, mis muutis nende sõnavara mitmekesisemaks ja jutu 

huvitavamaks. 

 Kunstiteoste, aga ka looduse ja ilmastikuolude vaatlemine (ning sellele järgnenud 

kunstitegevus), nende kirjeldamine ja nende üle arutlemine toetas 

kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust. Viisin vaatlust läbi I 

tsükli ülesannete „Vaata ja märka“ ja „Kuum kartul“ juures; ning II tsükli 
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ülesannete „Vaata ja märka“ (kahes erinevas õppeühikus) ja „Kevad“ juures. 

Lisaks kirjeldamisele ja arutelule toetas siin õpilaste kõneoskust ka suunavatele 

küsimustele täislausega vastamine, sest õpilased said nii väljendada oma 

tervikmõtteid. 

 Veel toetas õpilaste verbaalset eneseväljendusoskust häälega lugemine, sest see 

on aluseks suulisele keelearengule, aga ka kirjutamisele (Lerkkanen, 2007; 

Jundas et al., 2013c). Samas eelnes häälega lugemine kunstitegevustele, mis 

tähendab, et häälega lugemisel, kunstitegevusel ja suulise eneseväljenduse 

toetamisel otsene seos puudub, küll aga on nende vahel olemas kaudne seos. 

Uuringus osalenud õpilased said häälega lugeda I tsükli õppeühikutes „Häälikud“ 

ja „Viisakas ja sõbralik käitumine“ ning II tsükli õppeühikutes „Pesemisõpetus“ 

ja „Koogitegu“. Ka siin said õpilased pärast kunstitegevust esitleda oma 

loomingulist tööd ning rääkida terviklausetega, mida nad sellel kujutasid. 

Õpilased said oma tööst rääkides kasutada ka õpikust loetud väljendeid, mis 

rikastasid nende sõnavara. 

Niisiis aitasid kunstitegevused uuringus osalenud õpilastel paremini jutustada ja 

kirjeldada. Kuigi jutustamiseks on palju erinevaid võimalusi (Jundas et al., 2013c), siis 

kunstitegevuste „Novembrikuu klassiväline lugemine“, „Oht talvel“, „Pesemisõpetus“, 

„Kaart naabruskonnast“, „Koogitegu“ ja „Kevad“ juures rääkisid õpilased toetudes põhiliselt 

oma kogemustele. Kirjeldada said uuringus osalenud õpilased enamiku kunstitegevuste 

juures. Samuti toetas uuringus osalenud õpilaste suulist eneseväljendusoskust kõikide 

kunstitegevuste juures täislausetega küsimustele vastamine. Täislausetega saavad õpilased 

välja öelda oma tervikmõtte, mis on tähtis eneseväljenduse seisukohast (Jundas et al., 2013). 

Ka arutelu oli abiks uuringus osalenud õpilaste kõnetegevusele. Sel viisil saab arendada 

nende mõtlemise ja suhtlemise oskust ning mõjutada hoiakuid, arusaamu ja 

väärtushinnanguid (Jundas et al., 2013c; Säre, 2021). Arutelu käigus esitatud küsimused 

reaalsete situatsioonide kohta suunavad õpilasi mõtlema, arvamust väljendama ja järelduseni 

jõudma (samas). Arutleda said uuringus osalenud õpilased õppeühikutes „Häälikud“, 

„Viisakas ja sõbralik käitumine“, „Inimese iseloomustamine“, „Kunstinäitus“ (kahes 

erinevas tsüklis), „Koolitooli välimääraja“, „Ohud talvel“, „Geomeetriliste kujundite 

avastamine“, „Taimed ja loomad põllul“ ja „Kevadine loodus ja ilm“ tunnitegevuste juures. 

Lähtuvalt uurimistulemustest ja neist tuletatud järeldustest ilmnesid ka mõned 

sellised tegevused, mis toetasid uuringus osalenud õpilaste suulist eneseväljendusoskust kas 

osaliselt või ei toetanud üldse. Näiteks aitasid õpilaste verbaalset kõnetegevust osaliselt need 
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tegevused, mis olid seotud mänguliste elementidega. See tähendab, et mõned mängulised 

õpitegevused olid õpilastele abiks suulise kõne juures, aga teised mitte. Õpilasi toetasid 

kõnearengus paremini need tegevused, kus mängulised elemendid olid kombineeritud 

visualiseerimisega (Padrik & Hallap, 2008; Uibu & Voltein, 2010) ning õpetajana 

julgustasin neid rohkem oma sõnu kasutama, sest see toetas õpilase isikupära, tegutsemise 

tahet ja fantaasiat (Lerkkanen, 2007; Uibu & Voltein, 2010). Näiteks kunstitegevused 

„Kell“, „Häälikumäng“, „Vaata ja märka“ (mõlemas tsüklis), „Kuum kartul“, 

„Sosinaetteütlus“ (mõlemas tsüklis), „Näita oma tundeid“, „Linnud liival“, „Pesemisõpetus“ 

ja „Koogitegu“ sisaldasid mängulisi elemente ning olid toeks uuringus osalenud õpilaste 

suulisele eneseväljendusoskusele. 

Kuigi kõnelemise toetamiseks sobib jutustamise kombineerimine mänguliste 

elementidega (Uibu & Voltein, 2010), siis mängul on sisemine motivatsioon, mis kannustab 

lapse üleüldist arengut (Tuuling, 2009). Ka kunstitegevused „Lemmik arvutimängu 

tegelane“, „Selg“ ja „Koolitooli välimääraja“ motiveerisid õpilasi küll õppeprotsessis kaasa 

tegema, kuid ei toetanud otseselt õpilaste suulist eneseväljendusoskust.  

Samuti ei aidanud uuringus osalenud õpilaste kõnearengut need kunstitegevused, 

mille vältel tuli õpilastel väidelda. Kuigi väitlus võimaldab õpilastel avaldada oma arvamust 

ja seda põhjendada (Jundas et al., 2013c), siis minu arvates osutus väitlemine uuringus 

osalenud kõneprobleemidega õpilaste jaoks keeruliseks. Õpilased pidid väitlema 

õppeühikutes „Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“ ning „Koolitooli 

välimääraja“. 

Kokkuvõttes saan uurimistulemuste ja neist tuletatud järelduste põhjal väita, et 

uuringus osalenud kõneprobleemidega õpilaste suuline eneseväljendusoskus muutus 

uuringu perioodil paremaks. Täienes nende sõnavara ning oskus rääkida täislausetega ja 

muuta oma jutt huvitavaks. Kui uuringu alguses rääkisid õpilased väheste lihtlausetega, 

vastasid küsimustele üksikute sõnadega ning ei osanud oma arvamust põhjendada, siis 

uuringu lõpus oskasid õpilased moodustada täislauseid, vastata küsimusele tervikmõttega 

ning selgitada oma nägemust. Samuti paranes uuringu jooksul õpilaste mitteverbaalne 

suhtlemine. Kui uuringu alguses ei loonud õpilased silmsidet oma vestluskaaslasega, esines 

ebatavalist miimikat ja žestikuleerimist ning tähelepanu hajus tunniteemalt kiiresti, siis 

uuringu lõpus püsis õpilaste pilkkontakt rohkem vestluspartneril, ebaloomulikku miimikat 

ja kätega vehkimist jäi vähemaks ning tähelepanu püsis kauem teema juures. 

Uurimistulemused tõid välja ka selle, et uuringus osalenud 2. klassi õpilased, kes olid 

uuringu ajal 8–9-aastased, lõid kunstitegevustes kaasa pigem hea meelega. Märkasin, et 
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uuringu käigus ilmnesid kahe õpilase kunstitöödes positiivsed muutused, mis on 

iseloomulikud samas vanuses lastele (Laak, 1991; Juske, 2004) – joonistustel kujutatud 

objektid muutusid reaalsemaks, lisandus detaile ning rohkem koloriiti. Ühe õpilase tööd 

muutusid uuringu käigus lohakamaks, ning ühel õpilasel erilisi muutusi töödes ei toimunud. 

Samas kinnitasid need õpilased, et tunnis joonistamine meeldis neile. Kõik uuringus 

osalenud õpilased olid võimelised selgitama enda pildil toimuvat. See tulenes asjaolust, et 

alates 9.–11. eluaastast kujunevad lastel kognitiivsed õpioskused ja metakognitsioon muutub 

teadlikuks (Lowenfeld & Brittain, 1987; Kervalage, 1998). 

Tegevusuuringu tulemusel suurenes minu huvi antud temaatika vastu ning soovin 

jätkata I kooliastme kõneprobleemidega õpilaste suulise eneseväljendusoskuse toetamist 

kunstitegevuste kaudu. Võttes arvesse magistritöö tulemusi, on mul seda lihtne teha. 

Kavandades kõneprobleemidega õpilastele suulist eneseväljendust toetavaid kunstitegevusi, 

arvestan ja soovitan ka teistel I kooliastme õpetajatel kombineerida verbaalseid tegevusi 

visualiseerimisega, kunstiteoste vaatlemisega ning käeliste tegevustega, mille abil saab 

õpilane kas kirjeldada, arutleda, jutustada ning vastata suunavatele küsimustele, sest need 

tegevused toetavad suulist eneseväljendusoskust. 

Käesoleva magistritöö väärtus seisneb selles, et see toob välja palju eriilmelisi 

kombineeritud kunsti- ja kõnetegevusi, mille abil saab toetada I kooliastme 

kõneprobleemidega õpilaste suulist eneseväljendusoskust. Töös välja toodud teoreetilisi ja 

uurimuslikke seisukohti on võimalik laiendada ka teistesse üldhariduskoolidesse ning 

uuringus kasutatud väiteid saab kasutada ka edasistes uurimistöödes. 
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LISA 1. Uuringu läbiviimise tutvustus lapsevanemale ja uuringus osaleva lapse 

vanema või seadusliku esindaja teadliku nõusoleku vorm 

Uuringu läbiviimise tutvustus lapsevanemale 

Kutsun Teie last osalema uuringus „Kunstitegevused kõneprobleemidega õpilaste suulise 

eneseväljendusoskuse toetajana“. Töö eesmärk on kirjeldada tõhusaid tegevusi, kuidas 

õpetajad saavad I kooliastmes toetada kõneprobleemidega õpilaste suulist 

eneseväljendusoskust loomingulise tegevuse kaudu. Uuringu keskmes on 2. klassi eriklassi 

õpilased, kelle kõne jääb maha eakohasest arengust ja vajab järeleaitamist. 

Uuringu käigus viiakse läbi järgmised tegevused: 

 antakse lapsele ülesandeid ja tegevusi, kus ta saab ennast suuliselt väljendada (nt 

tegevuse kirjeldamine) ning mis pakub talle väljakutset (loomingulised ülesanded); 

 antakse lapsele tagasisidet tema sooritatud ülesannete kohta selleks, et ta saaks oma 

teadmistest ülevaate; 

 märgatakse ja tunnustatakse last pingutuste eest; 

 julgustatakse ja innustatakse last lahendama loomingulisi ülesandeid koos 

eakaaslastega selleks, et ta saaks ennast teisele lapsele suuliselt väljendada; 

 pakutakse lapsele tuge siis, kui ta jääb suulisel eneseväljendamisel hätta; 

 pakutakse lapsele võimalust anda hinnang oma sooritustele. 

Arengu hindamiseks jälgitakse last regulaarselt ning protokollitakse ja dokumenteeritakse 

vaatlused. Vaatluse eeliseks on võimalus saada vahetut otsest teavet lapse tegevuse ja 

käitumise kohta. Samuti võimaldab vaatlus uurida last loomulikus keskkonnas. Vaatlused 

võimaldavad märgata nii lapse arengu positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. Vaatlusi 

korraldatakse erinevate loominguliste tegevuste juures selleks, et selguksid lapse tugevad 

küljed ja ka võimalikud probleemid. Vaatluse tulemused fikseeritakse kirjalikult. 

Samuti kasutatakse lapse arengu hindamiseks tema tehtud töid – töövihikud, joonistused, 

taiesed jms, sest need annavad hea ülevaate tema arengust ja kajastavad sisuliselt lapse 

individuaalse arengu lugu. Lisaks sellele hinnatakse lapse arengut, vesteldes tema endaga. 

Vestlusel kasutatakse nii teemaintervjuud kui ka avatud vestlust. 

Andmeid kogutakse ja analüüsitakse kodeeritult, st et lapse ega vanema nime ei avaldata 

üheski uuringu etapis. Kogutud andmed talletatakse kirjalikult ning kohe pärast seda 

audiosalvestused hävitatakse. Uuringuga kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ning 

analüüsi tulemusi kasutatakse anonüümselt ainult teaduslikel eesmärkidel. Uuringu 

tulemused esitatakse anonüümse kokkuvõttena. 

Uuringute läbiviimise aeg september 2020 – märts 2021. 

Kasutatavad uurimismeetodid on heakskiidu leidnud paljudes varem läbi viidud 

teadusuuringutes. Uuringus osalemine on lastele ja lapsevanematele vabatahtlik ja 

osalemisest võib igal ajahetkel loobuda. Uuringu tulemusi kasutatakse ainult teaduslikel 

eesmärkidel. Uuringus osalejatele antakse soovi korral tagasisidet uuringu tulemuste kohta. 

Uuringu teostaja: Maris Valdmets, Tallinna Ülikooli/Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja 

magistriõppekava tudeng, e-post: mjyrgens@gmail.com, tel 56 506 435. 

 



65 
 

Uuringus osaleva lapse vanema/seadusliku esindaja teadliku nõusoleku vorm 

Mind (lapsevanema/ seadusliku esindaja nimi), 

……………………………………………………………………………………….... 

(lapse nimi) …………………………………………………...................... on informeeritud 

ülalmainitud uuringust ja ma olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist ja uuringu 

metoodikast ja kinnitan oma nõusolekut selles osalemises allkirjaga. 

Olen teadlik, et uuringuga kogutavad andmed on konfidentsiaalsed ning analüüsi tulemusi 

kasutatakse anonüümselt ainult teaduslikel eesmärkidel. Tean, et uuringus osalemine on 

lapsele ja minul vabatahtlik ning meie võime sellest igal ajahetkel loobuda ja ei pea seda 

otsust põhjendama. Osalemisest keeldumine või hilisem loobumine ei too kaasa mingeid 

negatiivseid tagajärgi ei mulle ega minu lapsele. Tean, kellega uuringuga seoses ühendust 

võtta, kui mul peaks tekkima küsimusi või kõhklusi. 

Uuringu teostaja: Maris Valdmets, Tallinna Ülikooli/Eesti Kunstiakadeemia kunstiõpetaja 

magistriõppekava tudeng, e-post: mjyrgens@gmail.com, tel 56 506 435. 

  

  

Lapsevanema/seadusliku esindaja allkiri: ………………………………………… 

Kuupäev, aasta…………………………………………………………………..... 
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LISA 2. Tabel uuringus osalenud õpilase kõnearengu jälgimiseks 

Tabel 1. Tabel uuringus osalenud õpilase kõnearengu jälgimiseks 

ÕPILASE NIMI 

SEPTEMBER 2020 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  

OKTOOBER 2020 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  

NOVEMBER 2020 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  

DETSEMBER 2020 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  
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Kunstiõpetus  

JAANUAR 2021 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  

VEEBRUAR 2021 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  

MÄRTS 2021 

Õppeained Tegevusuuringu käigus 

läbi viidud kunsti- ja 

kõnetegevused 

Lapse arengu tugevad 

küljed  

Arendamist vajavad küljed, 

soovitused 

Eesti keel    

Matemaatika  

Loodusõpetus  

Inimeseõpetus  

Kunstiõpetus  
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LISA 3. Tegevusuuringu tsüklid 

Tabel 2. I tsükli töökava2 

 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

 

„Kell ja kellaaeg“   Matemaatika 

 Eesti keel 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Kell“ 

Õppesisu:  

 keskkonnasäästlik tarbimine: 

meisterdamine taaskasutatavast materjalist 

 pildiline jutustus: joonistus 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 papptaldrik 

 jäätisepulgad 

 harilik pliiats 

 värvi- ja viltpliiatsid 

 ümmargused kleepsud 

 abivahendina: knopka, joonlaud 

Õpilane 

 kirjeldab 

sündmust; 

 vastab õpetaja 

küsimustele. 

Õpilane 

 tunneb kella numbrilauda 

(tunni- ja minutiosuti, 

minutid-tunnid); 

 kirjeldab ajaühikuid pool, 

veerand ja kolmveerand 

tundi oma elus toimuvate 

sündmuste kaudu. 

14.–15. sept 2020 

2x45 min 

                                                
2 Töökava koostamisel tuginesin järgmistele allikatele:  

 ühe Eesti üldhariduskooli 2. klassi põhi- ja oskusainete õppe- ja töökavad; 

 Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 6. (2011). RT I, 29.08.2014, 18;  

 Vahter, E. (2007b). Kunst 1. Õpetajaraamat: metoodilisi mõtteid I klassi tööraamatu “Kunst” juurde. Koolibri. 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 2

 

„Häälikud“   Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Häälikumäng“ 

Õppesisu: 

 esemete, nähtuste ja sündmuste kujutamine 

fantaasia järgi 

 osalemine ühistöös 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 A2 joonistuspaber 

 harilik pliiats 

 värvi- ja viltpliiatsid 

Õpilane 

 loeb häälega 

luuletust ja 

nimetab 

häälikuid; 

 kirjeldab mängu; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 arutleb tunni 

teema üle. 

Õpilane 

 esitleb koos paarilisega 

lauamängu ja selgitab 

suuliselt, kuidas seda 

mängu tuleb mängida; 

 eristab häälikut ja tähte. 

17.–18. sept 2020 

2x45 min 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 3

 

„Viisakas ja 

sõbralik 

käitumine“  

 Eesti keel 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Klassireeglid“ 

Õppesisu: 

 piiratud pinna kujundamine (A4 plakat) 

 esemete ja nähtuste kujutamine fantaasia 

järgi 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 A4 joonistuspaber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õpilane 

 loeb häälega 

õpiku teksti; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 arutleb tunni 

teema üle;  

 kirjeldab oma 

tööd; 

 annab õpetajale 

tagasisidet 

tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 väärtustab iseennast ja 

teisi; 

 mõistab viisaka ja 

sõbraliku käitumise 

vajalikkust; 

 õpib märkama ja 

arvestama kaaslastega. 

 

2. okt 2020 

2x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 4

 

„Inimese 

iseloomustamine“ 

 

 Eesti keel 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Lemmik arvutimängu tegelane“ 

Õppesisu:  

 tehisvormide (arvutimängutegelaste) 

kujutamine joone ja silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna organiseerimine 

 osalemine ühistöös 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Selg“ 

Õppesisu: 

 tehisvormide (arvutimängutegelaste) 

kujutamine joone ja silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna organiseerimine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Õpilane 

 kirjeldab oma 

lemmik 

arvutimängu 

tegelast; 

 jutustab oma 

klassikaaslase 

lemmik 

arvutimängu 

tegelasest; 

 arutleb tegelaste 

sarnasuste ja 

erinevuste üle; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab suuliselt enda ja 

klassikaaslase lemmik 

arvutimängu tegelaskuju 

välimust, omadusi ja 

oskusi; 

 nimetab, mille poolest 

tema tegelaskuju sarnaneb 

teistega ja erineb teistest. 

 

7. okt 2020 

2x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Vahendid: 

 A3 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 5

 

„Taimede ja 

nende viljade 

tähtsus inimese 

elus“ 

 

 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Köögivili“ 

Õppesisu: 

 materjalid, töövõtted ja –vahendid: 

kollaaži valmistamine 

või 

 eluslooduse kujutamine joone ja silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna organiseerimine 

 kirjakunst: kirjutamine pliiatsiga 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 A3 paber 

 harilik pliiats 

valikuliselt kas:  

 värvipliiatsid 

või 

 liim 

 käärid 

Õpilane 

 kirjeldab 

köögivilja;  

 väitleb 

vastaspoolega 

tervislikust 

toitumisest; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 teab, et taimed on väga 

olulised inimese 

igapäevaelus; 

 teab, et toituda tuleb 

võimalikult mitmekesiselt; 

 väärtustab tervislikku 

toitumist. 
12. okt 2020 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 6

 

„Kunstinäitus“   Eesti keel 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Vaata ja märka“ 

Õppesisu:  

 kunstiteoste vaatlus ja sellest rääkimine 

Vahendid: 

 kunstiteoste reproduktsioonid 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Kuum kartul“ 

Õppesisu:  

 kunstiteose vaatlus ja selle kohta 

iseloomuliku sõna leidmine 

Vahendid: 

 kunstiteoste reproduktsioonid 

Tegevus 3: 

Pealkiri: „Sosinaetteütlus“ 

Õppesisu: 

 kunstiteose vaatlus ja selle kirjeldamine 

 osalemine ühistöös 

 joonistamine pliiatsiga 

Vahendid:  

 kunstiteoste reproduktsioonid 

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

Tegevus 4: 

Õpilane 

 kirjeldab 

kunstiteost; 

 arutleb 

kunstiteoste üle;  

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab ja võrdleb 

kunstiteoseid; 

 kuulab kaaslase kirjeldust 

ja visualiseerib selle 

põhjal kunstitöö; 

 väljendab oma tundeid 

kunstiteose suhtes. 

28. okt 2020 

2x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Pealkiri: „Näita oma tundeid!“ 

Õppesisu:  

 kunstiteoste vaatlus ja selle kirjeldamine 

piltide (ikoonikaardid) abil 

Vahendid: 

 kunstiteoste reproduktsioonid  

 ikoonikaardid 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 7

 

„Loomade 

välisehitus“  
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Loom“ 

Õppesisu: 

 eluslooduse kujutamine joone ja silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna organiseerimine 

 kirjakunst: kirjutamine pliiatsiga 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A3 paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid  

 abivahend: joonlaud 

Õpilane 

 jutustab loomast; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 teab loomade peamisi 

kehaosasid; 

 teab loomade eluvajadusi; 

 teab, et organism hingab, 

toitub, kasvab, paljuneb; 

 kirjeldab looma 

välisehitust, seostab selle 

elupaiga ja kasvukohaga 

ning toob näiteid nende 

tähtsusest looduses; 

 suhtub hoolivalt 

elusolenditesse ja nende 

vajadustesse. 

21. nov 2020 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 8

 

„Koolitooli 

välimääraja“  
 Eesti keel 

 Matemaatika 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Koolitooli välimääraja“ 

Õppesisu:  

 disain igapäevaelus: tarbeeseme vormi, 

materjali ja otstarbe seosed 

 objekti kujutamine etteantud orientiiride 

põhjal 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid:  

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Unistuste koolitool“ 

Õppesisu: 

 disain igapäevaelus: tarbeeseme vormi, 

materjali ja otstarbe seosed 

 kujutamine fantaasia järgi 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine kaaslaste 

töödesse 

Vahendid: 

Õpilane 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 väitleb 

vastaspoolega 

tooli kasutamise 

poolt- ja 

vastuargumentid

e üle; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab nii suuliselt kui 

kirjalikult koolitooli ning 

arutleb tooli olemuse üle. 

27. nov 2020 

 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 9

 

„Novembrikuu 

klassiväline 

lugemine“  

 Eesti keel 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Novembrikuu klassiväline lugemine“ 

Õppesisu:  

 tegelaste iseloomulikud tunnused ning 

peamise esiletoomine kujutamisel 

 pildiline jutustus: illustratsioon 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 tugev pappalus 

 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

 käärid 

 liim 

Õpilane 

 kirjeldab loetud 

raamatut; 

 jutustab 

sündmusest, mis 

talle raamatust 

kõige rohkem 

meelde jäi või 

meeldis; 

 vastab õpetaja 

küsimustele. 

Õpilane 

 kuulab õpetaja ja kaaslaste 

juttu; 

 vestleb oma kogemusest ja 

loetust; 

 kasutab kõnes 

terviklauset; 

 mõistab häälega või 

endamisi lugedes loetu 

sisu; 

 on lugenud mõnd A. 

Perviku raamatut, nimetab 

tegelasi ja annab edasi 

loetu sisu mõne huvitava, 

enam meeldinud episoodi 

järgi. 

30. nov 2020 

 

1x45 min 



76 
 

 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE ARV 

JA PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

0
 

„Paigalinnud“   Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Paigalinnud“ 

Õppesisu:  

 eluslooduse kujutamine joone ja silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna organiseerimine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid: 

 õpilase vihik 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õpilane 

 kirjeldab 

paigalinde; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete 

kohta. 

Õpilane 

 tunneb koduümbruse 

paigalinde;  

 võrdleb lindude 

välisehitust. 

7. dets 2020 

 

1x45 min 
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Tabel 3. II tsükli töökava3 

 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

1
 

„Ohud talvel“   Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Oht talvel“ 

Õppesisu:  

 pildiline jutustus: joonistus 

 keskkonna kujutamine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 õpilase vihik 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õpilane 

 arutleb talveilma 

tunnuste ja talvise 

riietuse üle; 

 jutustab ohust 

talvises liikluses ja 

looduses; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 oskab anda ülevaate hetkel 

õues valitsevast olukorrast 

ning prognoosida järgmise 

päeva ilma; 

 teab, millised ohud on 

talvises liikluses ja 

looduses. 

18. jaan 2021 

 

1x45 min 

                                                
3 Töökava koostamisel tuginesin järgmistele allikatele:  

 ühe Eesti üldhariduskooli 2. klassi põhi- ja oskusainete õppe- ja töökavad; 

 Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 6. (2011). RT I, 29.08.2014, 18;  

 Vahter, E. (2007b). Kunst 1. Õpetajaraamat: metoodilisi mõtteid I klassi tööraamatu “Kunst” juurde. Koolibri. 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

2
 

„Geomeetriliste 

kujundite 

avastamine“  

 Matemaatika 

 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

 Kehaline kasvatus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Vaata ja märka“ 

Õppesisu:  

 kodukoha loodus- ja 

tehiskeskkond, ruum ja ehitis 

keskkonnas 

 osalemine ühistöös 

Vahendid puuduvad 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Linnud liival“ 

Õppesisu: 

 joonistamine looduslike 

materjalidega 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine. 
Vahendid:  

 looduses leiduvad materjalid, nt 

kivid, oksad, pilliroog ja liiv 

Tegevus 3: 

Pealkiri: „Geomeetriline figuur“ 

Õppesisu: 

 paberitööd: paberi lõikamine ja 

kleepimine; paberitöö 

kaunistamine 

Õpilane 

 kirjeldab ja arutleb 

väliruumis leitud 

objektide üle, mis 

sarnanevad 

geomeetrilistele 

kujunditele; 

 kirjeldab oma töid; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 õpib tundma visuaalsete 

kunstide 

väljendusvahendeid ja 

eksperimenteerib oma 

kehaga selleks, et 

moodustada käte-jalgade 

abiga erinevaid 

geomeetrilisi kujundeid; 

 vaatleb ja otsib arhitektuuris 

ja looduses erinevaid 

geomeetrilisi kujundeid; 

 analüüsib suuliselt õueruumi 

kui mänguruumi. 

26.–28. jaan 

2021 

 

4x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

 geomeetrilistest kujunditest 

inimese kujutamine 

Vahendid:  

 värviline paber 

 taustapaber 

 käärid 

 liim 

 abivahendid: joonlaud ja harilik 

pliiats 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

3
 

„Kunstinäitus“   Eesti keel 

 Kunstiõpetus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Vaata ja märka“ 

Õppesisu:  

 kunstiteoste vaatlus ja sellest 

rääkimine 

Vahendid: 

 kunstiteoste reproduktsioonid 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Sosinaetteütlus“ 

Õppesisu: 

 kunstiteose vaatlus ja selle 

kirjeldamine 

 osalemine ühistöös 

Õpilane 

 kirjeldab 

kunstiteost; 

 arutleb kunstiteoste 

üle;  

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab ja võrdleb 

kunstiteoseid; 

 kuulab kaaslase kirjeldust ja 

visualiseerib selle põhjal 

kunstitöö. 

4. veebr 2021 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 
2x45 min  joonistamine pliiatsiga 

Vahendid:  

 kunstiteoste reproduktsioonid 

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

4
 

„Uurimus Eestis 

elavast loomast“  
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Eesti loom“ 

Õppesisu: 

 eluslooduse kujutamine joone ja 

silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna 

organiseerimine 

 kirjakunst: kirjutamine pliiatsiga 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne 

suhtumine kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A3 paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid  

 abivahend: joonlaud 

Õpilane 

 jutustab loomast; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 teab loomade peamisi 

kehaosasid; 

 teab loomade eluvajadusi; 

 teab, et organism hingab, 

toitub, kasvab, paljuneb; 

 kirjeldab looma välisehitust, 

seostab selle elupaiga ja 

kasvukohaga ning toob 

näiteid nende tähtsusest 

looduses; 

 suhtub hoolivalt 

elusolenditesse ja nende 

vajadustesse. 

18. veebr 2021 

 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

5
 

„Koolilaua 

välimääraja“  
 Eesti keel 

 Matemaatika 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Erinevad kunstitegevused: 

Tegevus 1: 

Pealkiri: „Koolilaua välimääraja“ 

Õppesisu:  

 disain igapäevaelus: tarbeeseme 

vormi, materjali ja otstarbe seosed 

 objekti kujutamine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Tegevus 2: 

Pealkiri: „Unistuste koolilaud“ 

Õppesisu: 

 disain igapäevaelus: tarbeeseme 

vormi, materjali ja otstarbe seosed 

 kujutamine fantaasia järgi 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Õpilane 

 kirjeldab oma tööd; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab nii suuliselt kui 

kirjalikult koolilauda. 

3. märts 2021 

 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Vahendid: 

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

6
 

„Okasmetsade 

elukooslus“  
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Okasmets“ 

Õppesisu: 

 eluslooduse kujutamine joone ja 

silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna 

organiseerimine 

 kirjakunst: kirjutamine pliiatsiga 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A3 paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

 abivahendid: joonlaud, 

digivahend 

Õpilane 

 kirjeldab oma tööd; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 kirjeldab ja võrdleb 

okaspuude välisehitust; 

 esitleb suuliselt ilma teksti 

maha lugemata oma tööd. 

 
11. märts 2021 

 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

7
 

„Pesemisõpetus

“ 

 

 Eesti keel 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Pesemisõpetus“ 

Õppesisu: 

 pildiline jutustus: illustratsioon 

 inimese kujutamine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

Õpilane 

 loeb häälega õpiku 

teksti; 

 kirjeldab oma tööd; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 vestleb oma kogemusest ja 

loetust kasutades kõnes 

terviklauset; 

 jutustab oma pildi järgi. 

17. märts 2021 

1x45 min 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

8
 

„Taimed ja 

loomad põllul“ 
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Toiduahel“ 

Õppesisu:  

 eluslooduse kujutamine joone ja 

silueti abil 

 värviõpetus: pildi pinna 

organiseerimine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne 

suhtumine kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A4 valge paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õpilane 

 kirjeldab põllul ja 

niidul kasvavaid 

taimi ja seal elavaid 

loomi; 

 arutleb tunni teemal; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 teab, mida taimed vajavad 

kasvamiseks ja arenemiseks;  

 kirjeldab põllul ja niidul 

kasvavaid taimi ja seal 

elavaid loomi;  

 koostab toiduahela, milles 

on vähemalt kolm lüli. 

18. märts 2021 

 

1x45 min 
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 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 1

9
 

„Naabrid ja 

naabruskond“  
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Inimeseõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Kaart naabruskonnast“ 

Õppesisu: 

 kodukoha loodus- ja 

tehiskeskkond, ruum ja ehitis 

keskkonnas  

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine ja kaaslaste tööde 

analüüs; tolerantne suhtumine 

kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 vabalt valitud suurusega paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid  

Õpilane 

 kirjeldab oma tööd; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 teab, kes on naabrid;  

 mõistab naabrite suhete 

erinevusi erinevates 

elupaikades;  

 jutustab enda 

naabruskonnast. 
24. märts 2021 

 

1x45 min 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 2

0
 

„Koogitegu“ 

 
 Eesti keel 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Koogitegu“ 

Õppesisu: 

 pildiline jutustus: joonistus 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne 

suhtumine kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 vabalt valitud suurusega paber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid  

Õpilane 

 loeb häälega 

raamatu teksti; 

 arutleb ülesande üle; 

 jutustab oma pildi 

põhjal; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 vestleb oma kogemusest ja 

loetust kasutades kõnes 

terviklauset; 

 mõistab häälega või 

endamisi lugedes loetu sisu; 

 jutustab oma pildi järgi. 

 

24.–25. märts 

2021 

2x45 min 



85 
 

 ÕPPEÜHIKU 

TEEMA 

LÕIMING KUNSTITEGEVUS KÕNETEGEVUS ÕPITULEMUSED 

KUUPÄEV 

TUNDIDE 

ARV JA 

PIKKUS 

Õ
P

P
E

Ü
H

IK
 2

1
 

„Kevadine 

loodus ja ilm“  
 Eesti keel 

 Loodusõpetus 

 Kunstiõpetus 

Pealkiri: „Kevad“ 

Õppesisu:  

 aastaaja kujutamine 

 vestlused kunstist: valminud töö 

kirjeldamine; tolerantne 

suhtumine kaaslaste töödesse 

Vahendid:  

 A4 joonistuspaber 

 harilik pliiats 

 värvipliiatsid 

Õpilane 

 arutleb kevadisest 

ilmast; 

 kirjeldab muutusi 

looduses; 

 vastab õpetaja 

küsimustele; 

 annab õpetajale 

tagasisidet tunni 

ülesannete kohta. 

Õpilane 

 märkab looduses toimuvaid 

muutusi;  

 nimetab ilma tunnuseid ja 

sagedamini esinevaid 

ilmastikunähtusi. 

31. märts 2021 

 

1x45 min 
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LISA 4. Õppeühikute tegevuste kirjeldused tundide kaupa4 

Tabel 4. Taaskasutatavast materjalist kella tegemine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäevad: „Kell ja kellaaeg“, 14.–15. september 

Lõiming: matemaatika, eesti keel ning kunstiõpetus 

Tegevused: esimeses matemaatika tunnis täidavad õpilased tööraamatus (Piht et al., 2019a, 2019b) 

harjutusi kellaaja peale. Seejärel meisterdavad õpilased papptaldrikust kella nii, et jagavad selle 

veeranditeks ning iga veerandi sisse joonistavad oma päevas selles ajavahemikus toimuva sündmuse. 

Teises matemaatika tunnis tutvustavad õpilased klassi ees õpetajale ja kaasõpilastele oma kella ja 

kirjeldavad suuliselt, milliseid sündmusi nad oma päevast kellale joonistasid. Lisaks sellele nimetab 

õpetaja õpilastele kellaaegasid ja õpilane näitab oma kellal nimetatud aega. 

Joonis 3. Näidised õpilastöödest teemal „Kell“ 

                                                
4 Õppeühikute tegevuste kirjeldamisel tuginesin järgmistele allikatele:  

 ühe Eesti üldhariduskooli 2. klassi põhi- ja oskusainete õppe- ja töökavad; 

 Põhikooli riiklik õppekava. Lisa 6. (2011). RT I, 29.08.2014, 18;  

 Vahter, E. (2007b). Kunst 1. Õpetajaraamat: metoodilisi mõtteid I klassi tööraamatu “Kunst” 

juurde. Koolibri. 
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Tabel 5. Lauamängu joonistamine fantaasia järgi 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäevad: „Häälikud“, 17.–18. september 

Lõiming: eesti keel, loodusõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis loevad õpilased häälega eesti keele õpikust (Jundas et al., 2014a) 

Ene Jundase luuletust „Häälikud ja tähed“. Õpilased arutlevad ja vastavad õpetaja küsimustele: 

 Kas see on sinu arvates jutt või luuletus? Miks? Too oma arvamuse kinnituseks 

näiteid. 

 Millistest häälikutest räägib esimene salm? 

 Millistest häälikutest on juttu järgmises salmis? 

 Mille poolest erinevad häälikud ja tähed? 

Seejärel mängivad õpilased täringumängu „Häälikud“ (Lastega, 2020). See on lauamäng, kus tuleb 

nimetada asja või olendi esimene või viimane häälik või sõna sees olevad häälikud ning häälikute 

arv. Häälikute nimetamise eesmärk on testida seda, kui hästi õpilased tunnevad häälikuid.  

Kunstiõpetuse tunnis saavad õpilased ülesandeks moodustada kaks paari ning iga paar joonistab 

oma häälikumängu. Iga paar näitab ja kirjeldab suuliselt klassi ees oma tööd. Selgitatakse, mida 

pildile illustreeriti ja kuidas mängu tuleb mängida. 

 

 

Joonis 4. Näidis paaristööst teemal „Häälikumäng“ 
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Tabel 6. Piiratud pinna kujundamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Viisakas ja sõbralik käitumine“, 2. oktoober 

Lõiming: eesti keel, inimeseõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: kahes järjestikuses eesti keele tunnis tutvutakse koolis ja klassis käitumise reeglitega.  

Esimeses tunnis loevad õpilased häälega õpikust (Jundas et al., 2014a) Krista Kumbergi lugu 

„Segadus tunnis“ ning arutlevad, millest tekstis juttu oli. Õpilased vastavad õpetaja küsimustele: 

 Mis on meie klassis töötegemist seganud? 

 Miks ei olnud Martinil (poiss jutust) seekord tore klassi ees seista? 

 Miks Martin ei osanud ülesannet lahendada? 

 Milline peab olema viisakas laps? 

 Kas sina oled viisakas? 

 Millised on head kombed? 

Siis täidavad õpilased töövihiku (Jundas et al., 2013a) harjutuse, kus tuleb sobimatud klassireeglid 

maha tõmmata. 

Teises tunnis valivad õpilased töövihiku (Jundas et al., 2013a) samast harjutusest välja vähemalt 

kolm reeglit ja kujundavad need A4 paberile. Õpilane võib plakatile lisaks joonistada 

kujunduslikke elemente. Pärast joonistamist selgitab õpilane suuliselt klassi ees, millised reeglid 

ta plakatile kirjutas ning põhjendab oma valikut. Õpetaja aitab õpilasi suunavate küsimustega:  

 Miks on klassireeglid vajalikud? 

 Kelle jaoks reeglid tehakse?  

 Millised reeglid sina välja valisid? Miks?  

 Milline reegel sulle kõige olulisem on?  

 Kas mõnda reeglit on raske täita? 

Pärast seda annavad õpilased õpetajale suuliselt tagasisidet, kuidas tunni ülesanne neil õnnestus: 

Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske? Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem 

ei meeldinud? 

 

 

Joonis 5. Näidis õpilastööst teemal „Klassireeglid“ 
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Tabel 7. Arvutimängu tegelaste kujutamine joone ja silueti abil ning nende värvimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Inimese iseloomustamine“, 7. oktoober 

Lõiming: eesti keel, inimeseõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: kahes järjestikuses eesti keele tunnis on rõhk mängulistel õpitegevustel ja suulisel 

keelekasutusel. Teise tunni ajal õpilased lisaks kuulamisele ja kõnelemisele ka kirjutavad. 

Esimeses tunnis tutvustab iga õpilane suuliselt klassi ees oma lemmik arvutimängu tegelast ning 

teised kuulavad seda. Seejärel tuleb õpilastel joonistada pilt klassikaaslase lemmik arvutimängu 

tegelasest. Õpetaja nimetab, kes mis tegelast joonistab. Pärast seda näitavad õpilased klassi ees 

tegelase pilti ja kirjeldavad suuliselt, kellest nad pildi joonistasid. Õpilased jutustavad tegelase 

kohta seda, mis neile jäi meelde kaaslase jutust. Jutustamisel pööravad õpilased tähelepanu sellele, 

mida nende klassikaaslase lemmik tegelane teha oskab, kirjeldavad tegelase iseloomujooni (nt hea 

või halva iseloomuga), nimetavad tegelaskuju sõpru ja vaenlasi jms. Siis saavad õpilased uue 

ülesande: tegelase kujutamine selja tagant. 

Teises tunnis kirjutavad õpilased postitite peale omadussõnu ja tegevusi/oskusi, mis on 

iseloomulikud nende lemmik tegelaskujudele ning kleebivad need tegelase pildi juurde. Seejärel 

kirjeldavad õpilased suuliselt, kuidas nad oma tegelast iseloomustasid. Õpilased arutlevad ja 

võrdlevad, mille poolest nende tegelaskujud sarnanevad ja erinevad. 

Pärast seda annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 6. Pildid õpilaste lemmik arvutimängu tegelastest ning näidised õpilastöödest (joonisel on 

lisaks uuringus osalenud õpilastele ka ühe uuringus mitte osalenud õpilase tööd) 
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Joonis 7. Postititele kirjutatud omadussõnad ja oskused lemmik arvutimängu tegelase kohta (joonisel 

on lisaks uuringus osalenud õpilastele ka ühe uuringus mitte osalenud õpilase töö) 

  



91 
 

Tabel 8. Kollaaž või joonistus köögiviljast 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Taimede ja nende viljade tähtsus inimese elus“, 

12. oktoober 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis on õpilased eelnevalt saanud kodutööks teha plakati. Ülesande 

sisend on loodusõpetuse tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018). Tunnis õpilane näitab ja kirjeldab 

suuliselt oma plakatit. Kui kõik õpilased on ära rääkinud, siis toimub kogu klassiga ühine väitlus, 

kus õpilased nimetavad vastaspoolele poolt- ja vastuargumente tervisliku ja mittetervisliku 

toitumise kohta. Õpilased nimetavad tervislikku ja mitte nii tervislikku toitu ning põhjendavad, 

mille poolest üks või teine asi on kasulik või kahjulik. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

  

Joonis 8. Näidised õpilastöödest teemal „Köögivili“ 
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Tabel 9. Kunstinäituse mängimine ja etteütluse joonistamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Kunstinäitus“, 28. oktoober 

Lõiming: eesti keel, inimeseõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: kahes järjestikuses eesti keele tunnis on rõhk mängulistel õpitegevustel ja suulisel 

keelekasutusel. Tegevuste käigus vaadeldakse kunstiteoseid, arutletakse ja visualiseeritakse. 

Kõigepealt mängivad õpetaja ja õpilased kunstinäitust. Õpilased vaatlevad kunstiteoseid ja 

arutlevad nende üle. Õpetaja aitab õpilasi suunavate küsimustega (Vahter, 2007b): 

 Miks kunstiteoseid luuakse? 

 Kust maalt võivad kunstnikud pärit olla? 

 Mida võib märgata kunstiteose juures? 

 Milline on sinu arvates olnud kunstniku idee ja kuidas ta seda edasi annab? 

Lisaks tuleb õpilastel leida pildilt sarnasused ja erinevused, ning vastata ka küsimustele: 

 Kelle portree see võiks olla?  

 Millega see inimene tegeles? Kas tal oli pere? jne.  

Järgneb „Kuuma kartuli“ mäng – ütle pildi kohta iseloomulik sõna ja teised seda sama sõna enam 

korrata ei tohi.  

Järgmine tegevus on sosinaetteütlus: iga õpilane saab erineva kunstiteose ja peab meelde jätma, 

mis sellel on, siis kirjeldab ta oma kaaslasele sosistades, mis sellel pildil oli ja kaaslane joonistab 

(visualiseerib) hariliku pliiatsiga paberile, mida kaaslane talle kirjeldas. Pärast seda võrreldakse 

pilte ja arutletakse, kuidas ülesanne õnnestus. 

Tunni viimases ülesandes kasutatakse kunstiteoste juures ikoonikaarte – õpilased saavad 

ikoonikaardi abil anda mõista, mis tundeid teos temas tekitab ja seda põhjendada. Teosega 

kaasnevad emotsioonid: nt kurbus, viha, rõõm, hirm jne. 

Pärast seda annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas tunni ülesanded neil õnnestusid:  

 Kas need olid nende jaoks pigem kerged või pigem rasked?  

 Kas ülesanded pigem meeldisid või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 9. Näidised kunstiteoste reproduktsioonidest 
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Joonis 10. Näidis kunstiteose reproduktsioonist ja teose kirjelduse järgi joonistatud õpilastööst 
 

 

 

Joonis 11. Ikoonikaartide kasutamine kunstiteoste reproduktsioonide juures (joonisel on lisaks 

uuringus osalenud õpilastele ka ühe uuringus mitte osalenud õpilase töö) 
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Tabel 10. Looma kujutamine ja värvimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Loomade välisehitus“, 21. november 2020 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis on õpilasel eelnevalt tehtud kodutöö: plakat loomast. Ülesande 

sisend on loodusõpetuse tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018). Tunnis tutvustab õpilane oma tööd 

ja jutustab oma joonistatud loomast. Õpilane vastab õpetaja suunavatele küsimustele: 

 Mis on loomade peamised kehaosad ja milleks neid kasutab? 

 Mida loom vajab elamiseks? 

 Kus võivad loomad elada? 

 Milline on loomade tähtsus looduses? 

 Millised on taimede ja loomade erinevused? 

 Kuidas on organismid omavahel seotud? 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 12. Näidis õpilastööst teemal „Loom“ 
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Tabel 11. Igapäevase tarbeeseme kujutamine ja unistuste eseme disainimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Koolitooli välimääraja“, 27. november 

Lõiming: eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis on rõhk mängulistel õpitegevustel ja suulisel keelekasutusel. 

Õpilane on eelnevalt teinud kodutöö: täitnud küsitluslehe koolitooli kohta. Õpilane on vastanud 

küsimustele (Kooliruum, 2021): 

 Milline on koolitool?  

 Mis teeb koolitooli eriliseks? 

 Milliste tundemärkide järgi tunned ära koolitooli?  

 Millise istumisasendi jaoks on tool mõeldud?  

 Millistest materjalidest on tool tehtud? 

 Kas sulle meeldib selline koolitool, millel sa iga päev istud?  

 Milline on sinu unistuste koolitool? (joonista pilt). 

Tunnis loeb õpilane teistele kõva häälega ette oma vastused. Kui kõik õpiased on oma vastused 

ette lugenud, siis esitab õpetaja õpilastele lisaküsimusi: 

 Milleks on iste (tool) mõeldud?  

 Kui kaua seal istutakse?  

 Mida istumise ajal tehakse?  

 Kas iste peab hoidma ärkvel või võib ka uinutada?  

 Kas seal peaks või tohiks olla võimalik ka magada?  

 Kas iste soojendab või jahutab? jne. 

Küsimustele vastamisest kujuneb väitlus, kus õpilased saavad vastaspoolele esitada tooli ja selle 

kasutamise kohta poolt- ja vastuargumente. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 
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Joonis 13. Õpilastööde ja töölehtede näidised teemal „Koolitooli välimääraja“ 
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Tabel 12. Raamatu tegelaste ja sündmuse illustreerimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Novembrikuu klassiväline lugemine“, 30. 

november 

Lõiming: eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis on lapsed novembrikuu jooksul klassivälise lugemise (Jundas et 

al., 2014a) raames lugenud läbi ühe õpetaja poolt nimetatud Aino Perviku teose. Tunni ülesanne 

on meisterdada raamatu põhjal plakat ning seda teistele suuliselt esitleda. Õpilane teeb 

kunstitegevust mitmes etapis: 

 kirjutab paberile trükitähtedega raamatu pealkirja ja lõikab selle välja; 

 kirjutab paberile trükitähtedega raamatu tegelased ja lõikab selle välja; 

 joonistab pildi raamatu peategelasest ja lõikab selle välja; 

 joonistab A4 paberile pildi sündmusest, mis talle kõige enam kas meeldis või meelde jäi; 

 paigutab ja liimib väljalõiked tugevale pappalusele. 

Seejärel kirjeldab iga õpilane, mis raamatut ta luges, kes olid raamatu tegelased ning jutustab 

sündmusest, mis talle raamatust kõige rohkem meelde jäi või meeldis. Õpilased peavad kuulama, 

mida klassikaaslane raamatu kohta räägib, sest tunni lõpus küsib õpetaja, mis teiste loetud 

raamatust meelde jäi ja miks. 

 

 

Joonis 14. Näidis õpilastööst teemal „Novembrikuu klassiväline lugemine“ 
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Tabel 13. Paigalindude kujutamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Paigalinnud“, 7. detsember 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis täidavad õpilased tööraamatu (Kivit & Sildre, 2018) harjutust, 

kus neil tuleb ühendada linnu pilt ja nimi. Seejärel joonistavad õpilased vihikusse kaks erinevat 

vabalt valitud paigalindu ning kirjutavad juurde nende erinevused. Pärast seda kirjeldab õpilane 

suuliselt õpetajale ja klassikaaslastele, milliseid linde ta võrdles ning milliseid erinevusi avastas. 

Tunni lõpus annavad õpilased õpetajale suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus: 

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 15. Näidis õpilastööst teemal „Paigalinnud“ 
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II tsükkel (18. jaanuar – 31. märts 2021) 

 

Tabel 14. Pildiline jutustus ohtlikust olukorrast talvel 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Ohud talvel“, 18. jaanuar 

Lõiming: loodusõpetus, inimeseõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis võrdlevad õpilased tööraamatu (Kivit & Sildre, 2018) pilte ja 

arutlevad talveilmade tunnuste üle. Veel arutlevad õpilased ja vastavad õpetaja küsimustele: 

 Milline peab olema talvine riietus? 

 Mida saab talvel õues teha? 

 Millised ohud on talvel liikluses ja looduses? 

Seejärel joonistavad õpilased oma vihikusse pildi ühest talvisest ohusituatsioonist. Kui pilt on 

valmis, näitab õpilane teistele oma tööd ja kirjeldab suuliselt, millise ohu ta joonistas. Õpilane 

jutustab, kuidas seda ohtu saaks vältida. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

  

Joonis 16. Näidised õpilastöödest teemal „Oht talvel“ 
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Tabel 15. Geomeetrilised kujundid arhitektuuris, looduses ja igapäevaelus 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäevad: „Geomeetriliste kujundite avastamine“, 26.–28. 

jaanuar 

Lõiming: matemaatika, eesti keel, loodusõpetus, inimeseõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: matemaatika tunnis vaatavad õpilased videot (LABORA3/AMR SDK ZID, 2021) 

sellest, kuidas on võimalik oma kehaga moodustada erinevaid geomeetrilisi kujundeid ning 

eksperimenteerivad oma kehaga samamoodi geomeetrilisi kujundeid (Piht et al., 2019a) teha. 

Õpilased moodustavad oma kehaga geomeetrilisi kujundeid nii individuaalselt kui ka paaristööna. 

Õpilased kirjeldavad suuliselt pärast sooritust, milliseid kujundeid nad tegid. Samuti annavad 

õpilased tagasisidet, kas ülesanne oli nende jaoks kerge või raske. 

Kaks järjestikust eesti keele tundi toimuvad õues. Õpetaja tutvustab õpilastele arhitektuuri ja 

väliruumi mõistet (Arhitektuurikool, 2021b). Õpetaja palub õpilastel leida arhitektuuri ja 

väliruumi objekte ning siis palub õpetaja õpilastel otsida õuest (nii objektidelt kui ka looduses) 

erinevaid geomeetrilisi kujundeid. Õpilased kirjeldavad objekte ja nimetavad kujundeid. Õpetaja 

selgitab, et arhitektuur on loodud peamiselt inimestele, st et maju ja väliruumi kujundades on 

arvestatud inimestega (Arhitektuurikool, 2021a). Õpetaja näitlikustab seda klassiruumiga (lauad, 

toolid, tahvel jms) ja õuealaga, kus on pingid, rattahoidjad, prügikastid jms. Seejärel jalutavad 

lapsed mööda kõnniteed mere äärde. Õpetaja palub õpilastel teha kõnniteel ja mere ääres erinevaid 

kehalisi harjutusi ning annab mõista, et selleks, et luua õues mänguruum, ei pea minema 

mänguväljakule, vaid mängida saab erinevates oludes. Mere ääres vaadeldakse loodust ja 

paigalinde ning õpilased joonistavad liivale lindude kujundeid nii, et üritavad matkida 

geomeetrilisi kujundeid, ja kirjutavad juurde lindude nimed. Seejärel õpilased kirjeldavad, mida 

nad joonistasid ning arutlevad kevadise looduse ja ilmastikuolude üle. 

Kunstiõpetuse tunnis õpilased lõikavad ja kleebivad värvilisest paberist geomeetrilisi kujundeid 

selleks, et kujutada nende abil inimfiguuri. Õpilased kirjeldavad õpetajale ja klassikaaslastele, 

kelle figuuri nad kujutasid. Samuti reflekteerivad õpilased seda, kas ülesanne oli nende jaoks kerge 

või raske. Veel annavad õpilased hinnangu kogu õppeühikule. Nad kirjeldavad kas õppeühik 

meeldis/ei meeldinud neile. Samuti ütlevad nad, mis neile õppeühikust meelde jäi ja nimetavad 

vähemalt kaks uut teadmist, mida nad õppisid. 

 

  

Joonis 17. Näidised õpilastöödest teemal „Geomeetriline figuur“ 
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Tabel 16. Kunstinäituse mängimine ja etteütluse joonistamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Kunstinäitus“, 4. veebruar 

Lõiming: eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: kahes järjestikuses eesti keele tunnis on rõhk mängulistel õpitegevustel ja suulisel 

keelekasutusel. Tegevuste käigus vaadeldakse kunstiteoseid, arutletakse ja visualiseeritakse. 

Kõigepealt mängivad õpetaja ja õpilased kunstinäitust. Lapsed vaatlevad kunstiteoseid ja 

arutlevad nende üle. Õpetaja aitab õpilasi suunavate küsimustega (Vahter, 2007b): 

 Miks kunstiteoseid luuakse? 

 Kust maalt võivad kunstnikud pärit olla? 

 Mida võib märgata kunstiteose juures? 

 Milline on sinu arvates olnud kunstniku idee ja kuidas ta seda edasi annab? 

Lisaks tuleb õpilastel leida pildilt sarnasused ja erinevused, ning vastata ka küsimustele: 

 Kelle portree see võiks olla?  

 Millega see inimene tegeles? Kas tal oli pere? jne.  

Järgmine tegevus on sosinaetteütlus: iga õpilane saab erineva kunstiteose ja peab meelde jätma, 

mis sellel on, siis kirjeldab ta sosistades oma kaaslasele, mis sellel pildil oli ja kaaslane joonistab 

(visualiseerib) hariliku pliiatsiga paberile, mida kaaslane talle kirjeldas. Pärast seda võrreldakse 

pilte ja arutletakse, kuidas ülesanne õnnestus. 

Pärast seda annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas tunni ülesanded neil õnnestusid:  

 Kas need olid nende jaoks pigem kerged või pigem rasked?  

 Kas ülesanded pigem meeldisid või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 18. Näidised õpilastöödest teemal „Sosinaetteütlus“ 
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Tabel 17. Eesti looma kujutamine ja värvimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Uurimus Eestis elavast loomast“, 18. veebruar 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis on õpilasel eelnevalt tehtud kodutöö: plakat loomast. Ülesande 

sisend on loodusõpetuse tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018). Tunnis tutvustab õpilane oma tööd 

ja jutustab oma joonistatud loomast. Õpilane vastab suunavatele küsimustele: 

 Mis on loomade peamised kehaosad ja milleks neid kasutab? 

 Mida loom vajab elamiseks? 

 Kus võivad loomad elada? 

 Milline on loomade tähtsus looduses? 

 Millised on taimede ja loomade erinevused? 

 Kuidas on organismid omavahel seotud? 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 19. Näidis õpilastööst teemal „Eesti loom“ 
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Tabel 18. Igapäevase tarbeeseme kujutamine ja unistuste eseme disainimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Koolilaua välimääraja“, 3. märts 

Lõiming: eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis on rõhk mängulistel õpitegevustel ja suulisel keelekasutusel. 

Õpilane on eelnevalt joonistanud kodutööna koolilaua, mille taga ta igapäevaselt istub. Tunnis 

vastab õpilane kirjalikult töölehel olevatele küsimustele (Kooliruum, 2021):  

 Milline on koolilaud?  

 Mis teeb koolilaua eriliseks? 

 Millise istumisasendi jaoks on laud mõeldud?  

 Milline on sinu unistuste laud? 

Seejärel kirjeldab õpilane õpetajale ja klassikaaslastele oma tööd ja loeb häälega ette oma 

vastused. Kui kõik õpilased on oma vastused ette lugenud, siis esitab õpetaja õpilastele 

lisaküsimusi: 

 Milleks on laud mõeldud?  

 Mida laua taga peale õppimise veel tehakse? jne 

Küsimustele vastamisest kujuneb väitlus, kus õpilased saavad vastaspoolele esitada laua ja selle 

taga istumise kohta poolt- ja vastuargumente. 

Õpetaja annab õpilastele veel ühe ülesande. Ta palub õpilastel püsti tõusta ja neil mõõta oma 

koolilaua pikkus pöidla ja väikese sõrme vahelise kaugusega ehk vaksaga. Ülesande sisend on 

loodusõpetuse tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018). Siis palub ta õpilastel omavahel tulemusi 

võrrelda ja kirjeldada. 

 

  

Joonis 20. Näidis õpilastööst teemal „Koolilaua välimääraja“ 
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Tabel 19. Okasmetsa kujutamine joone ja silueti abil 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Okasmetsade elukooslus“, 11. märts 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis on õpilastel jäänud eelnevalt teha kodutöö teemal „Plakat 

metsaliigist“. Sisend tuleb loodusõpetuse tööraamatust (Kivit & Sildre, 2018). 

Tunnis esitleb õpilane suuliselt oma plakatit. Õpilane peab kirjeldama plakati sisu peast ja teksti 

ei tohi plakatilt maha lugeda.  

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 21. Näidis õpilastööst teemal „Okasmets“ 
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Tabel 20. Pesemisõpetuse illustreerimine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Pesemisõpetus“, 17. märts  

Lõiming: eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis loevad õpilased õpikust (Jundas et al., 2014b) häälega Tiia Toometi 

lugu „Väikeste poiste pesemisõpetus“. Seejärel kirjutavad õpilased vihikusse oma sõnadega 

õpetuse sellest, kuidas nende lemmik arvutimängu tegelased ennast pesta võiksid. Õpilased võivad 

kasutada õpiku abi, aga võivad teha harjutust nii, et mõtlevad õpetuse ise välja. Seejärel tuleb 

õpetuse juurde joonistada pilt. Pildil toimuvat tuleb kirjeldada õpetajale ja klassikaaslastele. 

Õpilane kirjeldab pilti oma sõnadega ja enam ei või õpiku või vihiku abi kasutada. Kirjeldades 

kasutab õpilane terviklauseid. Kirjelduse aluseks on vihikusse kirjutatud õpetuse tekst.   

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 22. Näidis õpilastööst: vihikusse kirjutatud pesemisõpetus ja selle põhjal joonistatud pilt 
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Tabel 21. Toiduahela joonistamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Taimed ja loomad põllul“, 18. märts 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis vaatavad õpilased õppevideot „Koduloomad rannaniidul – 

lehm“ (Keskkonnaharidus, 2021). Seejärel arutlevad õpilased teemadel: 

 Mis on põld ja mida põllul kasvatatakse?  

 Kes kahjustavad põlde?  

 Kes põllul mida sööb?  

 Mida vajavad taimed kasvamiseks ja arenemiseks? 

Õpilased täidavad tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018) harjutuse, kus märgivad noolega, kes 

keda/mida sööb. Siis peavad õpilased ise välja mõtlema toiduahela, milles on vähemalt kolm lüli 

ning sellest pildi joonistama. Pärast joonistamist õpilased kirjeldavad, mida nad joonistasid ning 

põhjendavad oma valikut. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus:  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 23. Näidis õpilastööst teemal „Toiduahel“ 
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Tabel 22. Kodukoha loodus- ja tehiskeskkonna kujutamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Naabrid ja naabruskond“, 24. märts 

Lõiming: inimeseõpetus, eesti keel, loodusõpetus ja kunstiõpetus 

Tegevused: inimeseõpetuse tunnis on õpilased koduse tööna joonistanud kaardi oma 

naabruskonnast. Ülesande sisend tuleb inimeseõpetuse tööraamatust (Sulaoja et al., 2018). Tunnis 

õpilased kirjeldavad oma tööd ja vastavad suunavatele küsimustele: 

 Kus asub sinu kodu (mõtle, kuidas sa võiksid oma kodukohta iseloomustada)?  

 Mis on selle koha nimi?  

 Mis on sinu kodu lähedal (nt teised majad, meri, park, mets jne)? 

 Kas sa tunned oma naabreid või on nad sulle võõrad inimesed?  

 Kuidas tuleb naabritega läbi saada?  

 Kuidas tuleb naabritega arvestada (kirjelda mõnda olukorda)? 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus: 

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 24. Näidis õpilastööst teemal „Kaart naabruskonnast“ 

 

 

  



108 
 

Tabel 23. Pildiline jutustus koogi küpsetamisest 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäevad: „Koogitegu“, 24.–25. märts 

Lõiming: eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: eesti keele tunnis loevad õpilased häälega õpikust (Jundas et al., 2014b) Jaan 

Rannapi lugu “Karupoja koogitegu”. Seejärel täidavad õpilased töövihikust harjutust, kuhu peavad 

kirjutama retseptilehele karupoja koogi tegemiseks vajalikud ained ja valmistusviisi. Samuti 

peavad õpilased koogile nime panema. Pärast seda arutlevad õpilased, mida keegi retseptilehele 

kirjutas. Koduse tööna tuleb õpilastel joonistada pilt sellest, kuidas nende lemmik arvutimängu 

tegelane kooki küpsetab. Õpilased peavad harjutama pildi järgi jutustama ning tuginema 

suunavatele küsimustele:  

 Millist kooki ja kuidas sinu lemmik tegelane tegi?  

 Mida lemmik tegelane koogi sisse pani? 

 Kellega koos ta sõi koogi ära? 

Eesti keele tunnis esitlevad õpilased suuliselt oma kodutöid ja jutustavad, mis tegelase nad 

joonistasid ning kirjeldavad selle tegelase koogitegu ning ka seda, kellega koos tegelane koogi ära 

sõi. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus: 

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske?  

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 25. Näidis õpilastööst teemal „Koogitegu“ 
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Tabel 24. Aastaaja kujutamine 

 
Õppeühiku pealkiri ja läbiviimise kuupäev: „Kevadine loodus ja ilm“, 31. märts 

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel ja kunstiõpetus 

Tegevused: loodusõpetuse tunnis arutlevad õpilased kevadisest ilmast. Esmalt vaadatakse 

tööraamatus (Kivit & Sildre, 2018) fotosid kevadest ja võrreldakse neid. Seejärel kirjeldavad 

õpilased muutusi looduses vastates õpetaja suunavatele küsimustele:  

 Mis iseloomustab kevadist ilma?  

 Millised muutused toimuvad looduses meie kooli ja kodu ümbruses? 

Pärast seda saavad õpilased ülesandeks joonistada pildi ühest kevadisest sündmusest või 

situatsioonist looduses. Õpilased kirjeldavad suuliselt klassi ees, millisest kevadisest sündmusest 

nad pildi joonistasid ning põhjendavad oma valikut. 

Tunni lõpus annavad õpilased suuliselt tagasisidet, kuidas see ülesanne neil õnnestus.  

 Kas see oli nende jaoks pigem kerge või pigem raske? 

 Kas see ülesanne pigem meeldis või pigem ei meeldinud? 

 

 

Joonis 26. Näidis õpilastööst teemal „Kevad“ 

 


