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SISSEJUHATUS (Uus variant)
Eesti koolide õpetajate hinnangul takistavad muukeelsete õpilaste vastuvõtmist ja
toimetulekut koolieelsest ettevalmistusest tingitud arusaamis- ja väljendusraskused
(Rannut 2003a,b). Arusaamis- ja väljendusraskuste põhjusena nähakse sageli eestikeelse
sõnavara mittetundmist, mida püütakse üksnes tõlkimise ning sõnavara- ja
grammatikadrilli abil lahendada. Tulemuseks on õpitud abitus, kus laps isegi tuttava
sõnavara korral ei püüagi aru saada, mis tema ümber toimub, vaid loodab ainult tõlkele.
Grammatika-, sõnavara- ja hääldusdrill võib anda häid tulemusi testides, kuid ei aita last
tegelikus keelekeskkonnas suhtlemisel ega oma mõtete väljendamisel. Lisaks tekitab
pidev vigade parandamine kartust rääkides vigu teha ning võtab lapselt üldse
rääkimisjulguse.
Teises keeles toimuv suhtlus ning oskus tundamatu sõnavaraga õpikutekstides toime
tulla on üks suuremaid probleeme nii teises keeles õppivale lapsele endale kui ka
õpetajale. Seda ei saa lahendada üksnes suurema sõnavara- ja grammatikadrilli abil, vaid
õpetades last edukalt teiskeelses õpikeskkonnas toime tulema ka siis, kui ta ei saa igast
sõnast aru ega oska oma mõtteid teises keeles veel hästi edasi anda.

Mitmed teadlased (nt Asher 1977; Bransford, Brown & Cocking 1999; Krashen 1981,
Weitzman 1992 jt), kes on uurinud lapse teise keele arengut mõjutavaid tegureid, on
juhtinud keeleõpetajate tähelepanu asjaolule, et teise keele omandamine saab olla ainult
siis edukas, kui see toimub loomulikus keeleomandamise protsessis sarnaselt emakeele
omandamisele. Kuigi loosungi tasandil on see keeleõpetajate seas laialt levinud, on see
enamasti jäänud elutuks teadmiseks, sest puudub sisuline ettekujutus selle tähendusest.
Käesolevas metoodikavihikus üritamegi siia selgust tuua, näidata teise keele õpetamise
uuringute ja teooriate seotust mitmete efektiivsete keeleõppemeetoditega ning tutvustada
mitteverbaalseid strateegiaid ja keelelise rikastamise meetodeid, mis aitaksid eesti kooli
tulevaid muukeelseid lapsi erinevas vanuses paremini ette valmistada.
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1. TEOREETILISED ALUSED JA UURINGUD
1.1. Kuidas laps keelt omandab
1.1.1. Keha ja keele vestlus
James J.Asheri (1977; 2002a) poolt välja töötatud keha ja keele vestlusele ning füüsilisele
tegevusele toetuv keeleõppemeetod põhineb inimese võimel omandada igat keelt, mida
maailmas räägitakse, kaasa arvatud viipekeel. See protsess saab meile selgeks, kui me
uurime, kuidas lapsed oma esimest keelt omandavad. Keele omandamise saladus peitub
vanema ja lapse vahelise vestluse unikaalsuses. Näiteks seisavad lapsevanemad oma
äsjasündinud lapse voodi juures ja hüüavad rõõmsalt teineteise võidu, “Vaata issit!",
“Vaata emmet!” Laps pöörab rõõmsalt pead kord ema, kord isa hääle suunas ja
lapsevanemad rõõmustavad: “Ta vaatab mind! Ta vaatab mind!” Asher nimetab seda
"keele ja keha vestluseks” (2002a), sest vanemad räägivad, aga laps reageerib ainult
füüsiliselt: vaadates, pöörates pead, naeratades või liikudes lapsevanema hääle suunas,
haarates asju, istudes maha, joostes või tehes midagi muud, mida lapsevanemad talle
ütlevad. Selline suhtlus kestab mitmeid kuid, enne kui laps hakkab raakima. Kuid ka siis,
kui laps veel ei räägi, kaardistab ta juba oma ajus lingvistilisi skeeme selle kohta, kuidas
keel toimib.
Koos üldise kognitiivse arenguga omandab ta märkamatult häälikud ja keelele
iseloomulikud jooned, keelelised struktuurid, mida ta valdab ja automaatselt kasutab.
Need on spetsiifilised väljendid, väljenditele vastavad skeemid ja kategoriseerimissuhted.
Grammatikas kujutavad taolised skeemid endast konstruktsiooniskeeme,
konventsionaalseid malle ning terviklikku keelesüsteemi, mida inimene on omandanud
esimeses või teises keeles ning mida ta assimi-leerib ja akumuleerib vanade ja uute
kogemuste põhjal (Asher 2002a; Elkind & Flavell 1969; Piaget 1971). Kui laps on juba
keelt piisavalt talletanud, hakkab ta spontaanselt kõnelema. Esialgu puudub väikelapse
kõnes täiskasvanu kõnele iseloomulik morfoloogia, fonoloogia ja süntaks ning ta kasutab
üksikuid sõnu kui terviklikke fraase e. holofraase, et oma mõtteid avaldada (nt issi tuu,
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emme keeda). Tasapisi hakkab ta jarjest enam ja korrektsemalt keelt kasutama, jõudes
viiendaks eluaastaks täiskasvanud emakeelekõneleja tasemeni.
1.1.2. Liikumine tervikust osade poole
Esimese või teise keele omandamise protsess kujutab endast liikumist keelest kui
tervikust osade suunas, kuigi see pealiskaudsel vaatlusel tundub olevat vastupidine,
tekitades väär-arusaama esimese ja teise keele arengu ja õpetamise seaduspärasustest.
Kuna beebid hakkavad alguses rääkima üksikuid häälikuid ja sõnu, mis siis arenevad
edasi 2-3 sõnalisteks lauseteks (taa piima) ning alles hiljem hakkavad nad ise
moodustama täislauseid, arvatakse, et see osadelt tervikule suundumine ongi inimese
kõne loomulik areng. Tegelikult selgub lähemal uurimisel, et beebi kasutab üksikuid
häälikuid või sõnu nagu holofraase (vt Vygotsky 1962; Piaget 1971), et väljendada kogu
terviklikku mõtet. Seega sõna piim võib väikelapse kõnes tähendada sõltuvalt kontekstist
mitut asja, nt ma tahan piima või see seal on piim.
Vygotsky ütleb, et sõna tähendus beebikõnes areneb funktsionaalselt - tervikust osade
suunas (Vygotsky 1962: 126; vt ka Freeman & Freeman 1992; Raines 1995): Mis
puudutab tähendust… siis on lapse esimene sõna terve fraas. Semantiliselt alustab laps
tervikust, kogu tähenduskompleksist ja jõuab alles hiljem üksikute semantiliste üksusteni,
sõnade tähendusteni, mis võimaldab tal jagada oma eelnevalt eristamatud mõtted
nendesse üksustesse.
Erinevusi osadelt tervikule suunduva ning keelest kui tervikust lähtuva õpetamise vahel
aitab selgitada alljärgnev näide (Freeman & Freeman 1992: 20):
Osadelt tervikule suunduvas klassiruumis kasutab õpetaja õpilaste sõnavara ja grammatikaoskuste arendamiseks näiteks dialoogide kuulamist kassetilindilt, meeldejätmist e.
päheõppimist, kordamist, harjutamist ja kontrollimist.
Keelest kui tervikust lähtuvas klassiruumis algab töö õpilaste kogemusi integreeriva
ajurünnaku, keele omandamisega tegeliku elu kogemustes ning mõtteka lugemis- ja
kirjutamistegevusega. Näiteks külastatakse kõigepealt kohaliku ajalehe toimetust , kus
ajakirjanikud jutustavad oma tööst ja tutvustavad ajalehe väljaandmist. Seejärel loevad
õpilased oma huvidest lähtudes ajaleheartikleid ning arutavad loetut nii rühmas kui ka
kogu klassiga. Vastavalt õpilaste huvidele asetatakse seinale põnevamad artiklid, millele
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õpilased kirjutavad vastuseks oma artikleid individuaalselt, paaristööna või rühmas.
Õpilaste tööd asetatakse vastava artikli juurde seinale teistele lugemiseks ja
arutamiseks. Nii lugemis- kui ka kirjutamistegevusele lähenetakse interaktiivselt, töö
käigus korraldatavates ühistegevustes ja minitundides omandavad õpilased vajalikud
grammatikareeglid ning õpivad kasutama uut sõnavara mõttekas tegevuses, mitte elutu
tuupimise ja drillina.
Asher (2001a) väidab, et osadelt tervikule suunduva õpetamise korral aetakse segi keele
omandamise loomulik järjekord. Esimene keele omandamise etapp on sihtkeelest
arusaamine ja sellele füüsiline reageerimine. Asheri sõnul (2001a) näitab juba aastane
laps näitab täielikku arusaamist liitlausest (nt paneme riided selga ja läheme õue) ning
oskab sellele füüsiliselt reageerida, sellal kui ta ise oskab vaid üksikuid sõnu rääkida. Kui
teist keelt õpetatakse alt-üles suunduval meetodil, siis arusaamisoskus vajalikul määral ka
välja ei arene.
Osadest tervikule suunduva õpetamise mõttetust aitab ilmestada ka näide klassist, kus
õpetaja otsustab söögiteema käsitlemisel alustada lasagne tutvustamist (vt Freeman &
Freeman 1992), võttes kaasa kõik antud toidu valmistamiseks vajalikud koostisosad ja
lastes õpilastel (2.klass) nende põhjal mõistatada, kuidas lasagne võiks maitsta. Õpilased
teevad oletusi, kuid neil ei teki terviku taju. Koostisosi eraldi maitstes ja vaadates
eeldavad lapsed enamasti, et lasagne on tõenäoliselt väga vastik, sest neil ei ole võimalik
maitsta lasagnet. See tõukab nad eemale teise keele õppimise juurest, mis tundub raske ja
ebameeldiv. Seega peab ka teise keele õpetamisel olema aluseks keel kui tervik, kus
tähendus ja kontekst astub esikohale ning keelekasutus eelneb grammatikaõppimisele,
mitte vastupidi.

1.1.3. Tähenduse omandamine konteksti abil
Lapsed püüavad juba väga varases eas aktiivselt aru saada nende ümber kõneldava keele
tähendusest. Roger Browni (Bransford, Brown & Cocking 1999) väitel tuletavad lapsed
öeldu tähenduse ümbritseva konteksti abil. Lewis ja Freedle (1973) kirjeldavad katset,
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kus analüüsiti 13-kuuse lapse arusaamisvõimet. Kui söögitoolis istuvale lapsele anti õun
ja öeldi: "Söö õuna!", siis laps hammustas õuna. Kui lapsele anti õun siis, kui ta mängis
oma mängunurgas ja öeldi: "Viska õuna!", siis laps viskas. Arusaamise kontrollimiseks
viidi läbi ka teistsugune katse, kus sõnade "söö" ja "viska." tähendus lahutati kontekstist.
Söögitoolis istuvale lapsele anti õun ja öeldi: "Viska õuna!", mille peale laps hammustas
õuna. Hiljem, kui laps oma mängunurgas mängis, anti talle taas õun ja öeldi: "Söö
õuna!", mille peale laps viskas õuna. Sellest järeldus, et lapse strateegia rajanes
situatsioonile sobiva ehk kontekstile vastava tegevuse leidmisele. Selline strateegia on
üldjuhul õige nii emakeele kui ka teise keele omandamise puhul (Lewis & Freedle 1973).
Keele omandamine ja tähenduse mõistmine, olgu selleks siis emakeel või teine keel, ei
saa toimuda ilma sotsiaalse ja situatiivse kontekstita, sest just selle abil omandab laps
lausestruktuuride ja sõnade tähenduse. Laps kasutab tähendust keele võtmena, mitte
vastupidi, keelt tähenduse võtmena (Bransford, Brown & Cocking 1999).
Cumminsi uuringud (1981, 1989) on aidanud valgustada konteksti märkimisväärset
tähtsust ka teise keele omandamisel. Cummins selgitab, et keeleõppijad võivad välja
arendada kahte erinevat tüüpi keelepädevust, üheks nendest on suhtluskeel (BICS - basic
interpersonal communicative skills) ja teiseks akadeemiline keel ehk mõtlemiskeel
(CALP - cognitive academic language proficiency). Kahe kompetentsuse erinevused
seisnevad põhiliselt selles, et kui BICS-oskusi arendatakse ja hinnatakse põhiliselt
kontekstuaalses tegevuses, siis CALP-pädevused ilmnevad kontekstiga vähe seotud
akadeemilistes situatsioonides, mis nõuavad mõtlemiskeele kasutust ja näitavad lapse
üldintellektuaalset arengut. 80-ndate aastate psühholingvistilised uurimused on näidanud,
et immigrantidest õpilased võivad omandada märkimisväärse ladususe enamuskeeles,
kui selleks on vajalik keelekeskkond nii koolis kui ka väljaspool kooli. Hoolimata
kõnekeele kiirest arengust võtab teise keele kui emakeelekõnelejatega sama akadeemilise
taseme saavutamine tunduvalt rohkem aega, hinnanguliselt umbes 5-7 aastat (Cummins
2000).
Taolise erinevuse üheks põhjuseks on see, et inimestevahelises suulises suhtluses on vaja
tunduvalt väiksemat keeleoskust kui akadeemilises situatsioonis. Enamikes akadeemilistes kontekstides puuduvad sotsiaalsed abivahendid tähenduse edasiandmiseks (nt
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näoilme, silmside, intonatsioon jmt), mistõttu mõtte edasiandmiseks on vaja väga täpselt
kasutada keelt (vt joonis 1; Cummins 1981:12).

Joonis 1. Cumminsi kontekstuaalse keelekasutuse mudel
Kognitiivselt vähenõudlik suhtlemine
Nt vestlus müüja ja ostja vahel, kus
tähendust saab edasi anda objektidele
osutades ja kehakeelt kasutades.

kontekstiga tugevalt seotud keel------------------------------kontekstiga nõrgalt seotud keel
Telefonivestlus, kus tähendust saab edasi
anda üksnes verbaalselt

Kognitiivselt nõudlik suhtlemine
Selleks, et jõuda akadeemilise keelepädevuseni, tuleb Cumminsi järgi (1981) alustada
kontekstiga tugevalt seotud ja kognitiivselt vähenõudlikust keelekasutusest, liikudes
kontekstiga vähem seotud ja kognitiivselt nõudlikuma keelekasutuse suunas.

Traditsioonilise e. verbaalse ja kontekstuaalse meetodi erinevused seisnevad selles, et
traditsiooniline keeleõpe on alt-üles suunduv (kasutatakse ainult emakeele õpetamisel,
bottom-up ) ning toetutakse omandatud keelelistele oskustele. Kõigepealt omandatakse
grammatikareeglid ja sõnavara ning alles seejärel hakatakse keelt praktiseerima. See
suunab õpilaste tähelepanu keele struktuurile selle asemel, et keskenduda vestluse
sisulisele küljele (Littlewood 1980).
Kontekstuaalses ülalt-alla suunduvas keeleõpetuses (top-down , whole-language
teaching, Shrum & Glisan 1994, Walz 1989) astub tähendus ja kontekst esikohale ning
keele kasutus eelneb keele struktuurile, sarnanedes emakeele omandamise põhimõtetele.
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Tabel 2. Kontekstuaalse ja verbaale keeleõppe erinevused
Kontekstuaalne
üks-ühele suhtlemine (kogemuslik, situatiivne,
objektidele või piltidele toetuv)
frontaalne demonstreerimine (mitteverbaalseid
vahendeid kasutades, objektidele, piltidele,
miimikale, kõneintonatsioonile toetuv)
õpetaja suulised instruktsioonid (objektidele,
miimikale, zestidele toetuv)
loetud instruktsioonid töölehel (piltidele,
õpetaja demonstreerimisele ja konverentsile
toetuv)
esemelis-praktiline tegevus (kogemustele,
objektidele toetuv)

verbaalne
üks-ühele suhtlemine (õpetaja suulistele
seletustele toetuv, õpiku kirjalikele seletustele
toetuv)
frontaalne demonstreerimine (õpetaja
suulisele kõnele või õpiku tekstile toetuv)
õpetaja suulised instruktsioonid (verbaalsetele
vahenditele toetuv)
loetud instruktsioonid töölehel (verbaalne,
õpetaja suulistele instruktsioonidele toetuv)
kogemuslikkus ja esemelis-praktiline tegevus
puudub

Uuringud on näidanud, et kontekstuaalse keeleõppe korral areneb teine keel üsna
sõltumatult lapse emakeele arengust ning laps saavutab teise keele kõnelemisel
ükskeelsete eakaaslastega sama taseme, s.o. esimese läve paari aasta möödudes.
Verbaalse e. traditsioonilise lähenemise korral võtab see samades tingimustes märksa
rohkem aega ning lapsed saavutavad vajaliku taseme alles 5. klassi lõpuks (Cummins
1981; Baker 1996; Freeman & Freeman 1992).

1.1.4. Keelekeskkond
Nii nagu sotsiaalne keskkond mõjutab kogu lapse arengut, mõjutab keelekeskkond lapse
keele arengut. Keelekeskkonnaks nimetatakse sotsiolingvistilist konteksti, milles toimub
keele omandamine ja kasutamine (Genesee 1998). Väikelapse puhul tähendab see
eelkõige seda, missugust keelt kõnelevad tema vanemad ja missugused on
lapsevanemate strateegiad e. kultuurilised eripärad oma lapsega suheldes. Lasteaias või
koolis tähendab see kaasõpilaste ja õpetaja keelekasutust. Keeleuuringud näitavad, et
ilma vajaliku keelekeskkonnata ei saa ka lapse emakeel normaalselt areneda (Bransford,
Brown & Cocking 1999), sest nii emakeele kui ka teise keele arenguks on vajalik, et laps
saaks seda kuulda ja kasutada võimalikult erinevates situatsioonides e. kontekstides.
Goodman (1986b) ja Smith (1985) märgivad, et teadmiste omandamine tundub olevat
väga kerge väljaspool kooli ja väga raske koolis. Krashen (1982) teeb samasuguse
tähelepaneku ka teise keele õpetamise suhtes, näidates erinevust teise keele omandamise
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vahel loomulikus keelekeskkonnas ja õppimise vahel formaalses keskkonnas. Krashen
näitab, et inimesed omandavad loomulikus keelekeskkonnas emakeelekõnelejatega
suheldes teise keele kerge vaevaga, samal ajal kui nad näevad tohutut vaeva sedasama
keelt tunnis õppides. Sedasama võib kinnitada ka vene õpilaste eesti keele arengut
käsitlevate uuringute ja intervjuude põhjal: ükskõik kui hea keeleõppemetoodikaga meil
ka tegemist ei ole, ei saavuta me iialgi samasuguseid tulemusi kui seda saavutab
samavanune eesti laps vene lapsega koos mängides (Rannut 2003a, 2003b).
Väljavõte M.Rannuti intervjuust eesti lasteaia õpetajaga (kaader TPÜ õppefilmist 2003):
M.R.

Kui kiiresti lapsed sulavad eesti kollektiivi? Millal on oodata, et ta hakkab
eesti keelt rääkima?

Õpetaja:

See on väga individuaalne. See oleneb lapse iseloomust. Kui ta on seltsiv
laps ja tahab eesti lastega mängida, siis tal ei ole suhtlusprobleeme. Ta
räägib vene keeles, ta kasutab zeste ja miimikat ning ta on teistele lastele
arusaadav. Need lapsed saavad kiiresti eesti keele selgeks. Kes on
kinnised, kes ei hakka suhtlema, nendel on ka keeleõppega raskusi.

Teise keele omandamisel loomulikes situatsioonides ja selle õppimisel formaalsetes
situatsioonides on suur vahe (Krashen 1981; vt ka Baker 1996). Keele omandamine on
alateadlik protsess, mis on inimeste vahelise mitteformaalse ja loomuliku suhtluse
tulemus, kus keel on vahend, mitte eesmärk. Keele õppimine formaalsetes
situatsioonides kujutab endast aga traditsioonilist võõrkeeleõppe tundi, kus keel on
eesmärk, hõlmates tavapäraselt grammatika, sõnavara ja muude keele valdkondade
harjutamist ja kontrollimist (vt tabel 3).
Tabel 3. Erinevused keele õppimise ja keele omandamise vahel
Teise keele õppimise situatsioon
Teise keele omandamise situatsioon *
keelt õpitakse võõrkeele tunnis;
keel on eesmärk;
formaalne keeleõppesituatsioon;
deduktiivne lähenemine;
arusaamine tagatakse grammatikareeglite ja sõnavara tundmise abil.

keel omandatakse loomulikus
keelekeskkonnas;
keel on vahend;
loomulik keeleõppesituatsioon;
induktiivne lähenemine;
arusaamise tagab kontekst (emakeele
omandamise põhimõttel).
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Seda ilmestavad ka võrdlevad näited eesti keele õpetamise erinevusest vene, eesti ja
eesti lasteaedades:
– Vene lasteaias toimuvad eesti keele tunnid 3 korda nädalas. Õpitakse uusi sõnu,
õpetaja ütleb ees ja lapsed kordavad järele. Õpetaja näitab puuvilju kujutavaid pilte
ja küsib: "Mis see on?". Ainsusel ja mitmusel oskavad lapsed suurepäraselt vahet
teha. Kes teab, see ütleb teistele ette, aga alles siis, kui õpetaja oli selleks loa
andnud. Valesti hääldatud sõnade puhul korrigeerib õpetaja hääldust koheselt ja
palub valesti hääldatud sõna korrata. Kui lapsed ei saa mõnest küsimusest aru,
tõlgib õpetaja kohe küsimuse vene keelde.
– Eesti lasteaias õpivad vene lapsed koos eesti lastega ühe programmi järgi ja
täidavad samu ülesandeid. Õpetaja võtab rohelise paberi, nimetab selle majaks ja
kleebib selle seinale asetatud suure valge paberi keskele. Siis kleebib ta majale
punase kolmnurkse paberi peale ja ütleb, et see on katus. Nüüd võtab õpetaja
päikese ja esitab lastele küsimusi päikese värvi ja kuju kohta. Lapsed oskavad
vastata. Seejärel küsib õpetaja, mis majal puudub? Lapsed vastavad, et aken ja uks,
ning õpetaja joonistab need. Seejärel istuvad lapsed oma kohtadele ning saavad
maja kleepimiseks vajalikud töövahendid (paberi, liimi ja maja osad).

Formaalsetes situatsioonides on arusaamise aluseks keele struktuuri tundmine,
omandatud grammatikareeglid ja tuttav sõnavara, seega toimub keeleõpe alt-üles. Keele
omandamise korral loomulikes situatsioonides toimub arusaamine tunnetuslikult
konteksti abil (Krashen 1981; Freeman & Freeman 1992; vt tabel 3). Seetõttu soovitab
Krashen (1981) muuta teise keele õpetamise klassiruumis sarnaseks teise keele
omandamisele loomulikus keskkonnas, kus inimesed kasutavad keelt mõnes mõttekas
tegevuses neid huvitaval eesmärgil, mitte elutu tegevusena sõnavara ja
grammatikareegleid tuupides.
– Eesti keelt õpetatakse iga päev. Eesti keelt kasutatakse ka väljaspool eesti keele
tundi, näiteks sööklas, mängutoas, õues ja laulutunnis. Seinad on kaetud
näitmaterjalidega. Siin on temaatilisi pilte, laste töid, plakateid, sõnasedeleid, kell
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jmt. Minnakse ka välja reaalsesse keelekeskkonda, näiteks lasteaia lähedal asuvale
turule.
Krasheni keele õppimise ja keele omandamise hüpoteesi (acquisition-learning
hypothesis; Krashen 1981) järgi on teise keele efektiivseks omandamiseks vaja
loomulikku keelekeskkonda, kus keel on vahend, mitte eesmärk ning keel omandatakse
erinevates kontekstides (tegevustes ja suhtlussituatsioonides) teise keele kui
emakeelekõnelejatega suheldes. Seetõttu on oluline, et ka teise keele arendamisel
pakutakse lastele võimalusi suhelda emakeele kõnelejatega ning kuulata ja kasutada
keelt võimalikult erinevates situatsioonides, seejuures keelt rikastades erinevates
mõttekates tegevustes elutu sõnavara ja grammatikadrilli asemel.

1.2. Varast kakskeelsust iseloomustavad jooned ja mõjutavad tegurid
1.2.1. Kahe keele omandamine
Varanae ja hiline kakskeelsus
Olenevalt sellest, kui vanalt kakskeelsus lapsel välja kujuneb, eristatakse varast ja hilist
kakskeelsust:
– Kakskeelsust, mis on välja kujunenud enne üheteistkümnendat eluaastat, nimetatakse
varaseks kakskeelsuseks.
– Teise keele omandamist pärast üheteistkümnendat eluaastat peetakse hiliseks
kakskeelsuseks.
Samaaegne ja astmeline kakskeelsus
Kui laps õpib enne kolmandat eluaastat kahes kuni kolmes keeles samaaegselt kõnelema,
nimetatakse seda samaaegseks ehk simultaanseks kakskeelsuseks (simultaneous
bilingualism, Weitzman 1992). Teise keele omandamist pärast kolmandat eluaastat
nimetatakse astmeliseks kakskeelsuseks (sequential bilingualism, Weitzman 1992).
Erinevus seisneb kahe keele omandamise protsessis.
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Samaaegset e. simultaanset kakskeelsust iseloomustavad jooned
a) Ema räägib lapsega ühte keelt ja isa teist keelt;
b) Mõlemad lapsevanemad räägivad mõlemat keelt.
Samaaegne kahe keele omandamine toimub kolme astme kaudu:
1) Lapsed, kes õpivad kahte keelt korraga, segavad mõlemad keeled üheks süsteemiks
(ing-hisp. kitty-gato);
2) umbes 2 ½ aastaselt hakkab laps eristama sõnu ühes ja teises keeles ja oskab valida
keelt vastavalt isikule. Lapse kõnet iseloomustab tervikfraaside e. holofraaside
kasutamine ning keelekasutajate kõne ja käitumise imiteerimine. Need strateegiad
aitavad tal omandada mõlema keele reegleid.
3) Kui ühte keelt kasutatakse rohkem kui teist, saab sellest domineeriv keel (nt kooli
õppekeel). Seitsmendaks eluaastaks on laps omandanud mõlema keele süsteemi ning
tuleb toime nii sõnavara kui ka grammatika kasutamisega emakeelekõneleja tasemel
vastavalt oma vanusele.
Astmelist kakskeelsust iseloomustavad jooned
Kui laps hakkab teist keelt õppima pärast kolmandat eluaastat, on ta oma esimeses keeles
omandanud juba põhilised reeglid, mis aitavad tal teist keelt õppida. Ta oskab vestelda
ning on kognitiivselt arenenum. Kui ta läheb keskkonda, kus räägitakse teist keelt, võtab
tal tavaliselt kolm kuud aega, et hakata sellest aru saama, ja umbes 2 aastat, et hakata
vabalt teises keeles suhtlema, mõtlemiskeele areng aga võtab teises keeles aega 5-7
aastat, et jõuda eakaaslastega võrdse tasemeni.
Astmeline kahe keele omandamine toimub samuti kolme astme kaudu:
1) Laps hakkab sotsiaalselt suhtlema K2 kõnelejatega. Sel astmel toetub laps terviklikele
fraasidele ja lausetele, mis talle on meelde jäänud, ning kasutab mitteverbaalset
suhtlemist (nt sõrmega osutamine) ja märgusõnu. Arusaamisel toetub ta konteksti abil
aimamisele.
2) Laps suhtleb K2 kõnelejatega K2-s. Põhimõtteks on tal siinjuures: "Hakka rääkima!".
Ta loob oma lauseid, mis sisaldavad nii holofraase kui ka mõningaid uusi sõnu.
Lapsed, kes julgevad võtta rohkem riske ning on suuremad suhtlejad, omandavad ka
K2 kiiremini kui need, kes kardavad vigu teha.
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3) Laps hakkab korrektselt rääkima, kasutades korrektset sõnavara, grammatikat ja
hääldust. Laps konstrueerib tähenduse ja reeglid K2-s emakeele omandamise
põhimõttel.

1.2.2. Loomulikud nähtused kakskeelsete laste kõne arengus
Tihti arvatakse, et kakskeelsetel (teises keeles õppivatel) lastel on keeleline arengupeetus,
kuna keeleõppe algusjärgus ei vasta nende kõne areng samavanuse emakeelekõneleja
tasemele. 80-ndate aastate psühholingvistilised uurimused on näidanud, et immigrantidest
õpilased võivad omandada märkimisväärse ladususe enamuskeeles, kuid selleks on
vajalik keelekeskkond nii koolis kui ka valjaspool kooli (Cummins 2000). Hoolimata
kiirest kõnekeele arengust võtab teise keele kui emakeelekõnelejatega sama
mõtlemiskeele (seega akadeemilise) taseme saavutamine tunduvalt rohkem aega – umbes
5 -7 aastat (Ramirezi 1992; Cummins 2000). Selle üheks põhjuseks on see, et K2 kui
emakeelekõnelejad ei seisa oma arengus paigal ega oota kuni teised järele jõuavad, vaid
arenevad pidevalt edasi. Teiseks põhjuseks on aga kõne- ja mõtlemiskeele erinevus, sest
inimestevahelises suulises suhtluses on vaja tunduvalt väiksemat keeleoskust kui
akadeemilises situatsioonis ning enamikes akadeemilistes kontekstides puuduvad
sotsiaalsed abivahendid tähenduse edasiandmiseks (nt näoilme, silmside, intonatsioon
jmt).
Vaikiv periood on teine tunnus, mis iseloomustab teises keeles õppivate laste kõnet
(Weitzman 1992). Nimelt räägivad lapsed keeleõppe algusjärgus mõnikord esimese 7
kuu jooksul väga vähe: Lapsed hakkavad väga erinevalt rääkima. Üks vaikib terve aasta,
teine hakkab kohe esimesest päevast peale eestikeelseid sõnu ütlema. Aja jooksul
hakkavad kõik lapsed eesti keeles rääkima (T.Bashkirova ja J.Vassiljeva kirjeldus,
Rannut 2003a). Vaikiv periood aitab omandada õigeid keelestruktuure ja õiget hääldust.
Selle jooksul lapsed lihtsalt kuulavad, püüavad aru saada ja jätavad meelde, kuid nad ei
ole veel valmis ise keelt kasutama. Nad vajavad vaikivat perioodi nii nagu emakeeleski,
et omandada uue keele struktuurid enne kui nad neid söandavad kasutada.
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Kolmandaks tunnuseks on koodivahetus ehk teatud segakeel, mis iseloomustab laste
kõnet samuti just teise keele õppe algusjärgus. Koodivahetus (code switching, code
mixing, Blom & Gumperz 1972; Gal 1979; Mesthrie, Swann, Deumert & Leap 2000;
Oksaar 1998; Praakli 2002; Rannut 2003b) on sotsiolingvistiline nähtus, mis võib esineda
kahel erineval viisil: 1) teise keele (K2) õppimise algusfaasis interferentsinähtudel
põhineva segakeelena (code mixing) ning 2) hilisemas faasis funktsionaalselt
spetsialiseeritud keelevahetusena ehk ümberlülitusena teiselt keelelt (K2) emakeelele
(K1) (code switching). Keeleõppe algusjärgus kasutavad lapsed sageli sõnu mõlemast
keelest samas lauses läbisegi, mis on tingitud sihtkeelsete või emakeelsete vastete
mitteteadmisest: Ma lihtsalt tahtsin ja ema ütles, ma nu, et mina õppisi eesti keel,
sellepärast, et eesti keel on государственный язык (vt Sarap 2002). Taoline segakeel on
siiski mööduv nähtus, mis iseloomustab teise keeles õppijate vahekeelt üksnes keeleõppe
algusfaasis.

Neljandaks tunnuseks on emakeele arengu eeskujul holofraaside kasutamine (Weitzman
1992). Holofraasid on rutiinsed kõnesegmendid, fraasid, mis õpitakse ühtse tervikuna
nagu üksiksõnad. Holofraasid sisaldavad terviklikku keelelist teavet (nt head aega!), mis
ei pea koosnema selle osade mõttest. Tänapäeva teise keele õpetamisel kasutatav
holofraasi mõiste on kujunenud Piaget’ eeskujul, kes nimetas holofraasideks lapse
kõnekeele arengus nähtust, kus laps annab ühele sõnale tervikfraasi tähenduse, nt keeda –
ema keedab suppi (Elkind& Flavell 1969). Holofraaside kasutamisel ei mõtle laps keele
struktuurile ega grammatikareeglitele. Lapsed omandavad holofraasid kergesti ja
hakkavad neid üsna pea oma kõnes rakendama, nt pane riided selga, ole tasa, ära jookse,
korista ära, palun söö, ütle aitäh, tere, nägemiseni. Nad saavad end holofraaside abil
hõlpsasti väljendada ning osaleda vestluses, teadmata holofraasi iga üksiku elemendi
tähendust ja grammatilist struktuuri. Keeleõppe esimeses faasis kasutab laps holofraase
oma kõnes muutmata kujul, mis tihti põimitakse koodivahetusena emakeelsesse teksti
(Corder 1977; Elkind & Flavell 1969; Genesee 1984, 1999; Rannut 2000, 2001; Shrum &
Glisan 1994; Vesterbacka 1991).
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Kui laps õpib teist keelt astmeliselt, esineb tema K2 kõnes esialgu palju grammatikavigu
ja interferentsinähtusi (Weitzman 1992). Koos üldise kognitiivse arenguga kujunevad
inimese emakeeles välja keeleüksused, s.o. keelelised struktuurid, mida ta valdab ja
automaatselt kasutab. Need on spetsiifilised väljendid, väljenditele vastavad skeemid ja
kategoriseerimissuhted. Grammatikas kujutavad taolised skeemid endast
konstruktsiooniskeeme, konventsionaalseid malle ning terviklikku keelesüsteemi, mida
inimene on omandanud esimeses või teises keeles ning mida ta assimileerib ja
akumuleerib vanade ja uute kogemuste põhjal (Elkind & Flavell 1969; Piaget 1971),
põhjustades transformatsiooni- ja interferentsinähtusi keeles.
Grammatiline interferents avaldub 1) emakeelele omaste morfeemide kasutamises teises
keeles, максует (maksab).; 2) emakeele grammatiliste suhete ülekandmises teise keelde
(seda esineb üsna palju ka eesti keelt õppivatel vene õpilastel, nt isa ostis uus ratas (папа
купил новый велосипед), mul on kolm aastat (мне три года), hakkasivad õitsema lillet
(cтали цвести цветы) jmt), 3) emakeelse morfeemi identifitseerimises teise keele
morfeemiga või teise keele morfeemi muutmises emakeele morfeemi eeskujul, nt nu ja
vuot (vt Rannut 2003b).Tasapisi hakkab laps järjest enam ja korrektsemalt sihtkeelt
kasutama, jõudes paari aasta möödudes emakeelekõneleja tasemeni.
Viimaseks nähtuseks, mis võib kaasneda kakskeelsusega, on keelevahetus (Baker 1996;
Weitzman 1992). Kui laps läheb kooli ja koduse suhtluskeelena hakkab rohkem
domineerima kooli õppekeel, võib see kaasa tuua esimese keele vahetuse. Kui laps ei
kasuta ühte lapsena omandatud keeltest eriti sageli (nt isegi enam mitte kodus
vanematega iga päev suheldes), siis ta võib selle unustada. Kuna ta aga õpib alles teist
keelt, siis võib mõlema keele oskus olla mõne aja jooksul allpool temavanuse lapse
normaalse keeleoskuse taset. Sellele tuleb varakult tähelepanu pöörata, mistõttu me
käsitleme alljärgnevalt keelelise rikastamise võimalusi nii kodus, lasteaias kui ka koolis.

1.2.3. Afektiivne filter keelearengut mõjutava tegurina
Viimaks mängib olulist rolli teise keele omandamisel afektiivne filter (Affective Filter
Hypothesis, Dulay & Burt 1977), mis määrab ära keeleõppe tulemused nii formaalsetes
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kui ka mitteformaalsetes situatsioonides. Afektiivne filter mõjutab nii lapse teise keele
omandamise kiirust kui ka keeleõppetulemusi. Filter koosneb afektiivsetest mõjuritest,
milleks on:
a) keeleõppemotivatsioon ja suhtumine K2-e,
b) enesekindlus ja enesega rahulolu,
c) kartused ja hirmud.
Seega omandavad need õpilased, kes suhtuvad teise keelde ja selle kõnelejatesse
positiivselt ning on rahulikud ja enesekindlad, ka teise keele kiiremini ja paremini.
Positiivse suhtumise korral on filter õhuke ning teine keel omandatakse tihti
emakeelekõnelejatega suheldes juba liivakastis. Halvustava suhtumise ning hirmudega
õpilastel on teise keele õppimine takistatud, laps ei taha sihtkeelt õppida ega ka sihtkeeles
suhelda, mistõttu ta ei omanda ka sihtkeelt.
1990.a. Californias läbi viidud ulatuslik uurimus näitas, et üheks peamiseks põhjuseks,
miks muukeelsed õpilased kipuvad koolis halvemini hakkama saama, on õpetaja ja
õpilase vahelised suhted (vt õpetaja ootuste teooria, Cummins 2000:40; vt ka Ogbu
1978). Kui õpetaja uskus oma õpilaste võimetesse, siis olid õpilased enesekindlad,
rahulikud ja edukad, kui õpetaja pidas aga õpilasi vähemvõimekamateks, siis olid ka
õpitulemused madalamad. Suhted õpetaja ja õpilase vahel kajastavad domineerivate e.
võimul olevate ja vähemusrühmade suhteid ühiskonnas. Cumminsi (2000) ja Ogbu
(1978) uurimused on näidanud, et diskrimineerivad suhted ühiskonnas mõjutavad
immigrantide õpitulemusi koolis. Kui teises keeles õppivat last peetakse
vähemvõimekamaks, kellelt ei olegi midagi oodata, sii on ka tema õpitulemused koolis
madalad. Näiteks burakuminid saavad Jaapani koolides oma madala sotsiaalse staatuse
tõttu väga halvasti hakkama. Pärast USA-sse immigreerumist laste õppeedukus tõuseb
aga märkimisväärselt, sest USA-s ei teata midagi burakuminide madalast staatusest
nende kodumaal ning seetõttu peetakse neid ka USA koolides kõrge intellektiga
jaapanlasteks (Ogbu 1978; vt ka Cummins 2000).
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Eesti keele õpetamine sellisel kujul nagu see väga mitmetes vene lasteaedades ja ilmselt
ka koolides praegu toimub ei julgusta õpilast eesti keeles rääkima.
– Eesti keele tunnid toimuvad 3 korda nädalas. Õpitakse uusi sõnu, õpetaja ütleb ees ja
lapsed kordavad järele. Keeleõpe ei kajastunud seintel ega stendidel. Eesti keele
õpetaja emakeel on vene keel (J.Zdanovitśi ja R.Lindemanni kirjeldus; vt Rannut
2003b).
– Tundi alustati lihtsa eestikeelse lauluga. Seejärel istusid lapsed toolidele ja õpetaja
näitas neile puuvilju kujutavaid pilte ja küsis: "Mis see on?". Ainsusel ja mitmusel
oskasid lapsed suurepäraselt vahet teha. Kes teadis, see ütles teistele ette, aga alles
siis, kui õpetaja oli selleks loa andnud. Valesti hääldatud sõnade puhul korrigeeris
õpetaja hääldust koheselt ja palus valesti hääldatud sõna korrata. Omavahel suheldi
vene keeles ja tunnis sosistati vene keeles. …. Kui lapsed ei saanud mõnest
küsimusest aru, tõlkis õpetaja kohe küsimuse vene keelde (M.Krõlovi kirjeldus; vt
Rannut 2003b ).
Taoline sõnavara- ja grammatikadrill suurendab ebakindlust ja kartust rääkides vigu teha,
mis saab hiljem saatuslikuks, kui on vaja hakata suhtlema ja oma mõtteid eesti keeles
avaldama.
Pöörates pilgu eesti keelekümblusklassi on pilt täiesti erinev, lapsed avaldavad üsna
julgelt oma mõtteid ega karda vigu teha. Kui sõna ei tule eesti keeles meelde, öeldakse
see vene keeles ja ikka leidub keegi, kes oskab sellele eestikeelse vaste anda (autori
tähelepanekud keelekümblusklasside tunde jälgides Tallinnas ja Kohtla-Järvel 20012003; vt alljärgnevat näidet ja ptk. 2.2.2.).
Keelekümblusklassi loovkirjutamistegevuses loeb esimene rühm oma kuulutuse:
Kuulutus, kuulutus! Kevadel 10. mail me sõidame Soome. Pileti hind ainult 3 krooni
täiskasvanud.
Järgneb üldine kaasõpilaste naer ja eestikeelne kommentaar: Nii odavat reisi ei olegi!
Õpetaja esitab õpilast enesekorrigeerimisele suunava küsimuse: Kas pileti hind on
täiskasvanutele 3 krooni?
Õpilane: Jah, täiskasvanutele on pileti hind kolm krooni!
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Teine õpilane eesti keeles vahele: Aga kas lapsele on siis kroon viiskümmend? (elav
arutelu jätkub)
Genesee (1998) juhib tähelepanu sellele, et kõige kiiremini ja paremini omandavad teise
keele just väikesed lapsed emakeelekõnelejatega suheldes, sellal kui koolis ainetunnis
sihtkeele omandamisel laste vanus eriti suurt rolli ei mängi. Sama tulemuseni on jõudnud
ka immigrantide laste integratsiooniprogramme kavandavad pedagoogid mitmetes
Euroopamaades (vt Eurydice 2000). Õpilased, kes on rahulikud ja enesekindlad, tahavad
ja julgevad suhelda ega karda ennast teises keeles väljendada, omandavad ka keele
kiiremini ja paremini. Selle tähelepanekuni on jõudnud kõik kommunikatiivsele
lähenemisele rõhu asetanud keeleõpetajad, muuhulgas ka Asher (1977), kes juhib
tähelepanu vajadusele julgustada lapsi keelt kasutama, mitte neid drillima ja neile survet
avaldama.
Lase õpilasel end tunda tähtsana ja turvaliselt
Kuigi eesti lasteaias hakkavad reeglina kõik muukeelsed lapsed eesti keelt rääkima, võib
eesti keele omandamise probleeme tekkida ka siin. Selle põhjuseks võivad olla nii
isiksuse omadused (nt laps ei ole eriti seltsiv) kui ka vähene motivatsioon eesti keeles
suhtlemiseks (nt lasteaias on piisav arv vene keeles suhtlevaid lapsi ning alati leidub
keegi, kes tõlgib): Mõjutab see, kui kohal on sellised lapsed, kes hästi vene keelt
valdavad. Kui ta suhtleb selliste lastega, siis nad saavad vene keeles kõnelda ja siis võtab
eesti keele omandamine muidugi rohkem aega (M. Rannuti intervjuu TPÜ õppefilmist
2003).
Muukeelsed lapsed, kes tulevad teiskeelsesse lasteaeda, kus kogu suhtlus toimub nende
jaoks tundmatus keeles, tunnevad end seetõttu mõnikord isoleerituna ja tõrjutuna,
selliseid näiteid leidub nii meil kui ka mujal (Weitzman 1992; Rannut 2003b).
Üks poiss on eesti lasteaias käinud juba sõimerühmast alates, kuid ta räägib kasvatajaga
vene keeles. See poiss eriti ei suhtle teistega, tavaliselt ta mängib üksi nurgas
(T.Bashkirova ja J.Vassiljeva kirjeldus; vt Rannut 2003a).
Efektiivseks sihtkeeleõppeks ja integratsiooniks vajavad muukeelsed lapsed emotsionaalset tuge. Ühest küljest peavad nad ise ja nende vanemad suhtuma positiivselt sihtkeelde ja
sihtkeele kõnelejatesse, kuid teisalt peavad nad ka tajuma positiivset vastuvõttu,

18

aktsepteeritust sihtkeelekõnelejate poolt, kasvatajate sõbralikkust ja keskkonna
turvalisust. Näiteks võib tuua mitmeid mitteintegreruvaid muukeelseid lapsi nii meil kui
ka mujal, kes vajavad individuaalset lähenemist ja oskuslikku suunamist, et teiskeelses
keskkonnas integreeruda:
3-aastane Tanja, kes alles saabus Venemaalt. Ta ei oska inglise keelt ja ta on samas
rühmas koos 15 lapsega, kellest keegi ei räägi vene keelt. Tanja hoiab omaette ja väga
harva näitab üles initsiatiivi, et suhelda teiste laste ja kasvatajaga. Üks kasvatajatest,
Novea, on otsustanud temaga individuaalselt kontakti luua, toetades teda emotsionaalselt ning mängides ja suheldes temaga iga päev. Kui Tanja kaldub temaga vene keeles
suhtlema, Novea reageerib sellele nii hästi kui suudab ega nõua kunagi, et Tanja temaga
inglise keelt räägiks. Novea julgustab ka teisi lapsi temaga suhtlema, kutsudes neid
mängu ja jättes nad mõne aja möödudes Tanjaga omapead (Weitzman 1992).
Selle tulemusena:
a) suurenes Tanja motivatsioon õpetaja ja teiste lastega suhtlemiseks ning seega ka
sihtkeele omandamiseks ja integreerumiseks;
b) tõusis Tanja enesekindlus ja julgus ennast väljendada ja kontakteeruda;
c) kadus hirm uue arusaamatu ümbruskonna ees.
Et vähendada afektiivse filtri negatiivset mõju lapse sihtkeele arengule tuleks kavandada
õpikeskkond, mis oleks stressivaba ja turvaline ning samaaegselt julgustaks muukeelset
last nii õpetajaga kui ka teiste lastega suhtlema.

1.2.4. Kultuurierinevustest tingitud integratsiooniraskused
Väikesed lapsed kohanevad reeglina tundmatus keskkonnas paremini kui nende
suuremad õed-vennad või täiskasvanud lapsevanemad (Cummins 2000). Võõrasse
kultuurikeskkonda sattumine tähendab aga ka neile tundmatut suhtluskeskkonda, mis
takistab arusaamist. Nii verbaalne kui ka mitteverbaalne kontekst on tundmatu ja võõras.
Ühest küljest on see seotud sümbolite ja traditsioonide erinevusega (vt Pajupuu 2000),
teisalt aga õpetaja keelekasutuse ning uues õpikeskkonnas kasutatavate suhtlus- ja
õpistrateegiatega (Kauchak & Eggen 1993; Heath 1981).
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Erinevates kultuurides on ka erinevad suhtlus- ja õpistrateegiad. Õpilased, kes on
harjunud selgeid korraldusi saama ei tule mõnikord toime demokraatlikus õpikeskkonnas,
kus õpetaja on harjunud õpilasi suunama ja juhendama, mitte käskima, drillima ja
kontrollima. Sellele on juhtinud tähelepanu ka vene õpilasi Soome koolides ja soome
õpilasi Vene koolides uurinud Sirkka Laihialo-Kankainen (2000), kelle uurimustes tuli
ilmsiks, et vene koolide õpetajad pidasid demokraatliku ja õpilase aktiivsust rõhutava
õpikeskkonnaga harjunud soomlasi ebaviisakateks ning vanemaid inimesi mitteaustavateks, sest õpilased esitasid õpetajate jutu vahele küsimusi, kutsusid õpetajat eesnime järgi
ja seadsid õpetaja jutu ning seega kogu õpetaja autoriteedi kahtluse alla. Vene õpilased
Soomes sattusid sageli kaklustesse ja konfliktidesse, sest nad kippusid füüsilise jõu abil
oma kohta otsima ja probleeme lahendama. Õpetajate demokraatlikku suhtumist
õpilastesse tõlgendati kui distsipliini puudumist, mistõttu vene õpilased kippusid sageli
tunnis korda rikkuma. Samuti torkas silma, et olles harjunud väga autoritaarse ja
traditsioonilise õpetamisstiiliga, olid vene õpilased tunnis kaasatöötamisel passiivsed ega
tulnud seetõttu toime Soome demokraatlikumas õpikeskkonnas õpilase aktiivsusele
suunatud õpistrateegiate kasutamisel (Laihialo-Kankainen 2000:289-291). See on
seletatav ka sellega, et kollektivistlikest ja suure võimudistantsiga kultuuridest pärit
muukeelsed õpilased ei talu ebakindlust ( ebakindluse tõrjumine, vt Pajupuu 2000) ning
tahavad rohkem reegleid ja ettekirjutusi kui eesti või soome õpilased.
Üks klassikaline uurimus, mis võrdles valgete keskklassi õpetajate küsitlusharjumusi ja
töölisklassi kuuluvate afroameerika õpilaste küsitlusel põhinevat suhtlust kodus, näitas
olulisi erinevusi (Heath 1981). Keskklassi emad alustasid küsitlusmänguga lausa sünnist
alates, tunduvalt varem, kui laps oleks võimeline vastama. Näiteks küsib ema oma
kaheksanädalaselt beebilt: "Tahad sa oma kaisukaru?" ja vastab lapse eest: "Jah, sa tahad
oma karu." Sellised rituaalid valmistavad ette mitmeid sotsiaalseid funktsioone kandva
(pseudo)küsitlemisel põhineva suhtluse üldist usaldamist (general reliance, Bransford,
Brown & Cocking 1999) Lapsed, kes sellises suhtluses osalevad, tunnevad vajadust
vastata ning annavad rõõmuga teavet, olles ise veendunud, et täiskasvanu seda niigi teab.
Taolised "ette-teada vastustega" küsimused, kus küsija teab juba vastust, on sagedased nii
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klassis toimuvates dialoogides kui ka keskklassi kodudes (Bransford, Brown & Cocking
1999). Üldjuhul mängisid küsimused vähem rolli afroameerika laste kodustes suhtlusmallides ning samuti oli märgatav nimetatud ette-teada vastusega küsimuste rituaali
puudumine (Heath, 1981, 1983). Tavalisteks küsitlusvormideks olid analoogia,
jutustamise alustamine ja süüdistamine, kusjuures valgete kodudes olid need haruldased.
Seega ei saa laps paratamatult aru, mida temalt ootab õpetaja, kes alustab jutustamist nii:
"Kas sa oled näinud Maggi koera?". Seejuures ei oota õpetaja "jah!" või "ei!" vastust,
vaid jutustuse jätkamist küsimuste strateegiat kasutades, näiteks nii "Ei, mis juhtus Maggi
koeraga?". Seetõttu ka USA õpetajate hinnangul ei saa need lapsed aru ega tööta kaasa
isegi lihtsate küsimuste korral, kuigi nad on omandanud vastava sõnavara ja arusaamine
ei tohiks olla takistuseks (Heath, 1981:108):
A. Tundub, et nad ei ole võimelised vastama isegi kõige lihtsamatele küsimustele. Ma
mõnikord kaldun arvama, et neil on kuulmisega probleeme, sest tundub nagu nad ei
kuulekski mu küsimust. Kui ma jutustan mõnd lugu, mis neid huvitab, siis mulle tundub, et
nad kuulavad. Minu küsimustele vastavad nad aga täiesti tühja pilguga.
B. Nad ei vasta klassis isegi lihtsaimatele küsimustele, kuigi mänguväljakul selgitavad
nad vägagi keerulisi pallimängureegleid. Nad ei saa olla nii rumalad kui nad välja
paistavad. Mõnikord mulle tundub, et kui ma esitan neile küsimuse, siis vaataks nagu
tühja seina, millest ma ei suuda läbi murda.
Kultuurilised erinevused rääkimisel võivad kirjaoskust ja selle saavutamist tugevalt
mõjutada. Barnitz (1998) on kirjeldanud, kuidas havai vähemusse kuuluvad lapsed
kasutasid oma kultuuris sobivaid vestlusstiile kirjaoskuse (keele) tundides. Havai lapsed
parandasid oma lugemisoskust ainult siis, kui õpetajad lubasid traditsioonilise kõva
häälega lugemise ja tähtsate lõikude ülekordamise asemel lugemistundides koostööd ja
vestlust, ehk teisisõnu arutelu teksti üle. Ometi ei olnud koostöö ja vestlus edukaks
lahenduseks navaho laste lugemistundides (Barnitz 1998). Vestlus klassiruumis ei ole
mitte kõigis sotsiokultuurilistes kontekstides loomulik. Õpilased kasutavad oma
loomulikku vestlusstiili nii kodus kui ka koolis. Suuline stiil ja selle kasutusmallid
kanduvad üle ka laste kirjutatud tekstidesse. See tähendab, et erinevatest kultuuridest
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pärit lapsed peavad järjest ulatuslikuma kirjaoskuse suunas arenedes tähenduse
konstrueerima oma loomulikul viisil.
Samuti ei tule ka eesti keelt vene lasteaias õppinud muukeelne õpilane eesti koolis toime,
kus õpetajate poolt kasutatavad suhtlusstrateegiad on hoopis teistsugused kui eesti keele
kui võõrkeele tunnis. Erinevate õpi- ja suhtlusstrateegiate korral ei ole õpilased
võimelised isegi siis kaasa töötama, kui sõnavara on neile tuttav.
Vene lasteaia eesti keele õpetaja näitas lastele puuviljade pilte ja küsis "Mis see
on?" või "Mis need on?". Õpilased ütlesid puuvilja ainsuse või mitmuse vormi. Kui
lapsed ei saanud mõnest küsimusest aru, tõlkis õpetaja kohe küsimuse vene keelde
(M. Krõlovi kirjelduse põhjal, Rannut 2003a).
Eesti lasteaia eesti keele õpetaja jagas lastele puulehed ja andis kõigepealt käskluse:
Vaata neid kahte puulehte! Seejärel formuleeris kognitiivselt tunduvalt nõudlikuma
ülesande küsimuse vormis: Mille poolest nad erinevad? (V. Orase ja K. Piiri
kirjelduse põhjal, Rannut 2003a).
Lisaks erinevad vene- ja eesti lasteaedades esitatavad küsimused kognitiivsete
eesmärkide poolest. Formaalses keeleõppetunnis on õpilastele esitatavad küsimused
konvergentsed, kus oodatud vastused on lühikesed ja etteaimatavad, sellal kui eesti
lasteaias esitatavad küsimused on divergentsed ning seega kognitiivselt nõudlikumad,
olles kõrgemat liiki mõtlemisprotsesside arendamisele suunatud. Keelekümblusklasse
uurinud Lapkini hinnangul (1984) piirab ühekülgselt konvergentsete küsimuste esitamine
nii õpilaste väljendusoskust kui ka kõrgemat liiki mõtlemisprotsesside arengut.
Kolmandaks torkab silma kahe lasteaia võrdluses pideva tõlkimise abil õpitud abituse
kujundamine. Kui laps on harjunud, et õpetaja alati tõlgib, siis ta ei oska ka kasutada
ümbritsevat konteksti, et aru saada, mida õpetaja tahab. Näiteks kui vene lasteaia eesti
keele tunnis õpetaja ütleb: "Näita lauda!", siis otsivad lapsed välja lapsed laua pildi ning
tõstavad selle pea kohale. Eesti lasteaias seevastu reageeriksid lapsed taolisele käsklusele
osutades sõrmega ruumis asetsevat lauda. Samas ei ole ta ka õppinud tähele panema seda,
mida õpetaja ette näitab, sest talle on alati tõlgitud. Seega on muukeelne laps eesti klassis
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üsna nõutu, sest ta ei saa ju lauda pea kohale tõsta ja näidata, kuid samas talle ka ei
tõlgita, mida ta tegema peaks. Seetõttu on hea, kui õpetaja teab midagi ka nendest
suhtlus- ja õpistrateegiatest, millega laps on varem kokku puutunud ning saab last
vastavas situatsioonis aidata, näiteks parafraseerides käskluse küsimuseks või võttes lapse
käe ja osutades tema sõrmega lauale.

Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib tuua lähtekohad, mida peaks silmas pidama, et edukalt kavandada
teise keele õpetamist:
1. Keeleõpe peab toimuma loomulikus ja rikkalikus keelekeskkonnas, kajastama
loomulikku elavat keelt ja keele loomulikku arengut;
2. Keeleõpe peab toimuma lapse jaoks mõttekas tegevuses, huvitama last ning
väärtustama ja integreerima lapse isiklikke kogemusi ja kultuurierinevusi.
3. Keelt õpetades peab lähtuma keelest kui tervikust, integreerides erinevad osaoskused,
lapse kogemused ning keele ja sisu;
4. Keeleõppekeskkond peab olema stressivaba, rõõmus, võimaldama liikumist ja
julgustama last end väljendama;
5. Õppimine peab olema suunatud koostööle ja sotsiaalsele suhtlusele mõttekas ja
mitmekesises kontekstis, mitte individuaalsele või frontaalsele kontrollimisele ja
harjutamisele.
Teise keele õpetamisel tuleks kasutada integreeritud lähenemist, visuaalseid ja mitteverbaalseid abivahendeid ja õpetamisstrateegiaid, mis võimaldaksid füüsilist tegevust ja
liikumist. Keeleõppe sidumine konteksti ja füüsilise reageerimisega aitab õpilastel
lõdvestuda, tunda end turvaliselt ning vältida keeleõppes tarbetut stressi. Samaaegselt
võimaldab füüsilise tegevuse kaasamine ka nõrga keeleoskusega lastel aktiivselt osaleda,
suurendades arusaamist sihtkeelsest kõnest ning aidates sõnu ja väljendeid paremini
meelde jätta.
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2. MEETODID JA STRATEEGIAD PRAKTIKAS
2.1. Mitteverbaalsed strateegiad teise keele õpetamisel
2.1.1. Mittevrbaalsel reageerimisel põhineva meetodi erinevatest
tõlgendustest ja rajajatest
Täielikult füüsilisel reageerimisel põhinev meetod (TPR – Total Physical Response,
Asher 1977) on füüsilise tegevuse ja visualiseerimise kaudu parema ajupoolkera
aktiviseerimisel ning stressivabal kontekstuaalsel keele ja teadmiste omandamisel
põhinev meetod, mille on välja töötanud San Jose Ülikooli professor James J.Asher,
lähtudes teise keele omandamise teooriatest ning tema enda poolt läbi viidud
ajuuuringutest (Asher 1977, 2001a,b; 2002a,b; Byram 2000).
James J. Asher, kes on psühholoogiaprofessor, matemaatik ja lingvist, uuris ajupoolkerade funktsioone, tuues esile üksnes vasakule ajupoolkerale suunatud verbaalse ja
frontaalse õpetamise puudused ning loomuliku keele omandamise pea peale pööratuse
teise keele traditsioonilisel õpetamisel (vt Krashen 1998; 1982). Tema tähtsamaks
avastuseks oli parema ajupoolkera aktiviseerimise abil õpilaste arusaamisvõime
suurendamine ja õppesisu parem omandamine. Oma esimeses sellealases teoses "Teise
keele õppimine füüsilise tegevuse kaudu" (Learning Another Language Through Actions,
Asher 1977), millest praeguseks on ilmunud juba kuus trükki, osutas ta füüsilise tegevuse
kaasamise olulisusele arusaamisvõime arendamisel ning teise keele efektiivsemal
omandamisel.
Kuna Asher tõstab esile imperatiivi tähtsust esimeste keelekogemuste puhul, on see
meetod mõnel pool tuntuks saanud ka imperatiivi drilli (imperative drill) ehk eesti keeles
ka käsutäitmismeetodi (vt Kingisepp, Sõrmus 2000: 29) nime all. Seega on Asheri
rõhuasetus füüsilisele reageerilisele ja tegevusele ning vasaku ja parema ajupoolkera töö
vaheldumisele pea peale pööratud, asetades käsklusi esile tõstes just rõhu Asheri poolt
palju kritiseeritud verbaalsele e. tõlke- ja grammatikapõhisele lähenemisele (Asher 1977,
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2001a,b; 2002a,b; vt ka Byram 2000:631) rõhutab, et traditsiooniline õpetusviis koolis,
kus õpetamine toimub verbaalselt, asetab rõhu üksnes vasakule ajupoolkerale. Kui
õpilased peavad üksnes istuma pingis ja tähelepanelikult kuulama, siis nende parem
ajupoolkera ei tööta kaasa. Selleks, et parem ajupoolkera aktiviseeruks, on vaja liikumist,
füüsilist tegevust ning teema visualiseerimist, mis suurendab arusaamist ning loob
motiveeriva ja turvalise keskkonna. Asher leiab, et õpetajad annavad tihti järele
kiusatusele õpetada kõigepealt selgeks uued sõnad ja grammatika ning moodustada
seejärel alt-üles suunduval traditsiooniliselt sünteetilisel meetodil tuttavale sõnavarale ja
grammatikvormidele toetudes käsklusi (Asher 2001). Seega langevad Asheri seisukohad
kokku keelest kui tervikust lähtuva ja kontekstuaalse lähenemispõhise õpetamisega, mis
on tänapäeval ka keelekümbluse aluseks (vt Freeman & Freeman 1992; Raines 1995),
mida ei saa aga kuidagi kokku panna käsklustega õpilasi drilliva verbaalse keeleõppemeetodiga1.
Seetõttu on kõne all oleva meetodi kasutamisest keeleõpetajatel tänapäeval üsna
lahknevad arusaamad: ühed käsitlevad sedaa iseseisva käsklusmeetodi sarnase drillina,
kus õpetaja saab sugestiivmeetodi eeskujul hästi domineerida (vt Garcia 2001; Jackson,
Price, Dequine & Padover 1982; vt ka Kingissepp & Sõrmus 2000), teised näevad selles
jälle mitmesuguste mitteverbaalsete strateegiate (nt ettenäitamine, objektidele osutamine,
mitteverbaalne reageerimine jmt) integreerimise abil nooremate õpilaste arusaamise,
mälu ja keskendumisvõime suurendamise võimalust (Asher 2002a,b; Hickman 1992;
Wilburn 1992; nt keelekümblusklassi või võõrkeele tunnid Soomes, Iisraelis; Hollandis
jm).
Kuigi täielikult füüsilisel reageerimisel põhinevat meetodit kasutatakse edukalt ka
iseseisva keeleõppemeetodina (nt Garcia 2001), on see õpetaja domineeriva rolli ja
drilliva iseloomu tõttu vastuolus kommunikatiivse ning keelest kui tervikust ja lapsest
lähtuva õpetamisega (vt Freeman & Freeman 1992). Kuna Asher ise just kritiseerib
osadelt tervikule suunduvat e. tõlke- ja grammatikapõhist õpetamist, on ilmselgelt ekslik
samastada loomulikul keeleomandamisel ja füüsilisel reageerimisel põhinevate
strateegiate integreerimist käsklustel põhineva drilliga. Näiteks kasutatakse
1

Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning (2000) defineerib täielikult füüsilisel
reageerimisel põhinevat meetodit kui meetodit, kus kehalisel liikumisel (mitte käsklustega drillimisel) on
keskne roll (vt Byram 2000:631)
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mitteverbaalseid strateegiaid edukalt ka keelest kui tervikust lähtuvas keelekümblusklassis (Hickman 1992), samal ajal on aga domineeriv õpetaja, kes annab mõttetus
tegevuses käsklusi (nt , kui täna on reede, siis Mari tõuseb püsti ja plaksutab käsi ,
Kingissepp & Sõrmus 2000), keelest kui tervikust lähtuvas klassitöös täiesti välistatud.
Keelest kui tervikust lähtuvas klassis peab tegevus olema lapse jaoks huvitav ja mõttekas
ning põhinema lapse aktiivsel osalemisel, mitte õpetaja domineerimisel (Freeman &
Freeman 1992).
Asher ise on seisukohal, et täielikult füüsilisel reageerimisel põhinev meetod ei saa olla
iseseisev keeleõppemeetod, vaid üksnes liikumisel ja füüsilisel tegevusel põhinev
stressivaba lähenemisviis õpetamisel, mis annab häid tulemusi integreeritult teiste
meetoditega algajate keeleõppijate puhul nii keeleõppes kui ka mitmetes teistes
õppeainetes (nt geomeetria õpetamisel, Asher 2001b, 2002b; vt ka Rannut 2003a).
Keeleõppe sidumine konteksti ja füüsilise reageerimisega aitab õpilastel paremini aru
saada sihtkeelsest kõnest, sihtkeelses keskkonnas paremini toime tulla ning sõnu ja
väljendeid paremini meelde jätta. Samas aitab liikumine õpilastel lõdvestuda, vältida
keeleõppes tarbetut stressi ning muuta motoorne reaktsioon tavatoimingutes ettetulevatele
holofraasidele2 (käsklused, küsimused) automaatseks.
Mitteverbaalsete strateegiate integreerimise eesmärgiks on arendada arusaamis-,
aimamis- ja mälustrateegiaid, tõstes selle kaudu õpilaste keeleõppe tulemusi ja nende
toimetulekut sihtkeelses keskkonnas. Siiski ei anna see meile piiramatuid võimalusi, sest
varem või hiljem tuleb meil kokku puutuda kognitiivselt nõudlikuma sõnavara ja
mõistetega (nt tema hinges valitses segadus), mille tähenduse edasiandmisel ei saa lihtsalt
objektidele ja piltidele osutada. Seetõttu olemegi lisanud õpiku mitteverbaalsete
strateegiate juurde ka teise peatüki, mis käsitleb juba lasteaiast alates kasutatavaid
keelelise rikastamise ja keeruliste mõistete tähenduse arusaadavaks muutmise
strateegiaid.

2

Holofraasid - rutiinsed kõnesegmendid, fraasid, mis õpitakse ühtse tervikuna nagu üksiksõnad, vt.
lähemalt ptk 1.2.2.
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2.1.2. Õpikeskkonnast ja õpetaja rollist
Õpikeskkond
Mitmed uuringud on näidanud, et õpilased omandavad turvalises stressivabas keskkonnas
teise keele kiiremini ja paremini, sest nad julgevad võtta riske ega karda ennast
väljendada. Et vähendada afektiivse filtri negatiivset mõju lapse sihtkeele arengule
(Dulay & Burt 1977) peab õpikeskkond klassiruumis olema stressivaba, rõõmus, rohke
pildimaterjali ja keelenäidetega seinal ning ennekõike võimaldama füüsilist tegevust ja
liikumist (vt foto 1). Klassiruum peab looma atmosfääri, kus lapsed julgevad võtta riske
ja eksperimenteerida erinevate oskuste ja võtetega.
Foto 1. Õpikeskkond klassiruumis peab olema stressivaba, rõõmus ning
võimaldama füüsilist tegevust ja liikumist (Ü.Rannuti foto Iisraelist)

Seetõttu ei istu õpilased enamasti laudade taga, vaid liiguvad ruumis tegutsedes ringi,
omandades mõtestatud tegevuse kaudu uusi kogemusi (Freeman & Freeman 1992; Garcia
2001). Sellele aitavad kaasa ka seintele asetatud keelenäited (vt foto 1 ja 2). Nii TPRklassiruumis kui ka keelest kui tervikust lähtuvas klassiruumis on seintele asetatud
rohkesti visuaalset materjali nii piltide kui ka sõna- ja lausesedelite näol. Kõik uued
sõnad on asetatud teemade kaupa piltide ja sõnasedelitena seintele. Seintel võib leiduda
käsklusi, silte, pilte, teemakeskusi, päevaplaane, ilmakaarte, mõistekaarte,
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grammatikatabeleid, õpilaste töid ja muud vajalikku. Õpetaja saab alati osutada seinale
ning õpilane saab seintelt vajalikku keelelist tuge, kui tal midagi meelest ära läheb.
Foto 2: Keelenäiteid ja pildid seintel toetavad keeleõpet ja suurendavad arusaamist
(R. Juuraku foto)

Nii TPR kui ka keelest kui tervikust lähtuva meetodi kasutamine eeldab:
– õpilaste aktiivsust;
– ruumi, mis võimaldab liikumist;
– julgustavat ja rikkalikku keelekeskkonda;
– mitteverbaalset konteksti tähenduse edasiandmisel.
Tunnis vahelduvad pidevalt erinevad rühma- ja paaristegevused kogu klassi tegevustega.
Kõik õpilased on haaratud aktiivsesse tegutsemisse ning kõigile antakse võimetekohased
ning võrdsed võimalused osaleda. Ka lugemis- ja kirjutamistegevus ei pea olema vaikne
istumine, vaid võib kaasata nii vestlust ja infovahetust kui ka teabe otsimise eesmärgil
ruumis ringiliikumist (FILAG-primary 1986; Garcia 2001).
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Foto 3. Ka kirjutamistegevus ei pea olema vaikne laua taga istumine (Ü. Rannuti
foto Galili kakskeelsest koolist Iisraelis)

Keeleõppe sidumine mitteverbaalse tegevusega aitab õpilastel vältida keeleõppes tarbetut
stressi ning suurendab enesekindlust. Seetõttu võimaldab füüsilise tegevuse kaasamine ka
nõrga keeleoskusega lastel aktiivselt osaleda, suurendades arusaamist sihtkeelsest kõnest
ning aidates sõnu ja väljendeid paremini meelde jätta.
Õpetaja keelekasutus
Weitzman (1992) ütleb, et lapsed õpivad keelt ainult siis, kui nad saavad aru sellest, mida
nad kuulevad. Seetõttu on õpetaja ülesandeks teha oma kõne arusaadavaks. Kui õpetaja
on juba endale sellise eemärgi seadnud, hakkab ta automaatselt ka selles suunas
tegutsema ning kasutama samasuguseid strateegiaid kui oma lapsele emakeeles esimesi
sõnu õpetades:
a) kasutab grammatiliselt lihtsaid lauseid;
b) kasutab lihtsat igapäevast sõnavara;
c) kordab lapse poolt öeldud lauseid;
d) räägib asjadest, mis on tugevalt kontekstiga seotud (siin ja nüüd);
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e) rõhutab tähtsaid sõnu;
f) kasutab kehakeelt, miimikat ja ettenäitamist.
g) räägib aeglasemalt.
Niisamuti ka algajad teise keele õppijad omandavad sõnavara, grammatika ja häälduse
õpetaja õige keelekasutuse kaudu teatud kindlates tavatoimingutes keelemallidena.
Õpetaja keelekasutus peab seetõttu olema loomulik ning kontekstiga tugevalt seotud. Kui
laps tuleb esimest korda eestikeelsesse keskkonda ja talle öeldakse midagi lihtsalt käed
kõrval seistes ja naeratades (nt tule siia! või istu, palun!), ei saa ta öeldu tähendusest
mitte tuhkagi aru. Kui õpetaja võtab aga appi žestid, osutab objektidele või näitab ise ette
(nt viibates last käega enda poole, võttes käest kinni ja viies kohale, avades ise õpiku,
osutades õpikule jmt), saab laps isegi siis aru, kui ta ühegi sõna tähendust eraldi ei mõista
(vt Rannut 2003b). Peale selle võtavad õpetajad vajaduse korral appi ka kohandatud
kõne ja parafraseerimise, mis sisaldab lapse jaoks tuttavaid sõnu, on aeglasem ja
grammatiliselt lihtsustatud, võrreldes sellega, kuidas emakeelt kõnelevate inimestega
tavaliselt räägitakse (vt Rannut 2003b; Weitzman 1992).
Foto 4. Õpetaja teeb end arusaadavaks objektidele osutamise ja ettenäitamise abil
(kaader TPÜ õppefilmist)
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Õpetajad peavad olema ette valmistatud kohandama oma keelekasutust õpilase
keeleõppevajadustele vastavalt nii eesti keele tunnis kui ka teistes tegevustes ega tohi
unustada mitteverbaalse konteksti tähtsust, milleks on nii kehakeel (nt miimika, žestid,
ettenäitamine) kui ka pildimaterjalile ja objektidele osutamine, mille abil tuleb sõnade
tähendus selgemalt esile. Kehakeelega võib ka liialdada, kui selle kaudu sõnade
tähenduse või öeldu mõtte edasiandmine on omaette eesmärk. Samuti toimivad ka
kokkuleppelised signaalid ja rutiintegevused klassis (Rannut 2001). Selle kaudu
omandavad muukeelsed õpilased üldist õppetööd häirimata sõnavara ning keele
struktuuri, mis on vajalikud nende endi kõnelemisel (FLA-1993).
Õpetaja keelekasutuse ja arusaadavuse tagamise põhimõtted (Sears 1998:74 ):
Räägi selgesti ja aeglaselt, kuid säilita seejuures loomulik kõneintonatsioon ja
lausestruktuur (keele autentsus). Ära räägi kõvemini kui harilikult.
Kasuta lühemaid ja grammatiliselt lihtsamaid lauseid.
Kasuta käeviipeid, ettenäitamist, objektidele osutamist, mõistekaarte, pilte ja muid
mitteverbaalseid vahendeid tähenduse paremaks edasiandmiseks.
Rõhuta nimisõnu ja verbe, sest need on lause tähenduse edasiandmisel kõige
olulisemad. Tutvusta verbe imperatiivi kaudu, sest see moodustab verbi tüve.
Korda esimestel nädalatel kindlates samades tegevustes samu käsklusi ja fraase, sest
kontekstuaalselt esitatud holofraasid omadab õpilane kõige kergemini. Ära muuda
keeleõpet sõnavara või käskluste drilliks.
Anna õpilasele aega oma käskluste või küsimuste üle järele mõelda ja vastata.
Kujunda selged rutiintegevused, mis korduvad tunnist-tundi ja päevast-päeva (nt ühelt
tegevuselt teisele suundumise märguanded, kord) ning seo need kindlate
holofraasidega.
Parafraseeri vajaduse korral õpilase vigased laused, ära lase tal neid teiste ees järele
korrata.
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2.1.3. Kuidas alustada mitteverbaalsete strateegiate kasutamist tunnis
Keele omandamine algab kuulamisest ja arusaamisest
Loomulik eesti keele omandamine algab kuulamisest ja kuuldust arusaamisest, põhinedes
väikelaste emakeele omandamise ehk loomuliku keeleõppemeetodi eeskujul
kontekstuaalselt esitatud käsklustele (Asher 2001; Cabello 1985, 1992; Krashen & Terrell
1983). Keele omandamine, olgu see siis emakeel või teine keel, ei saa toimuda ilma
sotsiaalse ja situatsioonilise kontekstita, sest just selle abil omandab laps lausestruktuuride ja sõnade tähenduse. Kui näiteks kasvataja ütleb: "Võta oma särk!", osutades
seejuures ainsale toolil lebavale särgil, aimab laps sõnade "võta" ja "särk" tähendust,
reageerib käsklusele füüsiliselt ning hakkab käsklust pideva kordamise järel holofraasina
oma kõnes kasutama. Seega toimub teise keele õpe emakeele omandamise põhimõttel,
kus mingis kindlas situatsioonis öeldakse mingi kindel fraas, mille tähendus tuleb esile
kontekstist. Õpilased kogevad sihtkeelt nagu emakeeltki kontekstis, õppides käsklusi
vastavalt kontekstile eristama, neile õigesti reageerima ning edaspidi käsklusi vastavalt
kontekstile ise moodustama ja kasutama. (Rannut 2003b; Ray 1993; Shrum & Glisan
1994; Vesterbacka 1991).
Cabello sõnul on täielikult füüsilisel reageerimisel põhinevat meetodit kasutades lihtne
teise keele õppimist alustada, sest siin tuleb ainult kuulata, vaadata ja reageerida
ettenäidatud viisil. Kogu õppetegevus põhineb holo-fraasidel ning füüsilisel tegevusel:
ettenäitamisel ja reageerimisel kogu kehaga või käelii-gutustega. Uut sõnavara
tutvustatakse käskluste abil (Garcia 2001). Imperatiiv on Asheri sõnu laenates "kuldne
kõneviis" (Asher 2002a), kuna see moodustab verbi tüve, mis on aluseks edasiste pöörete,
aegade ja kõneviiside moodustamisel. Õpilastel on seda kerge mõista ning sellest
lähtudes hakata moodustama teisi aegu, kõneviise ja pöördeid. (vt Schessler 2001a,b; Ray
1993).
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Foto 5: Alguses tuleb ainult kuulata, vaadata ja reageerida ettenäidatud viisil
(kaader TPÜ õppefilmist)

Kõigepealt tutvustatakse esimesi käsklusi ja sõnu ettenäitamise ning esemetele või seinal
olevatele piltidele osutades (nt tule, seisa, näita, joonista jmt; vt Garcia 2001; Jackson,
Price, Dequine & Padover 1982). Ka emotsioonide ning kuulamist, vaatamist ja rääkimist
väljendavate sõnade kohta on õpetajal oma žestid, mis aitavad öeldu tähendust esile tuua.
Õpilased kuulavad, vaatavad, jätavad meelde ja reageerivad ettenäidatud viisil. Kui esmatähtsaks ülesandeks on õpilase integreerimine kooli, siis sisaldavad ka esimesed uued
sõnad ja käsklused just koolisõnavara, mis kordub päevast päeva ja isegi tunnist tundi (vt
tabelit 4, Jackson, Price, Dequine & Padover 1982):
Tabel 4. Klassiruum
1. aste

2. aste

3. aste

nimisõnad

tool, laud, sein,
tahvel

raamat, vihik, uks,
aken, kott, pliiats

verbid

tule siia, näita,
mine, istu,

pane, võta, tee lahti,
pane kinni, kirjuta

paber, pilt,
värvipliiats, kriit, uks,
aken,
joonista,

asesõnad
kaassõnad

tema, oma
juurde

peale

Alljärgnevalt on esitatud võimalikud käsklused, mille abil saab arendada laste
arusaamisoskust ja uue sõnavara omandamist:
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1) näita tahvlit, seina, tooli, lauda; mine laua/tooli/seina/tahvli juurde; tule siia; tule
laua/tooli/seina/tahvli juurde;
2) võta tool ja istu, võta kott; pane kott laua peale; võta raamat/vihik/pliiats; pane
raamat/vihik/pliiats laua peale; tee raamat lahti, pane raamat kinni; võta pliiats;
joonista…, pane (oma/tema) pilt seina peale, näita oma/tema pilti jmt.
Mida rohkem sõnu õpilane omandab, seda keerulisemaks muutuvad ka
lausekonstruktsioonid käsklustes:
– Näita pilti, kus tüdruk istutab puud!
– Mine tahvli juurde ja kirjuta tänane kuupäev!
– Näita seda pilti, mille sa eile joonistasid!
– Mine ja võta kapi pealt see suur kollane raamat, mille Nastja sinna pani!
Seejuures ei pea laps olema kõiki neid aegu ja vorme õppinud. Ta üksnes kuuleb neid
alati mingis kindlas kontekstis, kus mitteverbaalsete vahenditega tuuakse tähendus esile
ning hakkab neid ise sarnaselt kasutama (nt mõisteid täna ja eile saab edukalt selgitada
hommikuringis nädala- või kuupäevadele tähelepanu juhtides).
Näidis mitteverbaalsete strateegiate integreerimisest 1. klassi inglise keele kui teise
keele tunnis:
Petah Tikva koolis Iisraelis algab inglise keele tund ühise rõõmsa tervituslauluga, mida
saadavad sõnade tähendust edasiandvad liigutused. Seejarel tervitab õpetaja lapsi
ükshaaval kättpidi silma vaadates ja nimetades nimepidi. Sel ajal küsib õpetaja mõnelt
poisilt ja tüdrukult: Kas sa oled poiss voi tüdruk? Lapsed vastavad õigesti, kuna sõnavara
on tuttav.
Õpetaja annab käskluse: Kõik poisid, tõuske püsti! Poisid tõusevad püsti.
Õpetaja annab käskluse: Kõik tüdrukud, tõuske püsti! Tüdrukud tõusevad püsti.
Sellele järgneb eelmistel tundidel õpitud sonavara kordamine. Õpetaja annab kogu
klassile käsklused, näidates ise vajaduse korral ette: Tõuse pusti! Näita akent! Näita ust!
Näita õpetajat! Näita sõpra! Näita põrandat! Näita tooli! Istu!

34

Foto 6. Mitteverbalsete strateegiate integreerimine Petah Tikva (Iisrael) kooli inglise
keele tunnis (Ü. Rannuti foto)

Õpilased osutavad sõrmega õpetaja poolt nimetatud objektide suunas. Kui õpilased ei
reageeri õigesti, siis õpetaja näitab oma sõrme ja ütleb "Sõrm! Näita sõrmega!"
Käskluste andmine ei toimu siiski juhuslikult, vaid lähtudes teise keele õppekavast ja
läbivõetavast teemast. Sellel tasandil on kõige tähtsam arusaamine ja aimamine, mida
sõnade pideva kordamise ja varieerimise abil kontrollitakse. Seejuures ei korrata pidevalt
asju, mis on juba selged. Samuti ei lasta õpilastel esialgu ise rääkida, vaid üksnes kuulata,
vaadata, aimata ja õigesti reageerida.
Kehaosade läbivõtmine ja mitteverbaalsete strateegiate kasutamine klassikalise
TPR-meetodi järgi õppides (Jackson, Price, Dequine & Padover 1982; Rannut 2003b):
Õpetaja annab kogu rühmale käskluse: "Tulge siia!". Seejuures teeb ta ise mõned
sammud tahapoole, viibates õpilasi endaga kaasa kõndima. Kõik õpilased täidavad
käsklust. Õpetaja ütleb: "Stopp!" Seejuures jääb ta ise seisma, tehes kätega stoppliigutuse. Kõik õpilased jäävad seisma. Õpetaja annab lastele käeviibetega märku
moodustada poolring, ise aga astub õpilaste ringi keskele. Kui lapsed ei saa aru, mida
nad peavad tegema, astub õpetaja iga lapse juurde eraldi, teda nimepidi nimetades
ning asetab ta sobivasse kohta seisma, öeldes "Tanja, tule siia! Seisa siin!"
Seejärel puudutatakse järjest kehaosi ning nimetatakse neid. Õpetaja ütleb näiteks:
"Näita oma nina!" ja näitab ise sõrmega osutades ette. Õpetaja kordab sõna nina ja
osutab enda ja mõne lapse ninale. Siis korratakse käsklust ja kõik lapsed osutavad
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oma ninale. Samal viisil võetakse läbi kõik kehaosad. Kui lapsed ei saa aru, siis
õpetaja näitab lapse käega ette.
Kui kõik kehaosad on läbi võetud, kordab õpetaja käsklusi, kuid hilineb iga kord
ettenäita-misega, kontrollides arusaamist ja sõnade äratundmist. Kui õpilased ei
reageeri verbaalsele käsklusele, kordab ta käsklust ise ette näidates.
Sellele järgneb laulumängu kuulamine või mõni muu taoline tegevus, mille jooksul
näidatakse vastavalt sõnadele õigeid kehaosi. Seejärel varieerib õpetaja laulusõnu
eelmisel tunnil õpitud sõnadega.
Kehaosade läbivõtmine ja mitteverbaalete strateegiate kasutamine keelest kui
tervikust lähtuva holistilise õpetamise korral integreeritakse kehaosad ja
mitteverbaalsed strateegiad mõtestatud kontekstiga seotud tegevuses (Raines 1995; vt ka
Petah Tikva kooli näiteid käesolevas ptk-s), näiteks mingisuguse liikumist võimaldava ja
hästi episoodiliselt struktureeritud laulumängu abil. Näiteks kasutatakse selleks
laulumängu "Five little monkeys jumping on the bed...". Laul räägib viiest ahvipärdikust,
kes hüppavad voodis ning kukuvad üksteise järel maha lüües ära mingisuguse kehaosa.
Kõik ülejäänud sõnad peale kehaosa korduvad. Ahviema kutsub iga kord arsti, kes
noomib ahve ja keelab neil voodis hüpata. Iga kord kui ahv kukkudes mõne kehaosa ära
lööb, haaravad ka lapsed õpetaja ettenäitamisel raamatupildi eeskujul vastavast kehaosast
kinni, imiteerides kukkumist. Sellises lõbusas tegevuses ei väsi lapsed nii kergesti sõnade
kordamisest, sõnad jäävad paremini meelde ja lapsed hakkavad neid iseseisvalt järele
kordama. Eesmärgiks ei ole aga sõnavara drill, vaid oskus sõnu kasutada mõttekas
holofraasis. Iga kord omandatakse seejuures ka sobiv lausestruktuur. Kui laul on ükskord
koos läbi mängitud, siis enne rollide jaotamist ja rollimängu juurde asumist korratakse
sõnad ükskord läbi üsna klassikalisel füüsilisel reageerimisel põhineval meetodil
käskluste järgi vastavatele kehaosadele osutades. Seejärel läheb mäng edasi.
Vaikiv periood3 teise keele õppes
Kommunikatiivse keeleõppemeetodiga õpetamist alustades peetakse loomulikuks, et
õpilased ise esialgu ei räägi ega anna ka teistele käsklusi, vaid üksnes kuulavad, vaatavad,
3

vaikiv periood, vt ptk 1.2.2. lk 13
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püüavad aru saada ja aimata ning füüsiliselt käsklustele reageerida (Ellis 1997:20).
Õpilasi ei maksa tagant kiirustada ega neile kõnelemisel survet avaldada. Üks täielikult
füüsilisel reagerimisel põhineva meetodi põhimõtteid on, et ebaõnnestumise kogemusi
tuleb vältida (Cabello 1992). Ebaõnnestumine pärsib kõige enam õpilase keeleõppemotivatsiooni. Lisaks sellele on uurimused näidanud, et algajad keeleõppijad läbivad
kõigepealt vaikiva perioodi, millest õpetajad peaksid olema teadlikud. Vaikiv periood on
keeleõppe alguses väga oluline. Vaikiv periood aitab omandada õigeid keelestruktuure ja
õiget hääldust. Selle jooksul lapsed lihtsalt kuulavad, püüavad aru saada ja jätavad
meelde, kuid nad ei ole veel valmis ise keelt kasutama.
Lapsed hakkavad väga erinevalt rääkima. Üks vaikib terve aasta, teine hakkab kohe
esimesest päevast peale eestikeelseid sõnu ütlema. Aja jooksul hakkavad kõik lapsed eesti
keeles rääkima (T. Bashkirova & J. Vassiljeva jutustus, Rannut 2003a).
Kui laps ei oska või ei taha teises keeles oma mõtteid väljendada, siis ei tähenda see alati,
et ta ei saa eesti keelest aru ega oska end üldse väljendada. Õpetaja ei tohi lastele vaikiva
perioodi ajal survet avaldada. Mitteverbaalsetele strateegiatele toetudes muudetakse
keeleõpe stressivabaks tegevuseks, millest lapsed tunnevad rõõmu. Seetõttu ei kiirustata
neid tagant, vaid üksnes julgustatakse. Senised kogemused on näidanud, et lapsed
hakkavad keelt kasutama kohe, kui on selleks valmis ning kui neil on selleks piisav
motivatsioon (Asher 2000; Rannut 2001; Shrum & Glisan 1994).
Vaikiv periood on tähtis ka häälduse arendamise seisukohalt. Garcia (2001: I-20)
meelest on hääldusdrill ajaraiskamine, sest tema uuringud on näidanud, et ilma hääldusdrillita ja hääldusdrilliga saavutatud tulemused sama keleõppemetoodika korral ei erine
üksteisest. Õpilased omandavad õige häälduse eelkõige emakeelekõneleja hääldust
kuulates, meelde jättes ja järele tehes. Hääldusdrill, eriti veel mitte-emakeelekõneleja
poolt läbi viiduna, ei anna sotsiolingvistilise pädevuse arendamisel soovitud tulemusi. Nii
võib treenida üksnes kogu rühma mingit madalatasemelist vahekeelt kõnelema. Õpilased
peavad omandama õige häälduse ja keelekasutuse loomulikus keelekeskkonnas
emakeelekõnelejatega suheldes, mitte mõttetuid sõnu korrates.
See, kas õpilased hakkavad kõnelema ilma aktsendita, sõltub eelkõige õpilaste vanusest
(Asher 2000; Garcia 2001). Enne kümnendat eluaastat omandavad õpilased aktsendivaba
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häälduse, kui õpetajaks on emakeelekõneleja ja õpilased suhtlevad suhtkeelt emakeelena
kõnelevate eakaaslastega (nt eesti lasteaed või eesti kool). Pärast kümnendat eluaastat
teise keele omandanud õpilased räägivad reeglina aktsendiga sõltumata sellest, kui kaua
nad elavad teise keele kõnelejate seas (Asher 2000; Garcia 2001). Seetõttu niikaua kuni
hääldusviga ei takista arusaamist, seda ka ei parandata. Arusaamist takistava hääldusvea
korral õpetaja kas parafraseerib vigase lause või juhib hääldusveale kokkuleppelise
käeliigutusega tähelepanu, andes õpilasele võimaluse ise viga parandada.
Vigade parandamisel piisab sellest, et õpetaja kordab vigase lause õige variandi, millega
samuti ei tohiks liialdada: Vene lapsed eksivad lauses sõnade järjega ja lause lõppudega,
nt palun mulle viis mune. Kasvataja parandab. Laps kordab (G. Paumetsa jutustus, vt
Rannut 2003a).
Kui õpetaja iga lapse lause alati üle kordab või tal endal üle korrata laseb, siis on karta, et
mõnel lapsel kaob üldse julgus suud lahti teha. Ta kogeb iga päev ebaõnnestumisi, mis
asetab ta emakeelekõnelejatega ebavõrdsesse olukorda ning kahandab keeleõppeks
vajalikku õpimotivatsiooni.

2.1.4. Mitteverbaalsete ja verbaalsete strateegiate integreerimisest
Jutustuste kaudu mitteverbaalsete ja verbaalsete strateegiate sidumine (nt TPRstorytelling, McKay 2001; Shrum & Glisan 1984) on esimene samm teises keeles
kõnelemisoskuse arendamisel, kus kehaline tegevus on seotud suulise väljendus-oskuse
arendamisega. Jutustustel põhineva meetodi kasutamine tunnis algab jutustuse lugemise
või kuulamisega, kus sõnade tähenduse edasiandmist toetab pildimaterjal ja rikkalik
mitteverbaalne tegevus (nt esemete ja mänguasjade kasutamine ning liigutamine, esemete
või häälega heli tekitamine, tegevuse ja häälte imiteerimine, ettenäitamine jmt). Kõige
tähtsam sellel astmel on tähenduse ja arusaadavuse tagamine. Õpetaja kasutab selleks
mitmekülgset lähenemist, mis suurendab õpilaste arusaamist ja füüsilisel reageerimisel
põhinevat aktiivsust (nt kuula ja tee kaasa, kuula ja aseta pildid õigesse järjekorda, kuula
ja näita jmt).
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Holofraasidele toetuvas keeleõppes saadab õpetaja keelekasutust erinevates kontekstides
alati mingisugune tegevus, nt ulatab õpetaja kunstikeskuses lapsele põlle ja ütleb
niisamuti nagu emagi lapsele: Võta põll! Kui laps ei reageeri, siis õpetaja kordab sõna
põll ja osutades põllele ning kordab uuesti samas tegevuses käskluse: Võta põll! Laps
võtab põlle vastu ja kordab automaatselt õpetaja lauset: Võta põll! Sel kombel omandab
ta sõnade tähenduse ning samas ka oskuse sobivas situatsioonis seda ise kasutada. Keegi
ei sunni teda järele kordama ega harjutama, lapsed teevad seda ise spontaanselt. Kui ta ei
tee seda häälega, sis teeb ta seda igatahes mõttes ja tõenäoliselt kordab mitu korda põlle
vaadates. Seejärel näitab õpetaja tegevuse ette ja ütleb: Pane põll ette! Laps reageerib
füüsiliselt põlle ette sidudes ning tõenäoliselt ka verbaalselt õpetaja sõnu korrates.
Sellises tegevuses keele omandamine on tunduvalt mõttekam kui grammatikapõhine
keeledrill. Samas ei ole vaja karta ka, et laps ei omandaks loomulikus tegevuses ja
loomuliku keele-kasutuse kaudu õigeid sõnavorme kasutama, sest muidu poleks nad ilma
grammatikareeglite õppimiseta neid ka emakeeles omandanud. Kui me tahame ergutada
last ka keelt kasutama ja ennast suuliselt väljendama, peame võtma appi strateegiad, mis
stimuleeriksid teda oma füüsilist tegevust ka kommenteerima või meie poolt öeldud sõnu
järele kordama ilma, et me peaksime seejuures last käskima enda järel korrata.
Petah Tikva koolis Iisraelis integreeritakse näiteks verbaalseid ja mitteverbaalseid
strateegiaid üsna mitmekesisel viisil väikese keeleoskusega õpilaste puhul.
Mitteverbaalsete strateegiate integreerimise eesmärgiks on loetud jutustuse sisust
arusaamist kontrollia ning mõttekas tegevuses sõnavara harjutada. Arusaamist
kontrollitakse keele ja keha dialoogi abil, kus pearõhk on asetatud mitteverbaalsele
reageerimisele tegevustes, kus lastel on piisav motivatsioon, et ise spontaanselt sõnu ja
väljendeid kordama hakata, ilma, et keegi neid selleks sunniks.
1) Töövihikus olevatele piltidele osutamine ja juhtnööridele mitteverbaalne
reageerimine. Lapsed otsivad töölehelt üles õiged pildid vastavalt õpetaja
käsklustele: näita lauda, näita tooli, näita kaussi, näita karu. Õpetaja naitab oma sõrme
ja ütleb sõrm, seejarel võtab lapse sõrmest kinni ja annab käskluse "näita sõrmega
kaussi!" Seejärel lõikavad lapsed vastavalt kirjeldusele (juhtnööridele) pildid välja ja
kleebivad õigesse kohta töölehel.
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2) Rollimäng kogu klassiga: Laste vahel jagatakse kolme karu jutustuse rollid ja
jutustue arengu seisukohalt olulised pildid. Opetaja hakkab jutustama. Õpetaja teeb
enne iga uue eseme või tegelase nimetamist väikese pausi, andes lastele võimaluse
endale ette öelda: Kuldkiharake astus tuppa. Toas oli ... Seejärel ütleb ta oodatud
sõna… laud, mida kogu klass temaga kaasa kordab, sest jutustus on juba tuttav. Laua
pildiga lapsed tõusevad püsti ja tõstavad pildi oma peakohale, et kõik klassis seda
näeksid. Klass kordab spontaanselt sõna laud. Kogu selle tegevuse juures ei käsi
õpetaja kordagi lapsi enda järel korrata. Lapsed teevad seda ise spontaanselt.
3) Laulumängu/jutustuse/luuletuse tegevuse imiteerimine rühmas: õpetaja valib
välja seitse last, jaotab eelmisel tunnil loetud jutustuse/luuletuse või laulumängu
rollid. Õpetaja ise on jutustaja rollis või kasutatakse selleks kassetti. Lapsed teevad
õpetaja poolt öeldud ja ettenäidatud liigutusi vastavalt oma rollile klassi ees kaasa.
Ülejaanud klass teeb samuti liigutusi kaasa. Lapsed kordavad spontaanselt kaasa laulu
sõnu. Viis väikest ahvi hüppavad voodis, üks kukkus maha ja lõi pea ära. Viis last
hüppavad, üks kukub mängult maha ja haarab peast kinni, teised lapsed klassis
hüppavad ja haaravad samuti peast kinni, korrates spontaanselt sõna pea. Ema kutsub
arsti ja arst utleb "ei tohi hüpata voodi peal". Üks lastest (ema) teeb kaega kutsuvaid
liigutusi, teine (arst) viibutab ahvidele hoiatavalt sõrme. Mäng jätkub kuni kõik ahvid
on põrandale kukkunud ja mingisuguse kehaosa ära löönud. Seejärel vahetatakse
rollid ja teised õpilased saavad mängida ahve. Seega kordavad õpilased piisavalt
huvitava tegevuse korral sõnu ja lauseid ka siis, kui keegi neid selleks ei sunni.
4) Jutustuse mängimine liikuvate raamatupiltide abil. Arusaamist saab kontrollida
ka loetud jutustuse süžeed liikuvate raamatupiltide abil uuesti läbi mängides. Selleks
on vaja suurt pildiraamatut, mis sisaldab jutustuse mängimist võimaldavaid pilte,
mida saab kinnitada suure raamatu lehekülgedele.
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Foto 7. Jutustamine suuri pildiraamatuid kasutades (Ü. Rannuti foto)

Õpetaja juhib jutustust, lastes lastel valida õige pildi ja asetada see õigesse kohta,
seejuures kommenteerib laps oma tegevust. Tegevuses saab osaleda kogu klass, kelle
poole õpetaja pöördub jutustamist ergutavate küsimustega.
Ka Eestis võis täielikult füüsilisel reagerimisel põhineva meetodi kasutamisel lasteaias
täheldada, et lapsed hakkasid juba esimesel tunnil iseseisvalt sõnu järele kordama,
üksteisele õpetaja eeskujul eestikeelseid käsklusi andma ja neid isegi üksteisele tõlkima
(A. Ojala eksperiment Tallinna Mahtra lasteaias 2003). Seega toimus ilma õpetaja
vahelesekkumiseta rollide vahetamine, kus õpilased andsid ise käsklusi kaasõpilastele,
nimetades asju ja näidates ette.
Nii keelekümblusklassis kui ka teistes keeleõppeprogrammides (nt Petah Tikva koolis)
võivad lapsed arusaamist kontrollivates ja arendavates tegevustes ka emakeeles kõnelda,
sest tähtis on arusaamine. Kui laps on võimeline oma emakeeles teistele selgitama, mida
teha tuleb, on ta järelikult tegevuse eesmärgist aru saanud ning sõnavara omandanud.
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Glenwoodi prantsuse keelekümblusklassis läbi viidud uuringud on näidanud, et ka
keelekümblusklassi tegevustes on mitteverbaalsete strateegiate integreerimine tundi
igapäevane tegevus (Hickman 1992):
Kõigepealt loeb õpetaja ette tuttava jutustuse, mis sisaldab kordustena eelpool nimetatud
lausekonstruktsioone. Õpilased peavad täiendama õpetaja poolt jäetud jutulünki.
Seejärel esitatakse jutustus draamana. Õpetaja loeb jutustuse ette ning mõned rühmast
väljavalitud lapsed reageerivad loetud tekstile vastavalt oma rollile (pantomiim).
Tegevuse käigus ütlevad lapsed spontaanselt kaasa olulisemaid sõnu ja lauseid. Nüüd
jaotatakse rollid ümber nii, et kõik lapsed rühmas saavad kaasa mängida ning
alustatakse mänguga uuesti, füüsiliselt reageerides ning õigeid lausemalle kaasa
korrates.
Lugemise, kirjutamise ja mitteverbaalse tegevuse integreerimisel võib näiteks anda
õpilastele esialgu lühikeste tegevusjuhiste ehk käsklustega kaardid, mida nad häälega ette
loevad ja sellele vastavalt reageerivad (Garcia 2001). Samuti on esimesed kirjutamistegevused seotud lihtsalt samasuguse tegevuse ülekandmisega kirjutamisse, kus lapsed
mingisuguses mõtestatud tegevuses kirjutavad tööjuhised lühikeste käsklustena paberile.
Juhend kaardil võib koosneda ka mitmest kombineeritud käsklusest (Garcia 2001):
Mine tahvli või arvuti juurde! Kirjuta kolm korda oma perekonnanimi! Kirjuta oma kool
ja klass! Mine laua juurde ja võta laua pealt number, kuhu on kirjutatud sinu vanus!
Näita seda numbrit teistele ja kirjuta oma vanus tahvlile! Loe, mida sa kirjutasid.
Õpilased võivad ka ise kirjutada üksteisele käsklusi rühmas, näiteks alustades kirjutamist
paberi ülemisest reast ja voltides pärast igat käsklust paberi kokku. Niimoodi saadakse
mitmest käsklusest koosnevad stsenaariumid, mida võib klassis välja loosida. Loosi
saanud õpilane täidab käsklusi vastavalt juhtnööridele vaikides ja teised püüavad käsklusi
ära mõistatada. Sel viisil on lapsed rohkem huvitatud tegevusest ja õpetaja ei ole see
ainus inimene, kes klassis nalja viskab või käsklusi jagab.
Seega on üsna lihtne kasutada mitteverbaalseid strateegiaid arusaamisoskuse arendamise
ja kontrollimise puhul, kui meil on tegemist lihtsa sõnavaraga. Tunduvalt keerulisemaks
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muutub aga olukord siis, kui on vaja selgitada abstraktsete sõnade tähendust. Kuigi
Asher püüab väita oma artiklis (How to TPR Abstractions, 2003), et füüsilisel
reageerimisel ja käsklustel põhinevate meetoditega on võimalik õpetada kõike, selgub
lähemal süüvimisel, et see tõele ei vasta. Ka Asheri (2003) enda poolt toodud näidetes
tuli ilmsiks, et abstraktsete mõistete (nt hiljem, aeg-ajalt jmt) selgitamisel tuleb appi võtta
keel, seega selgitada uusi mõisteid tuttava sõnavara ja lihtsate eluliste näidete varal.
Seetõttu soovitab autor sõnade enne ja pärast tähenduse selgitamisel võtta appi
hommikuringi jaoks suurelt seinale riputatud laste päevakava või tunniplaani, juhtides
õpilased eelnevatele kogemustele toetudes uute teadmiste juurde:
Õpetaja küsib õpilastelt: Mis tund meil praegu on? Kas praegu on matemaatika
tund?
Õpilased: Ei ole! Eesti keel on!
Õpetaja lisab eesti keele juurde sõnasedeli (praegu on).
Õpetaja: Aga, millal siis matemaatika on? Kas see on enne (eesti keele tunnist
eelmisele tunnile osutades) või pärast (eesti keele tunnist järgmisele tunnile
osutades) eesti keele tundi?
Õpilased: See on pärast eesti keele tundi!
Õpetaja lisab matemaatika juurde sõnasedeli (pärast on/tuleb)
Õpetaja: Aga mis tund siis enne eesti keelt oli? (osutades ise eelmisele tunnile).
Õpilased: Enne oli laulmine.
Õpetaja lisab laulmise juurde sõnasedeli (enne oli).
Nüüd vaadatakse koos veel teisigi näiteid kasutades hommikuringi tegevusi (nt päevi,
kuid, kuupäevi), mis on enne ja pärast ning õpilased asetavad sõnasedelid enne ja pärast
vastavalt küsimusele õigesse kohta (nt enne matemaatikat on eesti keel ja pärast
matemaatikat on kehaline kasvatus). Õpetaja moodustab sõnasedelite abil tahvlile kaardi
õpilaste tegevustest praegu, enne kooli ja pärast kooli. Seejärel palub ta õpilastel küsida
oma pinginaabrilt, mida nad teevad pärast kooli, integreerides seeläbi nii laste kogemused
kui ka koosöö võimaluse. Lapsed vestlevad paar minuutit, mille järel lastakse paaril
õpilasel jagada oma pinginaabri ja enda tegemisi kogu klassiga. Õpetaja kirjutab õpilaste
tegevused tahvlile vastava sedeli alla.
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Foto 8. Hommikuringi tegevused keelekümblusklassi seinal (Ü. Rannuti foto)

Seejärel laseb õpetaja küsida oma pinginaabrilt, mida ta tegi enne kooli. Õpilaste
vastused kirjutatakse ka nüüd tahvlile vastava sõnasedeli alla ning võrreldakse tegevusi
enne ja pärast kooli. Õpetaja juhib õpilaste tähelepanu grammatikale ning selgitab aegade
kasutamist tegevustes, mis toimusid enne kunagi minevikus ja tegevustes, mis toimuvad
pärast kunagi tulevikus.
Pärast seda juhatab õpetaja sisse mängu, mis annab võimaluse kasutada õpitud teadmisi
laste jaoks mõtestatud tegevuses. Õpetaja laseb lastel tõsta toolid laudade tagant välja ja
asetada ringikujuliselt klassi keskele. Õpetaja selgitab mängureegleid ja asetab tahvlile
vajalikud lausemudelid: a) Kõik, kes enne kooli (nt pesid hambaid), tõuske püsti ja
vahetage kohad! b) Kõik, kes pärast kooli (nt lähevad kinno) tõuske püsti ja vahetage
kohad! c) Kõik, kes praegu (nt naeravad), tõuske püsti ja vahetage kohad!
Lapsed istuvad ja õpetaja juhatab sisse mängu alguse, öeldes näiteks: Kõik, kes enne
kooli kammisid juukseid, tõuske püsti ja vahetage kohad! Sel ajal kui lapsed vahetavad
kohti, üritab õpetaja ise istuda kellegi vabanenud kohale. Seega läheb mängu initsiatiiv
üle õpilastele. Ilma kohata jäänud õpilane jätkab mängu, üritades võimalikult palju
õpilasi kohti vahetama panna ja ise kellegi kohale istuda. Õpetaja mängib ise kaasa ning
jälgib, et kõik õpilased oleksid ükskord mängujuhi e. püstijääja rollis (mäng pärineb
kursuselt Early Bilingualism and Multilingualism, Iisrael, 2003).
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Seega on võimalik ja soovitav kasutada füüsilisel tegevusel põhinevaid õppetegevusi ka
abstraktsete mõistete ja keeruliste lausestruktuuride õppimiseks. Tavalistes käsumeetodil
põhinevates programmides mõttetu käteplaksutamise ja pallivisetega keeleõppe
seostamine on samasugune elutu drill nagu kooris kordaminegi (nt need, kes vaatavad
pärast kooli televiisorit plaksutavad kolm korda). Seetõttu tuleb jälgida, et tegevus ka siis,
kui see on mäng, oleks mõtestatud ja huvitaks eelkõige õpilasi, mitte ainult õpetajat.
Samuti peaksid õpilased olema taolistes tegevustes ise algatajad ning saama valida
tegevusi oma huvidest lähtuvalt.
Mitteverbaalsetel strateegiatel põhinevad strateegiad aitavad anda õpilasele esmased
toimetulekuoskused ning õpetavad oskuslikult kasutama konteksti teiskeelsest kõnest
arusaamisel. Paljud uurimused on näidanud, et õpetuse esimesel perioodil on kasu
sellisest meetodist, kus õpilased ainult kuulavad ilma vajaduseta ise teises keeles vastata
(Asher 2000). Mitteverbaalselt reagerides näitavad õpilased arusaamist füüsiliselt
käsklustele reageerides, mis areneb pikkamisi produktiivseks keelekasutuseks.

2.1.5. Mitteverbaalsete strateegiate kasutamisest teises keeles reaalainete
õpetamisel
Keeleõppest aineõpetuse juurde liikudes saab meile veelgi selgemaks, mille poolest
erineb traditsiooniline arusaam täielikullt füüsilisel reageerimisel põhinevast meetodist
kui käsumeetodist Asheri õppimise ja arusaamisoskuse arendamise käsitlusest. Oma ajuuuringutega seoses on Asher (2001b) toonud esile mitmeid reaalainetest arusaamist ja
toimetulekut takistavaid põhjuseid. Asheri sõnul on arusaamisprobleem enamasti selles,
et koolis õpetatakse matemaatikat nagu tundmatut võõrkeelt, toetudes üksnes vasakule
ajupoolkerale, mis muudab arusaamise võimatuks enamusele õpilastes. Teine põhjus on
aga seotud teises keeles õppivate laste üsna erineva keeleoskuse tasemega, sellal kui
ühtedele õpilastele võib seletada üsnagi keerulisi nähtusi eesti keeles, tuleks teistele neid
tõlkida. Tihti võtavadki õpetajad appi tõlkimise kui lihtsama lahenduse, mida saab aga
rakendada ainult siis, kui õpetaja laste emakeelt valdab ning kõikidel teises keeles
õppivatel lastel on sama emakeel.
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On üsna tavaline, et teises keeles õppiv laps ei saa kõigest aru ning väsib kiiremini,
mistõttu ta lülitab end välja ning kaotab teadmisi. Kui õpilased peavad üksnes istuma
pingis ja tähelepanelikult kuulama, siis nende parem ajupoolkera ei tööta kaasa. Seetõttu
on enamuse õpilaste jaoks õppimine raske ja ebahuvitav. Parema ajupoolkera aktiviseerumiseks, on vaja õpetatava teema visualiseerimist, liikumist ja füüsilist tegevust. Võttes
kasutusele ka parema ajupoolkera võimalused, on õpilasi üsna lihtne mõistma panna, mis
on algebra, aidata neil paremini õppetööle keskenduda ning õpitut meelde jätta.
Asher (2001b) soovitab arusaamisoskust ning mälu ja keskendumisvõimet suurendada,
integreerides matemaatika õppimist füüsilise tegevuse ja visualiseerimisega.
– Kõigepealt laseb ta lastel ajurünnaku käigus avaldada mõtteid selle üle, mis on
algebra. Õpilaste vastused on tavaliselt järgmised: see on peavalu, see on x ja y, see
on suur sasipundar jmt.
–

Asher palub õpilastel kõigepealt püsti tõusta, lõdvestuda ja liikuda kohtadesse, kus
nende ja kaasõpilaste vahele jääks igas suunas piisavalt ruumi. Siis hakkab ta
võrdlema õpilaste pilti oma pildiga algebrast: Minu jaoks on algebra nagu lennukiga
lendamine. Sirutage kõik oma käed välja nagu lendaksite lennukiga.

– Asher näitab ise seejuures ette, öeldes: Pidage seejuures meeles, et lennuki tiivad
peavad olema horisontaalis. Algebra ülesanne ongi juhtida lennukit horisontaalis.
Kuidas te teate, et lennuk on horisontaalasendist väljas? Vaadake, siin lennuki
juhtimispuldil on tasakaalu märguande lamp, mis hakkab põlema siis, kui lennuk
läheb horisontaalasendist välja. Vaata nüüd, kuidas su lennuk manööverdab, kui ma
keeran tüüri vaat niimoodi.
– Asher keerab kujutletavat tüüri mingis suunas. Õpilased lasevad automaatselt ühe
käe madalamale ja teise kõrgemale, et imiteerida lennuki pööramist ettenähtud
suunas.
– Asher küsib õpilastelt : Mis juhtub siis, kui lennuk jätkab sõitmist sellises asendis?
– Õpilased vastavad: Lennuk põrkab vastu maad ja plahvatab.
– Asher hüüatab: Õige! Ütle nüüd kiiresti, mida ma pean tegema!
– Õpilane: Pööra tüüri vastassuunas!
Asher teeb, mida õpilased käskisid ja lennuki tiivad lähevad taas tasakaalu.
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Asher ütleb: Lennuk on nüüd horisontaalasendis. Sa võid nüüd automaatpiloodi tööle
panna ja ise lõunale minna.
Seejärel korratakse pööret teises suunas ning Asher juhib õpilaste tähelepanu sellele, et
lennuk on iga pöörde ajal niikaua ohus, kuni tüür pööratakse tagasi ja tiivad lähevad
horisontaalasendisse.
Asher juhib oma uuringutele toetudes meie tähelepanu asjaolule, et elulise näite varal
reegli omandamine ja ülesande lahendamine on tunduvalt tulemuslikum kui vastupidi,
kui enne loetakse reegleid, siis vaadatakse näiteid ja lõpuks lahendatakse ülesandeid.
Näiteks saavad õpilased ka tõenäosusteooriast paremini aru, kui valemite kirjutamise
asemel alustada jutustusega ning tahvlile joonistada nt Ameerika spiooni, kes loetleb
sõjatehase väravast välja veerevaid vene tanke ning püüab viie esimese tanki numbrite
põhjal määrata, kui suur võiks olla kogu tankipartii, mida tehas toodab (näide pärineb
Peterburi Ülikooli vastava aine loengust). Eluliste näidete, ülesande visualiseerimise ja
füüsilise tegevuse kaasamise abil omandavad õpilased emotsionaalselt mudeli, mida
hakatakse edaspidi kasutama ülesande lahendamisel.
Nii hakkab ka Asher viitama eelnevas näites omandatud mudelile igas uues algebra
manöövris, näiteks joonistades tahvlile juhtimispuldi ja kirjutades sellele y - y = x.
Asher kommenteerib, et lennuk lendab horisontaalis, kuna (= ) võrdusmärk põleb.
Kuidas aga pöörata lennukit, et kõrvaldada liige –y?
– Keegi õpilastest soovitab: Lisa y vasakule poole.
– Asher vastab: Tore, aga näita nüüd oma kehaga, mis siis juhtub, kui ma seda teen!
– Õpilane tõstab ühe käe otse üles ja laseb teise rippuda alla.
– Asher küsib: Kas meie elu on ohus?
– Õpilane noogutab nõusolevalt.
– Asher soovitab õpilasel pöörata kiiresti tüür teisele poole ja tõsta tiivad
horisontaalasendisse: Mida peab selleks tegema?
– Õpilane soovitab nüüd viia y paremale poole võrdusmärki.
Juhtimispuldil olev märk näitab nüüd y = x + y. Lennuk lendab jälle horisontaalis. Me
oleme päästetud kuni järgmise algebra manöövrini.
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Parema ajupoolkera kasutamine võimaldas seega tekitada süsteemi haaramiseks visuaalse
kujutluspildi, mis muutis algebra õpilase jaoks huvitavaks ja eluliseks tegevuseks.
Füüsilise tegevuse kaasamine aitas siinjuures teises keeles õppivatel lastel:
1) muuta ülesande lahendamine mõttekaks ja eluliseks tegevuseks;
2) paremini õppetööle keskenduda,
3) paremini ja pikemaajaliselt talletada uusi teadmisi ning
4) isegi väheste verbaalsete oskustega toime tulla aine sisu mõistmisel.
Foto 9. Ülesannete visualiseerimine ja keelenäidete kasutamine seinal aitab õpilasel
teises keeles paremini toime tulla (Raivo Juuraku fotod)

Selles valdkonnas läbi viidud arvukad uurimused näitavad, et ka teises keeles õppivad
ning vähemvõimekamad lapsed võivad ükskõik kui raskest ülesandest aru saada, kui
selgitamisel toetutakse paremale ajupoolkerale, visualiseerides ülesande lahenduse ja
muutes selle õpilase jaoks huvitavaks ja mõtestatud tegevuseks (Asher 2001b).
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2.2. Keelelisest rikastamisest ja väljendusoskuse arendamisest

2.2.1. Keelelise rikastamise üldistest põhimõtetest ja kavandamisest
Eesti koolide õpetajad kurdavad pidevalt muukeelsete õpilaste piiratud sõnavara ja
arusaamisraskuste üle. Seejuures arvatakse ekslikult, et puudu jääb sõnavara drillist ega
teadvustata õpilaste tegeliku eesti keele ettevalmistuse puudusi. Veel tänaseni arvavad
mitmed õpetajad, et muukeelsete õpilaste edukuse tagab selline elutu tegevus nagu
õpikutekstide sõna-sõnaline pähetuupimine, hoolimata sellest, et õpilane ei oska
pähetuubitud teksti isegi oma emakeeles ümber jutustada (vt Rannut 2003b:74). Vastavalt
võrdlevale uuringule (Rannut 2003b; vt ptk 1.1.2.-1.1.4) seisnevad põhilised erinevused
eesti ja vene lasteaias eesti keele õppimise vahel eesti keele arenguks vajaliku
keelekeskkonna ja kontekstide olemasolus või puudumises ning loomulikule
keeleolmandamisele formaalse osadelt tervikule suunduva keeleõppe eelistamises
(Rannut 2003a).
Nii keelekümblusprogrammid kui ka teised keelelise rikastamise programmid, mida kasutatakse ka teise keele õpetamisel (nt Toledos Ohio osariigis USAs) põhinevad keelest kui
tervikust ja sisust lähtuval õpetamisel, kus keel on vahend, mitte eesmärk. Seejuures
põhinevad keelekümblusprogrammid ja uusimmigrantide integreerimiseks mõeldud
ettevalmistusprogrammid õppesisul (Content-based programs; Met 1998; vt ka Byram
2000:137-139), kus sihtkeel on teatud arvu õppeainete õpetamisel õppekeeleks. Sisust
lähutuvad rikastavad programmid (Content-enriched programs) on aga sellised, kus
keeleõppetundi on integreeritud erinevate õppeainete teemad keelelise rikastamise
eesmärgil ning keeleõppetunnis omandatakse integreeritult nii sisu kui ka keel (vt Byram
2000:137-139). Mõlemal juhul lähtutakse aga keelest kui tervikust, mitte vastupidi.
Näiteks kolmanda klassi õpilased omandavad teadmised taimede kasvust ja arengust
mitteverbaalsete tegevuste kaudu, millele järgneb vastaval teemal artiklite või jutustuste
lugemine ja arutelu keelelise rikastamise eesmärgil. Seega on mõlemas programmis
eesmärgiks rikkaliku keelekeskkonna loomine ning keele omandamine ja kasutamine
erinevates sotsiaalsetes kontekstides.
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Sisust lähtumine tähendab loomulikku kommunikatiivset lähenemist teise keele
õpetamisele (vt Baker 1996; Krashen 1981, Met 1998), kus pearõhk on asetatud
keelekasutusele ja tähenduse edasiandmisele, mitte keele struktuurile nagu
traditsioonilises tõlke-grammatikapõhises meetodis. Keeleõpe toimub mõttekas
tegevuses, mis peegeldab tegelikku elu. Sisust lähtuv õpetamine annab õpilastele
võimaluse omandada ja kasutada keelt tegeliku elu erinevates funktsioonides ning
mõttekates autentsetes situatsioonides, kus kontekstiks on tegeliku elu situatsioonid,
ülesanded ja kogemused. Näiteks võib sihtkeelt õppida ja kasutada klassiekskursioonil,
turul õunu ostes, igapäevastes tavatoimingutes, õpi- ja mängukeskustes või
õues mängides ning õpetaja, klassikaaslaste ja sihtkeele kui emakeelekõnelejatega
suheldes.
Foto 10. Keelelist rikastamist võimaldav keskkond tuleb luua nii suuliselt kui ka
visuaalselt (Ü. Rannuti foto kakskeelsest lasteaiast Iisraelis)

Teise keele omandamise protsessis arendavad lapsed sihtkeele pädevust tegelikku elu
peegeldavates sotsiaalsetes kontekstides. Rõhk on asetatud keelest kui tervikust lähtuvale
õpetamisele, mis integreerib lugemist, kirjutamist, kuulamist ja kõnelemist sisaldavaid
tegevusi mitmekesistes ja lapsi huvitavates sotsiaalsetes kontekstides ja kogemustes, mis
viib keele omandamiseni loomulikul teel. Selleks vajalik rikkalik keelekeskkond luuakse
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nii suuliselt kui ka visuaalselt. Suulise keelekeskkonna loob õpetaja lastega erinevates
mängu- ja õpikeskustes suheldes ja neile raamatuid ette lugedes, visuaalset keelekeskkonda aitavad luua sõnasedelid ja pildid, mida pannakse juba väga varases eas seintele (vt
foto9; Freeman & Freeman 1992; Raines 1995; Sutton 1989). Keelelise rikastamise
tegevustes ei ole laps lihtsalt passiivne vastuvõtja, vaid aktiivne õppija. Õpetaja
ülesandeks stimuleerida laste enda initsiatiivi ning arendada keelt lapsi huvitavates
tegevustes. Selleks planeeritakse näiteks väljasõit või jalutuskäik reaalsesse keelekeskkonda vastavalt õppekavas läbivõetavale teemale ja õpilaste vanusele (nt farmi
koduloomi vaatama) ning keelearenduslikud tegevused nii väljasõidu ajal kui ka enne ja
pärast reaalse elu kogemusi.
Sissejuhatuseks kaardistatakse tahvlile või seinale asetatud paberile laste eelnevad
teadmised ja kogemused: Mida me juba teame? Seejärel uuritakse vastavalt teemale
näiteks loomi, vaadates pilte või mänguasju ning stimuleerides oma küsimustega õpilasi
oma mõtteid avaldama. Vastavalt küsimustele ja vastustele kaardistatakse teine küsimus,
mis puudutab asju, mida me veel ei tea: Mida me tahame teada?
Joonis 5. Teema ja tegevusplaan: Koduloomad
–
Räägime loomadest oma kodus
(nt kassist ja koerast); Teeme
nende hääli järele; Vaatame
teiste loomade pilte või videofilmi ja vestleme, mida me
nendest loomadest teame(kus
nad elavad, kas neid saab hoida
kodus, missugused loomad
elavad linns ja missugused
maal jmt). Kaardistame oma
teadmised ja küsimused, mida
me tahame teada.

Külastame loomafarmi
või talu,
tutvume koduloomadega, uurime neid ja
tegevusi farmis,
joome piima ja sööme
mune
küsime ja kirjeldame.

–
–
–

KODULOOMAD

Rikastame keelt ja kasutame uusi oskusi
praktikas:
– Loeme jutustuse koduloomadest;
– imiteerime koduloomade hääli,
– kaardistame oma uued teadmised.
– dramatiserime jutustuse;
– Postkast: kirjutame kirja mõnele loetud
jutustuse tegelasele.
– Sööglauas saab meenutada,
missugustelt loomadelt on pärit
toiduained meie söögilaual.

Rikastame keelt:
– Räägime oma kogemustest farmis (koduloomadest ja tegevustest,
esitame miks-küsimusi);
– Joonistame pildid
külaskäigust farmi ja
kaardistame oma uued
teadmised seinale.

Kasutame uusi teadmisi praktikas:
– Voolime plastiliinist koduloomi ja teema
rühmatööna liivakeskuses farmi;
– Võrdleme (suurem kui, väiksem kui) ja
loendame loomi.
– Tutvustame oma farmi teistele,
jutustame loomade ja inimeste
tegevustest.
– imiteerime koduloomade liikumist;
mängime pallimänge koduloomade
nimesid kasutades;
– laulame laulue koduloomadest;õpime
selgeks sobiva laulu koos liigutustega.
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Teema kaardistamine:
1) Mida me juba teame?
2) Mida me tahame teada?
3) Mida me oleme õppinud?
Teema sissejuhatusele järgneb teema esitus mõttekas kontekstis, milleks on talu külastus,
mille jooksul nimetatakse, kirjeldatakse, võrreldakse ja iseloomustatakse loomi,
räägitakse koduloomade elust ja inimeste tegevustest farmis ning koduloomade tähtsusest
inimeste elus (nt toidulauast, missugune loom annab piima, missugune mune, kuidas
piimast tehakse võid jmt). Sellele järgneb keele praktiseerimine teisi õppekava valdkondi
integreerivates tegevustes (joonistamine, voolimine, mängimine, laulmine, liikumine,
draama, uurimine ja avastamine, võrdlemine, söömine ) ning keelelisele rikastamisele
suunatud tegevused, milleks on näiteks juturaamatute lugemine, video vaatamine, õpetaja
ja õpilase vahelised vestlused, jutustamine, kirjutamine jmt.

2.2.2. Mitteverbaalsetest reageerijatest heade jutustajate kujundamine
Keeleline rikastamine eeldab, et laps ei piirduks üksnes füüsilise reageerimisega ning
tähenduse mõistmisega, vaid hakkaks ka ise rikkalikku keelt produtseerima nii suuliselt
kui ka kirjalikult. Selleks peab ta aga kujunema mitte ainult heaks kuulajaks, vaid ka
heaks jutustajaks. Heade jutustajate kujunemiseks ei ole vaja iga kord tervet loomafarmi
külastamise projekti kavandada, selleks võib olla ka täiesti igapäevane vestlus laste
kogemustest mitmesugustes tegevustes, milleks on vaja aga õpetaja oskuslikkuu vestluse
stimuleerimist ja suunamist.
Hea jutustaja on võimeline (Weitzman 1992:225):
kasutama spetsiifilist sõnavara;
valima välja olulise informatsiooni;
pakkuma vajalikku taustainformatsiooni kuulajatele;
kirjeldama vajalikke detaile;
selgitama suhteid inimeste ja sündmuste vahel, kasutades sobivat sõnavara;
kirjeldama sündmusi loogilises järjekorras ja huvitavalt.
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Foto 11. Keeleline rikastamine apelsinimahla tehes (Iisrael, Ü. Rannuti foto)

Keelekümblusklassi õpilaste teise keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust uurinud
Lapkini, Swaini ja Shapsoni (1990: 654) hinnangul piirab konvergentsete küsimuste
esitamine, kus oodatud vastused on lühikesed ja etteaimatavad, õpilaste väljendusoskust
ning samuti ka kõrgmat liiki mõtlemisprotsesside (üldistamine, oletamine, hüpoteeside
püstitamine, veenmine, argumenteerimine, ettekandmine) arengut. Seetõttu peaks õpetaja
ka klassis esitatavaid küsimusi oskuslikult ja mitmekesiselt planeerima.
Konvergentsed küsimused
Konvergentsete küsimuste eesmärgiks on sisust ja sõna tähendusest arusaamise ning uue
keelelise materjali omandamise kontrollimine. Sellist liiki küsimusi kasutatakse põhiliselt
lugemisjärgsetes või uue teema käsitlemisele järgnevates tegevustes, kus õpetaja
eesmärgiks ongi õpilaste kontrollimine ja uue keelematerjali praktiseerimine.
1) Küsimused, kus õpilane peab lõpetama lause (ta on täiesti…üksi) või sõna (Paul on
õnne…lik).
1) Küsimused, kus õpilane peab andma lühivastuse (Mis päev on täna?).
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2) Valikvastusega küsimused (Kas elevant peseb ennast trompeti või londiga?)
3) Valesid väiteid sisaldava küsimuse korrigeerimine (Kas täna on pühapäev?)
Divergentsed küsimused
Kognitiivselt nõudlikumateks küsimusteks, mis stimuleerivad loogilist ja kiriitilist
mõtlemist ning väljendusoskust, on divergentsed küsimused e. miks- ja kuidasküsimused. Erinevalt konvergentsetest küsimustest ei ole divergentsete küsimuste
eesmärgiks sisust arusaamise kontrollimine, vaid kriitilise ja loogilise mõtlemise ning
väljendusoskuse arendamine. Sellist liiki küsimusi kasutatakse põhiliselt
lugemistegevustes, vestluses ning laste jutustuste kuulamise ajal (Salomone 1992). Kuna
vestluse eesmärgiks ei ole arusaadavuse ega keeleoskuse kontrollimine, ei tohiks õpetaja
ka muuta jutustamist keeleoskuse testiks ega parandada vigu, kui see just ei sega
arusaamist. Samuti ei tohiks vestluse ajal katkestada õpilase juttu, vahetada teemat ega
muuta vestlust lapse õpetamiseks.
Näiteks raamatu ettelugemise ajal teeb õpetaja pausi, et küsida õpilastelt:
Miks kübarakaupmehel polnud raha? Kuna põhjus ei ole lastele teada, siis nad võivad
ainult eelneva konteksti põhjal teha loogilisi järeldusi: Sest ta ostis kübaraid. Sest keegi ei
ostnud tema kübaraid.
Pärast ühist arutelu kübarakaupmehe rahapuuduse võimalikest põhjustest lisab õpetaja
õpilaste ettepanekutele ka raamatu autori poolse variandi (kui see juba vestluses esile ei
tulnud), jätkates lugemist.
Seejärel on aeg asuda uue probleemi kallale, kuidas lahendada kübarakaupmehe
rahapuudust: Mida peaks kübarakaupmees tegema, et raha saada? Kogu selle vestluse
jooksul ei tohiks õpetaja oma ettepanekutega domineerida, vaid peaks üksnes õpilasi
stimuleerima oma mõtteid väljendama, oma seisukohti põhjendama, üksteise seisukohti
hindama ja ühisele kokkuleppele jõudma. Õpetaja varustab õpilasi sobivate keelemallidega, parafraseerib laste mõtteid ning aitab neil end korrektselt väljendada.
Õpetaja saab toetada lapse jutu ülesehitust:
esitades küsimusi, mis annavad lapsele teada, mida ta peab jutule lisama;
andes teavet, millele laps saab oma jutu üles ehitada
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Kasuta keelelise rikastamise strateegiad, mis julgustavad lapsi jutustama:
Julgusta jutustamist struktureerimata olukordades (mängu ajal, sensoorsetesloomingulistes tegevustes, vabaõhumängudes ja söögiajal) ning räägi last
huvitavatest igapäevastest asjadest;
Kuula jutustamist hoolega (sinu ilme näidaku sinu huvi ja julgustagu last
jätkama);
Lase lapsel end emakeeles väljendada ja selgita sõnade tähendust vestluse
jooksul. Seejuures ei tohiks muuta jutustamist lapse õpetamiseks.
Kutsu vaiksemaid lapsi üles jutustama siis, kui mõni laps lõpetab oma jutu (nt
küsides, kas sinuga on ka midagi sarnast juhtunud?).
Julgusta lapsi oma lugusid jutustama, tehes omalt poolt sobiva sissejuhatuse (Ma
olen kindel, et sa tegid midagi huvitavat sel nädalavahetusel);
Kommenteeri lapse juttu, julgusta teda jätkama siira küsimuse või väite
esitamisega (nt Suures kaupluses on tõesti hirmus kaotsi minna)
Küsi nii, et laps saaks aru, mis on tema jutus segane või puudu (Laps: Eile viis
ema mind McDonaldsisse ja ostab mulle burgeri ja friikartulid ja tead mis? Ta
pillab kogu kandiku ja kõik kukkus maha. Õpetaja: Mida siis su ema tegi?)

Kasuta vestlusoskust arendavaid strateegiaid:
vestle last huvitavatest igapäevastest sündmustest;
kasuta lapse küsimusi ja mõtteavaldusi, et temaga kontakti luua;
näita üles huvi lapse jutustuse vastu;
lase lapsel end vajaduse korral emakeeles väljendada;
selgita vestluses sõnade tähendust;
kasuta lapse küsimusi, et aidata tal seoseid leida;
esita suunavaid küsimusi, mis aitavad lapsel end paremini ja selgemalt
väljendada;
esita divergentseid küsimusi, mis stimuleerivad kriitilist ja loogilist mõtlemist
ning rikastavad lapse väljendusoskust;
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paku lapsele sobivaid keelemudeleid, ära paranda vigu;
laienda teemat ja suurenda laste arusaamist;
räägi neile rohkem sellest, mis maailmas sünnib;
võimalda sagedast suhtlust rühmakaaslastega.
Näide: ühiskonverents pärast reisibüroo reklaami kirjutamist (Läänemere
Gümnaasiumi 3. keelekümblusklassis autori poolt lindistatud materjali põhjal 2003):
Lapsed on kirjutanud ja kujundanud laevareisi reklaami. Selleks on eelnevalt vaadatud
ja loetud vastavaid reklaame ning arutatud reklaami eesmärgi ja sisu üle.
Reklaamides on ära toodud reisi siht, hind, kuupäev ja pakutavate teenuste loetelu.
Foto 12. Ühine jagamine pärast reisibüroo reklaami kirjutamist
keelekümblusklassis (Ü. Rannuti foto)

1. rühm loeb oma kuulutuse: Kuulutus, kuulutus! Kevadel 10. mail me sõidame Soome.
Pileti hind ainult 3 krooni täiskasvanud.
Järgneb üldine kaasõpilaste naer: Nii odavat reisi ei olegi!
Õpetaja esitab õpilast enesekorrigeerimisele suunava küsimuse: Kas pileti hind on
täiskasvanutele 3.- krooni?
Õpilane: Jah, täiskasvanutele on pileti hind kolm krooni!
Teine õpilane vahele: Aga kas lapsele on siis kroon viiskümmend?
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Õpetaja kordab õpilase poolt esitatud küsimuse, mis tundub jäävat tähelepanuta: Jah!
Kui palju siis lapse pilet maksab? …Kas lapse pilet on odavam kui täiskasvanu pilet?
Õpilane: Jah, lapsepilet on kroon viiskümmend!
Õpetaja: Missuguse laevareisi siis kolme krooni eest saaks?… Kütust ei tohiks siis üldse
kulutada!
Üks õpilastest: Ise peab siis paadiga aerutama.
Õpetaja: Aga kummipaati ei saa ka kolme krooni eest. Kust sa siis paadi võtad?
Kuulutuse autor teeb ise lõppjärelduse: See oli aprillinali.
Paaris- ja ühiskonverents käelise tegevuse tunnis (Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi 2.
keelekümblusklassis autori poolt lindistatud tunnikatkend, 2002).
Keelekümblusklassi õppekavas on kõik õppeained temaatiliselt integreeritud. Seetõttu
algab ka käelise tegevuse tund sissejuhatava vestlusega loodusõpetuses läbi võetud
teemal: Eesti kaart (jõed, järved, saared, poolsaared ja linnad). Ühistegevused
vahelduvad vestlustega paaris ja rühmas.
Õpetaja: …enne kui me Eesti kaarti hakkame joonistama, võtame lahti päevikud ja
vaatame päeviku tagakaanel olevat Eesti kaarti. Vestle oma pinginaabriga ja küsi,
missuguses Eesti linnas ta on käinud ja mis talle seal kõige rohkem meeldis.
Õpilased vestlevad omavahel umbes minuti: Kus sa oled käinud?
Õpetaja pöördub esimese õpilase poole: Kus sinu pinginaaber on käinud?
1. õpilane: Minu pinginaaber on käinud Tartus.
Õpetaja: Tartus, jaa! Kas sa küsisid oma pinginaabrilt, mis talle Tartus kõige rohkem
meeldis?
1. õpilane: Ei. Mis Tartus sulle kõige rohkem meeldis?
2. õpilane: Kõige rohkem meeldisid need majad.
Õpetaja: Need majad meeldisid. Kas sa käisid Tartu vanalinnas, ..Raekoja platsis?
2. õpilane: Jah, käisin.
Õpetaja: Maksim, kus sinu pinginaaber käis?
3. õpilane: Talle meeldis siis, kui nad olid Rakveres.
Õpetaja: Kas ta käis klassiga Rakveres või?
3. õpilane: Klassiga!
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4. õpilane: Aga minu pinginaaber on käinud Lätis ja Soomes.
Õpetaja: Aga kas need on Eesti linnad?
4. õpilane: Ei ole.
Õpetaja: Läti ja Soome on riigid. Aga kas sa küsisid, missugune Eesti linn talle kõige
rohkem meeldib? …Küsi!
4. õpilane: Missugune Eesti linn sulle kõige rohkem meeldib?
5. õpilane: Minule kõige rohkem meeldib minu linn…Kohtla-Järve. Sellepärast mina
elan siin.
Kui lapsed õpivad keelt kasutama, siis nad omandavad ka oskuse anda edasi tähendust.
Selleks on vaja rikkalikku keelekeskkonda, mis toetaks lapse keele arengut kõikides
valdkondades, mitte üksnes formaalset keeleõpet eesti keele tunnis (Halliday 1975).

2.2.3. Grammatika ja sõnavara laiendamine rutiintegevustes
Grammatika ja sõnavara arendamine ja laiendamine algajate keeleõppijate puhul toimub
kõige efektiivsemalt esialgu holofraaside kontekstuaalse kasutamise ja arendamise
kaudu, millega kaasneb mitteverbaalne e. füüsiline reageerimine (Ray 1993).
Selle asemel, et lapsi käsklustega drillida, saab holofraase kasutada ning arendada
mõttekas rutiintegevuses, kus nad paratamatult päevast päeva korduvad. Seejuures saab
õpetaja integreerida neidsamu mitteverbaalset reageerimist sisaldavaid strateegiaid ka
ilma drillita rutiintegevustesse. Rutiintegevusteks on tegevuste ettevalmistamine,
tegevuste valik, õpilaste jaotamine õpikeskuste vahel, töö korraldus ja reeglid, ühelt
tegevuselt teisele suundumine, tegevuse alustamine ja lõpetamine, õpikeskuse
koristamine pärast töö lõppu, tagasiside organiseerimine jmt (vt Vesterbacka 1991;
Rannut 2003b). Mida paremini on rutiintegevused kavandatud, seda sujuvamalt kulgeb
õppetöö. Holofraasidena omandatavaid käsklusi ja keelemalle tuleks aga siiski teadlikult
õppekavasse integreerida, mitte jätta nende omandamist juhuse hooleks, sest rutiintoimingute kaudu lisandub õpilaste sõnavarasse juba esimesel kuul märkimisväärne
sõnavara hulk, mis hõlmab pea kõiki olulisi teemavaldkondi (vt Eesti keelekümblusprogrammi õppekava 2002, www.kke.ee; vt ka Rannut 2003b): 1) töövahendite ja ruumis
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olevate esemete nimetused, 2) põhilised tegevused klassiruumis ja erinevates õppeainetes, 3) hommikuring, puudujate märkimine ja meeleolu küsimine, 4) päevaplaan, kuidas
alustada ja lõpetada erinevaid tegevusi, kuidas siirduda ühelt tegevuselt teisele jmt.
Holofraasidele toetuvat keelekasutust on võimalik laiendada, pakkudes lastele vahendeid
produktiivsete teise keele reeglite loomiseks enda jaoks. Seda võib teha kas laiendades
holofraaside ringi ning rikastades sõnavara sama konteksti sees, või siis pikkamööda
tuues sisse uued kontekstid, mis on eelmistega seotud (Wong Fillmore 1985; Vesterbacka
1991). Tänuväärseks kontekstiks holofraaside kasutamisel ning nende abil keele
rikastamisel on tegevused hommikuringis, võimaldades pidevalt uut informatsiooni nii
algajale kui ka edasijõudnud keeleõppijatele.
Joonis 6. Holofraaside varieerimine ilmast ja kalendrist rääkides
Kuupäevad ja ilmakalender

Ilmakalender: missugune ilm on täna?

Praegu on

esmaspäev

Täna

Täna on

sügis

esmaspäev

1.

oktoober

paistab päike
Täna

ilm

päev

kuu

müristab ja
lööb välku

Esimesed tegevused on kalendris nädalapäevade (täna, esmaspäev) ja päevakava
tegevuste vaatamine, ilmast rääkimine ja ilmakaru riietamine. Vastavalt õpilaste
arengukiirusele liigutakse edasi uue sõnavara lisamisega (nt kalendrikuud, kuupäevad,
aastaajad, tähtpäevad, temperatuurid, eilse, tänase ja homse ilma võrdlus jmt).
Edasijõudnud keeleõppijad võivad hommikuringi ilmavaatluseks uut informatsiooni
koguda juba enne tundi tulekut, näiteks televiisorist ilmaennustust vaadates (Mendez
1992). Sel juhul peavad kõik õpilased vaatama õhtust ilmateadet ning meelde jätma
järgmise päeva ilmaennustuse või koguni mitme järgneva päeva ilmaennustuse. Järgmise
päeva hommikuringi alustades on see heaks arutelu ja võrdluse teemaks.
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Näiteks ütleb üks lastest: Mina vaatasin eile uudistest, et täna pidi olema Tallinnas 12
kraadi sooja. Teine võib sellele lisada oma hommikustest raadiouudistest pärit
informatsiooni: Täna hommikul öeldi raadios, et praegu on 10 kraadi sooja, aga päeva
jooksul pidi temperatuur tõusma kolme kraadi võrra.
Ilmaennustust võib ka võrrelda akna taha asetatud termomeetri näiduga ning arutada
ilmaennustuste erinevuste üle erinevates telekanalites. Pikema aja peale tehtavaid
ilmaennustusi saab märkida ilmakaardile ning nende muutumist iga päev võrrelda.
Hommikuste rutiintegevuste kaudu saab sisse juhatada ka mitmete teemade käsitlemist.
Kasutades laste kogemusi ning spontaanseid mõtteavaldusi, saab muuta uue teema
sissejuhatuse mõttekaks ja huvitavaks tegevuseks juba hommikuringis. Näiteks siis, kui
teemaks on "sõbrapäev" (Raines 1995).
Õpilased kogunevad vaibale, et alustada hommikuringi. Õpetaja alustab laulmist ja
lapsed ühinevad temaga. Kui nad on lõpetanud, ütleb üks õpilastest: "Laulame nüüd
laulu Oklahomast. Soovitud laul lauldaksegi koos ära. Pärast laulu lõppu küsib õpetaja,
miks õpilane just Oklahoma laulu valis. Õpilane vastab, et talle tuli see laul meelde
sellepärast, kuna väljas oli esimest päeva väga ilus ilm. Õpetaja kutsub lapsi üles
põhjendama, miks nad leiavad, et väljas on väga ilus ilm. Lapsed pakuvad üksteise võidu
põhjendusi. Õpetaja pakub selleks sobivaid keelemalle (nt ilus ilm on siis, kui…) ning
kirjutab laste vastused tahvlile, kaardistades seeläbi mõiste "ilus ilm" tähenduse.
Joonis 7. Spontaanne mõistekaart, mis sünnib hommikuringi vestluses

PÄIKE
PAISTAB

ILUS
ILM

ON SIIS, KUI

EI OLE
TUULT

ÕUES
ON SOE

VIHMA
EI SAJA

Seejärel juhib õpetaja lapsed uue teema juurde: "Teate, see on selle uue kuu esimene ilus
päev - 1. veebruar. Selles kuus on veel mitu eriliselt ilusat päeva". Lapsed: "Ma tean, ma
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tean. See on sõbrapäev!" Lapsed loevad koos õpetajaga seinale asetatud suures
kalendris, mitu päeva on jäänud sõbrapäevani, ning märgivad tähtpäeva kalendrisse.
Üks õpilastest lisab, et tema sünnipäev on ka veebruaris. Nüüd loetakse päevad kokku
tema sünnipäevani ja märgitakse see kalendrisse. Niiviisi märgitakse kõik tähtpäevad,
mis sellel kuul aset leiavad, loendades päevi ning arvutades ja võrreldes erinevate
tähtpäevade ajavahemike pikkusi päevades. Seejärel alustatakse kõige lähemal asetseva
sõbrapäeva tähistamise kavandamist. Määratakse kindlaks tegevused, mida tehakse igas
tunnis ja mida tehakse rühmades.
Igas õppekava valdkonnas leidub nii tunnist tundi korduvaid ühiseid holofraase kui ka
üksnes neile omaseid sõnu ja väljendeid, mis seonduvad töövahendite, omandatud
teadmiste ja tegevuste spetsiifilisusega (nt kehaline kasvatus, kunstiõpetus, laulmine).
Kehalises kasvatuses ja liikumistegevustes on näiteks just rutiintegevustega seonduvatel
holofraasidel suur keelearenduslik osa (nt kokkuleppesignaalid, käsklused, tegevuse
lõpetamine, ühelt tegevuselt teisele siirdumine, spordivahendid jmt). Seega saab ka
kehalise kasvatuse õpetaja kavandada tegevuste käigus omandatavaid holofraase, aidates
uute sõnade tähendust mõista objektide, ettenäitamise ja tuttava sõnavara abil. Näiteks
suusatamisega seonduva sõnavara omandamisel (paaristõuked, liugu laskma, hoogu
andma, libisema, suuski määrima). Enamus uuest sõnavarast lisandubki lapse
kõnekeelde just erinevates õppekava valdkondades sooritatud praktiliste tegevuste kaudu,
mis on sisust lähtuva rikastava keeleõpetuse eesmärgiks. Õpetaja ülesandeks on pakkuda
õpilasele sobivaid keelemalle ning rikastada sõnavara läbivõetavate teemade ja
mõttestatud tegevuse kaudu.

2.2.4. Jutustuste ja õpikutekstide lugemisel põhinevad keelelise
rikastamise strateegiad
Viimaseks ning ilmselt kõige tähtsamaks keelelise rikastamise allikaks on autentsed
ilukirjandus- ja teabetekstid. Lugemine algab sobiva lugemismaterjali valikust, mis ei pea
sugugi olema õpetaja poolt ette dikteeritud. Kui lapsed saavad alustada näiteks oma
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lemmikmuinasjuttude või lugude jutustamisega, siis loevad nad edaspidi ka meie poolt
soovitatud kirjandust suurema huviga (Worthy & Bloodgood 1998).
Eriti tähtis on sihtkeelest erineva kultuuritaustaga õpilaste integreerimisel õpilaste
kultuurikeskkonnast pärit autentsete tekstide kasutamine, sest see soodustab sotsiaalset
suhtlust ning võimaldab luua silda kodu ja kooli kultuuride vahele. Samuti tuleks
kasutada ka lugemis- ja kirjutamistegevustes õpistrateegiaid, mis hõlmavad autentset
suhtlust (experience-text-relationship method, Worthy & Bloodgood 1998:245-257),
kogemuslikku lähenemist keelele (language experience approach, Worthy & Bloodgood
1998: 245-257), paarisõppimist ja -õpetamist ning teisi koostööl põhinevaid
õpistrateegiaid. Kasutada tuleks ka kultuuridevahelisi vestlusskeeme (nt lugeja kultuurile
mittevastavaid tekste loetakse aeglasemalt, saadakse valesti aru, suudetakse vähem
teemat arendada ning lastakse endid kergemini häirida). Worthy ja Bloodgood (1998:
246) leiavad, et igaühel võib tekkida lugemisel raskusi tekstide puhul, mis ei seostu
lugeja kogemuste ja teadmistega. Teise keele ja kultuuri õppija jaoks põhjustavad
inimeste erinev käitumine ja erinevad ootused mõistmisraskusi.
Lugejad saavad paremini aru ja suudavad meelde jätta järgmisi tekste oma
lugemisprogrammis:
– õppijate kultuurist pärit muinasjutud ja lood;
– Tuntud kogemusi, isikuid ja teemasid (maa, ilm, geograafia jne.) kajastavad
materjalid;
– Tuntud väärtusi sisaldavad jutud, rahvaluule, ajaloolised jutustused;
– Tuttavaid sõnu sisaldavad tekstid;
– Keelekogemusteks vajaminevad materjalid (language experience materials.)
Lugemiseelsed ja lugemistegevused, mis aitavad kaasa teksti mõistmisele:
tutvusta tundmatut sõnavara,
juhi teema lugemiseelset diskussiooni,
korralda rühmatööd,
kontrolli õpilaste tekstist arusaamist küsimuste ja õpilaste poolse jutustamise abil.
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Väiksemate laste motiveerimiseks on muinasjutud loomulik valik. Muinasjutumaailm on
selge ja üheplaaniline, mis haarab lapsi kaasa ning võimaldab head ja kurja kergelt
eristada. Uurimused on näidanud, et nendes klassides, kus lapsed kuulsid palju
muinasjutte, paranes ka nende kirjutamine ja rikastus kasutatav sõnavara, eriti tegevust ja
tundeid väljendavate sõnade osas (Worthy & Bloodgood 1998).
"Tuhkatriinu" on enim tuntud muinasjutt ning see esineb ühel või teisel kujul peaaegu
igas kultuuris. Näiteks Tuhkatriinu vendade Grimmide versioon, Tuhkatriinu Walt
Disney versioon, Väike õde ja kuuvennad - slaavi versioon, Yeh Shen – idamaade
versioon. Tuhkatriinust on ka palju ilusaid erinevate illustreerijate poolt kujundatud
pildiraamatuid saadaval, mis kajastavad erinevat kultuuri.
Mitmed jooned on nimetatud juttude puhul ühised:
1) kaunis kangelanna, kes on kaotanud kõrge ja austusväärse positsiooni,
2) teda ahistav paha lapsevanem või laps,
3) maagiline jõud,
4) kangelanna äratundmine ja tema endise positsiooni taastamine veelgi kõrgemal
tasemel.

Lugemiseelsed tegevused
Ilukirjandusteoste puhul alustame me raamatuga tutvumisest autorile, pealkirjale,
illustraatorile, kaanekujundusele ja tiitellehele tähelepanu pöörates. Raamatut võib
võrrelda näiteks teiste sama autori poolt välja antud raamatutega või teiste sama
kunstniku poolt illustreeritud raamatutega. Samas võib võrrelda ka sama raamatu
erinevaid väljaandeid. Väiksematele lastele mõeldud raamatutes võib juba kaanepildi
põhjal üsna palju raamatu sisu kohta järeldusi teha. Levinud strateegia on ka raamatu
lehitsemine ning sisu aimamine piltide abil enne lugemahakkamist. Peatu piltidel ja esita
küsimusi, lase lastel aimata ja teha järeldusi piltide põhjal (nt raamatu kaanepilti
vaadates). Ära esita seejuures ainult arusaamist kontrollivaid ja lühivastuseid andvaid
küsimusi, kasuta ka divergentset lähenemist ning esita kriitilist mõtlemist ja
väljendusoskust arendavaid küsimusi. Kui laste keeleoskus on väike, julgusta neid
emakeeles oma mõtteid avaldama ja anna laste mõtetele eestikeelsed vasted.
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Näidisküsimused:
– Mis sa arvad, millest see jutt/raamat räägib?
– Mis sa arvad, mis edasi saab?
– Mis sa arvad, kuidas kuningas elab?
– Mis sa arvad, miks Tuhkatriinut ei võetud ballile kaasa?
Lisaks raamatu vaatamisele ja raamatust vestlemisele kaardistame ka laste eelnevad
kogemused. Näiteks muinasjuttude käsitlemise korral koostavad lapsed kõigepealt
ajurünnaku käigus nimekirja muinasjuttudest, mida nad on lugenud, ja asjadest, mida nad
teavad muinasjuttude kohta.
Foto 13. Lugemiseelsetes tegevustes kaardistame laste eelnevad kogemused.
(Ü. Rannuti foto Galili kakskeelsest koolist)

Seejärel kaardistatakse tahvlile laste kogemused (Raines 1995) tabeli näol, kus on kolm
lahtrit, millest esimene täidetakse laste kogemuste põhjal ja teised muinasjuttude
lugemise ja kuulamise käigus. Samuti võib vastavalt raamatu kaanepildi ja pealkirja
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põhjal eeldatavale sisule kaardistada ka laste tunded ja kogemused, nt mida nad tundsid
siis, kui nemad ise või mõni sõber ära kolis vmt.
Tabel 8. Teemakaart. Eelnevate ja uute kogemuste kaardistamine
Mida me juba teame?

Mida me tahame teada?

Mida me oleme teada saanud?

Muinasjuttude teema läbivõtmise jooksul loevad lapsed palju erinevaid muinasjutte,
seejuures ka erinevaid versioone samast muinasjutust (nt Tuhkatriinu). Lapsed jutustavad
enne lugema asumist näiteks Tuhkatriinust selleise variandi, mida nad teavad. Sellele
järgnev vestlus toob esile olulised ühised jooned ja erinevused ning uue sõnavara, mille
selgitamiseks koostatakse seinale semantiline kaart e. mõistekaart. Seejärel valivad nad
raamatukogust välja palju erinevaid muinasjutu versioone (moodsad, traditsioonilised,
Walt Disney, pildiraamatud, erinevate illustraatorite poolt kujundatud ja erinevate
rahvaste ja autorite poolt kirjutatud versioonid) ning asetavad need klassiraamatukogu
riiulile.
Lugemine ja tähenduse konstrueerimine
Väiksema keeleoskusega õpilaste jaoks lugemise arusaadavamaks muutmiseks ja laste
tähelepanu köitmiseks õpetaja näitab pilte, näitab ette, demonstreerib objekte, kasutab
kehakeelt, miimikat ja erinevat kõneintonatsiooni, paneb lapsi liigutusi ja hääli kaasa
tegema ning lubab neil väljendada oma mõtteid emakeeles, millele ta annab sobivad
sihtkeelsed vasted. Vastavalt muinasjutu arengule panevad õpetaja ja õpilased koos uued
mõisted teemakaardile kirja.
Lugemise ajal demonstreeritakse oma oskust kasutada konteksti tundmatu sõna tähenduse
aimamisel. Selleks püstitatakse kontekstile toetudes hüpoteese, mida hiljem
kontrollitakse. Lugemist tundmatu sõna esiletulekul ei katkestata, vaid märgitakse laste
poolt ära kokkuleppelise signaaliga (nt tühik) ja õpetaja kirjutab selle lugemise ajal
tahvlile. Edasine oleneb sõna tähenduse olulisusest teksti mõistmisel. Osade sõnade
tähendus ei mõjuta arusaamist, teised sõnad on aga olulise tähendusega. Mõnede sõnade
tähendus selgub meile aga juba edasise lugemise käigus konteksti abil (Holdaway 1979).
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Tundmatute sõnde tähenduse konstrueerimine konteksti abil toimub järgmiselt.
Kõigepealt eristatakse arusaamise seisukohalt olulised tundmatud sõnad tekstis,
arusamise seisukohalt ebaoluliste sõnadega esialgu ei tegelda, vaid need lükatakse
kõrvale (nt võta kohe oma sööt minu külmikust välja ). Seejärel püütakse tundmatut sõna
ümbritseva kaasteksti (nt järgnevate selgitavate lausete) abil tundmatu sõna ning seeläbi
ka kogu lause tähendust konstrueerida (Nt abistab meid järgnev lause: See on tore, et
sulle meeldib kalal käia, kuid mulle ei meeldi, et sa hoiad neid väikesi vingerdavaid
vihmausse minu külmikus ). Lõpuks selgitatakse tundmatu sõna tähendust sõna ning
parafraseerimise ja tähendust selgitavate lausete abil (McIver 2000; Rannut 2003b).
Seega ei ole alati tarvis haarata iga sõna puhul sõnaraamatu järele ning kujundada sel teel
õpitud abitust. Õpilast aitab nii suulise kui ka kirjaliku teksti mõistmisel tegeliku elu
situatsioonides tunduvalt rohkem oskus tundmatute sõnade tähendust aimata ja ise
tuletada verbaalse ja mitteverbaalse konteksti abil. Testid ja uuringud on näidanud, et sel
teel omandavad õpilased paremini sõnavara, saavad tundmatust tekstist paremini aru ning
tulevad paremini toime ka suhtlemisel tavasituatsioonides (McIver 2000; Shrum & Glisan
1994), mistõttu need oskused on vajalikud nii tekstide mõistmisel kui ka igapäevases
suhtluses.
Konteksti kasutamisoskus ei tähenda veel aga sõnaraamatute prügikasti viskamist. Ka
sõnaramatute ja teiste teatmeteoste kasutamisoskust tuleks kujundada, suunates õpilased
mõtestatud tegevuses teabe otsimise juurde. Näiteks võib õpetaja juba enne lugemist
koostada sõnade loetelu, mida lastel järgnevates lugemistegevustes võiks vaja minna.
Seejärel teevad õpilased väikestes rühmades ajurünnaku ja kirjutavad iga sõna juurde
(ühele poole) nende poolt eeldatud tähendus. Pärast ühist tähenduste jagamist, võrdlemist
ja arutelu, kontrollivad õpilased sõnade tähendust sõnaraamatu abil ning kirjutavad
sõnaraamatust leitud tähendus sõna teisele poole. Õpilased moodustavad laused, mis
annaksid sõnade tähenduse niimoodi edasi, et sõnastikku poleks vaja kasutada, loevad
üksteisele oma laused ette ning arutavad sõnade tähenduse üle.
Tähtis on luua ka emotsionaalne side tundmatute sõnadega. Selleks võib õpetaja lasta
õpilastel kirjutada lugemistekstidest välja sõnu ja fraase, millel on nende jaoks oluline
emotsionaalne tähendus. Aeg-ajalt kirjutavad õpilased nendest mõne välja eraldi kaardile
ning illustreerivad selle sobivate värvide ja kujunditega, mis nende meelest aitavad
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sõnade tähendust edasi anda. Kaardid saadetake klassis ringi käima, vesteldes sõnade
tähenduse üle ning põhjusest, miks nendel sõnadel on nii märkimisväärne mõju
õpilastele. Julgusta õpilasi väljavalitud fraase ja sõnu oma kirjutistes ja jutustustes ka
kasutama.
Kui uue sõna tähendus ei tule esile kontekstist, võib õpetaja kaasata õpilased aktiivsesse
ja konstruktiivsesse mõtlemis- ja õppetegevusse ajurünnaku ja mõistekaardi loomise abil,
mis on üks kindlamaid viise edendada aine sisu üldist mõistmist ja kommunikatiiv-sete
oskuste arengut. Mõistekaart on üks võimalus verbaalse teksti visualiseerimiseks
(Pedastsaar 1995), mis annab võimaluse luua struktureeritud ülevaate uute mõistete ja
tähenduste edasiandmiseks. Kuna verbaalse ja kujundliku info ühendamine suurendab
arusaadavust ning uute mõistete omandamist, sobib selline õpetusviis eriti tagasihoidlike
verbaalsete võimetega õppijaile (vt Pedastsaar 1995:121).
Joonis 9. Uue mõiste kaardistamine
mungad
Kirjutajavennad piiblite
ümberkirjutamine
koolid,
raamatukogud

nunnad

KLOOSTER

põllud ja
karilooma
d

käsitöö
Vanade ja
haigete eest
hoolitsemine

Aiad:
ravimtaimed,
köögivili,
lilled,
maitseained

Mõistekaardid suunavad teise keele õppija aktiivse keelekasutuseni, aidates tal aru saada
tekstist ning õppida teises keeles oma mõtteid väljendama. Mõistekaarte saab kasutada
erinevas vanuses laste õpetamisel peaaegu igas tunnis ning igasuguste tundmatu
tähendusega sõnade korral, mille defineerimine valmistab tihti ka emakeelekõnelejatele
raskusi.
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Jutustuse sisu ja struktuuri analüüs diagrammide ja tabelite abil
Jutustuse struktuuri analüüsi kaudu suurendatake laste arusaamisoskust jutustuse sisust.
Selleks alustatakse põhiliste jutustuse elementide identifitseerimisega, millele järgneb
süžee detailidele ja tegelaste kirjeldusele tähelepanu pööramine.
Sesjuures aitab kaasa muinasjuttude ja teiste jutustuste sidumine õpilaste kultuurikeskkonnast pärit autentsete tekstidega (nt muinasjuttude erinevad versioonid), mis
soodustab sotsiaalset suhtlust ning võimaldab luua silda kodu ja kooli kultuuride vahele.
Esita õpilastele arutelu stimuleerivaid küsimusi, nt:
Mis on erinevate maade muinasjuttudel ühist? Mille poolest need erinevad?
Missugustest maailmaosadest need muinasjutud pärinevad?
Miks inimesed erinevatest maailmajagudest jutustavad samasuguseid lugusid?
Erinevaid jutustuse versioone aitab võrrelda tabel, mille abil kaardistatakse teadmised
tahvlile.
Joonis 10. Jutustuse erinevate versioonide võrdlemine kaardistamise abil
Pealkiri

Tuhkatriinu

Tuhkatriinu

Country
Autor

Ameerika
Walt Disney
versioon

Saksamaa
Vennad
Grimmid

Makanda
Mahlanu
Bantu
Sherman

Mufari ilusad
tütred
Zimbabwe
Steptoe

Tegevuskoht
Tegelased
Sündmused
Maagia

Samuti saab võrrelda ja vastandada "Tuhkatriinu" erinevate versioonide elemente venndiagrammi abil (vt joonist Mufari ilusad tütred ja Makanda Mahlanu; vt Worthy &
Bloodgood 1998). Kui lapsed loevad ja kuulavad muinasjutte, lase neil liigitada tegelased
headeks ja halbadeks, juhi tähelepanu muinasjuttudele iseloomulikule algusele, lõpule,
arvudemaagiale ja muudele iseloomulikele tunnustele. Lase õpilastel kaardistada oma
mõtted ja teistest raamatutest või filmidest saadud kogemusi piltide ja sõnasedelitena
seinale, liigitades ja moodustades nendest venn-diagrammi abil muinasjutuversioonide
sarnaseid ja erinevaid jooni võrrelda aitav kaart.
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Joonis 11. Muinasjutuversioonide võrdlemine venn-diagrammi abil
Makanda Mahlanu

Mufari ilus tütar

Kangelanna isa
oli kuningas

Mõlemates jutustustes

Kurjast õest sai
kuninganna teenijat

–

–

Olid kurjad õed ja head
õed;
Head õed olid ilusad, nad
olid vaesed ja tahtsid
abielluda kuningaga

Kangelanna isa oli
pealik
Ei öeldud, mis juhtus
kurja õega

Samuti saab vastandada ja võrrelda ka erinevaid muinasjutte, videosid ja raamatuid,
ajaloosündmusi, loomaliike ja teisi mitmesugustes õpikutekstides esiletulevaid teemasid.
Pärast raamatu lugemist lase õpilastel fantaseerida ja avaldada oma arvamust selle kohta,
kuidas oleks tunda seda tüüpi inimest (nt kurja võõrasema, Tuhkatriinut, printsi, haldjat
vmt) tegelikus elus. Lase neil kirjeldada ühte kujutletud päeva koos selle tegelasega. Esita
seejuures abistavaid küsimust:
Mis sa arvad, mida _________ oleks tundnud siis, kui _________?
Kuidas sa oleksid käitunud, kui _________oleks________ ?
Õpilased võrdlevad end mõne muinasjututegelasega ning kirjeldavad sarnasusi või
seoseid enda ja väljamõeldud tegelase vahel (nt Mina olen nagu Punamütsike, sest ma
kingin oma vanaemale kogu aeg midagi. Siin on üks pilt, kus ma kingin oma vanaemale
sünnipäevaks kaardi.)
Ka sündmuste kaardistamiseks kasutatakse erinevaid graafilisi võimalusi. Jutustuse
sündmuste esitamine illustratsioonide või kirjalike kokkuvõtetena teeb jutustuse idee
selgemaks ning suurendab sisust arusaadavust nii muinasjuttude kui ka teabetekstide
puhul. Episoodiliselt hästi organiseeritud tekst võimaldab jutustust kaardistada, mille
tulemusena tuleb esile sõnade tähendus kontekstis ning oluline osa keelest, mida me
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tahame jutustuse käigus õpetada. Jutu kaardistamist (story-mapping, Artigal 1999; Harris
& Mower 2000; McKay 2001; Rannut 2001; vt joonis 36) võib kasutada, et aidata
õpilastel meenutada ja visuaalselt organiseerida erinevaid jutu elemente (inimesi, kohti,
tegevusi ja kirjeldusi).

Muinasjuturaamistiku koostamine
Muinasjutu raamistiku koostamine aitab samuti visualiseerida ja võrrelda jutustuse
erinevaid elemente (nt sündmused, tegelased, olulised detailid jmt), suurendada
arusaamist ja arendada kriitilist mõtlemist. Õpetaja tutvustab õpilastele muinasjutu
raamistikku, mis aitab neil kõige tähtsamat informatsioooni jutustuse kohta meeles
pidada. Kõigepealt tehakse ühiselt raam mõnele sellisele muinasjutule, mida kõik lapsed
juba väga hästi teavad.
Joonis 12. Muinasjutu raamistik

Pealkiri
Illustreeritud võtmestseen

Kolme seadus

maagia

Head tegelased

Halvad tegelased

Seejärel kutsub õpetaja õpilasi üles koostama raami ka järgmisele loetud muinasjutule
kuni kõik muinasjutud saavad oma raamid. Nendel raamidel on kuupäevad, mille abil on
lihtne jälgida õpilase arusaamise arengut. Õpetaja teeb suure teadete tahvli ja lisab mõned
juturaamid, nii et õpilased näeksid, kuidas raami kasutati erinevates muinasjuttudes.
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Integreeritud tegevused ja uurimused: Muinasjuttude teema annab võimaluse käsitleda
erinevaid kultuure ka teistes õppeainetes. Näiteks pärast Tuhkatriinuloo käsitlemist
soovitavad Worthy ja Bloodgood (1998) kasutada mitmrid integreeritud tegevusi.
Maailmakaart ja iseseisev uurimus: pärast tuhkatriinulugude päritolumaade kindlaksmääramist vaadatakse kaardilt maade asukohti ning iseloomulikke jooni, mis kajastuvad
jutustuses.
Foto 14. Pärast muinasjuttude päritolumaade kindlaksmääramist vaadatakse
kaardilt maade asukohti ning iseloomulikke jooni (Ü.Rannuti foto)

Teised uurimisvaldkonnad puudutavad ajalugu, religiooni, kunsti ja muusikat (nt Aafrika
versioon). Uuritakse toite ja maagiat ning võrreldakse erinevate tuhkatriinulugude maade
kombeid.
Draama ja käeline tegevus: klassiruumi saab moodustada ka lossinurga, kus hoitakse
muinasjuttude kostüüme ning lapsed riietavad end mõne rollimängu jaoks. Iga kord, kui
muinasjuttu loetakse, nimetatakse ka kõik kostüümide juurde kuuluvad esemed, mis
iseloomustavad vastavat tegelaskuju. Hiljem lisatakse need kostüümid kindlusesse.
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Lapsed meisterdavad ka ise jäätmaterjalidest losse, kroone, nukke ja muud vajalikku
edaspidisteks muinasjuttude etendamisteks. Kutsu õpilasi üles dramatiseerima jutustust
või mängima loetud jutustusest välja valitud tegelastega mõnda väljamõeldud sündmust
ja dialoogi. Julgusta õpilasi otsima tekstist sobivaid ja iseloomustavaid väljendeid, mida
oma rollimängus kasutada. Lase lastel kirjeldada häid ja halbu tegelasi ning väljendada
seda rollimängudes, kasutades miimikat, kehakeelt ja kõneintonatsiooni.
Lugemisjärgsed tegevused kaasavad mitmeid kirjutamistegevusi, mis ei peaks endast
kujutama teadmiste omandamise ja arusaamise kontrolli ja harjutamist, vaid uute
kogemuste rakendamist mõtestatud ja loovates tegevustes (nt käitumisreeglid kurjale
võõrasemale, ballikuulutus, muinasjuturaamatute kirjutamine ja kujundamine,
muinasjututegelasele kirja kirjutamine jmt), mida tutvustame järgmises peatükis.

2.2.5. Keelelise rikastamise strateegiad kirjutamistegevustes

Kirjutamine ei ole isoleeritud oskus, mida omandatakse töövihikut täites. Kirjutamine
peab olema mõttestatud tegevus, olles seotud lugemise, suulise kõne ja keeleväliste
kogemustega. Õpilased, kellel on olnud palju stimuleerivaid arutelusid ja huvitavat
lugemist, on suurema potentsiaaliga ka kirjutamisel. Klassiruum peab looma atmosfääri,
kus lapsed julgevad võtta riske ja eksperimenteerida erinevate oskuste ja võtetega.
Metoodilised põhimõtted keelest kui tervikust lähtuvas klassiruumis:
– kirjutamisoskuse arendamisel lähtutakse lapsest kui tähenduse koostajast.
– kirjutamine ei ole eraldi oskus, mida omandatakse töövihikut täites, vaid mõtestatud
tegevus, mis huvitab õpilast;
– kirjutamisel lähtutakse keelest kui tervikust, kirjutamistegevused on integreeritud
teiste õppekava valdkondadega;
– kirjutamine peab siduma õpilase eelnevaid kogemusi ja erinevaid vajadusi;
– kirjutamistegevus ei pea olema vaikne istumine, vaid aktiivne suhtlemine ja
ringiliikumine info otsimise eesmärgil;
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– kirjutamistegevused peavad võimaldama erinevates kontekstides ja erineval
eesmärgil enda väljendamist ja suhtlemist;
– keelenäited seinal peavad toetama last iseseisvate kirjutamistegevuste juures;
– õppevahendid ja ülesanded peavad julgustama last kirjutama ning sisaldama sobivaid
valmismudeleid.
Kirjutamine ei ole ühekordne, vaikne ja individuaalne tegevus. Kirjutamise ajal võivad
lapsed vajada õpetaja või kaaslaste abi, arutada paaris või rühmas, vaadata raamatuid uute
ideede saamiseks, käia klassis ringi sõnastiku vaatamiseks või lugeda oma tööd teistele
ette. Klassiruum peab andma võimaluse nii klassi-, rühma-, paaris- kui ka individuaalseteks kirjutamistegevusteks. Õpetaja võib organiseerida klassi, 1) luues rikka
keelekeskkonna suulliselt ja visuaalselt, 2) valmistades lapsi kirjutamisülesandeks ette, 3)
määratledes päevase kirjutamisaja, 4) luues kirjutamisrutiinid, 5) luues konverentsi e.
kirjutamisarutelude rutiinid, 6) luues hindamissüsteemi ja 7) määratledes aja, mil lapsed
jagavad oma kirjutisi klassiga.
Foto 15. Kirjutamine peab olema laste jaoks mõttestatud tegevus ning võimaldama
suhtlemist erineval eesmärgil (Ü. Rannuti foto Galili kakskeelsest koolist Iisraelis)
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Õpetaja ülesanne:
pakkuda õpilasele võimalust erinevates kontekstides kirjutamiseks;
kasutada kirjutamisülesandeid rutiintoimingutes;
siduda kirjutamisülesanded teisi keelelisi osaoskusi arendavate ülesannetega (nt
kirjutamisarutelud, diagrammid, tabelid, mõistekaardid, tegelaste, sisu jmt
kaardistamine );
kasutada mitmekülgseid kirjutamisülesandeid erinevates tundides;
kasutada kuuldud ja loetud tekstide kirjalikke ümberjutustusi;
varustada õpilasi mitmekülgselt arendavate töövahenditega;
ühendada kirjutamistegevus lugemise ja käelise tegevusega (raamatud, kaardid,
diagrammid, kuulutused, kutsed jmt);
individuaalselt või rühmaarutelude käigus vestelda ja esitada suunavaid küsimusi
kirjutusülesannete täitmiseks, asetades vajadusel sobivad valmismudelid seinale.
Kirjutamistegevusi kavandatakse erineval eesmärgil ja erinevas kontekstis. Nagu nägime
ka eelnevas peatükis, on kirjutamistegevused seotud mitmel moel ja erinevates faasides
ka lugemistegevustega, läbides kogu teema käsitlemise (nt mõistekaartide, venndiagrammide ja muinasjuturaamistiku koostamine jmt).
Lugemisjärgseid ja -ageseid kirjutamistegevusi:
– Lugemispäevikud, kuhu lapsed kirjutavad üles oma mõtteid nii lugemise ajal kui ka
lugemisjärgsetes tegevustes: sisukokkuvõte, õpetaja küsimustele vastamine,
kommentaarid minitundi, kus käsitletakse süžee arengut, analüüsitakse tegelasi ja
antakse hinnang. Päevikusse lisanduvad ka õpilaste oma mõtted ja tunded ning mõne
tegelaskuju või muinasjutu tüüpkarakteri kirjeldus.
– Loovkirjutamistegevused. Õpilased märgivad näiteks üksteise kehade piirjooned
suurtele paberilehtedele, kujundavad neist värvi ja muude materjalide abil oma
muinasjuttude lemmiktegelased ning kirjutavad neid iseloomustava jutu juurde.
– Õpilased töötavad paaris välja dialoogi kahe enda valitud muinasjututegelase vahel.
– Õpilased kirjutavad koos rääkimis- ja kuulamismulle, mis väljendavad nende
mõtlemist.
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– Õpilased illustreerivad oma lemmikstseene muinasjuttudest ning kirjutavad
joonistustele juurde sildid märklausetega, et luua isiklik versioon tuttavast
muinasjutust.
–

Loovkirjutamistegevustest üks populaarsemaid on Jolly Postmani eeskujul kirja
kirjutamine mõnele muinasjututegelasele. Selleks tuuakse klassi suur kirjakast, mis
täidetakse laste kirjutatud kirjadega. Töö lõppedes võetakse kirjad välja ja loetakse
muinasjuttude või tegelaste kaupa ette.

– Populaarne tegevus on ka suurte raamatute kirjutamine ja kujundamine rühmatööna,
mis annab lastele võimaluse oma jutustuse kooskirjutamiseks, mõtlemiseks,
arutamiseks ning ühiselt koostatud raamatu kujundamiseks.
– Iseseisvate uurimuste kirjutamine paaris või rühmas vastavalt õpilaste huvidele.
– Erinevate kuulutuste või eeskirjade väljamõtlemine ning kirjutamine ja kujundamine
posteritena (nt balli reklaam, käitumisreeglid kurjale võõrasemale, kuldkinga
kaotanud printsessi otsimise kuulutus jmt).
Enne kirjutama asumist aitab õpetaja lastel organiseerida ajurünnakus ja ühises arutelus
oma mõtteid, näiteks valida žanr ja teema, püstitada eesmärk ning kirja panna
märgusõnad. Kirjutamiseelsed tegevused võivad olla mitmesugused: ajurünnak, visandi,
märgusõnade ja kava kirjutamine, dramatiseerimine sündmuste loogilise järjekorra
kujutamiseks, laulmine meeleolu loomiseks jmt (Freeman & Freeman 1992; Graves
1983; Hornsby, Sukarna & Parry 1988; Rannut 2003b; Shrum & Glisan 1994; vt ka
kirjutamistegevusi keelekümbluskeskuse koduleheküljelt: www.kke.ee ).
Enne kirjutama asumist tuleks mõelda ja vastata järgmistele küsimustele:
– žanr: millises žanris ma kirjutan? (nt muinasjutt, seiklusjutt, põnevusjutt, naljajutt
vmt).
– lugejad: kes mu juttu lugema hakkab? (nt õpetaja, klassikaaslane, ema või isa,
nooremad õpilased).
– eesmärk: miks ma seda juttu kirjutama hakkan? (nt, et kedagi veenda, et
informatsiooni anda, et meelt lahutada)
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Kui õpilased on neile küsimustele vastanud induividuaalse, rühma või ühise ajurünnaku
käigus, mõtlevad nad jutu teemale. Selleks tehakse taas väike ajurünnak ja kirjutatakse
üles sõnad ja mõtted jutu teema kohta. Järgmiseks koostatakse kava vastates punktide
kaupa järgmistele küsimustele.
– Kes on minu jutu tegelased? (peategelased, kõrvaltegelased, head ja halvad
tegelased)
– Millal jutu sündmused toimuvad? (olevikus, minevikus või tulevikus)
– Kus jutu sündmused aset leiavad?
Jutustuse kavandamisel ja jutu peamiste sündmuste visandamisele aitab kaasa jutustuse
ülesehituse visualiseerimine tahvlile (vt joonis 14) ning eelnevas peatükis käsitletud
diagrammide ja tabelite vaatamine.

Joonis 14. Jutustuse struktuuri visualiseerimine

probleempõhisündmus
sissejuhatav
sündmus ,
mis põhjustab
probleemi
sissejuhatus:
tegelased
koht
aeg

probleemi
lahendus

lõpp

Õpetaja saab õpilast kirjutamisel aidata järgmisi strateegiaid ja küsimusi
kasutades:
(a) Vesteldes last huvitavatest sündmustest ja kasutades ära lapse enda algatust ning
küsimusi.
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(b) Näidates üles huvi lapse jutustuse vastu, kuulates teda tähelepanelikult ja julgustades
last end väljendama:
– Räägi mulle, millest sa kirjutad?
– Miks sa selle teema valisid?
– Kas sa oled ise ka…? Kas sul on kodus ka…?
– Tead sa sellest (teemast) veel midagi?
– Mis sõna sa selle kohta veel ted?
– Mis edasi sai?
– Mulle väga meedib see koht siin…!
– Miks sa selle pealkirja panid?
– Kas see oli raske teema?
– Kas sulle meeldib see jutt?
(c) Lastes lapsel end vajaduse korral emakeeles väljendada, andes sobivad sihtkeelsed
vasted ning selgitades sõnade tähendust vestluse jooksul.
(d) Pakkudes lapsele sobivaid keelemudeleid, mitte parandades vigu.
(e) Avardades teemat ning rikastes lapse sõnavara ja maailmapilti.
(f) Võimaldades sagedast suhtlust rühmakaaslastega.
Kirjutamine võib aset leida nii individuaalselt, paaris- kui ka rühmatööna.
Paaris- ja rühmatöö kasutamine kirjutamisel võimaldab:
– anda õpilastele rohkem aega vestluseks ja keele aktiivseks kasutamiseks;
– julgustada õpilasepoolset suhtlust ja aktiviseerida üksikute õpilaste keelekasutust;
– töötada efektiivsemalt üksikute õpilastega ja juhendada neid probleemsetes
valdkondades;
– anda suuremat enesekindlust õpilastele, kes ei julge klassis suud lahti teha;
– anda õpilastele rohkem võimalusi praktiseerida sotsiaalseid konventsioone (teabe
küsimine, arvamuse avaldamine, arvamuste vahetamine, nõustumine jne);
– anda suuremaid võimalusi aktiivõppeks, enesekorrigeerimiseks, erinevate õpistiilide
ja võimetega õpilaste integreerimiseks;
– erivajadustega õpilasi efektiivsemalt tundi integreerida ning ebaühtlase tasemega
klassi efektiivsemalt juhtida, osalemisvõimalust
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Kirjutamisfaas jaguneb erinevateks tegevusteks, mida seob kirjutamisarutelu õpetaja ja
õpilase/rühma ning õpilase ja õpilase/rühma vahel:
Kirjutusfaas on põhiline komponeerimisfaas, kus kirjutaja paneb eelnevalt kogutud
mõtted paberile. Ajaliselt võib kirjutamistegevus olla nii lühike kui ka pikk. Nooremate
laste puhul võtab kirjutamiseelne tegevus palju ning kirjutamistegevus ise vähe aega.
Mida kogenum on kirjutaja, seda pikemaks muutub kirjutamisfaas.
Kirjuta mustand: kõigepealt valmib mustand, mis on laste puhul harilikult spontaanne,
ilma suurema eesmärgipärasuseta ja adressaati arvestamata; sellele järgnev arutelu ehk
konverents kaaslaste ja õpetajatega aitab mõtteid selgemaks muuta ja visandit edasi
arendada. Õpilased kirjutavad varem koostatud kava põhjal jutu mustandi, järjestavad
lõigud vastavalt etteantud ülesehituse põhimõtetele
Minitund on õpetaja ja õpilase või õpetaja ja rühma vaheline arutelu ja juhendamine, mis
võib toimuda ükskõik millal kirjutamisprotsessi jooksul. Seda võib kasutada näiteks
õigekirja õpetamiseks, sõnavara laiendamiseks, dialoogi sissetoomiseks või grammatika
õpetamiseks. Minitunde võib õpetaja anda vastavalt vajadusele ja kirjutamistegevuse
iseloomule individuaalselt, rühmale või kogu klassile.
Toimetamine: toimetamisel asetatakse rõhk grammatikale ja ortograafiale, et vigane
tekst ei satuks jagamise faasi teistele lastele lugemiseks. Õpilane toimetab puhtandit kas
üksi või koos kaaslasega, toetudes allpool esitatud küsimustele:
– Kas ma kirjutasin hea avalõigu, mis sunnib lugejat edasi lugema?
– Kas kõik teema arenduse lõigud on loogilises järjekorras?
– Kas lõpulõik on hea?
– Kas igas lauses on terviklik mõte?
– Kas valitud sõnad aitavad tegelaste ja olustiku olemust hästi edasi anda? Milliseid
sõnu võiksin lisada, välja jätta või muuta, et kirjeldusi täiustada ja lugu paremaks
muuta?
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Vigade parandamine: selles tegevuses võtab laps arvesse, mida ta on teada saanud
konverentsi või rühmasisese arutelu kaudu. Parandused on harilikult sisulised, mõjutades
süžeed, tegelaste arengut või sündmuste järjekorda. Selle käigus töötleb kirjutaja oma
mõtted ümber, muutes need huvitavamaks ja lugejale arusaadavamaks. Nooremas eas ei
taha lapsed oma juttu muuta, selle asemel hakkavad nad hea meelega hoopis uut juttu
kirjutama või ütlevad õpetajale suuliselt, et kui õpetaja tahab, võib ta selle ise kirja panna.
Õpilased kontrollivad mustandit üksi või koos kaaslasega toetudes õpetaja poolt etteantud
ja õpilast enesekorrigeerimisele suunavatele küsimustele:
– Kas igal lausel on mõte sees?
– Kas kirjavahemärgid on õigetes kohtades?
– Kas ma kirjutasin kõik sõnad õigesti ja vaatasin järele need, mida kindlalt ei
teadnud?
Avaldamise järgus võib lugeda oma tööd õpetajale või näiteks rühmades üksteisele
kordamööda häälega ette. Kuuldes häälega loetuna oma ja teiste jutte tekib õpilastel tihti
mõtteid, kuidas võiks mõnda asja paremini või selgemalt väljendada. Samuti juhivad
õpilased üksteise tähelepanu vigadele ning arusaamatutele kohtadele.
Oma kirjatöö jagamiseks teistega võib teha näiteks järgmist:
– lugeda töö klassile ette
– lugeda töö perekonnale ette
– avaldada kooli ajalehes
– teha vastavasisuline näidend
– panna töö vaatamiseks välja, nt stendile üles
– salvestada töö helilindile
– köita oma rühma töö või kõikide õpilaste tööd raamatuks ja anda see klassiaaslasele
lugeda
Kirjutamine kui lugemistegevuse hindamine ja õpimapp
Sellal kui lapsed on hõivatud mitmesuguste tegevustega, annab õpetaja juhtnööre nende
näidiste kohta, mis lähevad laste õpimappi. Selleks vestleb õpetaja lastega hea õpimapi
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loomise põhimõtetest: missugune õpimapp on hea? Lõpuks lepitakse kokku hea õpimapi
hindamise põhimõtetes.
Nt. hea õpimapp:
– on hästi kaunistatud ja organiseeritud;
– sisaldab näidiseid kirjatöödest ja joonistustest, mis adekvaatselt talletavad
reageeringuid vastavale muinasjutule;
– sisaldab vähemalt ühe foto sellest, kuidas õpilane võtab osa muinasjutu esitamisest
või keskuse tegevusest (nt rollimängust, lossi ehitamisest);
– sisaldab tööde kohta täidetud arvamusformulare .
Õpetaja paneb hea õpimapi omadused tabelisse kirja ja asetab selle klassi seinale, et
õpilased saaksid seda järgida. Pildid lisatakse teksti juurde, et aidata neid õpilasi tekstist
aru saamisel, kes ei suutnud ise teksti lugeda. Iga õpilane teeb seejärel näiteks oma
muinasjutumapi. Õpilased koguvad oma õppimise kohta talletusi fotodena või
kirjatöödena ja lisavad arvamusformulari iga töö näidise kohta. Õpetaja kasutab õpilaste
erinevaid ettekandeid ja muinasjutumappe terviklike talletuste näidistena, mis
iseloomustavad õpilase arusaamise ja väljendusoskuse järk-järgulist arengut.

LÕPPSÕNA
Lõpetuseks tahaksin toonitada, et teise keele õppe kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata
nii mitteverbaalsetele strateegiatele kui ka keelelisele rikastamisele. Mitteverbaalsed
strateegiad on olulised algajate keeleõppijate puhul loomuliku keeleomandamise
keskkonna loomiseks, arusaamise suurendamiseks, teiskeelses keskkonnas toimetulekuks
vajalike õpistrateegiate kujundamiseks ning seetõttu ka kiirete ja efektiivsete tulemuste
saavutamiseks. Keelelise rikastamise strateegiad on aga vajalikud selleks, et õpilane
omandaks oskuse oma mõtteid ja teavet edasi anda ning tuleks hiljem ilma raskusteta
toime erinevate eestikeelsete tekstide lugemisel ja erinevates kontekstides ja eesmärgil
eesti keeles suheldes. Nii üks kui teine peab toimuma aga stressivabas, rõõmsas ja
julgustavas keskkonnas ning õpilast huvitavas mõtestatud tegevuses, millel oleks lapse
jaoks tähtsus ja tähendus praegu ja mitte kunagi kauges ebamäärases tulevikus.
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LISA 1: Tunninäiteid täielikult füüsilisel reageerimisel põhineva
meetodi traditsioonilisest kasutamisest erinevas vanuses uute
immigrantide ettevalmistamisel eesti koolis õppimiseks
A. Käsklused 1-4: Mine! Seisa! (Stopp!) Pööra ümber! Hüppa!
Õpilased seisavad poolringis ümber õpetaja. Õpetaja kutsub käeliigutuste abil kaks
õpilast enda ette seisma.
– Õpetaja ütleb: "Mine!" ja hakkab ise minema. Kaks väljavalitud õpilast hakkavad
temaga kaasa minema. Õpetaja ütleb: "Seisa!" ja jääb ise seisma tehes kätega stoppliigutuse. Kaks väljavalitud õpilast jäävad seisma. Õpetaja ütleb: "Pööra ümber!" ja
pöörab ise. Kaks väljavalitud õpilast pööravad samuti ümber. Ühe korra korratakse
käsklusi koos tegevusega. Õpetaja ütleb: "Hüppa!" ja hüppab ise samal ajal. Kaks
väljavalitud õpilast täidavad käskluse tema järel.
– Õpetaja astub suure õpilaste ringi keskele. Väljavalitud õpilased lähevad ringi tagasi.
Õpetaja annab kogu rühmale käskluse: "Mine!" ja teeb mõned sammud ettepoole,
viibates õpilasi endaga kaasa kõndima. Kõik õpilased täidavad käsklust. Õpetaja
ütleb: "Seisa!" ja jääb ise seisma, tehes kätega stopp-liigutuse. Kõik õpilased jäävad
seisma. Õpetaja ütleb: "Pööra ümber!" ja pöörab ise. Kõik õpilased pööravad.
Õpetaja ütleb: "Hüppa!" ja hüppab ise samal ajal. Kõik õpilased hüppavad.
Seda osa korratakse kaks korda.
– Õpetaja annab käskluse "Mine!", aga hilineb ise ettenäitamisega, et vaadata, kas
õpilased saavad aru ja regeerivad käsklusele. Kui õpilased kõhklevad, siis ta näitab
tegevused koheselt ise ette. Õpilased teevad õpetaja järel. Seejärel annab õpetaja
käskluse "Seisa!", aga hilineb jällegi ise ettenäitamisega, et vaadata, kas õpilased
saavad aru ja reageerivad käsklusele. Kui õpilased kõhklevad, siis ta jääb kohe ise
seisma ning õpilased jäävad ka seisma. Järgmiseks ütleb õpetaja "Pööra!", aga
hilineb ise ettenäitamisega, et vaadata, kas õpilased saavad aru ja regeerivad
käsklusele. Kui õpilased kõhklevad, siis ta näitab tegevused koheselt ise ette.
Õpilased pööravad õpetaja järel. Õpetaja ütleb jälle "Mine!" ja hilineb ise
ettenäitamisega, et anda õpilastele võimalust näidata arusaamist käsklusest. Kui nad
kõhklevad, näitab õpetaja ette ja õpilased teevad tema järel. Õpetaja ütleb jälle
"Seisa!" !" ja hilineb ise ettenäitamisega, et anda õpilastele võimalust näidata
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arusaamist käsklusest. Kui nad kõhklevad, näitab õpetaja ette ja õpilased teevad tema
järel. Siis õpetaja ütleb "Hüppa!," ja hilineb ise ettenäitamisega, et anda õpilastele
võimalust näidata arusaamist käsklusest. Kui nad kõhklevad, näitab õpetaja ette ja
õpilased teevad tema järel. Seda tegevust korratakse, kuni õpetaja näeb, et õpilased
on omandanud passiivselt neli käsklust. Seejärel lisab õpetaja uusi käsklusi, sidudes
õpitud käsklused uute sõnadega.
B. Käsklused 5-10: näita lauda, seina!, tooli!/ mine laua juurde/ seina juurde/tooli
juurde!
– Õpilased seisavad taas poolringis ümber õpetaja. Õpetaja viipab kaks õpilast enda
kõrvale seisma näoga suure ringi poole. Õpetaja ütleb: "Näita seina!", näidates ise
sõrmega seina poole. Väljavalitud õpilased näitavad seina. Õpetaja paneb käe vastus
seina ja ütleb "Sein". Siis õpetaja ütleb: "Näita lauda!" näidates ise sõrmega lauda.
Väljavalitud õpilased näitavad lauda. Õpetaja paneb käe lauale ja ütleb "Laud".
Seejärel õpetaja ütleb: "Näita tooli!" näidates ise sõrmega tooli. Väljavalitud õpilased
näitavad tooli. Õpetaja paneb käe toolile ja ütleb "Tool". Õpetaja ütleb: "Mine seina
juurde!" ja läheb ise seina juurde. Väljavalitud õpilased teevad sedasama. Õpetaja
ütleb: "Seisa!" ja jääb ise seisma. Väljavalitud õpilased jäävad ka seisma. Õpetaja
ütleb "Pööra ümber!" ja pöörab ise ümber. Väljavalitud õpilased teevad tema järel.
Õpetaja ütleb: "Mine laua juurde!" ja läheb ise laua juurde. Väljavalitud õpilased
teevad tema järel. Õpetaja ütleb: "Mine tooli juurde!" ja läheb ise tooli juurde.
Väljavalitud õpilased teevad tema järel. Käsklusi varieeritakse ja korratakse kogu
rühmaga. Õpetaja valib välja mõned õpilased ja laseb neil täita käsklusi. Tegevust
korratakse, kuni õpilased on õppinud käsklusi eristama ja neile reageerima.
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LISA 2: Tunninäiteid mitteverbaalsete strateegiate ja keelest kui
tervikust lähtuva õpetamise integreerimisest erinevas vanuses
uute immigrantide ettevalmistamisel eesti koolis õppimiseks
Kommentaar. Õpetaja lähtub keelest kui tervikust ja lapsest kui tervikust, varieerides
sõnu ja käsklusi vastavalt vajadusele ja tähtsusele, kasutades keelt erineval eesmärgil
ning mitmekesises tegevuses ning lähtudes laste initsiatiivist ja huvidest. Sõnavara
omandamist alustatakse last ümbritseva keskkonnaga tutvumisest, milleks on
ümbritsevad inimesed ning vastavad ruumid, esemed ja tegevused. Seintele asetatud
piltidest moodustuvad keskused, mis arenevad ja täienevad iga tunniga. Lähenemine
sihtkeele õppele on kommunikatiivne, tähtis on vältida keeleõppetunni kujunemist
käskluste ning sõnavara ja grammatikadrilliks. Lapsed ei pea omandama kõiki sõnu kohe
esimesel tunnil, sõnu ja fraase võib korrata järgmisel tunnil mingisuguses teises tegevuses
ja kontekstis. Keeleõppetundidele järgnevad teises keeles läbi viidavad ainetunnid, kus
keeleoskus täieneb vastavalt õppeaine ainesõnavarale ja praktilistes tavatoimingutes
kasutatavatele holofraasidele.
A. Tervitused, mina, inimesed ja esemed minu ümber
Sissejuhatus: tule siia, tere!, nimed (endale osutades), anna käsi!, anna parem/vasak
käsi! naerata!, silm, vaata silma! pall, võta, viska, püüa (sõnavara võib alati täieneda
vastavalt õpilaste huvidele ja algatusele)
– Õpetaja tervitab õpilasi tutvustades ennast (sõrmega endale osutades ja oma nime
öeldes) ning tervitab õpilasi ette näidates, käsklusi andes ja oma tegevust
kommenteerides (nt parem käsi, anna parem käsi!, tere!, silm!, vaata silma! naerata!,
kummarda! ). Tutvustamisel kasutame nimesedeleid, mille abil me jätame meelde
üksteise nimed.
– Õpime tervituslaulu koos liigutustega (nt tere sulle ja tere mulle ja tere kõigile,
kasutame tervituslaulus ka laste nimesid).
– Tutvume üksteise nimedega palli mängides. Õpetaja seab käeviipega märku andes
õpilased poolkaares seisma, teeb ehmunud näo ja küsib "Kus on pall?". Õpilased ei
saa aru, mis lahti on, kuid näevad, et õpetaja otsib midagi ja kordab kogu aeg "Kus
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on pall!? Kus on pall?" Õpetaja leiab palli ja näitab seda lastele, hüüdes rõõmsalt
"Siin on pall!" Seejärel osutab ta pallile ning kordab sõna "pall". Õpetaja läheb ringi
keskele, hüüab mõne lapse nime "Ahmed, …püüa!" ja viskab talle palli. Seejärel
ergutab õpetaja sobivate käeviibete ja plaksutusega last palli tagasi viskama,
käskides: "Viska! Viska pall mulle!". Õpetaja püüab õpilase visatud palli kinni ja
viskab selle järgmisele lapsele, hüüdes taas nime ja käskides palli püüda. Niimoodi
visatakse ükskord kõikidele õpilastele. Seejärel viipab õpetaja käega mõne teise
õpilase suunas ja ütleb palliviskajale "Viska talle! Viska pall Mariale!" Viskamise
ajal peavad lapsed hüüdma üksteise nime. Kui mäng on käima läinud ja õpilased
saavad ülesandest aru, astub õpetaja ringist välja ja laseb lastel üksteise nimesid
hüüdes mängu jätkata.
Ruumid ja asjad minu ümber: uks, aken, laud, sein, tool, tahvel, kapp, (prügi)korv,
– Õpetaja kogub õpilased enda ümber, kutsub neid endaga kaasa kõndima ja tutvustab
kõigepealt lastele ruume, ustel olevaid silte, õpikeskusi ning esemeid ruumis.
– Seejärel viipab ta kaks õpilast enda kõrvale seisma näoga suure ringi poole. Õpetaja
ütleb: "Näita seina!", näidates ise sõrmega seina poole. Väljavalitud õpilased
näitavad seina. Õpetaja paneb käe vastus seina ja ütleb "Sein". Siis õpetaja ütleb:
"Näita lauda!" näidates ise sõrmega lauda. Väljavalitud õpilased näitavad lauda.
Õpetaja paneb käe lauale ja ütleb "Laud". Õpetaja kordab tegevust ning julgustab
kogu rühma kaasa tegema. Õpetaja ütleb: "Näita tooli!" näidates ise sõrmega tooli.
Õpilased näitavad tooli. Õpetaja paneb käe toolile ja ütleb "Tool". Tegevustega
liigutakse edasi, kuni kõik uued sõnad on läbi proovitud: "Näita
kappi/tahvlit/korvi/palli"
– Seejärel lähevad väljavalitud õpilased suurde ringi tagasi ning uusi sõnu ja käsklusi
korratakse kogu rühmaga. Õpetaja hakkab varieerima käsklusi, öeldes: "Mine seina
juurde!" ja läheb ise seina juurde. Õpilased teevad sedasama. Õpetaja ütleb: "Seisa!"
ja jääb ise seisma. Õpilased jäävad ka seisma. Õpetaja ütleb "Pööra ümber!" ja
pöörab ise ümber. Õpilased teevad tema järel. Õpetaja ütleb: "Mine laua juurde!" ja
läheb ise laua juurde. Õpilased teevad tema järel. Õpetaja ütleb: "Seisa!" ja jääb ise
seisma. Õpilased jäävad ka seisma. Õpetaja ütleb: "Mine tooli juurde!" ja läheb ise
tooli juurde. Õpilased teevad tema järel. Õpetaja ütleb: "Seisa!" ja jääb ise seisma.
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Väljavalitud õpilased jäävad ka seisma. Käsklusi varieeritakse iga uue sõnaga kuni
prügikorvi ja pallini välja, nt "Jookse palli juurde! Võta pall! Näita palliga korvi!
Viska pall korvi!" "Shmaila, mine korvi juurde! Võta pall! Viska Borissile!" jne.
– Pärast sõnavara läbivõtmist alustatakse kõikvõimalikke käsklusi varieerivaid mänge
palliga, kus õpilased saaksid võistelda meeskondadena ning näidata samaaegselt
arusaamist käsklustest, üksteise nimede ja sõnavara tundmist. Õpetaja peaks ka ise
osalema pallimängus võrdse partnerina:
a) jaotame õpilased kahte rühma, laseme neil palli põrgatada, taga ajada, üksteisele
visata (hüüdes vastava õpilase nime ja püüa!) ja korvi (paberikorvi) visata, hüüdes
korv!. Loeme kokku iga rühma visatud korvid ja mõtleme välja karistusviskeid
näiteks "Viska laua/seina/kapi/tooli juurest korvi!";
c) kinnitame igale lapsele pildi õpitud esemega rinda, õpilased viskavad üksteisele
palli, kusjuures viskaja peab hüüdma vastava õpilase rinnapildil oleva eseme
nimetust, mitte õpilase nime; õpilased, kelle nime (rinnas olevat eset) hüütakse,
peavad püüdma palli.
Joonista: paber, pliiats, võta!, joonista! , pilt! , ei!, jaa!, kes see on? see on…, see
olen mina…
Õpetaja annab lastele paberid ja pliiatsid, nimetades asju ning jagab laste vahel
nimesedelid, mida nad ei tohi üksteisele näidata "Vaata! Ära näita!" Õpilased peavad
joonistama vastavalt saadud nimesedelile õpilase pildi. Pildi joonistanud laps reageerib
igale pakkumisele pea noogutuse või pearaputusega, öeldes vastavalt "ei!" või "jaa!"Kui
pildid on valmis, näidatakse oma pilti teistele ning lapsed püüavad aimata ära, kes sellel
pildil on. Kui pildid on ära tuntud, pannakse need koos nimesedelitega seinale.

B. Tegevused ja kehaosad
Liikumine: mine! , seisa! (stopp!), pööra ümber!, hüppenöör, võta, hüppa
(ühel/kahel jalal; paremal/vasakul jalal) ! (sõnavara võib alati täieneda vastavalt
õpilaste huvidele ja algatusele)
– Õpilased seisavad poolringis ümber õpetaja. Õpetaja kutsub käeliigutuste abil kaks
õpilast enda ette seisma. Õpetaja ütleb: "Mine!" ja hakkab ise minema. Kaks
väljavalitud õpilast hakkavad temaga kaasa minema. Õpetaja ütleb: "Seisa!" ja jääb
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ise seisma tehes kätega stopp-liigutuse. Kaks väljavalitud õpilast jäävad seisma.
Õpetaja ütleb: "Pööra ümber!" ja pöörab ise. Kaks väljavalitud õpilast pööravad
samuti ümber. Ühe korra korratakse käsklusi koos tegevusega. Õpetaja ütleb:
"Hüppa!" ja hüppab ise samal ajal. Kaks väljavalitud õpilast täidavad käskluse tema
järel. Väljavalitud õpilased lähevad ringi tagasi. Õpetaja astub suure õpilaste ringi
keskele ning tegevusi korratakse kogu rühmaga.
– Seejärel minnakse tegevusega edasi. Õpetaja annab käskluse "Mine laua juurde!",
aga hilineb ise ettenäitamisega, et vaadata, kas õpilased saavad aru ja regeerivad
käsklusele. Kui õpilased kõhklevad, siis ta näitab tegevused koheselt ise ette.
Õpilased teevad õpetaja järel. Seejärel annab õpetaja ka kõik teised käsklused,
varieerides eelmisel ja selle tunnil õpitud sõnu ja käsklusi. Õpetaja hilineb ise iga
kord ettenäitamisega, et vaadata, kas õpilased saavad aru ja reageerivad käsklusele.
Kui õpilased kõhklevad, siis õpetaja näitab ette.
– Õpetaja annab õpilastele hüppenöörid ja ütleb "Võta hüppenöör!", osutab
hüppenöörile ja kordab sõna "hüppenöör". Seejärel valib õpetaja kõigepealt välja
kaks õpilast ja annab neile käskluse "Hüppa!" ja hüppab ise samal ajal. Õpetaja jätab
õpilase hüppama ning hakkab andma täiendavaid käsklusi näidates ise ette, "Hüppa
ühel jalal!", "Hüppa kahel jalal!, " Hüppa paremal jalal! Parem jalg!", "Hüppa
vasakul jalal! Vasak jalg!" Seejärel ergutab õpetaja kõiki lapsi kaasa hüppama
varieerides käsklusi "Hüppa kahel jalal/ühel jalal/paremal jala/vasakul jalal! Hüppa
kordamööda vasakul ja paremal jalal! Hüppa kapi/ukse/akna/laua/tooli juurde!"
– Seejärel varieeritakse hüppemänge vastavalt õpilaste huvidele rühmas hüpeldes ja
keksides ühel ja kahel jalal, õpilased selgitavad teistele sõnade ja ettenäitamise abil
oma hüppemängude reegleid.
Lugemine ja mängimine: tõuse/tõuske püsti, istu/ge, vaip, näita vaipa/ istu vaiba
peale, raamat, kehosad (pea, silm, suu, kõrv, käsi, jalg, põlv, küünarnukk), kuku(b)
maha, löö(b) ära
– Õpetaja kutsub õpilased käeviibete ja ettenäitamsiega vaibale, öeldes " Tulge siia!"
Õpetaja istub ja annab samal ajal õpilastel käskluse" Istuge!". Õpetaja kordab sõna
"istuge vaiba peale" ning osutab käega enda kõrvale vaibale, korrates sõna "vaip".
Kui õpilased on istunud, siis ütleb õpetaja "Maria ja Ahmed, tõuske püsti!" seejuures
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osutab õpetaja käega lastele, viipab neid püsti tõusma ning tõuseb ka ise püsti.
Seejärel annab õpetaja lastele käsklusi ükshaaval, nt "Maria, istu!". Õpetaja viivitab
ise ettenäitamisega. Kui Maria on käsklustest aru saanud, annab õpetaja käsklusi
kordamööda teistele lastele ning kogu rühmale, vaieerides uusi käsklusi eelnevalt
õpituga, nt " Tõuse püsti ja minge seina juurde! Istu! Tõuske püsti ja hüpake tooli
juurde. Istuge tooli peale! Tõuse püsti! Mine vaiba peale! Istu vaiba peale !",
seejuures hilineb õpetaja mõnikord ettenäitamisega lastes õpilastel aimata öeldu
tähendust tuttavate sõnade abil ning näitab siis ise ette, osutab vajadusel objektidele
ning teeb õpilastega kõike kaasa. Õpetaja kordab tegevust viis korda, iga kord
erinevate õpilastega suures ja väikeses rühmas ning erinevalt käsklusi varieerides.
– Nüüd laseb õpetaja kõikidel lastel taas vaibale istuda, võtab raamatu ja hakkab neile
suurest klassiraamatust, piltidele ja kehaosadele osutades ning vajadusel ka ise ette
näidates lastele jutustust ette lugema. Õpetaja kommenteerib oma tegevust, osutades
objektidele, andes tähendust edasi kehakeele ja piltidele osutamise abil (nt nüüd ma
võtan raamatu, …raamat… ja hakkan lugema. Vaata seda pilti siin! Mis sa arvad,
kes see on? … (õpilane ütleb midagi oma emakeeles)…jah, see on ahv! See jutt
räägib viiest ahvist… üks, kaks, kolm, neli, viis. Loeme koos…üks, kaks, kolm, neli,
viis!…Mida nad teevad? … Jah, nad hüppavad voodi peal.jne). Õpetaja loeb lastele
ette jutustuse viiest ahvist, kes hüppavad voodis ja kukuvad ükshaaval maha. Iga
kord kui keegi maha kukub, lööb ta mõne kehaosa ära, mille peale ema kutsub arsti
ja arst keelab lastel hüpata voodi peal. Õpetaja katkestab pidevalt lugemise, et laste
tähelepanu juhtida piltidel toimuvale.
– Pärast jutustuse ettelugemist korratakse kogu rühmaga kehaoski, mida ahvid ära lõid
ning õpitakse mõned kehaosad juurdegi: "Näita pead/silma/suud/ paremat, vasakut
kõrva/jalga/ kätt/küünarnukki/põlve!" jne.
– Seejärel jaotatakse rollid ja mängitakse lugu kassetilindilt tuleva muusika või õpetaja
jutustuse saatel rollimänguna, lapsed pakuvad lisaks omapoolseid versioone
kukkumisel äralöödud kehaosadest.
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