
 

4. klass 

Eesti keel 
 

Õpitulemused Õppesisu 

 Kuulab mõtestatult eakohast teksti, 

toimib saadud sõnumi või juhendite 

järgi; 

 annab lühidalt edasi kuuldu sisu; 

 väljendab end suhtlusolukordades 

selgelt ja arusaadavalt;  

 esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi; 

 väljendab oma arvamust, annab infot 

edasi selgelt ja ühemõtteliselt; 

 kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid; 

 esitab peast luuletuse või rolliteksti; 

 loeb eakohast teksti ladusalt ja 

mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, 

tabelit, diagrammi, kaarti; 

 otsib teavet tundmatute sõnade kohta, 

teeb endale selgeks nende tähenduse; 

 leiab teksti peamõtte; 

 kirjeldab teksti põhjal sündmuste 

toimumise kohta ja tegelasi; 

 leiab tekstist vajalikku infot; 

 tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja 

tegelasi ning kõneleb loetust; 

 jutustab tekstilähedaselt, 

kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, 

märksõnaskeemi ja küsimuste toel;  

 kirjeldab eesmärgipäraselt eset, 

olendit, inimest; 

 kirjutab eakohase pikkusega loovtöid. 

 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

Hääliku pikkuste eristamine. 

Kaasõpilase ja õpetaja kuulamine. Kuuldu 

põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu 

andmine.  

Õpetaja ettelugemise järel oluliste mõistete ja 

seoste leidmine. Kuuldud tekstist 

lühikokkuvõte.  

Tekstide kriitiline kuulamine.  

Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö 

sõnastikega. Keelekasutus erinevates  

suhtlusolukordades.  

Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele 

vastamine, esitlus, tutvustus.  

Oma arvamuse avaldamine. 

Lisateabe otsimine.  

Pantomiim. Rollimäng.  

Eritüübiliste küsimuste moodustamine.  

Lugemistehnika arendamine,pauside, tempo ja 

intonatsiooni jälgimine;  

Tööjuhendi, tarbe- ja õppetekstide mõtestatud 

lugemine.  

Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. 

Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma 

arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. 

Küsimustele vastamine tekstinäidetega või 

oma sõnadega.  

Märksõnaskeemi, küsimuste koostamine  

Luuletuse sisu eripära määramine; riimide 

leidmine ja loomine, riimuvate sõnade toel 

värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti 

esitamine. 

Trükised, nendes orienteerumine ja vajaliku 

teabe leidmine. 

Ümberjutustamine ja ümberjutustuse 

kirjutamine Aheljutustamine.  

Protsesskirjutamine: kirjutamiseks 

valmistumine (märksõnad, idee- või 

mõtteskeem, tsentriline kaart, sündmuste 

kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri 

versioonide kirjutamine, viimistlemine, 

toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 

 



 

 

 Märgib kirjas õigesti lühikesi, pikki ja 

ülipikki täis- ja kaashäälikuid; 

 märgib sõnades õigesti 

kaashäälikuühendit; 

 kirjutab sulghääliku omandatud oma- ja 

võõrsõnade algusse; 

 pöörab tegusõnu olevikus; 

 moodustab ainsust ja mitmust, olevikku 

ja minevikku; 

 poolitab sõnu;  

 kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui 

kirjas;  

 kirjutab suure algustähega isiku ja 

kohanimed  ja väike algustähega 

õppeainete, kuude, nädalapäevade, 

ilmakaarte nimetused;  

 tunneb ära liitsõna; 

 leiab vead enda ja kaaslaste kirjutistes 

õpitud keelendite piires. 

 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta 

häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -

häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend.  

 

Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval 

h õigekiri.  

i ja j õigekiri (tegijanimi).  

Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga.  

Silbitamine ja poolitamine  

Üldkasutatavad lühendid.  

Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused 

ja üldnimetused.  

Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt. Etteütlemise 

järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses  

Oma kirjavea iseseisev leidmine. 

 

Sünonüümid. Antonüümid. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava 

ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna pööramine 

ainsuses ja mitmuses. 

Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. Nimisõnade 

kokku- ja lahkukirjutamine. Arvsõnade õigekiri. 

Rooma numbrite kirjutamine.  

 

Lause. Lause laiendamine Lihtlause. Lihtlause 

kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid 

Otsekõne ja saatelause. 

 


