
 
Eesti keele ainekava 

algkooli 2. klassile 

 

1. Õpieesmärgid. 

2. klassis eesti keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: 

1. õpib eristama kuulamise järgi eesti keelt teistest keeltest; 

2. omandab esmased teadmised Eestist, rahvussümboolikast ja rahvakalendri 

tähtpäevadest; 

3. oskab matkida õpetaja kõnet kuulmise järgi, omandates õiged häälduslaused; 

4. õpib nägema ja tähele panema teda ümbritsevat maailma; 

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

fraasid, jutukesed); 

6. arendab oma lugemisoskust, tähelepanu keskmes on häälega lugemine; 

7. õpib loetu põhjal küsimustele vastama, lühidalt jutustama; 

8. õpib kuulma ja kuulama, toimib saadud sõnumi kohaselt; 

9. õpib tegema veatud ärakirja õpikust ja tahvlilt, kirjutades trükitähtedega; 

10. omandab oskuse nimetada, kirjeldada, rühmitada esemeid, olendeid ja nähtusi. 

11. õpib kasutama sõnu Nimetavas käändes 

 

2.   Õppesisu -    70 tundi. 

2.1. Jälle kooli . 9 tundi 

Koolis. Meenutame suve.Minu koolitee. Uus klassiruum. Minu klassiruum. Korrapidamine klassis. 

Korrapidamise reeglid. Põnev päev koolis. Riidepanek. Anni mure. Klassikaaslaste välimus. 

Kaisukaru. Klassikaaslaste iseloom. Mida mulle meeldis õppida? 

2.2. Sügis on käes.  8 tundi . 

Sügisene lugu. Tund pargis. Meie aed. Sügis aias. Õunapuu. Põllutööd. Sügis põllul. 

Porgandivõtmismasin. Rukkipõld. Mets. Sügis metsas. Kuidas tulid okaspuud.Seenerahvas. 

Seenelkäik. Seened ja marjad metsas. Marjul. Uurime meetsloomi.Metsloomad. Jänes. Põder. Karu. 

Metssiga. Hunt. Loomad metsas. 

2.3.    Sügise tähtpäevad. 8 tundi 

Sügisene lugu. Tund pargis. Meie aed. Sügis aias. Õunapuu. Põllutööd. Sügis põllul. 

Porgandivõtmismasin. Rukkipõld. Mets. Sügis metsas. Kuidas tulid okaspuud.Seenerahvas. 

Seenelkäik. Seened ja marjad metsas. Marjul. Uurime meetsloomi.Metsloomad. Jänes. Põder. Karu. 

Metssiga. Hunt. Loomad metsas. 



 

2.4. Jõulud on käes .7 tundi 

Talvel. Talvekuu algus. Pühade tulekul. Esimene lumi. Kehalise kasvatuse tund õues. Uued uisud. 

Talvised tegevused. Lumememm. Jõulud tulekul. Lumehelbed. Metsa jõulupuu. Väike kuusk. 

Jõuluõhtu. Jõulupidu. Jõulumees. Jõuluõhtu. 

2.5. Talv on käes. 8 tundi 

Jaanuar. Talvised külalised. Linnuke. Külmapühad. Teatris 

2.6. Talvised tähtpäevad. 8 tundi. 

Mis on lapsel vaja. Sober. Kingitus sõbrale. Tunne Eestimaad. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. 

Kodukoht ja sõbrad. Isamaa ja emakeel. Kodumaa. Vastlalõbu. 

2.7 Mina ja tervis. 6 tundi. 

Minu päev. Kuidas silmi hoida? Me oleme haiged. Reinu jäätis. 

 

2.8. Kevad on käes. 8 tundi 

Kevadel. Kevadine ilm. Aastaajad. Munade värvimine. Spordivõistlused. Spordipäev 

 

2.9. Suve ootel. 8 tundi 

Lilledel on kuldne põli. Valmistume emadepäevaks. Kullerkupp. Meelespead. Nurmenukud. Kõige 

ilusam. Ema töö. Lastepäev. Laste aeg. Jalgrattur. Suvi tuleb. Meie suveplaanid. 

 

3. Õpitulemused. 

2. klassi lõpetaja oskab: 

a. vastata esitatud küsimustele ja toimida saadud sõnumi kohaselt; 

b. mängida mitut keelemängu; 

c. määratleda mõtete sisu; 

d. teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt; 

e. koostada suulist teksti õpitud sõnavara piires; 

f. vestelda koolist, klassist, perest, klassikaaslastest; 

g. soovib ja julgeb eesti keeles suhelda eakaaslastega; 

h. arusaadava hääldusega selgelt lugeda; 

i. kirjutada tähtpäevakaarti, kutset; 

j. õnnitleda inimesi tähtpäevade puhul; 

k. esitada vähemalt kolm luuletust eesti keeles. 

 

4. Õppekirjandus: 

 Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Kirjastus Koolibri, 2008. Merike 

Pääru, Ivi Sepp 



 Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 2. klassile. Kirjastus Koolibri, 2008. Merike 

Pääru, Ivi Sepp 

 Eesti keele käsiraamatud 

 

 

5. Õpppevahendid: 

 Õpik 

 Töövihik 

 Ajalehed ja ajakirjad, perioodika väljaanded, audio ja videovahendid, töölehed jm õpetaja 

poolt vajalikuks peetav materjal. 

 


