
Valikkursus „Praktiline eesti keel“ 

ÕPPETUNDIDE ARV NÄDALAS -  1 
ÕPPETUNDIDE ARV AASTAS   -35 

 

Kursuse eesmärk:  

- on tutvunud eesti keele hääliku- ja vormiõpetusega 

- on omandanud olulisemad häälikuõpetuse teadmised (häälikupikkus, välde, astmevaheldus) ja    

rakendab  neid  teadlikult  vormiõpetuse  alal (käändkondade ja pöördkondade määramisel) 

- teab olulisemaid vormiõpetuse teadmisi ja rakendab neid sõnatüüpi leidmisel ja erinevate 

sõnavormide moodustamisel 

 

Õppesisu (teemad),  õppeteema õpitulemused, õppetegevus  

 

Õppesisu Õpitulemused Õppetegevus Hindamine(viis 

ja vahendid) 

Märkused 

(Läbivad 

teemad, 

lõiming, 

IK, 

metoodika

) 

Häälikupikkus ja 

välde  

(4 tundi) 

Teab, et eesti keele 

häälikutel on kolm 

pikkusastet ja 

sõnad jaotuvad 

kahe esimese silbi 

hääldamise kestuse 

järgi kolme rühma: 

I-välteliseks, II-

välteliseks ja III-

välteliseks 

Määrab sõnade 

rõhulistes silpides 

väldet 

Kirjalik töö, mis 

on suunatud 

praktilisele 

vältemääramisele 

Emakeel 

Laadivaheldus, 

vältevaheldus  

(6 tundi) 

Teab, et 

astmevaheldus on 

kahesugune:välte- 

ja laadivaheldus, 

Eristab, kas sõna 

on 

astmevahelduseta, 

laadivahelduslik 

Kirjalik töö Emakeel 



teab, et 

astmevahelduslikel 

sõnadel on ühed 

vormid tugevas, 

teised vormid 

nõrgemas astmes 

või 

vältevahelduslik 

 

Käändkonnad  

(13 tundi) 

1.Käändsõna 

vormistik 

2.Käändkonnad 

(1.-7.) 

Teab, et eesti keele 

sõnad rühmitavad 

käänamise järgi 

seitsmesse 

käändkonda, 

esimesse viide 

kuuluvad 

astmevahelduseta, 

kahte viimasesse 

astmevahelduslikud 

sõnad 

Määrab 

käändkonda sõna 

väliste tunnuste 

järgi(silpide ärv, 

välde, 

astmevaheldus, 

nimetava 

lõpphäälik) 

Kirjalik töö 

Kirjalik töö 

Emakeel 

Pöördkonnad 

(12 tundi) 

1. verbi põhi- ja 

peavormid 

2.Tegusõna 

pöördkonnad 

Teab,et tegusõnad 

jagunevad 

muutumisviisi 

põhjal nelja 

pöördkonda, 

esimesse kahte 

kuuluvad 

astmevahelduseta, 

kahte viimasesse 

astmevahelduslikud 

verbid 

Määrab 

pöördkonda sõna 

põhivormide järgi 

(ma-tegevusnimi, 

da-tegevusnimi, 

isikulise tegumoe 

jaatava kõne 

kindla kõneviisi 

oleviku 1. pööre 

ja tud-kesksõna), 

arvestades 

astmevaheldust, 

väldet, silpide 

arvu –ma 

tegevusnime 

tunnuse ees ja 

selle tunnuse ees 

olevat häälikut 

Kirjalik töö 

Kirjalik töö 

Emakeel 



või häälikute 

rühma  

 

 

Hindamine (sh kujundav hindamine) 

Kuupäev Teema Õpitulemus 

 

Hindamise viis ja 

vahend  

Hindamiskriteeriumid 

 

September Häälikupikkus 

ja välde 

Oskab määrata sõnade 

rõhulistes silpides väldet 

 

Kirjalik paaristöö 

Test 

100% - 90%  - „5” 

89% - 75% - „4” 

64% – 50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

November Laadivaheldus, 

vältevaheldus 

Määrab, kas tegu on 

astmevahelduseta, 

laadivahelduliku või 

vältevaheldusliku sõnaga 

Iseseisev 

kirjalik töö 

Test 

100% - 90%  - „5” 

89% - 75% - „4” 

64% – 50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

Jaanuar Käändkonnad Teab, et eesti keeles on 7 

käändkonda ,  viis 

esimest on 

astmevahelduseta, leiab 

käändkonna tüüpsõna ja 

moodustab sõna mitmuse 

omastava ja osastava 

vorme 

Kirjalik paaristöö  

Test 

100% - 90%  - „5” 

89% - 75% - „4” 

64% – 50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

Märts Käändkonnad Teab, et eesti keeles on 7 

käändkonda , kuues ja 

seitsmes käändkonnad on 

astmevahelduslikud, 

leiab käändkonna 

tüüpsõna ja moodustab 

sõna mitmuse omastava 

ja osastava vorme 

Iseseisev kirjalik 

töö.Test  

100% - 90%  - „5” 

89% - 75% - „4” 

64% –  50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

 

Aprill Pöördkonnad Teab,et tegusõnad Kirjalik töö 100% - 90%  - „5” 



jagunevad muutumisviisi 

põhjal nelja pöördkonda, 

esimesse kahte kuuluvad 

astmevahelduseta. 

Määrab tegusõna 

tüüpsõna, pöördkonda ja 

moodustab tegusõna 

erinevaid vorme 

Paaristöö 

Test 

89% - 75% - „4” 

64% – 50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

Mai Pöördkonnad Teab,et tegusõnad 

jagunevad muutumisviisi 

põhjal nelja pöördkonda, 

esimesse kahte kuuluvad 

astmevahelduseta, kahte 

viimasesse 

astmevahelduslikud 

verbid. Määrab tegusõna 

tüüpsõna, pöördkonda ja 

moodustab tegusõna 

erinevaid vorme 

 

Iseseisev kirjalik 

töö  

Test 

100% - 90%  - „5” 

89% - 75% - „4” 

64% – 50% - „3” 

49% -20% -„2“ 

19%-0%   -„1“ 

 


