
Teise keele õppe toetamine erivajadust 

arvestavalt

Pärnu Lasteaed Trallis

Virve Lõhmus

Kristina Paštšenko

Pärnu

2019





Mis on keelekümblus?

⚫ Keelekümblus on kakskeelse hariduse 

rikastav õppevorm, selle üks eesmärk on 

lapse võrdselt head oskused nii emakeeles 

kui ka teises keeles

⚫ Toetab mitmekeelsuse kujundamist – laps 

omandab võõrkeele ilma emakeelt 

kahjustamata



Kakskeelsuse eelised

⚫ Kakskeelsetel on suurem sõnavara

⚫ Kakskeelsete mõtlemine on paindlikum ja 

keelealane loovus suurem

⚫ Kakskeelsetel on enam arenenud 

suhtlusoskused

⚫ Täiskasvanuna on ka teisi keeli lihtsam 

õppida

⚫ Kakskeelsetel on võime paremini märgata 

keelte ja kultuuride erinevusi – nad on 

tolerantsemad



Keelekümbluse eesmärgid
⚫ Äratada huvi keele vastu

⚫ Õppida kuulama ja tajuma keele hääldust

⚫ Kujundada keelele omast hääldust

⚫ Õppida võõrkeelseid sõnu ja väljendeid

⚫ Julgustada õpitud sõnu ja fraase 

kasutama, kujundada valmidust võõrkeeles 

suhtlemiseks

⚫ Emakeele valdamine eakohasel tasemel

⚫ Sihtkeele ja kultuuri mõistmine ja  

väärtustamine

⚫ Edaspidine kolmanda keele hea oskus



Põhimõtted
⚫ Üks inimene- üks keel

⚫ Soovitavalt on õpetaja emakeel sihtkeel

⚫ Õpetaja saab aru laste emakeelest

⚫ Keelt innustatakse rääkima

⚫ Tähtis on suhtlus

⚫ Keelt õpitakse loomulikes olukordades

⚫ Kordamine on vajalik

⚫ Luuakse palju keelekasutuse võimalusi

⚫ Mõlemad keeled on võrdsed!



⚫ Mängides suhtleb laps endale sobivas 

keeles

⚫ Iga päev kindlaks määratud ajal tegelevad 

mõlemad õpetajad lastega korraga. Nii 

saavad lapsed harjutada mõlemas keeles 

rääkimist ja ühelt keelelt teisele 

ümberlülitumist



KK metoodika eesmärgid

⚫ Õpe vastab laste ealisele arengule ja 

kultuuritraditsioonidele

⚫ Toimiv mitmekeelsus, mis on oluline 

mitmekultuurilises ühiskonnas

⚫ Tagadakse emakeele valdamist eakohasel 

tasemel

⚫ Antakse vajalikud teadmised ja oskused nii 

emakeeles kui võõrkeeles



Keelekümbluse mudelid

Lasteaias:

⚫ Varajane keelekümblus

⚫ Osaline keelekümblus

⚫ Kahesuunaline keelekümblus



Taust

Varajane keelekümblus on Euroopas väga 

populaarne

Eestis peavad vene õppekeelega lasteasutused 

tagama eesti keele õppe neljandast eluaastast.

Selleks, et pakkuda samasuguseid võimalusi ka 

eesti kodukeelega lastele, otsustati ellu kutsuda 

KSKK programm



Mis on KSKK?

⚫ KSKK toimub rühmas, kus on võrdselt 

eesti ja vene kodukeelega lapsi

⚫ Pool päeva käib ühe õpetajaga õppe- ja 

mänguline tegevus eesti keeles ja teine 

pool päevast teise õpetajaga vene keeles

⚫ Ühe õpetaja jagatud teadmised saavad ka 

teise õpetajaga teises keeles korratud, kuid 

erinevate tegevuste abil



KSKK Eestis

⚫ KSKK programm toimub Pärnus ja Tartus 

(september 2015), Tallinnas ja Tapal 

(september 2016)

⚫ Programmi jätkusuutlikuse  tagamiseks 

valisid kohalikud omavalitsused ka koolid, 

mis on valmis vastu võtma kahesuunalise 

keelekümbluse programmis osalenud lapsi, 

et võimaldada neil jätkata õpinguid kahes 

keeles



Keskkond KSKK

⚫ Rutiin on oluline – kujuneb turvatunne 

(hommiku- ja õhturing)

⚫ Toimub kordamine, lausemallide 

kinnistamine

⚫ Uue materjali lisandumine

⚫ Visuaalse materjali pidev ja aktiivne 

kasutamine



Keskkond 

⚫ Julgustav õhkkond rühmas

⚫ Reeglid/kokkulepped

⚫ Positiivne tagasiside

⚫ Rutiinid (hommiku- ja õhturing)

⚫ Julgustamine

⚫ Laste edusammud on nähtavad



Ettevalmistustöö

⚫ Koolitused (KSKK)

⚫ Keelekümbluslasteaedade 

külastus (Narva, Tallinn)

⚫ Õppereis Minnesotasse



Kahesuunaline  

keelekümblus   

Trallis





Trallipere



NÖPSIK

Kakskeelne 

laps



•Üks inimene - üks keel

•Rääkivad seinad (info, sõnavara, 

visuaalne tugi)

•Kaks tuba 

•Kordamine läbi rutiintegevuste 

(teema ja põhimõisted)

•Positiivne suhtumine, eeskuju

•Varajane algus keeleõppe 

soodustajana

Keelekümbluse põhimõtted 

Trallis































• Rühmakaaslased ja rühma meeskond

• Lasteaia personal

• Ümbritsev keskkond, lasteaed Kelluke, Tammsaare 

kool

• Lapsevanemad:

- Jagada KK alast infot

- Anda ülevaadet lapse keelearengu kohta

- Selgitada, kuidas vanem saab last   

aidata/toetada

- Rõhutada, et lapsevanemal tuleb tulemuste 

osas olla kannatlik

- Kutsuda vanemaid rühmategevustes 

osalema

Keeleõppe toetajad



Nöpsikud hetkel

⚫ KSKK toimub neljandat aastat

⚫ Rühmas on 17 last: 12 eestlast ja 5 

venelast

⚫ Viis last on rühmast lahkunud ning kolm on 

asemele tulnud

⚫ Keelt õpivad lapsed õpetajatelt ja 

rühmakaaslastelt erinevate tegevuste ja 

mängude kaudu



•Teabepäev kahes keeles

•Koosolekud kahes keeles

•Ühistegevused (peod, matkad 

jm) kahes keeles

Lapsevanema kaasamine



Koostöö vanematega

⚫ Infotahvlid ja ELIIS (teated, 

kasvatusteemad, nädalaplaan ja 

eesmärgid) on mõlemas keeles

⚫ Vanemal on võimalus suhelda õpetajaga 

oma emakeeles

⚫ Lastevanemad ja vanavanemad osalevad 

erinevatel ühisüritustel (jõulud/näärid, 

vastlad jne)

⚫ Piknikud ja väljasõidud







Planeerimine ja õpetamine 

⚫ Õpetamine toimub  lasteaia õppekava 

alusel, mis toetub riiklikule õppekavale

⚫ Tegevusi planeeritakse temaatiliselt nädala 

kaupa (liiklus, koduloomad, vastlad jne)

⚫ Planeerimisse on kaasatud rühma 

meeskond, arvestatakse laste ja 

lastevanemate huvidega

⚫ Tegevusi viiakse läbi erinevate tegevuste ja 

mängude abil



Päevakorraldus

⚫ Lastega tegelevad 2 õpetajat ja õpetaja abi

⚫ Õpetajate tööaeg on jagatud kahte 

vahetusse: 7:00-13:30 ja 10:00-17:30 (üle 

päeva), 10:00-13:30 on tööl mõlemad 

õpetajad

⚫ Muusika tegevus toimub 2 korda nädalas 

(üks eesti ja teine vene keeles)

⚫ Liikumistegevus toimub 2 korda nädalas, 

paraku ainult eesti keeles



Õppekava 

⚫ Õppekavas on ettenähtud eesmärgid 

erinevates valdkondades kuude lõikes

⚫ Suurem tähelepanu on suunatud Keele ja 

Kõne valdkonnale (L1 ja L2 lapse oskused, 

võimed ja nende arendamine)

⚫ Teiste valdkondade eesmärgid on ühised 

(matemaatika, kunst)



L1

⚫ Laps annab edasi kuuldud teksti ja sündmuste 
järgnevust täiskasvanu suunavate küsimuste 
või korralduste abiga

⚫ Jutustab pildi või kogemuste põhjal seotud 
lausungitega

⚫ Kasutab kõnes  mõisteid hiljem/kohe

⚫ Määrab hääliku asukoha sõnas (alguses, lõpus, 
sees)



L2

⚫ Laps annab edasi kuuldud teksti ja 
sündmuste järgnevust piltide ja õpetaja 
abiga

⚫ Jutustab pildi või kogemuse põhjal 
lihtlausetega

⚫ Mõistab hiljem/kohe tähendust

⚫ Määrab hääliku asukoha sõnas (alguses, 
lõpus, sees)



Keeleoskuse hindamine

⚫ Toimub kaks korda õppeaasta jooksul

⚫ INNOVE poolt välja töödatud kriteeriumide 

põhjal (kuulami-, kõnelemisoskus, 

lugemise ja kirjutamise alused, kultuuri 

tutvustamine)



Koostöö kooliga

⚫ Keelekümbluskooli klassi õpilased käivad 

lastega mängimas ja tegevusi läbi viimas 

(õpetajate päev)

⚫ Lasteaia lapsed on käinud koolis  

esinemas (emakeelepäev)

⚫ Kooliõpetajad on valmis nõustama ja 

toetama lasteaia õpetajaid





Kultuuriline aspekt

⚫ Vajalik on, et vene kodukeelega inimesed 

säilitaksid Eesti riigis elades oma 

emakeele ja kultuuri

⚫ KSKK rühmas omandavad vene 

kodukeelega lapsed riigikeele ja tutvuvad 

kohalike kommetega, samas saavad eesti 

kodukeelega lapsed tuttavaks vene kultuuri 

ja kommetega, õpivad ennast väljendama 

vene keeles



Kultuuriline aspekt

⚫ Eesti ja vene kultuuri tutvustamine toimub 

aastaringselt (toit, mängud, laulud jne)

⚫ Kirjanduse tutvustamine (eesti ja vene 

muinasjutud)

⚫ Luuletused 

⚫ Kunstnikud ja nende maalid

⚫ Laste raamatute illustratsioonid

⚫ Laulud











Vene talu









Peod







Huvitavad tegevused











LÄBI RASKUSTE KAHE 
KEELE POOLE!

TÄNAN TÄHELEPANU 
EEST!

Edasi...




