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Õpitulemused
Eesti keel
4.klass
SUULINE JA KIRJALIK SUHTLUS


Kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite järgi;



annab lühidalt edasi kuuldu sisu;



väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, avalikus kohas, eakaaslastega,
täiskasvanutega suheldes;



esitab kuuldu ja nähtu kohta küsimusi;



väljendab oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt;



leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas
suulist või kirjalikku vormi;



kasutab sõnastikke ja teatmeteoseid;



esitab peast luuletuse või rolliteksti.

TEKSTI VASTUVÕTT


Loeb eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;



otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse;



vastab teksti põhjal koostatud küsimustele tekstinäidete või oma sõnadega, koostab teksti kohta
küsimusi;



leiab teksti peamõtte;



kirjeldab teksti põhjal sündmuste toimumise kohta ja tegelasi;



leiab tekstist vajalikku infot;



tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kõnekäänu, kirja;



on läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut);



tutvustab loetud kirjandusteose sisu ja tegelasi ning kõneleb loetust.

TEKSTILOOME


Jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest;



jutustab tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, märksõnaskeemi ja küsimuste toel;



kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest;



kirjutab nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid tekste vastavalt kirjutamise
eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile;
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kirjutab eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi
või kava toel;



teeb oma tekstiga tööd.

ÕIGEKEELSUS JA KEELEHOOLE


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 (õpitud reeglite piires);



kasutab õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise eesmärgile, funktsioonile ja
suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud ortograafiareegleid;



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; parandab leitud vead sõnaraamatu,
käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga.



kirjutab etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40–60 sõna, 20 ortogrammi).

