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1.kl õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus 

● õpilase kohanemine kooliga

● turvatunde ja eduelamuste kogemine

● valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks

● head ja sõbralikud suhted õpetajate ja kaasõpilastega; 
üksteisega arvestamine

Teadmiste kõrval on olulisemaks seoste loomine!



  

KG – ja tahadki koolis käia!

Saaremaa suurim üldharidus- ja huvikool

Informatiivne KG koduleht https://www.oesel.ee/kg/

https://www.oesel.ee/kg/


  

Õppeaasta

Kolm trimestrit

I trimester 2. septembrist kuni 22. novembrini 2019

II trimester 25. novembrist 2019 kuni 6. märtsini 2020

III trimester 9. märtsist kuni 31. augustini 2020 (aasta kokkuvõtvad hinded 01. juuniks)

Viis praktikapäeva õppeaasta lõppedes: 2. juunist kuni 8. juunini 2020

Viis koolivaheaega

I vaheaeg 21. oktoobrist kuni 27. oktoobrini 2019

II vaheaeg 23. detsembrist 2019 kuni 5. jaanuarini 2020

III vaheaeg 24. veebruarist kuni 1. märtsini 2020

IV vaheaeg 20. aprillist kuni 26. aprillini 2020

V vaheaeg 10. juunist kuni 31. augustini 2020



  

1. klassi õppetegevusest

● Õppetunde on nädalas 20 ja kasvatustunde 5 (üks tund päevas kell 11).

● Õpetus toimub üldõpetusliku tööviisina.

● Valikained on rütmika ja programmeerimine.

● Õpitulemustele antakse tagasisidet kujundava hindamisega (märge „KH”) sõnaliste 
hinnangutena (kommentaar/tagasiside õpilase kirjalikul tööl või suulisel vastamisel 
või õpilaspäevikus või eKoolis). Kokkuvõttev hinnang (õpioskuste omandatus) 
kantakse eKooli kujundava hindamise tunnistusele trimestri lõpus.

● Õpiabi ja vabaaja sisustamiseks töötab pikapäevarühm. Vähemalt kord nädalas saab 
õpilane vajadusel abi õpetaja konsultatsioonitunnist.

● Tugispetsialistid on koolis Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskusest. Koolis 
koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste tööd HEVKO Piret Tenno.

● Kooli õpilane teeb töö kooli heaks 5 tundi aastas.

● Õpetaja juhitud arenguvestlus perega toimub vähemalt üks kord aastas.



  

Kujundava hindamise tunnistus

● Kujundava hindamise tunnistusele kantakse igas õppeaines osaoskuste 
laused ja nende omandatus. Klassitunnistusel kajastub oskuse 
omandatuse määr ühest järgnevast lühendist:
T – teab, oskab, rakendab, teeb, sooritab, mõistab osaoskust;
P – peab harjutama, treenima osaoskust (midagi on veel vajaka);
O – omandamata osaoskus.

● Õpetaja tutvustab (ainekaardis) saavutatavaid osaoskusi igas õppeaines.

● Nt matemaatika:

– Tunned tasapinnalisi ja ruumikujundeid.

– Oskad kirjeldada esemete asukohta.

– Oskad arve järjestada ning võrrelda.

– Oskad 10 piires liita ja lahutada. 

– Oskad lugeda ja lahendada ühetehtelist tekstülesannet.

– Tunned kella täistundides.



  

VEPA

● VEPA (Veel Parem) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud 
tõenduspõhine ennetusprogramm. Metoodika inglisekeelne nimi on Pax Good 
Behavior Game.

● VEPA programmi viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga ja 
rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

● VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab 
õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna 
loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab 
rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste 
igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm ehk 
metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

● Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, 
koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis 
metoodika järjepideval kasutamisel paranevad.



  

Korraldusest

● Õppepäeva algus kell 8:05 ja lõpp kell 12:45 (päevakava kooli kodulehel)

● Pikkpäev kell 13:00 -15:00 (avaldus hiljemalt 03.sept)

● Toitlustamine kell 11:05; pikapäeva eine koolisööklas kell 14:45

● Riietus vastavalt ilmale (klassiga õueskäik!)

● Koolimüts (tekkel)

● Õpilaspäevik (osta kauplusest)

● Liikluskorraldus; turvalisus (sh tuletõrje ja äkkrünnaku õppused)

● Info/teavitamine: e-kooli kasutajad on vähemalt üks lapsevanem ja iga õpilane 
(taotluse esitamine alates 02. sept) + klassi-list

● Haridus tasuta (va isiklikud abi- ja hügieenivahendid)

● 2. sept ootavad õpetajad õpilasi enne aktust (hiljemalt k 11:45) oma klassiruumis



  

Mis hinde said?

●  Mida täna uut õppisid? Mida avastasid? 

●  Miks see (teadmine; avastus) on vajalik?

●  Mis läks hästi? Mis tegi rõõmu?

●  Mida soovid teha paremini? Kuidas seda saavutada?

●  Kellega koos õppisid/avastasid? 

●  Mida tahad veel juurde õppida/teada?

● ....



  

Maaja Kallasti 10 käsku esimesse klassi minevate 
laste vanematele (Delfi 31.08.2012)

● Õpetage oma last kodu, vanemaid, kooli, õpetajaid ja koolikaaslasi austama. 

● Ärge nõudke ega oodake oma lapselt enam kui ta võimeline on.

● Kool on töökoht (riietus; meik; ehted). Puhtusest lugupidamine. Hommikusöök on tähtis.

● Õpetage oma laps iseseisvalt õppima. Süstige positiivsust - sa saad sellega hakkama. 

● Leidke alati aega laps ära kuulata. Laps ei tohi oma kodu karta. 

● Head lauakombed on koduse kasvatuse vili. Ükskord päevas ühise laua taga istudes on lapsele 
seltskonnaelu alguseks. 

● Kellega minu laps sõbrustab? (külalised teie kodus; sõprade huvid jm; millega nad koos 
tegelevad?) 

● Arvuti kui töövahendi kasutamine (mitte kui lõbustusvahend). 

● Huvihariduse erialade valik. Uurige, mida teie laps tegelikult tahab. Terves kehas terve vaim.

● Kui olete majanduslikult paremas seisus, ärge andke seda tunda oma laste kaaslastele. Te võite 
kõik kaotada, vaimset rikkust aga mitte kunagi. 

http://kroonika.delfi.ee/news/mitmesugust/maaja-kallasti-10-kasku-esimesse-klassi-minevate-laste-vanematele?id=64900940
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