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Lugemistekstid ja kõnearenduslikud harjutused 
I kooliastmele


Me oleme iga päev hoolsalt harjutanud. Soovitan sul ka proovida!




Tead, minu arvates on kõige huvitavamad need harjutused, mida saab arvutis teha!

Ma imestan, et kuidas teil eesti keeles nii hästi läheb!?
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Tartu Hiie Kool

2006
ÕPPEMATERJALI SISU

Lugemistekstide ja harjutuste komplektid I kooliastmele kolmel erineval keeletasemel (3 X 21 teksti jaotatuna 7 kõnearendusliku teema vahel).

Iga komplekt koosneb 3-st osast:  

1. Kahepoolne tööleht printimiseks, mis sisaldab:
lugemisteksti,
	sõnaseletusi ikoonilise pildi või skeemi abil,
	küsimusi teksti kohta ning ruumi vastuste kirjutamiseks, 
ruumi teksti põhjal pildi joonistamiseks ning jutumullide täitmiseks.

 Internetis täidetav Hot Potatoes test, mis sisaldab nelja tüüpi ülesandeid:
	vastavusharjutus JMatch: sõna (lause) ja pildi ühendamine; ka sobivate sõnade või lauseosade ühendamine,
	lünktekst JCloze,
	mitmikvalikuga või lühivastusega viktoriin JQuiz,

järjestamisülesanne Jmix: sõnade või lausete järjestamine.

 Internetis või arvutisse salvestatult täidetav (ja soovi korral ka väljaprinditav) kahepoolne tööleht, mis sisaldab erinevaid harjutusi õpitud materjali kinnistamiseks/kontrollimiseks:
	sõnade ja lausete eraldamine sõnavahedeta tekstist; vastavalt raskusastmele ka lause lõpumärkide panemine (I-II tase),

küsimuste moodustamine lause kohta (III tase),
deformeeritud teksti taastamine,
lünkteksti või tabeli täitmine,
lausete lõpetamine,
ristsõna või muu nuputamisülesanne.


ÕPPEMATERJALI  OMAPÄRA:

	Kasutatakse ikoonilist näitlikustamist: lihtsate graafiliste vahendite abil avatakse teksti sisu ning saadakse hiljem tagasisidet loetu mõistmise kohta. Ikoonilise joonistamisega (piiratud tegevusega pilt: kriipsujukud, skeemid) tõstetakse esile vaid olulised tegevused või esemed  (laskumine detailidesse võib last esialgu eksitada ja tähelepanu mujale viia). Teksti lugemisele ja analüüsile järgnev (ikoonilise) pildi joonistamine lapse poolt õpetab leidma ja välja tooma ainult olulist ning annab samas õpetajale/lapsevanemale ülevaate sellest, kuidas laps on tekstist aru saanud. 
Peaaegu kõik tekstid sisaldavad suhtlussituatsioone ja lühidialooge. Enamasti pööravad alakõnega lapsed lugemisel tähelepanu vaid teksti välisele küljele, esemetele või millegi kirjeldusele, jättes sündmuses osalejate omavahelise suhtlemise vajaliku tähelepanuta. Seetõttu õpetatakse suhtlussituatsiooni kujutama graafiliselt: lisaks loetu kohta ikoonilise pildi joonistamisele märgitakse tegelaste kõne „jutumullidesse”. Jutumulli täitmine aitab lapsel teadvustada, kes mida ja missuguses järjekorras ütles ning on abiks nii teksti mõistmisel kui selle hilisemal reprodutseerimisel - see aga loob head võimalused suhtlemispädevuse kujundamiseks. 

Materjali kinnistamine ja omandatu kontrollimine toimub elektroonilises keskkonnas (Hot Potatoes) – laps saab iseseisvalt ning korduvalt harjutada, saades kohese tagasiside.


KASUTAJATE SIHTGRUPP 

põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad
	kõne erivajadustega õpilased,
	kuulmise erivajadustega õpilased,
	tugi- või parandusõppe rühmade töös osalevad õpilased,

tasandusklasside õpilased,
	vene koolides eesti keelt võõrkeelena õppivad õpilased,
	eesti koolide õpilased, kelle emakeeleks pole eesti keel;
	individuaalse õppekava järgi õppivad lapsed;

	põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava alusel õppivad lapsed.



VASTAVUS AINEKAVALE

Koostamisel on lähtutud riiklikust õppekavast tuginedes pikaajalisele töökogemusele kõne ja kuulmise erivajadustega lastega Tartu Hiie Koolis. 

	Õppematerjal on saanud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikomisjoni õpilaste hariduslike erivajaduste ainenõukogu heakskiidu ning seda on õppeaasta jooksul praktilise töö käigus katsetatud ja täiendatud. 




ABIKS ÕPETAJALE  

EESMÄRGID 

Õppematerjal on valminud reaalsest vajadusest sõnavara ja lauseehituse poolest lihtsate ning laste igapäevaste toimingute ja ümbritseva eluga seotud lugemistekstide ja harjutuste järele, mis
arvestavad ja toetavad (erivajadustega) laste kõne arengut, olles sisult mitmekülgsed ja jõukohased; 
	võimaldavad arendada nii lugemistehnikat kui funktsionaalse lugemise oskust;
	arendavad loetust arusaamise oskust ning seoses sellega toetavad lapse tervikliku maailmapildi kujunemist;
	laiendavad sõnavara ning õpetavad orienteeruma suhtlussituatsioonides, aidates nii kaasa verbaalse suhtlemise arengule; 
	arendavad psüühilisi protsesse;
on abiks üldiste õpioskuste kujundamisel ja arendamisel (iseseisva töö harjumused ja enesekontrolli oskused, tööjuhendite mõistmine ja täitmine, abi küsimine ja kasutamine jms);
	toetavad ja soodustavad ainetevaheliset integratsiooni (lugemine, keeleõpetus, loodusõpetus, inimeseõpetus, arvutiõpetus jne);
	võimaldavad tuua tundidesse vaheldust ning äratada huvi õppetegevuse vastu;

sisaldavad lastepäraseid töövõtteid (töö arvuti taga, töö paberi ja pliiatsiga - joonistamine, kirjutamine);
	võimaldavad õpilasel iseseisvalt sobivas tempos harjutada ja saada oma tegevuse kohta tagasisidet (Hot Potatoes testid);
on õpetajale (ja ka lapsevanemale) kerge vaevaga kättesaadavad ning vajaduse korral muudetavad/täiendatavad.

KASUTUSJUHEND 

	Kogu õppematerjal on jaotatud kolme raskusastmesse ning hõlmab seitset teemavaldkonda, kuid koostatud nii, et lugemispalad (välja arvatud üksikud 2-osalised tekstid) pole sisu poolest omavahel seotud ega eelda eelmiste läbimist - see võimaldab vastavalt vajadusele vabalt valida nii tekstide käsitlemise järjekorda kui raskusastet. 
	Õpetajal on võimalus töölehed kodulehelt alla laadida ja neid vastavalt soovile muuta: teksti täiendada või parandada, harjutusi ja töövõtteid lisada jms. NB! Hot Potatoes testide sisu ei saa muuta, küll aga saab valida sobivat ülesannete lahendamise järjekorda (ja hulka). 
	Iga teema läbimiseks on arvestatud vähemalt kolm (vajadusel rohkem) õppetundi. Koostajad ei arva, et igas tunnis peaks kindlasti kõik ülesanded järjest läbi tegema. Laste võimed ja vajadused on erinevad, seega jääb õpetaja otsustada, mida ja millises järjekorras ühes või teises tunnis kasutada. 
	Videoprojektori abil saab tunnis käsitletavat materjali kergesti ka seinale näidata (mis on väga oluline näiteks kuulmispuudega lastega töötamisel).

Hot Potatoes testide lahendamiseks tuleks õpilastele esmalt selgitada vajalikke töövõtteid, õpetada selgeks töökäsud ning tegevused erinevate ülesannetega (liikumine ühelt ülesandelt teisele, lahenduse kontrollimine, abi saamise võimalused jne). Praktilises töös omandab laps vajalikud oskused, millest ka edaspidi arvutiga töötamisel kasu on (trükkimine, hiire liigutamine, lohistamine, üles-alla liikumine jne). 
	Hot Potatoes testides saab õpilane peale iga ülesande sooritamist oma töö kohta hinnangu ja tulemuse protsentides, kuid tema tegevuse kohta mingit üldist infot ei salvestu, seetõttu ei võimalda programm peale kõikide ülesannete lahendamist lõppkokkuvõtet. Küll aga on õpetajal võimalik salvestada arvutis täidetavaid/täidetud töölehti.
	Töölehtede väljaprintimine võimaldab anda õpilasele ülesandeid ka kodus lahendamiseks ning hiljem omandatut kontrollida/hinnata.


1. Prinditav tööleht sisaldab lühiteksti (ja vastavaid sõnaseletusi) nii lugemistehnika kui funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. 
I taseme tekstid on kirjutatud trükitähtedega, kuid vajadusel saab õpetaja arvutis kirja kerge vaevaga muuta (välja arvatud Hot Potatoes testides).

Võimalikud tegevused:
Teksti lugemine ja uute sõnade selgitamine
Esmane tutvumine lugemispalaga peaks toimuma üldjuhul koos õpetajaga: selgitatakse uusi sõnu ning loetakse teksti. Lausete ja sõnaühendite sisu avamiseks on I-II tasemel kasutatud ikoonilisi pilte, III keeletaseme tekstides minnakse üle verbaalsele sõnaseletusele. 
	Sõnavara laiendamine
Sõnade tähenduste täpsustamiseks, uute sõnade aktiviseerimiseks ning sõnavara laiendamiseks on lisatud hargmikud, et näidata sõnade kasutusvõimalusi erinevates ühendites. 
	Küsimustele vastamine 
Tekstile toetudes leitakse küsimustele vastused. Soovi korral on võimalik need töölehele ka kirjutada.
	Teksti põhjal pildi joonistamine
Tekstist arusaamist kinnitab selles väljendatud mõtte edastamine mingis teises vormis. Kui laps on teksti korduvalt lugenud, uute sõnade tähendust mõistnud ning küsimustele vastused leidnud, siis joonistatakse loetu kohta pilt (kriipsujukud) või skeem. Joonistamise eesmärgiks on muuhulgas ka suhtlussituatsiooni leidmine tekstist ja selle kujutamine graafiliselt. 
	Tegelaste kõne märkimine jutumullidesse
Tekstianalüüsi käigus leitakse, kes on kõnelejad, mida räägiti jne. Tegelaste kõne kirjutamine jutumullidesse aitab lapsel teadvustada, kes mida ja miks ütles; leida ja kujutada sündmuste ajalist järgnevust ning on abiks teksti hilisemal taastamisel. Ülesande lihtsustamiseks on joonistamisväljadel jutumullid juba olemas. 


Näiteks III keeletaseme tekstis Linnas võiks pildikastide täitmine toimuda alljärgnevalt:
Ühise tekstianalüüsi käigus leitakse lõikude kaupa need kohad, kus tegevus toimub: 1. pargis, 2. lillekioski juures, 3. kaupluses, 4. vanaema maja lähedal. Kõigepealt võikski kirjutada kastidesse pealkirjaks tegevuse toimumise koht (esimesse Park, teise Lillekiosk jne.) Seejärel leitakse, kes ühes või teises kohas viibisid, mis tegelastega seal toimus ning joonistatakse konkreetne situatsioon (esimesse joonistatakse park, ema, tütar ja koer; teise lillekiosk, müüja, ema ja tütar jne). Järgmisena leitakse, kes olid kõnelejad, kes mida ja missuguses järjekorras ütles ning hakatakse täima jutumulli (esimesena kõneles ema - seega kirjutatakse, mida ema ütles; järgmisena Ene – mida Ene vastas jne.) Kui tegelased räägivad ühes situatsioonis mitu lauset, siis võiks kõik jutumullid nummerdada. Selleks, et lapsel oleks lihtsam oma joonistust paigutada, ei pea tegelast joonistama otse jutumulli teraviku juurde, vaid võib hiljem ühendada pliiatsijoonega jutumulli ja tegelase. Joonistustele ja täidetud jutumullidele toetudes on lapsel hiljem kergem jutustama õppida.

2. Hot Potatoes testide kogumik sisaldab küsimusi ja ülesandeid lugemispala kohta ja eeldab kindlasti eelnevat lugemispala käsitlemist. Vajadusel võib lapsel olla ka arvutitunnis abiks tööleht tekstiga, kuid üldjuhul peaks ülesannete lahendamisel saama hakkama iseseisvalt, ilma tekstile toetumata. Hot Potatoes testid on järjestatud kasvavat raskusastet silmas pidades, kuid ei ole omavahel sisuliselt seotud: õpetaja võib sõltuvalt vajadusest teha ise valiku, milliseid ülesandeid õpilasele annab, millised vahele jätab. 

Ülesannete lahendamisel tuleks kõigepealt läbi lugeda töökorraldus (LEIA SOBIV PILT! KIRJUTA ÕIGE SÕNA! VALI ÕIGE VASTUS! PANE SÕNAD ÕIGESSE JÄRJEKORDA! jms) ning asuda vastavalt tegutsema.   Vajutades nupule KONTROLLI! saab laps oma tegevuse kohta kohe nii sõnalise hinnangu (TUBLI! PROOVI VEEL! vms) kui tulemuse protsentides.  Vale vastuse korral on alati võimalus proovida uuesti; vajadusel võimaldab programm kogu ülesande korduvat sooritamist. Nupud EDASI, ALGUSESSE, TAGASI annavad võimaluse liikuda järgmise või eelmise ülesande juurde või alustada kogu sooritust uuesti algusest peale. Kui ülesandel on mitu õiget lahendust (näiteks sõnade järjekorra puhul lauses), siis näidatakse kõiki õigeid vastuseid. 
NB! Et programm on muudetud tundlikuks suur- ja väiketähtede suhtes, siis tuleks kindlasti juhtida lapse tähelepanu sellele, et kui ülesanded on trükitud suurtähtedega, siis peab ka vastustes kasutama suurtähti (ja vastupidi) – vastasel korral loeb arvuti sisuliselt õige vastuse valeks. 

Võimalikud tegevused:
Sõna (lause) ja pildi sobitamine; III tasemel sõna seletamine verbaalselt
Lapse ülesandeks on valida parempoolsest tulbast õige vastus (pilt või sõnaseletus) ning lohistada see hiire abil vaskpoolse tulba juurde sobivale kohale.
	Lünkharjutus

Selles harjutuses tuleb täita lüngad (ülesande lihtsustamiseks on sõnade loend antud). Võimalik on sõna kas kirjutada või kopeerida/kleepida see sõnade loendist õigesse lünka.    Vajadusel saab ABI- nuppu kasutades ka vihje: JÄRGMINE ÕIGE TÄHT ON .... 
NB! Ka siin tuleks hoolikalt jälgida suur- ja väiketähtede kasutamist!
	Küsimustele vastamine

valikvastused: laps saab vastuse valida küsimuse järel avanevast rippmenüüst,
        klõpsates sõna või sõnaühendi ees olevale kastikesele (järgmisel lahendamisel 
        muudab programm vastuste järjekorda).
lühivastus: vastus tuleb lünka kirjutada. Kui vastaja jääb jänni, saab  kasutada ABI-nuppu (ükshaaval antakse sõna algustähti) või NÄITA VASTUST (kuvatakse terviksõna). 
	Lause alguse ja lõpu sobitamine
Eelnevalt loetud teksti sisule toetudes tuleb leida lause algusele sobiv lõpp ja see hiire abil õigesse kohta lohistada (enamasti sisaldab harjutus ka tegelaste kõnet, et kinnistada, kes mida ütles).
	Sõnade järjestamine
Segamini aetud sõnadest tuleb moodustada lause ehk lohistada sõnad joonele õiges järjekorras (vajadusel saab ka vihje: JÄRGMINE SÕNA ON ...). Et sõltuvalt tähendusest ja rõhuasetusest võib õige olla mitu erinevat sõnade järjestust, siis on I keeletaseme testides lause lõpus olev punkt sõnaga ühendatud (see annab sõnade järjekorra kohta kindla vihje ja muudab ülesande lihtsamaks). Kui on võimalik mitu õiget varianti, siis need ka ekraanile kuvatakse.
	Lausete järjestamine
Segamini aetud laused tuleb teksti sisu ning kirjeldatud sündmuste ajalist või põhjuslikku seost arvestades õigesti järjestada. NB! Siinkohal peaks õpetaja juhtima lapse tähelepanu sellele, et piiratud ruumi tõttu tuleb laused lohistada nii palju vasakule serva kui võimalik, muidu võib juhtuda, et need ei mahu etteantud joontele ja programm ei tunne õiget vastust ära.

3. Arvutis täidetav tööleht sisaldab harjutusi läbitud materjali kinnistamiseks. Mõeldud eelkõige arvutis täitmiseks, kuid on soovi korral ka väljaprinditav. Ülesannete liigid on raskusastmeti erinevad.

Võimalikud tegevused:
Sõnade ja lausete eraldamine 
I tase: sõnade leidmine ja eraldamine sõnavahedeta lausest (arvutis tühiku, paberil püstkriipsu abil);
II tase: nii sõnade kui lausete eraldamine ja lisaks sobivate kirjavahemärkide panemine; 
	 Küsimuste moodustamine

III tase: küsimuste moodustamine lause põhjal etteantud küsisõnade abil 
	Korrektuurharjutus: deformeeritud teksti taastamine 
Kokkuvõte õpitud tekstist esitatakse veel kord, aga moonutatud kujul. Lapse ülesanne on leida, mis on valesti ning kirjutada selle asemele õige sõna või väljend.
	Ristsõna või nuputamisülesanne

III tasemel on lisaks veel erinevaid harjutusi:
	Lünkteksti täitmine 

Õpitud sõnade ja väljendite kasutamine teises kontekstis.
	Tabeli täitmine 
Tabeli täitmiseks on mitmeid erinevaid variante: tuleb otsustada, kas väide on õige või vale; rühmitada kindla tunnuse järgi vms.













