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KÕNELDAV VENE KEEL RIIGI PARIMATELT METOODIKUTELT
Antidea Metsa ja Ljubov Titova sulest ilmus 9. klassi õpik sarjast
«Добро пожаловать!»
Õpikus on kuus huvitavat ja eakohast teemat ning igas peatükis on
reeglina kolm osa. Iga teema koosneb kahest õppetunnist ja ühest kordamistunnist, mis aitab kaasa materjali omandamisele, kordamisele
ja annab võimaluse teostada enesekontrolli.
Peatüki alguses püstitatakse vastavalt teemale küsimus-probleem.
See annab võimaluse vestelda ning
välja selgitada, kui palju mäletavad
õpilased eelmistes klassides läbitud
sõnavara. Õpetaja saab hea ülevaate
sellest, mida õpilased oskavad.
Iga käsitletav teema paneb õpilasi
kaasa mõtlema ja oma arvamust välja
ütlema. Käsitletakse selliseid teemasid nagu minu kool-klass, taskuraha,
kui minu sõbrad on minuga, tehnika, raamatute maailm, kuidas te end

tunnete. Näiteks: kuidas end arendada, et olla edukas; kuidas leida sõpru;
kuidas rahaga ümber käia ja taskura-

ha teenida. Läbi nende teemade on
hea tunnis keskenduda ka väärtusõpetusele.
Tekstidega haakuvad hästi tekstijärgsed harjutused. Erinevate harjutustega korratakse-kinnistatakse loetut. Õpilase omapoolset initsiatiivi
soodustavad portfoolio koostamine,
internetist info otsimine, loovtööde
esitlused.
Keelepädevust arendavad õpiku
rubriigid «Говорим правильно!»,
«Падежи в диалогах», «Так
говорят русские». Erilist tähelepanu on pööratud tegusõnadele. Sõnadel on esitatud keerulisemad vormid
pööramisel ja käänamisel, et õpilasel oleks lihtne leida vajalik sõna või
vorm. Kordamistunnis korratakse
kõike: tegusõnade pööramist, omadussõnade ja nimisõnade käänamist,
lause moodustamist ja sõnavara.
Grammatika omandamisele aitavad kaasa õpiku suhtlusülesanded.

Mitmekesised
suhtlusülesanded
arendavad suhtlemisjulgust, initsiatiivi, loovust, arvestavad õpilase taset, intellektitüüpi ja isikuomadusi.
Abistava õppematerjalina pakub õpik
suhtlustabeleid «Учись общаться!».
Õpiku rubriigis «У нас в гостях»
tutvuvad õpilased nii Eesti kui ka Venemaa kultuuritegelaste ja erinevate
elukutsete esindajatega.
Peatükkide lõpus püstitatakse küsimus: mida sa oskad? Siin võib õpetaja veel leida võimalusi panna õpilasi omavahel rääkima, mida nad on
omandanud, kasutades selleks näiteks mõistekaardi abi.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et on ilmunud üks väga tänuväärne õppematerjal, mis arvestab nii õpilaste kui
ka õpetaja vajadustega.

Endel Noor, Ingrid Rohtla
ESIMESED SAMMUD MATEMAATIKAS
Enne kooli ammutab laps matemaatikateadmisi
oma ümbrusest. Ta loendab ja võrdleb esemeid,
leiab oma ümbrusest tasapinnalisi ja ruumilisi kujundeid, õpib tundma enim kasutatavaid suurusi.
Tööraamat on 6–7-aastastele lastele. Tööraamatu harjutused aitavad üldistada ümbruse uurimisel ja kirjeldamisel saadud teadmisi. Põhjalikumalt peatutakse arvudel 1–12, nende igapäevasel
kasutamisel ja arvude reas valitsevatel seostel.
Koolinõuetele vastavalt harjutab laps numbrite
kirjutamist ning liitmist-lahutamist viie piires.
Juhendaja tööd hõlbustab lühiülevaade matemaatika õpetamise metoodikast ning küsimused
ja selgitused ülesannetega töötamiseks. Harjutuste koostamisel on silmas peetud koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, aga ka kooli ootusi.

KOOLIBRI TEABEPÄEVAD RAAMATUKOGUHOIDJATELE
EESTI ÕPPEKEELEGA KOOLID:
17. septembril

14.00 Tallinn ja Harjumaa

18. septembril

14.00 Raplamaa

19. septembril

10.00 Lääne-Virumaa
14.00 Ida-Virumaa

20. septembril

14.00 Pärnumaa

21. septembril

14.00 Läänemaa

24. septembril

14.00 Järvamaa

25. septembril

14.00 Viljandimaa

26. septembril

14.00 Valgamaa

27. septembril

11.00 Võrumaa
14.00 Põlvamaa

28. septembril

10.00 Tartumaa
14.00 Jõgevamaa

01. oktoobril

11.00 Saaremaa

VENE ÕPPEKEELEGA KOOLID:
Ingrid Veskiväli
VAATA JA MÕTLE
Sõbralike piltidega töövihikus on palju põnevaid
harjutusi, mis arendavad tähelepanu, püsivust
ning silmamõõtu. Leidub hulgaliselt ülesandeid,
kus laps saab õppida võrdlemist, loendamist,
mõõtmist ja rühmitamist. Rõõmu pakuvad kõiksugu joonistamis- ja värvimisharjutused, kätt saab
proovida lausete ning lauseosade väljalõikamisel ja kokkusobitamisel, tegevust täis pildiseeriad
suunavad fantaasiarikkaid lugusid looma.

20. septembril

10.00 Ida-Virumaa
14.00 Narva

21. septembril

14.00 Tallinn ja Harjumaa

Koolituste toimumiskohad on peagi üleval Koolibri koduleheküljel!
Registreeruda saab Koolibri kodulehel, e-posti aadressil koolibri@koolibri.ee või helistades telefonil 651 5300.
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