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Need laused on sisestatud eKooli lausetepanka. Klassijuhataja saab tunnistust moodustades valida, milliseid
aineid antud tunnistusel kuvatakse ja millised laused on aineõpetajal loetelus nähtavad. Aineõpetaja saab iga
konkreetse õpilase korral ise uusi lauseid lisada või muuta. Lausepanku on võimalik muuta igal ajal. Muutused
kajastuvad uue tunnistuste komplekti tegemisel, juba loodud tunnistustele muutused ei jõua. Kokku oli
lausepangas 560 lauset: 244 esimesele klassile ja 316 teistele klassidele. Statistikat kui palju erinevaid lauseid
kasutati ei ole.
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Esimesed klassid
Eesti keel


Esitad pähe õpitud luuletust enamasti veatult.



Esitad pähe õpitud luuletust veatult.



Etteütlemise järgi kirjutamine vajab veel harjutamist.



Häälikute pikkuse märkimine kirjas vajab veel harjutamist.



Jutustad hästi loetud teksti või pildiseeria põhjal.



Jutustamine loetud teksti või pildiseeria põhjal vajab veel harjutamist.



Kasutad enamasti õigeid kirjutamisvõtteid.



Kasutad harva õigeid kirjutamisvõtteid.



Kasutad õigeid kirjutamisvõtteid.



Kirjutad enamasti tähti õigete kujudega.



Kirjutad enamasti veatult etteütlemise järgi sõnu ja lauseid.



Kirjutad tähti õigete kujudega.



Kirjutad veatult etteütlemise järgi sõnu ja lauseid.



Kirjutamisel pööra rohkem tähelepanu õpitud õigekirjareeglitele.



Leiad õpetaja abiga tekstist küsimustele vastused.



Loed õpitud teksti enamasti veatult ja ladusalt.



Loed õpitud teksti enamasti veatult.



Loed õpitud teksti veatult ja ladusalt.



Loetu sisu mõistmine valmistab raskusi.



Mõistad alati loetu sisu.



Mõistad enamasti loetu sisu.



Ole õpetaja ja kaaslase ettelugemist kuulates tähelepanelikum.



Oskad enamasti kasutada õpitud õigekirjareegleid.



Oskad enamasti märkida häälikute pikkusi kirjas.



Oskad enamasti vastata teksti põhjal esitatud küsimustele.



Oskad kasutada õpitud õigekirjareegleid.



Oskad loetud teksti või pildiseeria põhjal väga hästi jutustada.



Oskad märkida häälikute pikkusi kirjas.



Oskad vastata teksti põhjal esitatud küsimustele.



Päeviku ja vihikute nõuetekohane täitmine tekitab raskusi.



Päeviku ja vihikute nõuetekohane täitmine valmistab raskusi.



Pähe õpitud luuletuse esitamisel pööra rohkem tähelepanu ilmekusele.
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Pähe õpitud luuletust esitad enamasti ilmekalt ja veatult.



Pähe õpitud luuletust esitad ilmekalt ja veatult.



Seostad enamasti kirjatähti õigesti.



Seostad kirjatähti õigesti.



Suudad enamasti tähelepanelikult kuulata õpetaja ja kaaslase ettelugemist.



Suudad tähelepanelikult kuulata õpetaja ja kaaslase ettelugemist.



Teed ärakirja enamasti loetavalt ja veatult.



Teed ärakirja loetavalt ja veatult.



Teksti ladus lugemine vajab veel harjutamist.



Teksti põhjal esitatud küsimustele vastamine tekitab raskusi.



Tähtede kirjutamine vajab veel harjutamist.



Täidad päevikut ja vihikuid enamasti nõuetekohaselt.



Täidad päevikut ja vihikuid nõuetekohaselt.



Õpitud teksti loed veatult.



Õpitud teksti lugemisel teed vigu.



Ärakiri vajab veel harjutamist.

Kehaline kasvatus


Hüpitsaharjutused vajavad harjutamist.



Hüppeharjutused vajavad harjutamist.



Jooksuharjutused vajavad harjutamist.



Liikumismänge mängides vajad pidevat juhendamist ja ergutamist.



Oled alati tunnis aktiivne ja rõõmsameelne.



Oskad ja suudad palli püüda.



Oskad sooritada erinevaid hüpitsaharjutusi ja sooritad vähemalt 5 sulghüpet hüpitsaga järjest.



Oskad sooritada tirelit ette.



Oskad sooritada üldarendavaid võimlemisharjutusi: vahendita saatelugemise ning muusika saatel.



Palli püüdmine vajab harjutamist.



Pallivise vajab harjutamist.



Rahvastepallivise vajab harjutamist.



Saad väga hästi aru uute mängude juhendist ja mängid alati väga aktiivselt.



Sooritad hüppeharjutusi hästi ja suudad seletuse järgi oma tehnikat parandada.



Sooritad jooksuharjutusi väga hästi.



Sooritad palliviset paigalt väga hästi.



Sooritad rahvastepalliviset väga hästi.
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Tirel ette vajab harjutamist.



Võimlemisharjutuste iseseisev sooritus valmistab raskusi.

Kunsti- ja tööõpetus


Hoiad oma töökoha alati korras.



Hoiad oma töökoha enamasti korras.



Jätad sageli oma töökoha koristamata.



Jääd mõnikord töökoha ettevalmistamisega hätta.



Kasutad enamasti materjale säästlikult.



Kasutad enamasti töötehnikaid õigesti.



Kasutad enamasti töövahendeid ohutult.



Kasutad materjale säästlikult.



Kasutad töötehnikaid õigesti.



Kasutad töövahendeid ohutult.



Mõnikord ei pea sa tööjuhendist kinni.



Mõnikord unustad oma töökoha korrastada.



Oskad õpetaja suunamisel oma töökoha ette valmistada.



Sinu tööd on huvitavad ja ilusad.



Sinu tööd on huvitavad.



Tunned enamasti rõõmu loovast tegutsemisest.



Tunned rõõmu loovast tegutsemisest.
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Käitumine ja hoolsus


Hilined tihti tundi.



Iseseisva töö ajal lobised mõnikord pinginaabriga.



Iseseisva töö ajal segad tihti teisi õpilasi.



Iseseisva töö ajal segad vahel teisi õpilasi.



Iseseisva töö ajal tegeled vahel kõrvaliste asjadega.



Iseseisva töö ajal vaatad tihti pinginaabri tööd.



Iseseisvalt tööjuhistest aru ei saa.



Jõuad alati oma tööd õigeks ajaks lõpuni teha.



Jõuad enamasti õigel ajal kooli.



Jõuad õigel ajal kooli.



Kasutad mõnikord ebasobivaid sõnu.



Kasutad sageli ebasobivaid sõnu.



Lähed konfliktide esinemisel endast välja ja hakkad kaasõpilasi tõukama.



Mõnikord ei suuda konflikte rahumeelselt lahendada, tõstad kaaslaste peale häält.



Mõnikord ei tööta tunnis kaasa.



Mõnikord on sul raske konflikte rahumeelselt lahendada ja lähed endast välja.



Mõnikord unustad vajalikke õppevahendeid koju.



Mõnikord väsid õppides ja ei suuda kaasa töötada.



Oskad enamasti konflikte rahumeelselt ja sõnadega lahendada.



Oskad hästi iseseisvalt töötada.



Oskad konflikte lahendada, kuid kasutad mõnikord ebasobivaid sõnu.



Oskad konflikte lahendada.



Oskad konflikte rahumeelselt ja sõnadega lahendada.



Oskad suurepäraselt iseseisvalt töötada.



Sa ei jõua oma töid mõnikord õigeks ajaks valmis.



Sa ei jõua sageli oma töid õigeks ajaks valmis.



Sa jõuad enamasti oma tööd õigeks ajaks lõpuni teha.



Sa kuulad tähelepanelikult õpetajat ja klassikaaslasi ning arvestad nendega.



Sa oskad kaaslasi kuulata, aga vahel on sul raske nendega arvestada.



Sa tunned käitumisreegleid, aga eksid tihti nende vastu.



Sa tunned käitumisreegleid, aga mõnikord eksid nende vastu.



Sa täidad alati käitumisreegleid, oled viisakas.



Saad iseseisvalt aru tööjuhistest.



Sageli ei tööta tunnis kaasa.
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Sageli väsid õppides ja ei suuda kaasa töötada.



Sinu töölaud on alati korras.



Sinu töölaud on tihti segamini.



Su töölaud on mõnikord korrast ära.



Sul on raske konflikte rahumeelselt lahendada.



Sul on raskusi oma kaaslaste kuulamisega.



Sul on töölaud mõnikord korrast ära.



Tundides töötad enamasti aktiivselt kaasa.



Tõukad tihti kaasõpilasi.



Täidad ülesandeid teisi segamata.



Tööjuhiste mõistmisel vajad enamasti õpetaja abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad sageli õpetaja abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad vahel abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad vahel õpetaja abi.



Töötad tundides aktiivselt kaasa.



Unustad tihti tunniks vajalikke asju koju.



Vahel hilined tundi.



Vajalikud õppevahendid on alati kaasas.



Vajalikud õppevahendid on enamasti kaasas.

Loodusõpetus


Aastaaegade kirjeldamisel vajad abi.



Eksid aastaaegade nimetamisel.



Eksid kuude nimetamisel.



Eksid mõnikord materjalide rühmitamisel erinevate tunnustuse alusel.



Eristad tahkeid ja vedelaid aineid.



Eristad õpitud söödavaid ja mürgiseid seeni.



Kuude seostamine aastaaegadega tekitab raskusi.



Mõnikord eirad ohutu käitumise reegleid.



Oskad kirjeldada aastaajalisi muutusi looduses.



Oskad kirjeldada erinevaid aastaaegu.



Oskad kokku viia õpitud puu, lehe ja vilja.



Oskad nimetada inimese meeli.



Oskad nimetada kuude ja aastaaegade nimetusi.



Oskad nimetada õpitud kodu-, mets- ja lemmikloomi.
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Oskad nimetada õpitud seeni.



Oskad rühmitada materjale erinevate tunnuste alusel.



Oskad seostada kuid aastaaegadega.



Oskad teha lihtsamaid ilmavaatlusi, märkida neid tabelisse.



Oskad vaadelda, kirjeldada, rühmitada õpitud puid.



Oskad võrrelda vedelaid ja tahkeid aineid ja kirjeldada nende omadusi.



Oskad vältida ohusituatsioone.



Oskad õpetaja juhendamisel läbi viia lihtsamaid katseid ja vaatlusi.



Tead ohutu liiklemise reegleid.



Tead õpitud puude nimetusi.



Tead, kuidas käituda erinevates ohusituatsioonides.



Tead, kuidas linnud ja loomad valmistuvad talveks.



Tead, kuidas taimed valmistuvad talveks.



Tunned mõnda õpitud kodu-, mets- või lemmiklooma.



Vajad abi ilmavaatlustabeli täitmisel.



Vajad abi looduse aastaajaliste muutuste kirjeldamisel.

Matemaatika


10 piires liitmine ja lahutamine vajab veel harjutamist.



20 piires liitmine ja lahutamine vajab veel harjutamist.



Arvude järjestamine tekitab raskusi.



Arvude järjestamine tekitab suuri raskusi.



Arvude võrdlemine tekitab raskusi.



Ei tea seost 1 euro = 100 senti.



Eksid mõnikord arvude järjestamisel.



Eksid mõnikord Eestis käibivate rahaühikute nimetamisel.



Eksid mõnikord esemete võrdlemisel.



Eksid mõnikord järgarvude lugemisel.



Eksid mõnikord liitmisel ja lahutamisel 10 piires.



Eksid mõnikord liitmisel ja lahutamisel 20 piires.



Eksid mõnikord nelja võrduse koostamisel.



Eksid mõnikord tekstülesande koostamisel ja lahendamisel.



Eksid mõnikord täiskümnetega liitmisel ja lahutamisel 100 piires.



Eksid mõnikord õpitud arvude lugemisel.



Eksid mõnikord õpitud arvude võrdlemisel.
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Eksid mõnikord õpitud mõõtühikute nimetamisel.



Esemete võrdlemine tekitab raskusi.



Harjuta veel numbrite kirjutamist.



Järgarvude lugemine tekitab raskusi.



Järjestad õpitud arvud alati õigesti.



Kirjutad numbreid enamasti õigete kujudega.



Kirjutad numbreid õigete kujudega.



Kirjutad tihti numbreid peegelkirjas.



Kirjutad vahel numbreid peegelkirjas.



Liitmine ja lahutamine täiskümnetega 100 piires vajab veel harjutamist.



Loed ja saad ülesannete juhistest aru, aga mõnikord eksid neid järgides.



Loed ja saad ülesannete juhistest aru, oskad neid järgida.



Mõistad liitmise ja lahutamise seost.



Mõnikord eksid järgarvude kirjutamisel.



Mõnikord eksid õpitud geomeetriliste kujundite tundmisel.



Märka seost liitmise ja lahutamise vahel.



Oskad 10 piires liita ja lahutada.



Oskad 20 piires liita ja lahutada.



Oskad järgarve kirjutada.



Oskad järgarve lugeda.



Oskad kasutada rahaühikuid lihtsamates ülesannetes.



Oskad koostada ja lahendada üheosalist tekstülesannet.



Oskad koostada nelja võrdust.



Oskad liita ning lahutada 10 piires ja enam.



Oskad nimetada Eestis käibivaid rahaühikuid.



Oskad nimetada õpitud mõõtühikuid.



Oskad täiskümnetega 100 piires liita ja lahutada.



Oskad võrrelda õpitud arve.



Oskad õigesti võrrelda esemeid.



Oskad õpetaja abiga esemeid võrrelda.



Oskad õpitud arve järjestada õpetaja abiga.



Oskad õpitud arve võrrelda õpetaja abiga.



Seoste leidmine nelja võrduse vahel tekitab raskusi.



Seoste leidmine õpitud mõõtühikute vahel tekitab raskusi.
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Tead seoseid õpitud mõõtühikute vahel.



Tead seost 1 euro = 100 senti.



Tead, kuidas saab mõõta pikkust, massi, mahtu, temperatuuri ja aega.



Tunned ja oskad lugeda õpitud arve.



Tunned ära õpitud geomeetrilised kujundid.



Vajad tekstülesande lahendamisel abi.



Õpitud geomeetriliste kujundite nimetused ei jää hästi meelde.



Õpitud mõõtühikute nimetamine tekitab raskusi.



Ülesannete juhistest aru saamine on raske.

Muusika


Ei taha sageli tunnis tööd kaasa teha.



Esined koos teistega ja ka üksinda julgelt.



Esined koos teistega julgelt.



Julged oma arvamust väljendada.



Kaaslastega suhtlemisel sõbralik ja abivalmis.



Kuuletud alles mitmekordse õpetaja märkuse peale.



Laulad püüdlikult, tunnetad muusika pulssi.



Mõnikord väsid ja ei suuda kaasa töötada.



Mõnikord väsid ja ei suuda teisi kuulata.



Naudid üksinda esinemist.



Oled heatahtlik ja abivalmis.



Oled tähelepanelik ja tegemistes julge.



Oled väga püüdlik, aga kardad laulu esitada.



Pead olema püüdlikum ja tähelepanelikum ning kuulama rohkem õpetajat.



Sul on väga hea rütmitaju.



Teed tunnis hea meelega tööd kaasa.



Vahel ei tee tunnis tööd kaasa, vaid tegeled kõrvaliste asjadega.
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Teised klassid
Eesti keel


Alustad lauset suure algustähega.



Annad õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, filmi ja teatrietenduse sisu.



Eksid mõnikord õpitud käändelõppude kirjutamisel.



Enamasti kirjutad lause suure algustähega.



Enamasti kirjutad sulghäälikut õigesti õpitud sõnade alguses.



Enamasti suudad eristada häälikut, tähte.



Enamasti suudad eristada silpi, sõna, lauset.



Enamasti suudad eristada täis - ja kaashäälikut.



Enamasti suudad eristada täishäälikuühendit.



Enamasti tead ja leiad vastandtähendusega sõnu.



Eristad häälikut, tähte.



Eristad silpi, sõna, lauset.



Eristad täis- ja kaashäälikut.



Eristad täis- ja suluta hääliku pikkusi.



Esitad luuletust peast ilmekalt ja veatult.



Etteütluse kirjutad enamasti õigesti.



Jutu koostamine pildiseeria, pildi või küsimuste toel õnnestub sul enamasti hästi.



Jutule alguse ja lõpu mõtlemine tuleb enamasti hästi välja.



Jutustad hästi lugemispala, filmi või teatrietenduse põhjal.



Järgid vihiku vormistamise reegleid.



Kasutad enamasti suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes ning õpitud kohanimedes.



Kasutad enamasti õigeid lauselõpumärke.



Kasutad kõnes terviklauseid.



Kasutad suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes ning õpitud kohanimedes.



Kasutad õigeid tähekujusid ja seoseid.



Kirjutad enamasti õigete tähekujudega.



Kirjutad etteütlust veatult.



Kirjutad loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil.



Kirjutad õigesti sulghääliku õpitud sõnade alguses.



Kirjutad õigesti õpitud käändelõppe.



Koostad õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate.



Koostad õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või küsimuste toel.
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Kuula hoolikamalt õpetaja ja kaaslaste ettelugemist, siis on tekstiga seotud ülesannete täitmine
lihtsam.



Kuulad õpetaja ja kaaslaste ettelugemist ja täidad tekstiga seotud ülesandeid.



Leiad tekstist iseseisvalt vastused küsimustele.



Loed õpitud teksti õigesti, ladusalt.



Loovtöö ja ümberjutustuse kirjutamisega pildiseeria, tugisõnade ja küsimuste abil saad enamasti
hakkama.



Luuletuse peast lugemisel vajad õpetaja abi.



Mõistad loetu sisu.



Märgid kirjas täishäälikuid õigesti.



Oled lugenud lasteraamatuid ja oskad loetust jutustada.



Oskad enamasti loetu põhjal küsimustele vastata.



Oskad kasutada õigeid lauselõpumärke.



Oskad kasutada õpiku sõnastikku.



Oskad kuuldu põhjal koostada lihtsamat skeemi või kaarti.



Oskad leida täishäälikuühendit.



Oskad loetu põhjal vastata küsimustele.



Oskad mõelda jutule alguse või lõpu.



Oskad oma tööd kontrollida näidise järgi.



Rühmatööd tehes arvesta kaaslastega rohkem.



Saad enamasti hakkama skeemi või kaardi joonistamisega kuuldu põhjal.



Saad enamasti loetu sisust aru.



Saad täis – ja suluta kaashääliku eristamisega enamasti hakkama.



Su käekiri on kaunis.



Tead ja leiad vastandtähendusega sõnu ning õpetaja abil ka lähedase tähendusega sõnu.



Tead peast tähestikku.



Tead, mis on kutse, õnnitlus ja teade ja saad nende koostamisega enamasti hakkama.



Tunned enamasti ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna.



Tunned ära jutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna.



Tähestik ei ole hästi peas.



Täida päevikut ja vihikuid korralikumalt.



Täidad iseseisvalt õpilaspäevikut.



Täishäälikuid märgid kirjas enamasti õigesti.



Vaatled ja kirjeldad nähtut, märkad erinevusi ja sarnasusi õpetaja suunavate küsimuste toel.
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Vestled enamasti ladusalt oma kogemustest ja loetust.



Vestled oma kogemustest ja loetust.



Väljendad arusaadavalt oma soove ja kogemusi väikeses ja suures rühmas.



Õpiku sõnastiku kasutamine vajab harjutamist.



Õpitud teksti loed enamasti ladusalt ja veatult.



Ärakiri on veatu.

Inimeseõpetus


Mõistad viisaka käitumise vajalikkust.



Oskad enamasti jutustada oma pere traditsioonidest.



Oskad enamasti kirjeldada oma välimust, huve ja tegevusi, mida sulle meeldib teha.



Oskad enamasti kirjeldada, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad.



Oskad enamasti nimetada inimeste erinevaid töid ja töökohti.



Oskad enamasti nimetada oma lähemaid sugulasi.



Oskad enamasti nimetada, mille poolest sarnaned teistega ja erined teistest.



Oskad jutustada oma pere traditsioonidest.



Oskad kirjeldada ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja koduümbruses.



Oskad kirjeldada oma välimust, huve ja tegevusi, mida sulle meeldib teha.



Oskad kirjeldada pereliikmete erinevaid rolle kodus.



Oskad kirjeldada õpitud rahvakombeid.



Oskad kirjeldada, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad.



Oskad koostada oma päevakava.



Oskad leida Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha.



Oskad nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti.



Oskad nimetada inimeste erinevaid töid ja töökohti.



Oskad nimetada oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku.



Oskad nimetada oma lähemaid sugulasi.



Oskad nimetada, mille poolest sarnaned teistega ja erined teistest.



Oskad tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult.



Tead asjade väärtust.



Tead enamasti asjade väärtust.



Tead oma kohustusi peres.



Tead, et võõrast asja ei tohi loata võtta.



Tead, kuidas oma tervist hoida.



Tead, kuidas peab käituma looduses.
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Tunned ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi.



Tunned ära kodukoha lipu ja vapi.



Väärtustad toetavaid peresuhteid ja kodu.



Väärtustad üksteise abistamist ja arvestamist peres.

Kehaline kasvatus


Hüpitsaharjutused vajavad harjutamist.



Hüppeharjutused vajavad harjutamist.



Jooksuharjutused vajavad harjutamist.



Liikumismänge mängides vajad pidevat juhendamist ja ergutamist.



Oled alati tunnis aktiivne ja rõõmsameelne.



Oskad ja suudad palli püüda.



Oskad sooritada erinevaid hüpitsaharjutusi ja sooritad vähemalt 5 sulghüpet hüpitsaga järjest.



Oskad sooritada tirelit ette.



Oskad sooritada üldarendavaid võimlemisharjutusi: vahendita saatelugemise ning muusika saatel.



Palli püüdmine vajab harjutamist.



Pallivise vajab harjutamist.



Rahvastepallivise vajab harjutamist.



Saad väga hästi aru uute mängude juhendist ja mängid alati väga aktiivselt.



Sooritad hüppeharjutusi hästi ja suudad seletuse järgi oma tehnikat parandada.



Sooritad jooksuharjutusi väga hästi.



Sooritad palliviset paigalt väga hästi.



Sooritad rahvastepalliviset väga hästi.



Tirel ette vajab harjutamist.



Võimlemisharjutuste iseseisev sooritus valmistab raskusi.

Kunsti- ja tööõpetus


Hoiad oma töökoha alati korras.



Jätad sageli oma töökoha koristamata.



Jääd mõnikord töökoha ettevalmistamisega hätta.



Kasutad enamasti materjale säästlikult.



Kasutad enamasti töötehnikaid õigesti.



Kasutad enamasti töövahendeid ohutult.



Kasutad materjale säästlikult.



Kasutad töötehnikaid õigesti.



Kasutad töövahendeid ohutult.
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Mõnikord ei pea sa tööjuhendist kinni.



Mõnikord unustad oma töökoha korrastada.



Mõtled välja loovaid lahendusi ja oskad neid teostada.



Oskad enamasti hinnata ja tunnustada enda ning teiste tööd.



Oskad enamasti segada heledaid ja tumedaid toone.



Oskad hinnata ja tunnustada enda ning teiste tööd.



Oskad põhivärvidest enamasti segada teisi värve.



Oskad põhivärvidest segada teisi värve.



Oskad segada heledaid ja tumedaid toone.



Oskad töötada iseseisvalt juhendi järgi.



Oskad õpetaja suunamisel oma töökoha ette valmistada.



Sinu tööd on huvitavad ja ilusad.



Sinu tööd on huvitavad.



Tead põhivärve.



Tunned enamasti rõõmu ja rahuldust loovast tegutsemisest.



Tunned rõõmu ja rahuldust loovast tegutsemisest.



Vajad juhendi järgi töötades õpetaja abi.



Vajad lahenduste väljamõtlemisel ja teostamisel õpetaja abi.

Käitumine ja hoolsus


Hilined tihti tundi.



Iseseisva töö ajal lobised mõnikord pinginaabriga.



Iseseisva töö ajal segad tihti teisi õpilasi.



Iseseisva töö ajal segad vahel teisi õpilasi.



Iseseisva töö ajal tegeled vahel kõrvaliste asjadega.



Iseseisva töö ajal vaatad tihti pinginaabri tööd.



Iseseisvalt tööjuhistest aru ei saa.



Jõuad alati oma tööd õigeks ajaks lõpuni teha.



Jõuad enamasti õigel ajal kooli.



Jõuad õigel ajal kooli.



Kasutad mõnikord ebasobivaid sõnu.



Kasutad sageli ebasobivaid sõnu.



Lähed konfliktide esinemisel endast välja ja hakkad kaasõpilasi tõukama.



Mõnikord ei suuda konflikte rahumeelselt lahendada, tõstad kaaslaste peale häält.



Mõnikord ei tööta tunnis kaasa.
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Mõnikord on sul raske konflikte rahumeelselt lahendada ja lähed endast välja.



Mõnikord unustad vajalikke õppevahendeid koju.



Mõnikord väsid õppides ja ei suuda kaasa töötada.



Oskad enamasti konflikte rahumeelselt ja sõnadega lahendada.



Oskad hästi iseseisvalt töötada.



Oskad konflikte lahendada, kuid kasutad mõnikord ebasobivaid sõnu.



Oskad konflikte lahendada.



Oskad konflikte rahumeelselt ja sõnadega lahendada.



Oskad suurepäraselt iseseisvalt töötada.



Sa ei jõua oma töid mõnikord õigeks ajaks valmis.



Sa ei jõua sageli oma töid õigeks ajaks valmis.



Sa jõuad enamasti oma tööd õigeks ajaks lõpuni teha.



Sa kuulad tähelepanelikult õpetajat ja klassikaaslasi ning arvestad nendega.



Sa oskad kaaslasi kuulata, aga vahel on sul raske nendega arvestada.



Sa tunned käitumisreegleid, aga eksid tihti nende vastu.



Sa tunned käitumisreegleid, aga mõnikord eksid nende vastu.



Sa täidad alati käitumisreegleid, oled viisakas.



Saad iseseisvalt aru tööjuhistest.



Sageli ei tööta tunnis kaasa.



Sageli väsid õppides ja ei suuda kaasa töötada.



Sinu töölaud on alati korras.



Sinu töölaud on tihti segamini.



Su töölaud on mõnikord korrast ära.



Sul on raske konflikte rahumeelselt lahendada.



Sul on raskusi oma kaaslaste kuulamisega.



Sul on töölaud mõnikord korrast ära.



Tundides töötad enamasti aktiivselt kaasa.



Tõukad tihti kaasõpilasi.



Täidad ülesandeid teisi segamata.



Tööjuhiste mõistmisel vajad enamasti õpetaja abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad sageli õpetaja abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad vahel abi.



Tööjuhiste mõistmisel vajad vahel õpetaja abi.



Töötad tundides aktiivselt kaasa.
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Unustad tihti tunniks vajalikke asju koju.



Vahel hilined tundi.



Vajalikud õppevahendid on alati kaasas.



Vajalikud õppevahendid on enamasti kaasas.

Loodusõpetus


Oskad enamasti nimetada ilma tunnuseid.



Oskad enamasti nimetada inimese kehaosasid ja näidata nende asukohta.



Oskad enamasti nimetada toiduaineid.



Oskad enamasti nimetada õpitud ilmastikunähtusi.



Oskad eristada leht-ja okaspuud.



Oskad kirjeldada ilma.



Oskad koostada päevaplaani.



Oskad lugeda termomeetri näitu.



Oskad määrata õpitud sademete liike.



Oskad nimetada Eestis elavaid roomajaid.



Oskad nimetada erinevaid köögivilju.



Oskad nimetada erinevaid maismaa- ja veetaimi.



Oskad nimetada erinevaid põõsaid.



Oskad nimetada ilma tunnuseid.



Oskad nimetada inimese kehaosasid ja näidata nende asukohta.



Oskad nimetada loomade poegade nimetusi.



Oskad nimetada metsloomi.



Oskad nimetada rändlinde ja paigalinde.



Oskad nimetada taimeosi.



Oskad nimetada toiduaineid.



Oskad nimetada viljapuid.



Oskad nimetada õpitud ilmastikunähtusi.



Oskad nimetada õpitud kalu.



Oskad näidata pildil kala kehaosi.



Oskad näidata pildil linnu kehaosi.



Oskad näidata pildil looma kehaosi.



Oskad võrrelda elu linnas ja maal.



Oskad võrrelda enda pikkust klassikaaslastega.



Tead koduloomade tähtsust.
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Tead, keda nimetatakse imetajateks.



Tead, kuidas ja millega pikkust mõõdetakse.



Tead, kuidas käituda loodust säästvalt.



Tead, milleks kasutatakse teravilju.



Tead, mis on organism.



Tead, mis on tervislik eluviis.



Tunned tervisliku toitumise põhimõtteid.

Matemaatika


100 piires üleminekuta liitmisel ja lahutamisel vajad abi.



5 piires korrutamine vajab veel harjutamist.



Eksid mõistete sajaline, kümneline ja üheline kasutamisel.



Eksid mõnikord 100 piires üleminekuga liitmisel ja lahutamisel.



Eksid mõnikord arvude 1-100 võrdlemisel.



Eksid mõnikord kahekohaliste arvude esitamisel täiskümnete ja ühekohaliste arvude summana.



Eksid mõnikord liitmisel ja lahutamisel 20 piires.



Eksid mõnikord mahuühiku nimetamisel.



Eksid mõnikord massiühikute nimetamisel.



Eksid mõnikord mõistete liidetav ja summa kasutamisel.



Eksid mõnikord mõistete vähendatav, vähendaja, vahe kasutamisel.



Eksid mõnikord tasandiliste kujundite nimetamisel.



Eksid mõnikord tekstülesande koostamisel ja lahendamisel.



Eksid mõnikord tähe arvväärtuse leidmisel.



Eksid õpitud mõõtühikute nimetamisel.



Eksid õpitud ruumiliste ja tasandiliste kujundite nimetamisel.



Leiad ja nimetad abiga õpitud pöördkehi ja tahukaid ümbritsevast maailmast.



Liitmine ja lahutamine 20 piires vajab harjutamist.



Mõisted vähendatav, vähendaja, vahe kasutamine vajavad veel harjutamist.



Mõistete liidetav ja summa kasutamine vajab veel harjutamist.



Oskad 100 piires üleminekuga liita ja lahutada.



Oskad 5 piires korrutada.



Oskad enamasti 5 piires korrutada.



Oskad esitada kahekohalisi arve täiskümnete ja ühekohaliste arvude summana.



Oskad joonestada ringjoont sirkli abil.



Oskad koostada ja lahendada tekstülesannet ning sõnastada vastust.
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Oskad koostada tähte sisaldavat avaldist ja selle arvväärtust leida.



Oskad leida ja nimetada õpitud pöördkehi ja tahukaid ümbritsevat maailmast.



Oskad leida tähe arvväärtust.



Oskad liita ja lahutada 20 piires.



Oskad liita ja lahutada üleminekuta 100 piires.



Oskad loendada, võrrelda ja kirjutada arve 1-100 ning tead nende järjestust.



Oskad õpitud pikkusühikuid teisendada.(1m=100 cm, 1m=10 dm, 1 dm=10 cm, 1 cm=10 mm).



Tead mahuühikut liiter ja selle lühendit.



Tead massiühikuid kilogramm ja gramm ning nende lühendeid.



Tead mõisteid liidetav ja summa ja oskad neid kasutada.



Tead mõisteid sajaline, kümneline ja üheline.



Tead mõisteid terve, kolmveerand, pool, veerand.



Tead mõisteid vähendatav, vähendaja, vahe ja oskad neid kasutada.



Tead mõisteid ühe-, kahe- ja kolmekohaline arv.



Tead pöördkehi sh silinder ja koonus.



Tead tasandilisi kujundeid, nende tunnuseid.



Tead õpitud kehade elemente ja oskab näidata tahke, servi ja tippe.



Tead õpitud mõõtühikuid ja nende lühendeid.



Tead õpitud pikkusühikuid ja nende lühendeid.



Tead õpitud ruumilisi ja tasandilisi kujundeid, oskad neid nimetada.



Tead, et lahutamine on liitmise pöördtehe ja oskad seda rakendada.



Tunned õpitud kujundid ära ümbritsevast maailmast.



Tunned ära täisnurga.



Vajad abi 100 piires üleminekuga liitmisel ja lahutamisel.



Vajad abi arvude 1-100 võrdlemisel.



Vajad abi pikkuste teisendamisel.



Vajad abi tekstülesande koostamisel ja lahendamisel.



Vajad abi tähe arvväärtuse leidmisel.



Vajad abi tähte sisaldava avaldise koostamisel ja selle arvväärtuse leidmisel.



Vajad abi õpitud mõõtühikute nimetamisel.



Üleminekuta liitmisel ja lahutamisel 100 piires esinevad mõned eksimused.

Muusika


Ei taha sageli tunnis tööd kaasa teha.



Esined koos teistega ja ka üksinda julgelt.
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Kipud vahel tundi segama.



Laulad püüdlikult ja eristad õigeid kõrgusi ning muusika pulssi.



Laulad püüdlikult ja tunnetad laulu pulssi, aga õigete kõrguste laulmine tekitab raskusi.



Laulad püüdlikult, aga õigete kõrguste eristamine ja laulu pulsi tunnetamine tekitab raskusi.



Laulad püüdlikult, tunnetad muusika pulssi.



Laulmine tekitab raskusi, on vaja veel harjutada.



Mõnikord väsid ja ei suuda kaasa töötada.



Mõnikord väsid ja ei suuda teisi kuulata.



Naudid üksinda esinemist.



Oled heatahtlik ja abivalmis.



Oled püüdlik, aga tekstist arusaamine on raskendatud.



Oled tähelepanelik ja tegemistes julge.



Oled väga püüdlik, aga kardad laulu esitada.



Rikastad tihti tundi oma pillimänguga.



Sul on väga hea rütmitaju.



Teed tunnis hea meelega tööd kaasa.



Tihti rikastad tundi vestlusega oma muusikaelamusest või kultuurisündmusest.



Tunnis kaasatöötamiseks on vaja vahel õpetajapoolset ergutust.



Töötad tunnis hästi kaasa ja tihti pakud välja omapoolseid mõtteid.



Vahel tegeled tunnis kõrvaliste asjadega.



Võtad meeleldi osa tunnivälisest muusikalisest tegevusest.
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