
Töölehtede kasutamise üldjuhend. 

Elu- ja toimetulekuõpetuse tund peab tuginema meelte koostööle, õpitavaid asju 

peab saama (kui vähegi võimalik) katsuda, näha, nendega manipuleerida. Seega 

iga käsitletav teema ja ka  tööleht vajab kindlasti eeltööd - õpilastele tutvustatakse 

õpitavat  materjali PowerPoint`i või enda loodud esitluse, teemakohaste piltide, 

jutukeste/dramatiseeringu, arvutiülesannete/ -mängude, YouTube video, 

õppekäikude jne abil. Otstarbekas on töölehti kasutada selleks, et meenutada 

nähtut ja kogetut ning teha kokkuvõtteid. 

Esitlustes olev ei pretendeeri ainuõigele teema käsitlusviisile. Iga õpetaja 

laiendab/kohandab seda või teeb uue esitluse, tuginedes oma konkreetsete laste 

teadmistele ja oskustele. Nii nagu töölehti käsitleme ühe kaupa, tuleb ka esitluses 

ja video valikus keskenduda korraga vaid sellele, mida käsitletav tööleht 

kajastab/“küsib“.  

Töölehtedega töötamist on otstarbekas alustada ühise tegevusega. Selleks tuleks 

tehniliste vahendite abil leht tahvlile/ekraanile kuvada ja seda ühiselt vaadelda. 

Töölehe alusel vestlemisel saab õpetaja esitada suunavaid küsimusi, osutades 

samal ajal kõnealusele objektile. Õpetaja saab tahvlil esitletud töölehel teha 

täiendusi, lähtudes konkreetsete õppijate vajadustest. Samuti saab töölehe 

ülesande esialgu koos lastega täita. Täidetud tööleht tahvlil võib jääda näidiseks 

ning õpilased saavad seda vajadusel kasutada abina oma töölehe täitmisel. 

Klassisiseseltki võib laste arengutase mõningatel juhtudel erineda. Seepärast võib 

vaja olla töölehe raskusastet varieerida. Raskusastet saab muuta erinevaid võtteid 

kasutades. Siinjuures tuleb arvestada laste kõne, taju ning mälu puudulikkusega 

ning esitada  korraldused sooritatavate töösammude kaupa. 

Raskusastme muutmise võimalused on: 

 Tööjuhiste raskusastme varieerimine. Õpetaja peab veenduma, et tööjuhis 

ja -korraldus on õpilase poolt mõistetud. 



 Töölehtedelt ja/või lisalehtedelt piltide lõikamine ja uuele lehele 

kleepimine, nö uute töölehtede valmistamine.  

 Teabe lisamine töölehele. 

 Õpetaja poolt antud valikust sobiva pildi/ sõna/ sõnaühendi leidmine. 

 Värvimisülesande keerukuse muutmine- kergem variant on värvimine 

õpetaja poolt etteantud/-öeldud värviga, raskem variant on aga värvimine 

näidise või suulise mitmeosalise korralduse järgi.  

 Lisaks ülesande mahule saab raskusastet muuta tõstes või vähendades laste 

iseseisvust ning õpetaja osalust lapsega töötamise protsessis. Lapse 

iseseisva töö osakaalu suurendamisel tuleb arvestada tema lähemat 

arenguvalda oskuse kujunemisel. Õpetajal on vajalik teada õppija praegust 

arengu- ja õpitaset (st seda, mida laps iseseisvalt teha suudab), kui ka seda, 

millega ta erineva abiga hakkama saab.   

Ühe teema täidetud töölehed on soovitav köita kiirköitjasse või köitmismasina 

abil spiraaliga. Nii tekib täidetud töölehtedest tervik, nö teemavihik, mida saab 

kasutada teema kokkuvõtval kordamisel. 

 

Ja lõpetuseks tuleb lisada, et kiitke lapsi. Iga laps väärib mingil tööetapil kiitust. 

Positiivne tagasiside ja õhkkond loob motiivi ja huvi õppimiseks. 

 

 

 

 

 


