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SISSEJUHATUS
MÕISTED

Aabits ehk aabitsaraamat on õpik, mille järgi 
õpitakse lugema. Seda kasutavad koolieelikud 
või kooliõpilased.

Aabitsaks nimetatakse ülekantud tähenduses ka 
mingi valdkonna algteadmisi või neid käsitlevat 
raamatut.

(Vikipeedia)
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Näiteid valdkondlikest aabitsatest
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Näiteid ilmunud aabitsatest
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AABITSA AJALOOST
� Esimesed eestikeelsed aabitsad ilmusid 16. sajandi lõpul

� 1685.a. ilmus B.G. Forseliuse aabits

� 1795.a. ilmus O.W.Masingu aabits "ABD ehk Luggemise-
Ramat Lastele, kes tahawad luggema öppida“

� 1867.a. ilmus aabits, millest võis 50 päevaga lugema 
õppida- C.R.Jakobsoni “Uus aabitsaraamat”

� Sada aastat tagasi oli korraga kasutuses umbes 30 
erinevat aabitsat.

� Eesti Vabariigi ajal hakkasid konkureerima J.Käisi 
“Esimesed vaod” ja hulga autorite tehtud “Laste sõber”

� 80 aasta tagustes aabitsajuttudes oli elu ilus 
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AABITSA LUGU
Minu aabits 1973.a. ja minu laste aabits 1997, 2006.a.

Minu aabitsas oli tekst trükitud mustade ja punaste tähtedega, punaseid
parajasti õpiti. Pildid olid paraja suurusega, neid oli parajal hulgal ja need olid
realistlikult joonistatud. Kõik oli lihtne, kergesti jälgitav ja miski ei ajanud 
segadusse. Alati olin ühe lehekülje võrra teistest ees ja joonistasin sealt
vihikusse pilte. 

Tänapäeval ei ole aga loomad enam päris loomad – olgu tal nimeks
ikka utt Uudu , peas mütsilodu, jalas traksipüksid. 

Aabits võiks olla üks ütlemata lihtne ja selge alusepanija, pigem õpik kui 
ilukirjandus, kus mõisted (lammas on lammas on lammas) on üheselt selged
(mitte lammas on utt on utt Uudu)

Aabitsast saab alguse lugemiseoskus ja lugemisrõõm.
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TÖÖ EESMÄRGID

� Uurida kasutuses olevate aabitsate 
ülesehitust, vastavust õppekavale ja 
lapsesõbralikkust

� Saada teada linna koolide I klasside 
õpetajate arvamused kasutatavatest 
aabitsatest

� Milline oleks olemasolevatest aabitsatest 
minu jaoks parim valik?
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LASTEAIAST KOOLI
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava:

� Tunneb tähti ja veerib kokku 1-2 silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis 
ära mõned sõnad

Kool ootab:
� eakohase teksti lugemise ja mõistmise oskust
� lapse üldteadmisi iseendast ja ümbritsevast
� lihtsamate sõnade kirjutamisoskust trükitähtedega
� oskust määrata häälikute järjekorda sõnas

Tegelikkus:
� Kolmandik lapsi loeb soravalt ja mõistab loetut hästi
� Teine kolmandik on veerijad, kellega loetu üle arutleda ei saa
� Kolmas kolmandik ei tunne kõiki tähti
� Koolis kasutatav õppekirjandus eeldab lugejat last



SÜG, 18. jaanuar 2012

AABITS TÄNA

Vahur Keller, Airi 
Kuusk, Sirje Rattus, 
Catherine Zarip, 
Regina Lukk 
Toompere, Avita 
2011

Leelo Tungal, Ene 
Hiiepuu, Edgar 
Valter, Avita 2001, 
2007

Jaanus Vaiksoo, 
Sirje Toomla, 
Kadri Ilves, 
Koolibri 2005, 
2011

Kerttu Soans, 
Kirsti Rahn, Raivo 
Tihanov, Kirjastus 
Maurus 2011
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AABITS 1
Aabits on valminud koostöös Eesti Nukuteatriga. Peategelane on Teatripisik,
kelle seikluste kaudu tutvustatakse lastele teatrielu. Täheosas on rõhk 
trükitähtede kordamisel, kirjatähtede otsimisel ning lugemisoskuse 
arendamisel. Igas tunnis on üks arutlusteema. Teises osas tutvustab Teatripisik
nukuteatri huvitavaid paiku ja inimesi. 
Arvamusi aabitsast:
� Mitte aabits, vaid lugemik
� Ei saa õppida lugema, vaid peab oskama lugeda
� Tekst on raske, kasutatud on palju liitsõnu
� Liitsõnade vahele jäetud täpid ajavad segadusse
� Pildid tumedad, tekst tumedal taustal ei kutsu lugema
� Puudub metoodiline materjal, lisalugemine kummaliste tegelaste kohta
� Rasked ja keerulised sõnad, palju vaja sõnu seletada
� Järgmised I klasside õpetajad ei soovi selle järgi õpetada
� Sobib õpetajale, kes tegeleb tunnis palju näitlemise õpetamisega
� On siiski huvitav, teistsugune ja ajakohane
� Sobib pigem eliitkoolidele, kus on valitud lapsed
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AABITS 2
Fantaasiarikas ilukirjanduslik aabits.  Kasutatud on lühikesi, enamasti 
kahesilbilisi sõnu. Tähed lihtsamas tekstis on suurendatud trükis ja 
sõnavahed on selgesti nähtavad. Aabitsas leidub materjali ka kõigi 
osaoskuste arendamiseks: kuulamiseks, kõnelemiseks, lugemiseks ja 
kirjutamiseks.

Arvamusi aabitsast:
� Metoodika raudselt läbi töötatud
� Lõbus ja õpetlik Anna ja Aadama lugu
� Lugemismaterjal kolmes raskusastmes
� Metoodilised soovitused metoodilisest juhendist
� Kirjastus korraldab kursuseid aabitsaga töötamiseks
� Kirjastuse kodulehel on saadaval näidistöökava
� Aabitsa tegelastel puudub seos meie reaalse maailmaga- puudub väärtus 

alles lugema õppivate laste jaoks
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AABITS 3
Vaimukate juttude, läbimõeldud metoodika ning imeilusate lihtsate 
illustratsioonidega pere lugu. Euroopa Õppekirjanduse Publitseerijate Grupi 
parima õpiku autasu – selles õpikus nähti palju häid eeskujusid õpilaste 
väärtushinnangute kujundamiseks.

Arvamusi aabitsast:
� Väärtushinnangute kujundamine algab väikestest ja tuttavatest asjadest
� Liitsõnade lugemist hõlbustavad joonekesed, mis eristavad liitsõna osiseid
� On mõistatusi, vanasõnu ja kõnekäände
� Juttudes nüüdisaegset elu - taluelu, mahepõllumajandus
� Kirjasuurusega määratakse kolm lugemistaset 
� Illustratsioonid võimaldavad arendada jutustamisoskust
� Sellel õppeaastal ilmus ka elektrooniline aabits
� Tekstid muutuvad kiiresti mahukateks
� Puuduvad eelharjutused halva lugemisoskusega lapse jaoks
� Aabitsaga kaasas mitu raamatut lisalugemiseks ja plaat kuulamistekstidega
� Vähe luuletusi
� Aabitsapidu raske üles ehitada
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AABITS 4
Aabits algab ettevalmistava osaga, mida toetavad lõpuosas olevad lisa-
harjutused. Iga tähe ja hääliku õppimiseks on omaette lugu. Vasakul lehe-
küljel tekst algajale, paremal edasijõudnule. Väga heale lugejale on ette-
lugemiseks lisajutud. Aabitsa eripäraks on valikute rohkus nii lugemise osas 
kui ka värvimise osas (aabitsas on kasutatud lõpetamata illustratsioone).   

Arvamusi aabitsast:
� Illustratsioonides on palju ootamatuid tegelasi
� Sõnatabeleid võimalik kasutada suulise ettevalmistuse perioodil
� Iga tähe juures on pakutud sõnu ja lauseid ladumiseks
� Tähti ja häälikuid õppides saab kohe selgeks ka täis-ja 
kaashäälikud (nende eristamine värvi järgi)
� Lisalugusid iga tähe juurde kaks- üks tavaliselt rohkem 
poistelugu ja teine tüdrukute oma
� Lisalood võimaldavad arutleda kasvatuslikel teemadel
� Aabitsa lõpuni on lood joonistähtedega
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LIX (learning index)

� Loetakse kokku sõnad (2-tähelisi sarnaseid 
sõnu loetakse üks kord)
� Loetakse kokku laused
� Loetakse kokku üle 6-tähelised sõnad
� Sõnade arv jagatakse lausete arvuga
� Üle 6-täheliste sõnade arv jagatakse 

sõnade arvuga ja võetakse koheselt %
� Saadud arvud liidetakse



SÜG, 18. jaanuar 2012

LUGEMISTEKSTI

RASKUS

1. kl. 15 – 20

2. kl. 20 – 25

3. kl. 25 – 35
………………………………………………

10. kl. 80 - 85

LIX 33

Sobib 3. klassile
LIX 20,5

Sobib 1. klassile

LIX 32

Sobib 3. klassile

LIX 18,9

Sobib 1. klassile
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PARIM AABITS -

� Läbimõeldud, loogilise ülesehitusega süsteem
� Head ideed ja õpivõtted
� Õpetaja tööaja kokkuhoid
� Toetab ainekava koostamist ja tunni 

ettevalmistamist
� Toetab aktiivõppemeetodeid
� Rõhk igapäevastel toimetamistel ja pere 

väärtustel 
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UUS AABITS 2012

� aastaajalisuse ja koduloolisuse printsiip

� igal nädalal on oma teema, käsitleb 3 tähte

� silmas on peetud õppekava läbivaid teemasid 

� kolme raskusastet (algaja, veerija, edasijõudnud lugeja)

� arvestatud lugemisteksti raskusastet – lugemisindeksit

� illustratsioonidel on kõnearenduslik eesmärk 

� õpetajal on võimalus eesti keele õppevaldkondi – suulist 
keelekasutust, lugemist ja kirjutamist – käsitleda 
lõimitult

� iga tähe juures asuvad regilaulu read, mis tähtede 
õppimise lõpuks annavad kokku tähestiku-regilaulu. 
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VANAST UUS

AADAMA JA ANNA ISA NIMI ON SASS.
SASS EI SALLI SUSSE. SASS SALLIB JAANIUSSE
JA SEENEUSSE. SASS SAADETI SEENELE.

SASSI SEENED.
SASS – ANNA ISA NIMI.
SIIMU SUSSID.                                
UI, UI, SEENES USS!
SENNI SEEN METSAS.
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Tänan 

tähelepanu

eest!


