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Armas lapsevanem!

Kindlasti soovite, et Teie laps omandaks eesti
keele võimalikult hästi, ning olete valmis teda see-
juures abistama. Sellega seoses tekib Teil kindlasti
küsimusi, millele sooviksite saada vastust:

• millal on otstarbekas alustada võõrkeele
õpet ja kuidas mõjub varane keeleõpe
lapse emakeele arengule ning üldisele
vaimsele arengule?

• millist metoodikat kasutatakse varases
keeleõppes?

• mida teha selleks, et aidata lapsel uut
keelt omandada?

• kuidas teha koostööd lasteaiaõpe-
tajatega?

Ja loomulikult kõige olulisem küsimus:

• mida saan teha ISE, et aidata lapsel
omandada eesti keelt?

Järgnevas leiate nii mõnedki vastused.

Just koolieelses eas suudab laps teise keele
omandada justkui õppimata – mängides, laul-
des ja suheldes. See on võimalik aga ainult siis,
kui teete lasteaiaga koostööd ning võimaldate
oma lapsel eesti keelega tegelda ka väljaspool
lasteaeda. Lapse keeleõpet oskuslikult toeta-
des aitate tal sellest rohkem rõõmu tunda ja
kasu saada.
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Äîðîãèå ðîäèòåëè!

Âû íàâåðíÿêà ìå÷òàåòå î òîì, ÷òîáû Âàø ðå-
á¸íîê ìàêñèìàëüíî êà÷åñòâåííî îâëàäåë ýñòîíñ-
êèì ÿçûêîì, è ñàìè ãîòîâû ýòîìó âñÿ÷åñêè ñî-
äåéñòâîâàòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó Âàñ, êîíå÷íî æå,
âîçíèêàþò âîïðîñû, íà êîòîðûå Âû õîòåëè áû
ïîëó÷èòü îòâåò:

• Êîãäà áûëî áû öåëåñîîáðàçíî ïðèñòóïèòü
ê èçó÷åíèþ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, è êàêîå
âëèÿíèå îêàçûâàåò ðàííåå ÿçûêîâîå
îáó÷åíèå íà ðàçâèòèå ðîäíîãî ÿçûêà è
íà îáùåå äóõîâíîå ðàçâèòèå?

• Êàêàÿ ìåòîäèêà èñïîëüçóåòñÿ â ðàííåì
ÿçûêîâîì îáó÷åíèè?

• Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó ïðè èçó÷åíèè íîâîãî
ÿçûêà?

• Êàê ñîòðóäíè÷àòü ñ ïåäàãîãàìè äåòñêîãî
ñàäà?

È, êîíå÷íî æå, ñàìûé ãëàâíûé âîïðîñ:

• ×òî Âû ÑÀÌÈ ìîæåòå ñäåëàòü, ÷òîáû
ïîìî÷ü ðåá¸íêó îâëàäåòü ýñòîíñêèì
ÿçûêîì?

Îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ìîæíî áóäåò íàéòè
÷óòü íèæå.

Èìåííî â äîøêîëüíîì âîçðàñòå â îáùåíèè,
ïåñíÿõ è èãðàõ ðåá¸íîê ìîæåò îâëàäåòü âòîðûì
ÿçûêîì, òàê ñêàçàòü, íå ó÷àñü. È òîëüêî ñîòðóä-
íè÷àÿ ñ äåòñêèì ñàäîì, ïðåäîñòàâëÿÿ ñâîåìó
ðåá¸íêó âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ýñòîíñêèì
ÿçûêîì è âíå ñòåí äåòñêîãî ñàäà, ýòî ñòàíåò
âîçìîæíûì. Óìåëî ïîääåðæèâàÿ ÿçûêîâîå
îáó÷åíèå ðåá¸íêà, Âû ïîìîæåòå åìó ïîëó÷èòü
îò ýòîãî áîëüøå ïîëüçû è ðàäîñòè.
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Kuidas keelt õpitakse?

Kindlasti olete ise kokku puutunud vajadusega
õppida mõnd võõrkeelt ja Teil on võõrkeele
õppimise kogemus. Suurem osa lastevane-
matest on käinud koolis ilmselt sel ajal, mil teist
keelt õppida tähendas eelkõige õppida pähe
sõnu, väljendeid ja tekste, omandada gramma-
tikareegleid ja teha nende põhjal harjutusi. Nii
võis juhtuda, et Te küll õppisite keelt, aga kooli-
tunnist väljaspool ei osanud Te õpitut kasutada.
Reegleid on palju ja neid õppida tüütu, kooli-
harjutustest ei piisanud suhtlemiseks. Vigade
tegemine hirmutas, kuna tähendas halba hinnet.
Võib-olla Teile sobis selline metoodika ning olite
keeleõppes edukas, aga enamasti ei omandata
sel viisil praktilist keeleoskust.

Samas saab keelt õppida ka teisiti. Emakeeles
õpib laps rääkima ikka ise – kuulates ja kuuldut
talletades, kuni jõutakse sõnalise väljenduseni. Ka
täiskasvanutel tuleb elus ette olukordi, mil mõnd
võõrkeelt õpitakse just suhtluse käigus – kuulates,
lugedes ja püüdes oma mõtteid võõramaalasele
selgeks teha, seejuures grammatikale mõtlemata.
Võib-olla olete ka ise õppinud mõnd võõrkeelt
rääkima just sel kombel.

Selliselt õppides on loomulik, et alguses tehak-
se vigu (nii häälduses, sõnavaras kui ka gram-
matikas). Neid vigu ei kardeta – hindeid ju ei pan-
da! – ning oluline on see, et vestluspartner Teist
vähemalt põhijoontes aru saaks. Sel moel õppi-
mise käigus arenevat keelt nimetatakse vahe-
keeleks. Vahekeel on alguses loomulikult vigane.
See ei tähenda aga, et need vead harjutamise
käigus ei väheneks ja keel viimaks selgeks ei
saaks, võib-olla selgemakski kui lauseid veatult
pähe õppides.
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Êàê èçó÷àåòñÿ ÿçûê?

Íàâåðíÿêà Âû è ñàìè ñòàëêèâàëèñü ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ èçó÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî èíîñòðàííîãî
ÿçûêà, è ó Âàñ óæå èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé
îïûò. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé âåðîÿòíåå âñåãî
õîäèëà â øêîëó âî âðåìåíà, êîãäà èçó÷åíèå âòî-
ðîãî ÿçûêà ïðèðàâíèâàëîñü ïðåæäå âñåãî ê
çàçóáðèâàíèþ ñëîâ, âûðàæåíèé è òåêñòîâ, ê çà-
y÷èâàíèþ ãðàììàòè÷åñêèõ ïðàâèë è âûïîëíå-
íèþ óïðàæíåíèé íà èõ áàçå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
õîòü Âû è ó÷èëè ÿçûê, íî ïîëüçîâàòüñÿ ïîëó÷åí-
íûìè çíàíèÿìè âíå óðîêà íå óìåëè. Ïðàâèë
áûëî ìíîãî, à èçó÷åíèå èõ  – ñêó÷íûì. Øêîëüíûõ
óïðàæíåíèé áûëî íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû îáùàòüñÿ,
äîïóñêàåìûå îøèáêè íàâîäèëè ñòðàõ, òàê êàê
ýòî îçíà÷àëî ïëîõóþ îöåíêó. Áûòü ìîæåò Âàì
ïîäîáíàÿ ìåòîäèêà è ïîäõîäèëà, ïðèâîäÿ ê óñïå-
õó, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðàêòè÷åñêèìè
ÿçûêîâûìè íàâûêàìè ïîäîáíûì îáðàçîì íå
îâëàäåòü.

Â òî æå âðåìÿ ó÷èòü ÿçûê ìîæíî è ïî-äðóãîìó.
Ãîâîðèòü íà ðîäíîì ÿçûêå ðåá¸íîê ó÷èòñÿ âñ¸-
òàêè ñàì, ñíà÷àëà ñëóøàÿ è çàïîìèíàÿ, ïîçäíåå
ïåðåõîäÿ íà âåðáàëüíûé ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ.
Áûâàåò, ÷òî è âçðîñëûå âûó÷èâàþò êàêîé-íèáóäü
èíîñòðàííûé ÿçûê èìåííî â õîäå îáùåíèÿ –
ñëóøàÿ, ÷èòàÿ è ïûòàÿñü îáúÿñíèòüñÿ ñ èíîñòðàí-
öàìè, äàæå íå äóìàÿ ïðè ýòîì î ãðàììàòèêå.
Ìîæåò áûòü Âû è ñàìè ó÷èëèñü ãîâîðèòü íà
êàêîì-ëèáî èíîñòðàííîì ÿçûêå èìåííî òàê.

Ïðè ïîäîáíîì èçó÷åíèè ÿçûêà åñòåñòâåííî,
÷òî â ñàìîì íà÷àëå äîïóñêàþòñÿ îøèáêè êàê
ëåêñè÷åñêèå, òàê è îøèáêè â ïðîèçíîøåíèè è
ãðàììàòèêå. Èõ íå áîÿòñÿ, òàê êàê îöåíîê âåäü
íå ñòàâÿò! Âàæíî ëèøü òî, ÷òîáû ñîáåñåäíèê ïî-
íÿë Âàñ ïî êëþ÷åâûì ìîìåíòàì. ßçûê, ôîð-
ìèðóþùèéñÿ ïðè èçó÷åíèè ïîäîáíûì îáðàçîì,
íàçûâàþò ïðîìåæóòî÷íûì. Ïîíà÷àëó ïðîìå-
æóòî÷íûé ÿçûê, êîíå÷íî æå, ñîäåðæèò ìàññó
îøèáîê, íî ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî â õîäå âûïîë-
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Kui vanalt alustada?

Kindlasti tunnete mõnda inimest, kes on pärit
kakskeelsest perest. Võib-olla kuulute ka ise sel-
liste inimeste hulka. Kakskeelsete perede lapsed
omandavad juba väga väiksena rööbiti kaks keelt
ja enamasti käib see justkui muuseas. Need
lapsed omandavad mõlema keele sõnavara,
grammatika ja häälduse ning on mõlemas keeles
sageli ka edukamad kui need, kes alustavad
keeleõpinguid hiljem.

See näitab, et juba väga väike laps suudab just-
kui iseenesest teist keelt omandada. Veelgi enam
–  varane algus loob keele omandamiseks eeli-
sed võrreldes nendega, kes hakkavad uut keelt
õppima hiljem.

Seetõttu algab lasteaedades eesti keele kui teise
keele õpe juba neljandal eluaastal. Pole vaja karta,
et selles eas lapsele on keeleõpe keeruline – keelt
õpitakse huvitavate tegevuste ja mängu käigus
ning laps ei märkagi, kui palju uut ta niimoodi
omandab.

Mitmes riigis (näiteks Kanadas ja Soomes) teh-
tud uuringud näitavad, et varane kakskeelsus
mõjub hästi laste keelelisele arengule ning toe-
tab ka laste üldist vaimset arengut. Oluline on
siinjuures, et laste emakeel ei jääks kõrvale. Vene
õppekeelega lasteaias, kus mingi osa päevast
möödub eesti keelt õppides, pole see prob-
leemiks – lapse keelelised võimed arenevad
emakeele ja eesti keele õppe tulemusena nii, et
ta omandab hiljem hõlpsamini ka teisi võõrkeeli.

Kui Teie laps käib kas eestikeelses või keele-
kümbluslasteaias, on just Teie ülesanne arenda-
da lapse emakeeleoskust talle raamatuid ette
lugedes, sõnamänge mängides, temaga koos
emakeelseid lastesaateid vaadates jne. Selles,
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íåíèÿ óïðàæíåíèé èõ êîëè÷åñòâî íå íà÷í¸ò
óìåíüøàòüñÿ, è ÿçûê â êîíöå êîíöîâ íå óñâîèòñÿ.
Áûòü ìîæåò óñâîèòñÿ äàæå ëó÷øå, ÷åì ïðè áåç-
îøèáî÷íîì çàó÷èâàíèè ïðåäëîæåíèé.

Ñ êàêîãî âîçðàñòà íà÷èíàòü?

Íàâåðíÿêà Âû çíàåòå êàêîãî-íèáóäü ÷åëîâåêà,
êòî áûë áû ðîäîì èç äâóÿçû÷íîé ñåìüè. Ìîæåò
áûòü Âû îäèí èç íèõ. Äåòè èç äâóÿçû÷íûõ ñåìåé
óæå ñ ìàëûõ ëåò ïàðàëëåëüíî âûó÷èâàþò äâà
ÿçûêà, è â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòî ïðîèñõîäèò
êàê áû ìåæäó ïðî÷èì. Òàêèå äåòè óñâàèâàþò
ñëîâàðíûé çàïàñ, ãðàììàòèêó è ïðîèçíîøåíèå
îáîèõ ÿçûêîâ, è çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ óñïåøíåå
òåõ, êòî ïðèñòóïèë ê èçó÷åíèþ ÿçûêîâ ïîçæå.

Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî äàæå î÷åíü ìàëåíüêèé
ðåá¸íîê â ñîñòîÿíèé îâëàäåòü äðóãèì ÿçûêîì
ñëîâíî ÷åì-òî ñàìèì ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ.
Áîëåå òîãî, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëåå ïîçäíèì
ñòàðòîì, ðàííåå íà÷àëî ñîçäà¸ò ïðåèìóùåñòâà
â èçó÷åíèè ÿçûêà.

Èìåííî ïîýòîìó â äåòñêèõ ñàäàõ èçó÷åíèå ýñòîíñ-
êîãî ÿçûêà êàê âòîðîãî íà÷èíàåòñÿ óæå íà ÷åòâ¸ð-
òîì ãîäó æèçíè. Íå ñòîèò áîÿòüñÿ òîãî, ÷òî â
ýòîì âîçðàñòå ÿçûêîâîå îáó÷åíèå áóäåò äëÿ
ðåá¸íêà ñëîæíûì – ÿçûêîì îâëàäåâàþò â õîäå
èãð èëè èíòåðåñíûõ çàíÿòèé, êîãäà ðåá¸íîê
äàæå è íå çàìå÷àåò, íàñêîëüêî ìíîãî íîâîãî
îí óñâàèâàåò.

Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåä¸ííûå â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
(íàïðèìåð, â Êàíàäå è Ôèíëÿíäèè), ïîêàçûâàþò,
÷òî ðàííåå äâóÿçû÷èå áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà
ÿçûêîâîå ðàçâèòèå ðåá¸íêà, ñïîñîáñòâóÿ åãî
îáùåìó äóõîâíîìó ðàçâèòèþ. Ïðè ýòîì âàæíî
îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû â ñòîðîíå íå
îêàçàëñÿ ðîäíîé ÿçûê. Â ðóññêîÿçû÷íûõ äåòñêèõ
ñàäàõ, ãäå îïðåäåë¸ííàÿ ÷àñòü äíÿ ïîñâÿùåíà
èçó÷åíèþ ýñòîíñêîãî ÿçûêà, òàêîé ïðîáëåìû íå
âîçíèêàåò, ïîòîìó ÷òî â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ
ðîäíîãî ÿçûêà è ýñòîíñêîãî, ÿçûêîâûå íàâûêè
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kuidas aidata kaasa eestikeelses lasteaias käiva
lapse emakeeleoskuse arengule, annab kõige
paremat nõu lapse rühmaõpetaja.

Kuigi lasteaias hakatakse eesti keelega tutvuma
kolmeaastaselt, võite sellega kodus alustada ka
varem. Kui lapsel on kogemusi mitme keelega,
on tal keelte õppimiseks paremad eeldused.
Seetõttu võite juba oma beebil lasta mõnikord
kuulata eestikeelseid lastelaule ja raadiosaateid
või leida talle eesti keelt kõneleva hoidja.



11

Ïîäãîòîâêà ê îáó÷åíèþ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
âòîðîìó â äîøêîëüíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

ðåá¸íêà ðàçâèâàþòñÿ òàê, ÷òî â äàëüíåéøåì áó-
äåò ãîðàçäî ïðîùå èçó÷àòü è äðóãèå èíîñòðàííûå
ÿçûêè.

Åñëè Âàø ðåá¸íîê õîäèò â ýñòîíîÿçû÷íûé äåòñ-
êèé ñàä, ëèáî â äåòñêèé ñàä ñ ðàííèì ÿçûêîâûì
ïîãðóæåíèåì, òî èìåííî Âàøà çàäà÷à – ðàçâè-
âàòü ðîäíîé ÿçûê ðåá¸íêà, ÷èòàÿ åìó êíèæêè,
èãðàÿ ñ íèì â ñëîâà, ïðîñìàòðèâàÿ âìåñòå ñ
íèì äåòñêèå ïåðåäà÷è íà ðîäíîì ÿçûêå è ò.ä.
Ñàìûé ëó÷øèé ñîâåò îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê ïî-
ìî÷ü ðåá¸íêó â ðàçâèòèè ðîäíîãî ÿçûêà, ñìîæåò
äàòü ó÷èòåëü, ðàáîòàþùèé â åãî ãðóïïå.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â äåòñêîì ñàäó çíàêîìñòâî
ñ ýñòîíñêèì ÿçûêîì íà÷èíàåòñÿ ñ òð¸õ ëåò,
äîìà ìîæíî íà÷àòü è ðàíüøå. Åñëè ó ðåá¸íêà
óæå èìååòñÿ îïûò ìíîãîÿçû÷èÿ, ó íåãî áóäåò
áîëüøå ïðåèìóùåñòâ â èçó÷åíèè ÿçûêîâ. Ïî-
ýòîìó ìîæåòå åù¸ ñîâñåì ìàëåíüêîìó ìàëûøó
äàâàòü èíîãäà ïîñëóøàòü ýñòîíñêèå äåòñêèå ïåñ-
íè è ðàäèîïåðåäà÷è, èëè íàéòè åìó íÿíþ, ãîâî-
ðÿùóþ íà ýñòîíñêîì ÿçûêå.
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Eesti keele kui teise keele õppe aluste
loomine koolieelsetes lasteasutustes

Koostöö ja teabevahetus
lasteaiaõpetajatega

Koostöö eesti keele õpetajaga

Kõigepealt soovitame Teil hoida end kursis
sellega, kuidas õpetatakse eesti keelt lasteaias,
kus Teie laps käib. Pöörduge julgesti lasteaia-
õpetajate – eesti keele kui teise keele õpetaja ja
rühmaõpetaja poole.

Eesti keele õpetaja on meeleldi valmis tutvustama
Teile eesti keele õpetamise eesmärke, õppe-
vahendeid, õppetöö sisu ja võtteid. Selleks on
mitmeid viise. Eesti keele õpetaja võib

• tutvustada eesti keele õppe programmi
lastevanemate üldkoosolekutel ja rühmade
lastevanemate koosolekutel;

• tutvustada eesti keele tunnis kasutatavaid
õppematerjale (näidismaterjalid, keele-
mängud, laste töölehed). Õpetaja võib eesti
keele tegevuses kasutatud õppematerjale
ka koju kaasa anda, juhendades, kuidas
neid kasutada;

• korraldada väljapanekuid õpitavatest
lauludest, luuletustest ja mängudest;

• korraldada väljapanekuid laste töödest;

• pakkuda võimalust osaleda õppekäikudel
ja külastada keeletegevusi;

• näidata laste keeletegevuste videosalves-
tisi või võimaldada videot koju laenutada;
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Ïîäãîòîâêà ê îáó÷åíèþ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
âòîðîìó â äîøêîëüíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Ñîòðóäíè÷åñòâî è îáìåí èíôîðìàöèåé
ñ ïåäàãîãàìè äåòñêîãî ñàäà

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ó÷èòåëåì ýñòîíñêîãî ÿçûêà

Ïðåæäå âñåãî ñîâåòóåì Âàì áûòü â êóðñå òîãî,
êàê ïðåïîäà¸òñÿ ýñòîíñêèé ÿçûê â äåòñêîì
ñàäó, â êîòîðûé õîäèò Âàø ðåá¸íîê. Ñìåëî îáðà-
ùàéòåñü ê âîñïèòàòåëþ âàøåé ãðóïïû è ó÷èòåëþ
ýñòîíñêîãî ÿçûêà.

Ó÷èòåëü ýñòîíñêîãî ÿçûêà ñ óäîâîëüñòâèåì îçíà-
êîìèò Âàñ ñ ñîäåðæàíèåì è öåëÿìè èçó÷åíèÿ
ñâîåãî ïðåäìåòà, à òàêæå ñ ìåòîäèêîé è ó÷åá-
íûìè ñðåäñòâàìè. Äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóåò íåñêîëü-
êî ñïîñîáîâ. Ó÷èòåëüíèöà ýñòîíñêîãî ÿçûêà
ìîæåò:

• îçíàêîìèòü ñ ó÷åáíîé ïðîãðàììîé ïî
ýñòîíñêîìó ÿçûêó íà îáùèõ è ãðóïïîâûõ
ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ;

• îçíàêîìèòü ñ ó÷åáíûìè ìàòåðèàëàìè (íà-
ãëÿäíûìè ìàòåðèàëàìè, ÿçûêîâûìè èãðà-
ìè, äåòñêèìè ðàáî÷èìè ëèñòàìè), èñïîëü-
çóåìûìè íà óðîêàõ ýñòîíñêîãî ÿçûêà.
Ó÷èòåëü ìîæåò òàêæå ðàçäàòü ðîäèòåëÿì
ó÷åáíûå ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå íà óðî-
êàõ ýñòîíñêîãî ÿçûêà, ñîïðîâîäèâ èõ ðóêî-
âîäñòâîì ïî ïðèìåíåíèþ;

• îðãàíèçîâàòü ïðåçåíòàöèþ èçó÷àåìûõ
ïåñåí, ñòèõîâ è èãð;

• îðãàíèçîâàòü âûñòàâêó äåòñêèõ ðàáîò;

• ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ïîó÷àñòâîâàòü
â ó÷åáíîì ïðîöåññå è ïîñåòèòü çàíÿòèÿ
ïî ÿçûêó;

• ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âèäåîçàïèñè äåòñ-
êèõ çàíÿòèé ïî ÿçûêó è ïðåäîñòàâèòü âîç-
ìîæíîñòü âçÿòü ýòè çàïèñè íàïðîêàò;
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Eesti keele kui teise keele õppe aluste
loomine koolieelsetes lasteasutustes

• korraldada eesti keele teemalisi / eesti-
keelseid üritusi, näiteks keelehommikuid,
eesti- või mitmekeelseid pidusid.

Nii mitmegi ürituse ettevalmistamises ning läbi-
viimises saate lapsevanemana aktiivselt osaleda
– näiteks võivad vanemad abistada laste keele-
tegevuse filmimisel, õppekäikude korraldamisel,
näituse ülespanemisel jne.

Lisaks võite eesti keele õpetajalt saada indivi-
duaalselt nõu just Teie last puudutavates küsi-
mustes. Eesti keele õpetaja võib anda ka kirja-
likult tagasisidet lapse keelelise arengu kohta
koos soovitustega, kuidas saate oma lapse
keeleõpet toetada, arvestades tema eripära.

Eesti keele õpetaja annab vähemalt kord aastas
hinnangu Teie lapse eesti keele õppe tulemus-
likkusele. Seda võib teha ka koostöös rühmaõpe-
tajaga ja selle võib siduda lapse üldise arengu
hindamisega.

Selleks, et teabevahetus oleks edukas, peab
see olema kahepoolne. Keeleõpetajale ja kogu
lasteaiale on väga oluline teada Teie ootusi. Püüd-
ke leida aega tagasiside andmiseks,  kui Teil palu-
takse täita ankeete, osaleda küsitlustes või vestlu-
sel, sest Teie arvamuse põhjal saab eesti keele
õpetaja oma tööd arendada ja täiustada. Kui Teil
on mõni hea idee, kuidas eesti keele kui teise
keele õpet lapse lasteaias edendada, siis andke
sellest kindlasti teada! Igasugune initsiatiiv on
väga teretulnud. Näiteks võib just vanematest
alguse saada mõne ühisürituse idee.
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Ïîäãîòîâêà ê îáó÷åíèþ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
âòîðîìó â äîøêîëüíûõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ

• îðãàíèçîâàòü ýñòîíîÿçû÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ (ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýñòîíñêîé òåìàòèêå):
íàïðèìåð, ÿçûêîâûå óòðåííèêè, ýñòîíî-
èëè ìíîãîÿçû÷íûå ïðàçäíèêè.

Íà ïðàâàõ ðîäèòåëÿ ìîæíî áóäåò ëè÷íî ïî-
ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìíîãèõ
ìåðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð, ìîæíî îêàçàòü ïîìîùü
ïðè ïðîâåäåíèè âèäåîñú¸ìîê äåòñêèõ ÿçûêîâûõ
çàíÿòèé, ïðè îðãàíèçàöèè ó÷åáíûõ öèêëîâ, âû-
ñòàâîê è ò.ä.

Ê òîìó æå ó÷èòåëü ýñòîíñêîãî ÿçûêà ñìîæåò
äàòü Âàì èíäèâèäóàëüíûé ñîâåò ïî âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ èìåííî Âàøåãî ðåá¸íêà. Òàêæå îò
ó÷èòåëÿ ýñòîíñêîãî ÿçûêà ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ â ïèñüìåííîì âèäå î ÿçûêîâîì
ðàçâèòèè ðåá¸íêà âìåñòå ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
îòíîñèòåëüíî âîçìîæíîñòåé ïîääåðæêè ÿçûêî-
âîãî îáó÷åíèÿ ñ ó÷¸òîì îñîáåííîñòåé ðåá¸íêà.

Ïî êðàéíåé ìåðå ðàç â ãîä ó÷èòåëü áóäåò äà-
âàòü îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè èçó÷åíèÿ ðåá¸í-
êîì ýñòîíñêîãî ÿçûêà. Òàêæå ýòî ìîæíî áóäåò
ñäåëàòü ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàòåëåì ãðóïïû, ñâÿ-
çàâ ðåçóëüòàòèâíîñòü èçó÷åíèÿ ÿçûêà ñ îöåíêîé
îáùåãî ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà.

Äëÿ óñïåøíîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé ýòîò
ïðîöåññ äîëæåí áûòü äâóñòîðîííèì. Êàê
äëÿ ó÷èòåëÿ ïî ÿçûêó, òàê è äëÿ âñåãî äåòñêîãî
ñàäà î÷åíü âàæíî áûòü â êóðñå Âàøèõ îæè-
äàíèé. Ïîïûòàéòåñü íàéòè âðåìÿ äëÿ îáðàòíîé
ñâÿçè, êîãäà Âàñ ïîïðîñÿò çàïîëíèòü àíêåòû,
ïîó÷àñòâîâàòü â îïðîñàõ èëè áåñåäàõ, ïîòîìó
êàê íà îñíîâàíèè Âàøåãî ìíåíèÿ ó÷èòåëü ýñòîíñ-
êîãî ÿçûêà ñìîæåò ðàçâèòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü
ñâîþ ðàáîòó. Åñëè ó Âàñ åñòü êàêàÿ-íèáóäü õîðî-
øàÿ èäåÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàê ñäåëàòü áîëåå
óñïåøíûì â äåòñêîì ñàäó èçó÷åíèå ýñòîíñêîãî
ÿçûêà êàê âòîðîãî, îáÿçàòåëüíî äàéòå îá ýòîì
çíàòü. Ëþáàÿ èíèöèàòèâà ïî ýòîé ÷àñòè î÷åíü
ïðèâåòñòâóåòñÿ. Íàïðèìåð, èäåÿ ïðîâåäåíèÿ
êàêîãî-íèáóäü ñîâìåñòíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìîæåò
ðîäèòüñÿ èìåííî ó ðîäèòåëåé.
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Eesti keele kui teise keele õppe aluste
loomine koolieelsetes lasteasutustes

Rühmaõpetaja roll

Kogu lasteaia peale võib olla vaid üks eesti kee-
le kui teise keele õpetaja, mistõttu on võimalik, et
temaga kohtute harvemini, kui sooviksite. Sellisel
juhul on abi rühmaõpetajatest.

Te suhtlete kõige enam oma lapse rühmaõpe-
tajatega – neid näete igal hommikul ja õhtul ning
paljudes küsimustes oskavad nemad Teile nõu
anda.

Rühmaõpetaja osaleb eesti keele tegevustes,
seega on tal hea ülevaade sellest, kuidas lapsed
keeleõppes hakkama saavad, millised on nende
edusammud ja kus nad vajavad juhendamist.
Samuti oskab just rühmaõpetaja võrrelda Teie
lapse osalemist eesti keele tegevustes ja muudes
tegevustes.

Varasest keeleõppest lasteaias

Selleks, et lasteaiaõpetajate jagatavat teavet
mõista, võiksite teada varase keeleõppe mõnin-
gaid olulisi põhimõtteid. Keele õppimine kooli-
eelses eas erineb oluliselt täiskasvanute keele-
õppest. Grammatilised seaduspärasused, mille
tundmaõppimisest saab abi ja tuge nii mõnigi täis-
kasvanu, ei aita koolieelses eas lapsi.

Eesti keelt kui teist keelt lasteaias õpetades läh-
tutakse põhimõtetest, mis iseloomustavad keele
omandamist lapseeas.
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Ïîäãîòîâêà ê îáó÷åíèþ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
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Ðîëü âîñïèòàòåëÿ ãðóïïû

Íà âåñü äåòñêèé ñàä ìîæåò áûòü ëèøü îäèí ó÷è-
òåëü ýñòîíñêîãî ÿçûêà êàê âòîðîãî, âñëåäñòâèå
ýòîãî Âàøè âñòðå÷è ñ íèì ìîãóò îêàçàòüñÿ áî-
ëåå ðåäêèìè, ÷åì îæèäàëîñü. Â òàêîì ñëó÷àå íà
ïîìîùü âñåãäà ïðèä¸ò âîñïèòàòåëü ãðóïïû.

Áîëüøå âñåãî Âû áóäåòå îáùàòüñÿ ñ âîñïèòàòåëÿ-
ìè. Èõ âû áóäåòå âèäåòü êàæäîå óòðî è êàæäûé
âå÷åð, è ïî ìíîãèì âîïðîñàì ïîëó÷èòü ñîâåò
ìîæíî áóäåò èìåííî îò íèõ.

Âîñïèòàòåëü ãðóïïû ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â çàíÿ-
òèÿõ íà ýñòîíñêîì ÿçûêå, âñëåäñòâèå ÷åãî ó íåãî
åñòü ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê äåòè ñïðàâ-
ëÿþòñÿ ñ èçó÷åíèåì ÿçûêà, êàê äàëåêî îíè ïðîäâè-
íóëèñü â ðàçâèòèè, è â ÷¸ì èì ïîêà ÷òî íóæíî
ïîìîãàòü. Òàêæå èìåííî âîñïèòàòåëü ãðóïïû
ñóìååò ñðàâíèòü àêòèâíîñòü Âàøåãî ðåá¸íêà â
ñôåðå îâëàäåíèÿ ýñòîíñêèì ÿçûêîì ñ åãî ó÷àñ-
òèåì â äðóãèõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.

Î ðàííåì ÿçûêîâîì îáó÷åíèè
â äåòñêîì ñàäó

×òîáû ëó÷øå ïîíèìàòü èíôîðìàöèþ, èñõîäÿùóþ
îò âîñïèòàòåëåé äåòñêîãî ñàäà, áûëî áû íåïëîõî
çíàòü íåñêîëüêî îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðèíöèïîâ
ðàííåãî ÿçûêîâîãî îáó÷åíèÿ. Èçó÷åíèå ÿçûêà
â äîøêîëüíîì âîçðàñòå ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ
îò ÿçûêîâîãî îáó÷åíèÿ âçðîñëûõ. Ãðàììàòè÷åñ-
êèå çàêîíîìåðíîñòè, çíàíèå êîòîðûõ áûëî áû
ïîäñïîðüåì äëÿ ìíîãèõ âçðîñëûõ, íå â ñîñòîÿ-
íèè ïîìî÷ü äåòÿì äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Â äåòñêîì ñàäó ïðè îáó÷åíèè ýñòîíñêîìó ÿçûêó
êàê âòîðîìó èñõîäÿò èç ïðèíöèïîâ, õàðàêòåðè-
çóþùèõ îáó÷åíèå ÿçûêó â äåòñêîì âîçðàñòå.
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Eesti keele kui teise keele õppe aluste
loomine koolieelsetes lasteasutustes

Laps õpib keelt mängu kaudu

• Eesti keele kui teise keele õppe metoo-
dika peab pakkuma lastele eelkõige või-
malust osaleda huvitavates ja mängu-
listes tegevustes, mille käigus õpitakse
keelt loomulikul viisil.

Laps õpib keelt, kui ta on motiveeritud

• Nii lasteaias kui ka väljaspool lasteaeda
on vaja luua olukordi, milles lapsel tekib
tarvidus suhelda teises keeles.

• Lapsi on vaja motiveerida põnevate ja
kaasahaaravate tegevuste kaudu – eesti
keele kui teise keele õpe peab olema eel-
kõige avastuslik õpe, mida toetab õpetaja
kiitus ja tunnustus.

• Tegevus tuleb korraldada nii, et ei tekiks
tüdimust ega kaoks motivatsioon.

Keeleõppes vigu teha on loomulik

• Laste vigu tuleb parandada delikaatselt
sellisel viisil, mis ei vähenda laste õpi-
motivatsiooni.

• Vea parandamiseks ei tohi last katkesta-
da; vigu ja valesid vastuseid ei tohi rõhu-
tada ega lapsele tema keelekasutust ette
heita.
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Ðåá¸íîê ó÷èò ÿçûê, èãðàÿ

• Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
âòîðîìó äîëæíà, ïðåæäå âñåãî, ïðåäëàãàòü
äåòÿì âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â èíòåðåñ-
íûõ è èãðîâûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, â õîäå
êîòîðûõ ÿçûê èçó÷àåòñÿ åñòåñòâåííûì
ïóò¸ì.

Ðåá¸íîê ó÷èò ÿçûê
ïðè íàëè÷èè ìîòèâàöèè

• Êàê â äåòñêîì ñàäó, òàê è âíå åãî ñòåí
íóæíî ñîçäàâàòü ñèòóàöèè, êîãäà ó ðåá¸í-
êà âîçíèêàëà áû ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè
íà äðóãîì ÿçûêå.

• Ìîòèâàöèþ äåòåé ñëåäóåò ïîâûøàòü ïóò¸ì
çàõâàòûâàþùèõ, óâëåêàòåëüíûõ äåéñòâèé.
Îáó÷åíèå ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê âòîðîìó
äîëæíî áûòü, ïðåæäå âñåãî, ïîçíàâàòåëü-
íûì îáó÷åíèåì, ñîïðîâîæäàåìûì ó÷èòåëü-
ñêîé ïîõâàëîé è ïðèçíàíèåì.

• Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íóæíî îðãàíèçîâàòü òàê,
÷òîáû íå âîçíèêëî ÷óâñòâî ïðåñûùåíèÿ
è íå èñ÷åçëà ìîòèâàöèÿ.

Îøèáêè – ýòî åñòåñòâåííàÿ
÷àñòü èçó÷åíèÿ ÿçûêà

• Îøèáêè äåòåé ñëåäóåò äåëèêàòíî èñïðàâ-
ëÿòü òàêèì ñïîñîáîì, êîòîðûé íå óìåíü-
øèë áû èõ ó÷åáíóþ ìîòèâàöèþ.

• Èñïðàâëÿÿ îøèáêè, íåëüçÿ ïðåðûâàòü ðå-
á¸íêà; íà îøèáêàõ è íåïðàâèëüíûõ îòâå-
òàõ íåëüçÿ çàîñòðÿòü âíèìàíèå; äåòåé
íåëüçÿ óïðåêàòü â íåïðàâèëüíîì èñïîëü-
çîâàíèè ÿçûêà.
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loomine koolieelsetes lasteasutustes

Laps õpib keelt suheldes: oluline on
matkimine, suhtluspartneritelt õppimine

• Teemad ja sõnavara lähtuvad laste üld-
teadmistest.

• Õpitakse vajalikke, elus praktiliselt kasu-
tatavaid sõnu ja fraase, mida laps saab
kohe suhtluses kasutama hakata ja ko-
geda eduelamusi eesti keeles suheldes.

• Keeleõppes on oluline kasutada ümbrit-
sevat keskkonda  ja palju näitvahendeid.

• Lapsi suunatakse õpitut uues kontekstis
rakendama.

Laps õpib keelt meelte ja
praktiliste tegevuste kaudu

• Õpe peab olema mitmekesine ja pakkuma
erilaadilisi tegevusi ning aktiivse osalemise
võimalusi.

• Oluline on keelt kuulata ja omandada prak-
tiliste tegevuste käigus, kus verbaalset
suhtlemist toetab tugev mitteverbaalne
kontekst (muusika, liikumine, käelised
tegevused, igapäevased toimingud jms).

• Õpe peab olema emotsionaalne ja haa-
rama erinevaid meeli – oluline on kasutada
näitvahendeid (pilte, esemeid, videomater-
jale), miimikat, þeste, kehakeelt, intonat-
siooni, muusikat ja rütmi.
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Ðåá¸íîê ó÷èò ÿçûê â îáùåíèè:
âàæíî óìåíèå ïîäðàæàòü è
óìåíèå ó÷èòüñÿ ó ñîáåñåäíèêà

• Ñëîâàðíûé çàïàñ è òåìàòèêà èñõîäÿò èç
îáùèõ çíàíèé äåòåé.

• Âûó÷èâàþòñÿ íåîáõîäèìûå, èñïîëüçóå-
ìûå íà ïðàêòèêå ñëîâà è ôðàçû, êîòîðûå
ðåá¸íîê ñìîæåò ñðàçó èñïîëüçîâàòü â
æèçíè, äåëàÿ ïåðâûå óñïåøíûå øàãè â
îáùåíèè íà ýñòîíñêîì ÿçûêå.

• Â ÿçûêîâîì îáó÷åíèè âàæíî èñïîëüçî-
âàòü îêðóæàþùóþ îáñòàíîâêó è ìíîãî íà-
ãëÿäíûõ ïîñîáèé.

• Äåòåé ó÷àò ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ â íîâîì êîíòåêñòå.

Ðåá¸íîê ó÷èò ÿçûê ïóò¸ì
ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé,
èñïîëüçóÿ ÷óâñòâà

• Îáó÷åíèå äîëæíî áûòü ðàçíîñòîðîííèì,
ïðåäëàãàòü ðàçíîîáðàçíûå âèäû çàíÿòèé
è âîçìîæíîñòè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ.

• ßçûê âàæíî ñëóøàòü è óñâàèâàòü â õîäå
ïðàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé, êîãäà âåðáàëüíîå
îáùåíèå ïîääåðæèâàåòñÿ ñèëüíûì íå-
âåðáàëüíûì êîíòåêñòîì (ìóçûêîé, äâèæå-
íèÿìè, ðó÷íûì òðóäîì, êàæäîäíåâíûìè
çàíÿòèÿìè è ïð.).

• Îáó÷åíèå äîëæíî áûòü ýìîöèîíàëüíûì,
îõâàòûâàþùèì ðàçëè÷íûå âèäû ÷óâñòâ
– ñóùåñòâåííî èñïîëüçîâàòü íàãëÿäíûå
ïîñîáèÿ (êàðòèíêè, ïðåäìåòû, âèäåîìà-
òåðèàëû), ìèìèêó, æåñòû, ÿçûê òåëîäâè-
æåíèé, èíòîíàöèè, ìóçûêó è ðèòì.
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loomine koolieelsetes lasteasutustes

Laps õpib keelt võimalikult
mitmekülgses eestikeelses keskkonnas

• Õppijatele tuleb pakkuda võimalikult eri-
nevat ja autentset keelekeskkonda (õppe-
käigud, teatrikülastused jne).

• Oluline on teha koostööd eestikeelsete
lasteaedadega, korraldada eestikeelseid
ühisüritusi, keelelaagreid.

• Keele omandamist toetavad ka perede
kontaktid eesti peredega.

• Keeleõppe eeldus on vaimselt turvaline
keskkond, kus laps julgeb suhelda ega
karda eksida.

Arvestatakse laste individuaalseid
iseärasusi (keeleoskuse ja kognitiivse
arengu tase, huvid, temperament jne)

• Eesti keelega on vaja tegeleda järjepidevalt
– pigem lühemat aega, aga sagedamini.

• Oluline on õpitut pidevalt erinevates kon-
tekstides ja suhtlussituatsioonides korrata
ja aktiveerida.

• Keelt ei tohi õpetada teoreetiliselt: keele-
tunnetus omandatakse keelt kasutades.

• Keeleõppes kasutatakse kõrvuti nii autent-
set kui ka lihtsustatud keelt.

• Lapsed peavad saama tegutseda nii oma-
ette kui ka ühiselt.
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Ðåá¸íîê ó÷èò ÿçûê
â ìàêñèìàëüíî ðàçíîîáðàçíîé
ýñòîíñêîé ÿçûêîâîé ñðåäå

• Ó÷àùèìñÿ ñëåäóåò ïðåäëîæèòü ìàêñè-
ìàëüíî ðàçíîîáðàçíóþ è ïîäëèííóþ ÿçû-
êîâóþ ñðåäó (ó÷åáíûå ïîõîäû, ïîñåùå-
íèå òåàòðîâ è ò.ä.).

• Âàæíî ñîòðóäíè÷àòü ñ ýñòîíîÿçû÷íûìè
äåòñêèìè ñàäàìè, îðãàíèçîâûâàòü ñîâ-
ìåñòíûå ýñòîíîÿçû÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ÿçûêîâûå ëàãåðÿ.

• Èçó÷åíèþ ÿçûêà ïîìîãàþò òàêæå êîíòàê-
òû ñ ýñòîíñêèìè ñåìüÿìè.

• Ïðåäïîñûëêîé ÿçûêîâîãî îáó÷åíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ áåçîïàñíàÿ â ìîðàëüíîì îòíîøå-
íèè îáñòàíîâêà, â êîòîðîé ðåá¸íîê íå
áîèòñÿ îáùàòüñÿ è äîïóñêàòü îøèáêè.

Ó÷èòûâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå
îñîáåííîñòè äåòåé (óðîâåíü
ïîçíàâàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, ÿçûêîâîé
óðîâåíü, èíòåðåñû, òåìïåðàìåíò è ò.ä.)

• Ýñòîíñêèì ÿçûêîì ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ
ñèñòåìàòè÷åñêè – ñêîðåå äàæå íåïðîäîë-
æèòåëüíî, íî ïî÷àùå.

• Âàæíî ïîñòîÿííî àêòèâèçèðîâàòü è ïî-
âòîðÿòü óñâîåííîå â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ
è êîíòåêñòàõ îáùåíèÿ.

• ßçûê íåëüçÿ ïðåïîäàâàòü òåîðåòè÷åñêè:
ïîçíàíèå ÿçûêà äîñòèãàåòñÿ â õîäå åãî
èñïîëüçîâàíèÿ.

• Â ÿçûêîâîì îáó÷åíèè ïàðàëëåëüíî èñïîëü-
çóåòñÿ êàê åñòåñòâåííûé ÿçûê, òàê è óïðî-
ù¸ííûé.

• Ó äåòåé äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü çàíè-
ìàòüñÿ êàê èíäèâèäóàëüíî, òàê è ñîîáùà.
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• Kõigile lastele tuleb pakkuda võimalusi
eduelamuseks ja osalemiseks neid huvi-
tavates tegevustes.

Kuidas saate ISE oma last aidata?

Eesti keele õpetaja roll on oluline, aga Teie enda
roll pole vähem tähtis. Kui soovite, et laps eesti
keele selgeks saaks, pakkuge talle tuge ja
eeskuju.

Olge oma lapsele eeskujuks!

Ema ja isa on oma lastele tihti suurimad auto-
riteedid. Kui vanemad tunnustavad lapse keele-
õpet ja pakuvad ise eeskuju, suheldes eesti kee-
les näiteks ametiasutustes või eestlastest tutta-
vatega, omandavad lapsedki eesti keele suhtes
positiivse hoiaku.

Kui tahate, et Teie laps kõneleks eesti keeles julgelt
ega kardaks teha vigu, rääkige ka ise julgelt! Võib-
olla ei tule see Teil nii hästi ja aktsendivabalt välja
kui Teie lapsel. Sel juhul lubage oma lapsel ennast
aidata! See aitab tal tunda end vajaliku ja tähtsana
ning samas ka eesti keeles suhtlemist harjutada.
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• Âñåì äåòÿì íóæíî ïðåäîñòàâèòü âîçìîæ-
íîñòü îùóùåíèÿ ñîáñòâåííîãî óñïåõà è
ó÷àñòèÿ â òåõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, êîòî-
ðûå ïðåäñòàâëÿþò äëÿ íèõ èíòåðåñ.

Êàê ÂÛ ÑÀÌÈ
ìîæåòå ïîìî÷ü ñâîåìó ðåá¸íêó?

Ðîëü ó÷èòåëÿ ýñòîíñêîãî ÿçûêà âàæíà, íî íå ìå-
íåå âàæíà Âàøà ñîáñòâåííàÿ ðîëü. Åñëè Âû
õîòèòå, ÷òîáû ðåá¸íîê âûó÷èë ýñòîíñêèé ÿçûê,
òî áóäüòå äëÿ íåãî îïîðîé è ïðèìåðîì äëÿ
ïîäðàæàíèÿ.

Áóäüòå äëÿ ñâîåãî ðåá¸íêà
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ!

Ìàòü è îòåö ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè áîëüøè-
ìè àâòîðèòåòàìè äëÿ ñâîèõ äåòåé. Åñëè ðîäèòåëè
ïðèçíàþò èçó÷åíèå ðåá¸íêîì ÿçûêà è ñàìè
ÿâëÿþòñÿ äëÿ íèõ ïðèìåðîì, îáùàÿñü íà ýñòîíñ-
êîì ñî çíàêîìûìè èç ÷èñëà ýñòîíöåâ èëè â ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òî è ó äåòåé ïîÿâèò-
ñÿ ïîçèòèâíûé íàñòðîé â îòíîøåíèè ýñòîíñêîãî
ÿçûêà.

Åñëè Âû õîòèòå, ÷òîáû ðåá¸íîê ðàçãîâàðèâàë
íà ýñòîíñêîì ñìåëî, íå áîÿñü îøèáàòüñÿ, òî è
ñàìè ðàçãîâàðèâàéòå ñìåëî! Ìîæåò áûòü ó Âàñ
ýòî íå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ òàê æå õîðîøî è áåç
àêöåíòà, êàê ó Âàøèõ äåòåé, íî â òàêîé ñèòóàöèè
ïîçâîëÿéòå ðåá¸íêó ñåáå ïîìî÷ü! Ýòî ïîçâîëèò
åìó ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âàæíûì è íóæíûì, ïàðàë-
ëåëüíî ðàçâèâàÿ óìåíèå îáùàòüñÿ íà ýñòîíñêîì
ÿçûêå.
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Võimaldage lapsel
viibida eesti keelekeskkonnas!

Keele omandamiseks on väga oluline sellega
võimalikult palju kokku puutuda – seda kuulda ja
selles kõnelda.

Kodus on palju lihtsaid
võimalusi keelekeskkonda pakkuda

• Raadio võib mõnikord lülitada eestikeelse
saate peale, kuulata võib eestikeelseid
lastelaulude ja -juttude kassette. Lapsed
õpivad kuulama eesti keele kõla ja eral-
dama tuttavaid sõnu.

• Kodus võiks olla eestikeelseid raamatuid,
hea keeleoskuse puhul võivad vanemad
lugeda lastele ette lihtsamaid eestikeelseid
raamatuid, vajaduse korral nende sisu tõl-
kides või ümber jutustades. Tuttavast mui-
nasjutust saab laps aru ka siis, kui see on
esitatud teises keeles, ka põnevad pildid
aitavad raamatu sisu vastu huvi äratada.
Raamatuid saab laps ka iseseisvalt vaa-
data, tutvudes nõnda eesti tähestikuga –
uskuge, Teie laps suudab juba väga väik-
sena eristada, kas tegemist on eesti- või
venekeelse raamatuga!

• Televiisorist võib vaadata eestikeelseid
lastesaateid, multi- ja lastefilme, kasutada
videot. Mida huvitavam on saate sisu, se-
da lihtsam on aru saada ka keelest, sest
seda toetab pilt ja kogu kontekst.
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Ïîçâîëüòå ðåá¸íêó íàõîäèòüñÿ
â ýñòîíñêîé ÿçûêîâîé ñðåäå!

Äëÿ óñâîåíèÿ ÿçûêà î÷åíü âàæíî êàê ìîæíî
÷àùå ñ íèì ñîïðèêàñàòüñÿ, ñëóøàÿ åãî è ðàç-
ãîâàðèâàÿ íà í¸ì.

Äîìà ñóùåñòâóåò ìíîãî ïðîñòûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîçäàíèÿ
ÿçûêîâîé ñðåäû

• Ðàäèî èíîãäà ìîæíî ïåðåêëþ÷àòü íà
ýñòîíîÿçû÷íûå ïðîãðàììû. Ìîæíî ïðî-
ñëóøèâàòü êàññåòû ñ ýñòîíîÿçû÷íûìè
äåòñêèìè ïåñíÿìè è ðàññêàçàìè. Äåòè
ïðèó÷àþòñÿ ñëûøàòü çâó÷àíèå ýñòîíñêîãî
ÿçûêà è ðàçëè÷àòü çíàêîìûå ñëîâà.

• Äîìà ìîãëè áû áûòü êíèãè íà ýñòîíñêîì
è, â ñëó÷àå õîðîøåãî çíàíèÿ ÿçûêà, ðîäè-
òåëè ìîãëè áû çà÷èòûâàòü äåòÿì áîëåå
ïðîñòûå ýñòîíîÿçû÷íûå êíèæêè, â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîäÿ èëè ïåðåñêà-
çûâàÿ èõ ñîäåðæàíèå. Çíàêîìóþ ñêàçêó
ðåá¸íîê ïîéì¸ò, äàæå åñëè å¸ ðàññêàçàòü
íà äðóãîì ÿçûêå. Èíòåðåñíûå êàðòèíêè
òàêæå ïîìîãóò ñäåëàòü ñîäåðæàíèå êíèæ-
êè áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì. Ðåá¸íîê ìîã
áû è ñàìîñòîÿòåëüíî ðàññìàòðèâàòü êíèæ-
êè, çíàêîìÿñü òàêèì îáðàçîì ñ ýñòîíñêèì
àëôàâèòîì. Ïîâåðüòå, Âàø ðåá¸íîê óæå
ñ ìàëûõ ëåò â ñîñòîÿíèè îòëè÷èòü ýñòîíî-
ÿçû÷íóþ êíèãó îò ðóññêîÿçû÷íîé!

• Ïî òåëåâèçîðó ìîæíî áûëî áû ïðîñìàò-
ðèâàòü ýñòîíîÿçû÷íûå äåòñêèå ïåðåäà÷è,
ôèëüìû è ìóëüòôèëüìû, èñïîëüçîâàòü
âèäåî. ×åì èíòåðåñíåå ñîäåðæàíèå ïåðå-
äà÷è, òåì ëåã÷å ïîíÿòü ÿçûê, ïîòîìó ÷òî
îí áóäåò ïîäêðåïë¸í èçîáðàæåíèåì è
âñåì êîíòåêñòîì.
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Nii videosse salvestatud (multi)filmide, heli-
kandjale salvestatud laulude, mängude ja juttu-
de kui ka raamatute puhul on hea see, et neid
saab korduvalt vaadata/kuulata. Teatud vanuses
lapsed soovivad ühe ja sama materjali juurde üha
uuesti tagasi pöörduda, näiteks lemmikmultifilmi
korduvalt üle vaadata. Väga võimalik, et neile jääb
nii ajapikku meelde kogu tekst. Selline tegevus
aitab rikastada sõnavara ja omandada gramma-
tikat ilma reegleid õppimata.

Pakkuge lastele võimalusi ka aktiivselt eesti

keeles suhelda. Isegi kui paariaastane laps
püüab sama vana eesti lapsega suhelda, tuleb
see kasuks mõlema keelelisele arengule.

Niisiis on soovitatav

• toetada laste suhtlemist ja ühismänge eesti
keelt kõnelevate lastega;

• paluda tuttavatel rääkida eesti keeles;

• suhelda eesti peredega;

• võimaldada väikelapsel viibida mõnda
aega eestlasest hoidja seltsis;

• võimaldada vanematel lastel ajutiselt eesti
peres elada või käia eesti lasteaias, laag-
rites, ühisüritustel eesti lasteaedadega jms;

• suhelda ise näiteks poes, teatris ja ühis-
sõidukis lapse kuuldes eesti keeles ja
julgustada ka last kasutama eesti keeles
omandatut.
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Êíèæêè, ôèëüìû è ìóëüòôèëüìû, çàïèñàííûå
íà âèäåî, à òàêæå ïåñíè, èãðû è ðàññêàçû íà
çâóêîíîñèòåëÿõ õîðîøè òåì, ÷òî èõ ìîæíî íå-
îäíîêðàòíî ñìîòðåòü èëè ñëóøàòü. Â îïðåäåë¸í-
íûå âîçðàñòíûå ïåðèîäû ó äåòåé âîçíèêàåò
æåëàíèå âíîâü è âíîâü âîçâðàùàòüñÿ ê îäíîìó
è òîìó æå ìàòåðèàëó, íàïðèìåð, ê ïîâòîðíîìó
ïðîñìîòðó ëþáèìîãî ìóëüòôèëüìà. Âåñüìà âå-
ðîÿòíî, ÷òî èìåííî òàêèì ñïîñîáîì îíè ñî
âðåìåíåì çàïîìíÿò âåñü òåêñò. Ïîäîáíîå çàíÿ-
òèå ïîìîæåò îáîãàòèòü ñëîâàðíûé çàïàñ è óñâî-
èòü ãðàììàòèêó, íå çàó÷èâàÿ ïðàâèë.

Äåòÿì ïðåäîñòàâëÿéòå òàêæå âîçìîæíîñòü àê-
òèâíîãî îáùåíèÿ íà ýñòîíñêîì ÿçûêå. Äàæå
åñëè äâóõëåòíèé ðåá¸íîê áóäåò ïûòàòüñÿ îá-
ùàòüñÿ ñî ñâîèì ñâåðñòíèêîì-ýñòîíöåì, òî ýòî
áóäåò ïîëåçíî äëÿ ÿçûêîâîãî ðàçâèòèÿ îáîèõ.

Òàê ÷òî áûëî áû æåëàòåëüíî:

• ïîääåðæèâàòü äåòñêîå îáùåíèå è ñîâ-
ìåñòíûå èãðû ñ ðåáÿòàìè, ðàçãîâàðè-
âàþùèìè íà ýñòîíñêîì;

• ïðîñèòü çíàêîìûõ ãîâîðèòü íà ýñòîíñêîì
ÿçûêå;

• îáùàòüñÿ ñ ýñòîíñêèìè ñåìüÿìè;

• ïðåäîñòàâèòü ìàëåíüêîìó ðåá¸íêó âîç-
ìîæíîñòü ïîáûòü êàêîå-òî âðåìÿ â
îáùåñòâå íÿíè-ýñòîíêè;

• ïðåäîñòàâèòü äåòÿì ïîñòàðøå âîçìîæ-
íîñòü âðåìåííî ïîæèòü â ýñòîíñêîé
ñåìüå èëè ïîñåùàòü ýñòîíñêèé äåòñêèé
ñàä, áûâàòü â ëàãåðÿõ, íà ñîâìåñòíûõ ñ
ýñòîíñêèìè äåòñêèìè ñàäàìè ìåðîïðèÿ-
òèÿõ è ïð.;

• â ïðèñóòñòâèè ðåá¸íêà ñàìèì îáùàòüñÿ
íà ýñòîíñêîì ÿçûêå (íàïðèìåð, â ìàãà-
çèíå, òåàòðå èëè îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå), à òàêæå ïîäáàäðèâàòü ðåá¸íêà â
ïðèìåíåíèè óñâîåííîãî íà ýñòîíñêîì
ÿçûêå.
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Võimaldage oma lapsel
tegeleda eesti keelega sageli!

Väikesed lapsed õpivad üllatavalt kiiresti – nad
võivad nagu muuseas selgeks saada mõne pika
eestikeelse luuletuse või laulumängu, mille
meeldejätmiseks Teil kuluks palju aega ja vaeva.

Samas – lapsed ka unustavad kiiresti. Selleks,
et eesti keele õpet saadaks edu, peaks sellega
tegelema võimalikult sageli (ideaalis iga päev),
seejuures võib eesti keelega tegelemise aeg olla
ka suhteliselt lühike (vaadates üht multifilmi, laul-
des ühe laulu vms).

Suvevaheajal võib kergesti juhtuda, et laps unus-
tab kõik selle, mida ta on aasta jooksul lasteaias
õppinud. Samas on võimalik ka see, et ta õpib
omandatut kasutama ja arendab oma keele-
oskust praktilise suhtlemise käigus veelgi.

See, kumb variant Teie lapse puhul tõeks osu-
tub, sõltub paljuski just Teist. Võib-olla olete ise
omandanud eesti keele just suvel teist keelt rää-
kivate vanavanemate juures või muud keelt rääki-
vate laste seas suvelaagris viibides. Miks mitte
pakkuda seda võimalust oma lapsele? Eestlastest
mängukaaslaste seltsis areneb keeleoskus
väga kiiresti.

Edu Teile ja Teie lapsele!
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Ïîäãîòîâêà ê îáó÷åíèþ ýñòîíñêîìó ÿçûêó êàê
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Ïðåäîñòàâüòå
ñâîåìó ðåá¸íêó âîçìîæíîñòü
ïî÷àùå çàíèìàòüñÿ ýñòîíñêèì!

Ìàëåíüêèå äåòè ó÷àòñÿ íà óäèâëåíèå áûñòðî.
Îíè ìîãóò êàê áû ìåæäó ïðî÷èì çàïîìíèòü
êàêîå-íèáóäü äëèííîå ýñòîíñêîå ñòèõîòâîðåíèå
èëè ïåñåííóþ èãðó, íà âûó÷èâàíèå êîòîðûõ Âû
áû ïîòðàòèëè áîëüøå ñèë è âðåìåíè.

Â òî æå âðåìÿ äåòè è äîâîëüíî áûñòðî çà-
áûâàþò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçó÷åíèå ýñòîíñêîãî
ÿçûêà áûëî óñïåøíûì, èì íóæíî çàíèìàòüñÿ
ïî âîçìîæíîñòè ÷àùå (â èäåàëå êàæäûé äåíü).
Ïðè÷¸ì, äëèòåëüíîñòü çàíÿòèé ïî ýñòîíñêîìó
ÿçûêó ìîæåò áûòü îòíîñèòåëüíî êîðîòêîé (ïðî-
ñìîòð îäíîãî ìóëüòôèëüìà, ïåíèå îäíîé ïåñíè
è ïð.)

Ëåãêî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî çà ïåðèîä ëåòíèõ
êàíèêóë ïîäçàáóäåòñÿ âñ¸ òî, ÷åìó ðåá¸íîê ãîä
ó÷èëñÿ â äåòñêîì ñàäó. Â òî æå âðåìÿ íå èñêëþ-
÷åíî, ÷òî îí íàó÷èòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ óñâîåííûì
è åù¸ áîëüøå ðàçîâü¸ò ñâîè ÿçûêîâûå íàâûêè
â õîäå ïðàêòè÷åñêîãî îáùåíèÿ.

Êîòîðûé èç âàðèàíòîâ ñòàíåò îïîðîé äëÿ Âàøåãî
ðåá¸íêà, âî ìíîãîì çàâèñèò èìåííî îò Âàñ.
Ìîæåò áûòü Âû ñàìè âûó÷èëè ýñòîíñêèé ÿçûê,
íàõîäÿñü ëåòîì â ëàãåðå ñðåäè èíîÿçû÷íûõ
äåòåé èëè â ãîñòÿõ ó áàáóøåê-äåäóøåê, ãîâîðÿùèõ
íà ýñòîíñêîì. Ïî÷åìó áû íå ïðåäîñòàâèòü ýòó
âîçìîæíîñòü ñâîåìó ðåá¸íêó? Â îáùåñòâå ýñòîíñ-
êèõ òîâàðèùåé ïî èãðå ÿçûê ðàçâèâàåòñÿ î÷åíü
áûñòðî.

Óäà÷è Âàì è Âàøåìó ðåá¸íêó!
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