
Julgus riskida-õppimine andekatega 
Terje Varul 

Kolga keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja-metoodik 

 

 

Võõrkeeleõpetaja ja-õpetus uues õppekavas IV moodul,  
16.11.2012, Pärnu  



Kas punane on 
raskem kui 
kollane? 



Kumb on parem, 
kas vasak või 
parem käsi? 



Kui loll räägib 
targaga, siis kumb 

saab sellest 
rohkem kasu? 





1935 
Ameerika 

„Kõige naeruväärsem näide selle kohta on 
minu arvates tõsiasi, et inimesed, kes 
juhivad haridust, viivad rumalaid ja laisku 
õpilasi koos virkadega klassist klassi- kuna 
kõik inimesed on loodud võrdseks; need 
pedagoogid räägivad teile tõemeeli, et 
lapsed, keda istuma jäetakse, kannatavad 
tohutut alaväärsustunnet. Me teame, et 
inimesed ei ole loodud võrdseks selles 
mõttes, nagu mõned meid uskuma panna 
tahavad: mõned on teistest taibukamad, 
mõned on sündinud lahedamatesse 
oludesse, mõned mehed on osavamad 
raha tegema kui teised, mõned daamid 
küpsetavad paremaid kooke kui teised- 
mõned sünnivad kaugelt andekamatena 
tavalisest keskmisest.” 



Kohustuslikud läbivad teemad on: 
 1) elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine – taotletakse õpilase 
kujunemist isiksuseks, kes on valmis 
õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle 
muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas 
ning kujundama oma elu teadlike 
otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke kutsevalikuid; 
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Kohustuslikud läbivad teemad on: 
 1) elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine – taotleme õpetaja 
kujunemist isiksuseks, kes on valmis 
õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle 
muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas 
ning kujundama oma elu teadlike 
otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke valikuid; 
 



JULGUS RISKIDA- ÕPPIDA ÕPILASTEGA 
HAKATUSEKS 

 see, mis on alustamiseks (näit. tulesüütamisel) vajalik 

1) Usu endasse!  

2) Mõtle oma peaga! 

3) Mõtle julgelt ja loominguliselt! 
Riski!  

4) Räägi kolleegi(de)ga! 

5) Sära ja tunne uhkust ning rõõmu! 
 

 



Vahendid on piiratud. 
Võimalused piiritud! 



Mõtle oma peaga 
Mõtle julgelt ja loominguliselt  



beseetort,  
   võileivatort,  
   küpsisetort, 

       śokolaaditort, 
sefiiritort, 

  biskviittort, 
   puuviljadtort  

MILLISES JÄRJEKORRAS SAAVAD OTSA NEED 
TORDID? PÕHJENDA. 



• 
 
 
1. Moodusta küsilaused, mille vastusteks on käepigis-
tus,viisakas, hästi. 
2. Lisa tagajärg, mis on omakorda järgmise tagajärje 
põhjuseks, kuni jõuad viimase tagajärjeni.  
* Unustasin sõbra sünnipäeva. → ..……………………… → 
Sõber naeratas heameelest. 
* Loomaaia külastajad polnud rahul jääkarude elamis-
tingimustega. → ...............…………...... → Loomaia direk-
tor rõõmustas. 
3. mäng “Tähepõld” – karupesa 
4. mäng “Sõnajaht” jne 

 
 



Mäng „Salaarv“ 
See on mõtete lugemise mäng, mis arendab loogilist tuletamist ja 
arvudest arusaamist. 
Mängijaid: ükskõik kui palju. 
Vanusepiirid: seitsmeaastastest täiskasvanuteni. 
Kuidas mängida 
1. Üks mängija valib salaarvu 0 ja 100 vahel ja kirjutab selle pabe-
rile, et salaarvu poleks võimalik mängu keskel muuta. 
2. Ülejäänud mängijad võivad esitada talle kümme küsimust, et 
salaarv ära arvata. 
3. Salaarvu valija võib küsimustele vastata ainult jah või ei. 
NB! Noorematele lastele on 100 piir paras, vanemate puhul aga 
võiks olla 10 000. 

Robert Fisher, „Mõtlemismängud” lk 89 AS Atlex 
2006 tlk Mall Tamm 

 





Räägi kolleegi(de)ga 

NÄIDE 1 

Pärimuse kogumise võistlus jne 

NÄIDE 2 

“Oliver Twist”, “Pihtimus”  

kirjandus ja inglise keel 

NÄIDE 3 

Tulpdiagrammid. Matemaatika ja luule 



Ainult üks asi muudab unistuse 
võimatuks: hirm ebaõnnestumise ees. 



Vahendid on piiratud,  
võimalused piiritud 


