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I ÜLDOSA 
 

Vastavalt Põhikooli Riikliku õppekava § 15 lg 6-le juhindub Aruküla Vaba Waldorfkool oma 
tegevuses Steiner-Waldorfhariduse Euroopa Nõukogu kinnitatud põhimõtetest ja püüdlustest 
ning korraldab sellest tulenevalt õpet viisil, kus riikliku õppekava I ja II kooliastme 
õpitulemusi ei taotleta vastava õppeastme lõpuks. Vastavad erisused määratakse kooli 
õppekavas ning kooli õppekava kooskõlastatakse Eestis waldorfhariduse põhimõtteid 
järgivaid koole ühendava organisatsiooniga, mille eesmärgiks on waldorfpedagoogiliste 
asutuste vahelise koostöö korraldamine ning waldorfpedagoogika lähem tutvustamine ja 
edasiarendamine.  

 

 

1.1. Kooli koht haridusmaastikul 
 

Aruküla Vaba Waldorfkool on waldorfpedagoogika põhimõtteid järgiv põhikool. Kooli 
pidajaks on MTÜ Aruküla Vabakooli Selts. Oma tegevuses tugineb kool Eesti Vabariigi 
seadusandlusele ning lähtub ühtsuskooli printsiibist. 

 

1.2. Õppekava ülesanded 
 

Aruküla Vaba Waldorfkooli õppekava on koolis toimuva õpetus- ja kasvatustegevuse 
alusdokument. Õppekava määratleb koolis antava õpetuse ja kasvatuse eesmärgid ning sisu, 
õpetus- ning kasvatustegevuse üldise korralduse ja metoodilised põhimõtted. Õppekava 
koostamisel on lähtutud Eesti ning teiste riikide waldorfkoolide pikaajalisest pedagoogilisest 
kogemusest.  

Õppekava arvestab põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuete ning Eesti 
waldorfkoolide avatud tuumõppekava põhimõtetega. 

 

1.3. Inimeseõpetus waldorfpedagoogika õppe-ja kasvatustöö alusena 
 

Antroposoofiline inimeseõpetus moodustab waldorfpedagoogika üldise aluse. Inimeseõpetus 
kirjeldab inimese füüsilist, hingelist ja vaimset olemust ning nende olemusosade arengut   ja 
omavahelisi seoseid. Selle alusel on võimalik koostada inimarengust lähtuv õppekava, mis 
toetab lapse arengut nii ainesisude kui metoodiliste printsiipidega. 

 



5 

 

1.4. 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. 

Õpilast suunatakse: 

 teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi; 

 arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 
ümberkäimise oskusi;  

 arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt;  

 tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus. 

 

 

1.5. Üldised õpetus- ja kasvatusprintsiibid lähtudes inimese arengu 
perioodidest 
 

Esimene seitseaastak 

Kui laps sünnib maailma, pole ta kehaliselt, hingeliselt ega vaimselt välja arenenud. Füüsilise 
nabanööri läbilõikamise järel on lapse füüsiline keha iseseisev. Hingeliste ja vaimsete 
jõudude iseseisvumine toimub järk-järgult edasise arengu käigus. Kuni 7. eluaastani on laps 
oma ümbruse peegelpilt. Väikelaps õpib ümbrust väliselt matkides. Väikelapse kasvatus 
tähendab matkimisväärse keskkonna loomist tema ümber. Matkimisvõime kahanemine 
tähendab iseseisvumist elujõudude tasandil. Sellest annab märku ka hammaste vahetumine. 
Elujõud, mida laps vajas nii sisemiseks organiehituseks kui ka jäävhammaste 
ülesehitamiseks, saavad nüüd järk-järgult vabaks ning neid saab kasutada üleminekul 
matkivalt õppimiselt teadlikule õppimisele (kooliküpsus). Sundides last varasemas eas 
intellektuaalseks pingutuseks, võetakse talt elujõud, mis oleks pidanud lapsele andma terved 
hambad, tugeva kehaehituse ja kujundama tema siseorganeid. 

 

Teine seitseaastak 

Ajavahemik 7.-14. eluaastani on intensiivne hingejõudude arengu aeg. Laps vajab autoriteeti, 
keda sisemiselt jäljendada. Waldorfkoolis on selliseks inimeseks klassiõpetaja. Kuni 14. 
eluaastani mõjutab lapse hinge tasakaaluseisundit vanemate ja teiste kasvatajate 
hingeseisund, emotsionaalne vormisolek. Hingejõud – mõte, tunne, tahe – ei eksisteeri 
arenevas hinges veel eraldiseisvaina. Pedagoogika ülesandeks nimetatud vanuses on käsitleda 
õppeaineid ja tundide jaotust nii, et kõik kolm osa üksteisega dünaamiliselt seotuna rakendust 
leiaksid. Sellel põhineb waldorfpedagoogika metoodika ja didaktika. Õpetust sellisel viisil 
rakendades saab ta harmooniliseks osaks inimtervikust. Murdeeaga iseseisvub noor inimene 
hingeliselt. 
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Kolmas seitseaastak 

Aeg 14. – 21. eluaastani on eneseteadvuse ja Mina-jõudude küpsemise aeg. Õpilaste loomulik 
autoriteedivajadus lõpeb. Seda asendab vajadus iseseisva ja põhjendatud nägemuse järele. 
Noor inimene hindab õpetajat tema meisterlikkuse põhjal ühel või teisel alal. Iseseisvunud 
hinge erinevaid võimeid – mõtlemist, tundmist ja tahet – on võimalik käsitleda 
diferentseeritult. Haridus on suunatud eelkõige intellekti ja iseseisva otsustusvõime 
arendamisele. Seda täiendavad kunstilis-praktilised ained. 21. aasta vanust inimest võib 
õnnestunud kasvatuse ja soodsa ümbruse koosmõjul nimetada täiskasvanuks, kes suudab 
vastutuse edasise elukäigu eest enda kanda võtta. 

 

1.6. Õpetuse ja kasvatuse eesmärgid 
 

 Kasvava lapse kõikide jõudude ja võimete arengu soodustamine: maailmahuvi, loovus, 
terve moraalsus, kunstiline väljendusoskus, praktilised oskused, iseseisev mõtlemine, 
sotsiaalsed võimed, tahtejõud. 

 Üksikisiku sidumine ühiskonnaga: isikliku arengu ja ühiskonna teenimise ühendamine ja 
tasakaalustamine. Oma võimed ja isikupära välja arendanud inimene teenib parimal viisil 
ühiskonda. 

 Kasvava ja areneva inimese eakohaste tunnetuslike, moraalsete ja kõlbeliste väärtuste 
kujunemise toetamine õpetuse ja kasvatuse tiheda lõimumise abil.  

 Õpetajate ja lapsevanemate koostöös loodavas eakohases, turvalises, harmoonilises ja 
esteetilises õppekeskkonnas inimese arengu igakülgne mõtestatud ja läbi tunnetatud 
toetamine, mille tulemusena saab kasvada  vaba, terviklik, isikupärane ja 
vastutusvõimeline inimene. Selle protsessi täiuslikuks viljaks on vabast tahtest tegutsev 
inimene, kes leiab oma ainulaadsed seosed maailmaga ning tegevuse sihi. 

 Vahetu kogemise ja läbielamise võimaldamine võimalikult paljudes ainetes. 

 Huvi äratamine võimalikult erinevate ja mitmekülgsete tegevuste vastu.  

 Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele ja arengule kaasa aitamine läbi erilise 
tähelepanu, mis on suunatud eesti keele kasutamisele ja õppimisele (nt. 
kõnekujundustunnid õpetajatele ja õpilastele ja sagedased väikeste näitemängude 
lavastamised igas kooliastmes). 

 

1.7. Õpetuse ja kasvatuse põhimõtted 
 

Inimese terviklikkus 
Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad võrdset tähelepanu:  
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 selge mõtlemine 

 tasakaalustatud tundeelu 

 terve tahe 

Need võimed arenevad omavahelises dünaamilises seoses, toetades ja tasakaalustades 
vastastikku üksteist. Erinevates vanuseastmetes suhestub nende võimete kasutamine 
erinevalt, liikudes kogemus- ja elamusõppelt mõtlemis- ning otsustusvõime arengu suunas. 
Tunniplaan sisaldab võrdväärseina nii intellektile suunatud kui ka kunstilis–praktilisi aineid. 
Pedagoogiline kolleegium väärtustab kõiki aineid võrdselt. 

 

Õpetuse ja kasvatuse ühtsus 
Õpetus, selle viis ning kasvatus on tervik. Õpetus ja kasvatus koos kujundavad lapse 
väärtushinnanguid ja eetikat, austust kõige loodu  –  nii inimese, looduse kui ka asjade vastu. 
Õppe- ja kasvatustööga kõige laiemas mõistes tegeleb kogu täiskasvanud koolipere. Vahetuks 
eeskujuks õpilasele on klassiõpetaja, kes saadab, kasvatab ja õpetab last üldjuhul 1. – 9. 
klassini.  

 

Õpetaja enesekasvatus 
Eeskuju on kasvatuses ja õpetuses samaväärne teadmiste vahendamise oskusega. Kõige 
paremini innustab last õppima ning käitumisideaale järgima ise sellega tegelev pühendunud 
õpetaja. Ainealase töö ning klassi ja kooli sotsiaalse keskkonna kujundamise kõrval tegeleb 
õpetaja regulaarsete tagasivaadetega enda tegevusele, õpib tasakaalustama oma tundeid ning 
temperamendi ühekülgsusi. Õpetaja tunnistab tehtud vigu ning püüdleb ideaalide poole. Kuni 
murdeeani mõjutab kasvavat last vahetult õpetaja enda mõtte-, tunde- ja tahteelu 
tasakaalustatus, alates murdeeast tugevneb õpetaja kõrgema Mina-teadvuse mõju. 

 

Õppematerjal lapse arengu toetajana 
Õppematerjali sisu ja selle vahendamise metoodika vastavad lapse hingelis-vaimsele 
arengule. Nii nagu füüsiline toit on füüsilise keha ülesehitusmaterjal, on õppeainete eakohane 
sisu toiduks arenevale hingelis-vaimsele inimesele. Waldorfkoolide õpetajad õpivad tundma 
ning arvestama lapse arengupsühholoogiat ning sellele vastavat õppemetoodikat ja didaktikat. 

Õpetaja leiab lähtudes õppekavast ja konkreetsete laste vajadustest kõige sobilikumad 
õppematerjalid ja viisid nende kasutamiseks.  

Lapsed loovad ise õppematerjale epohhivihikute näol, mis on ühtlasi nii õpikud kui ka 
vihikud. Nad kujundavad õpetaja juhendamisel valgete lehtedega vihikutesse algusest lõpuni 
kõik ise: vormid, tekstid, illustratsioonid, skeemid, katsete joonised, tabelid jne. Sellises 
protsessis saab tuge nii lapse loovus kui ka vastutustunne, mis väljendusvabadusega kaasneb.  

Kunst on integreeritud igasse tundi, sest eesmärk on, et vihikud õppematerjalina oleksid 
selged ja korrektsed, väga ilusa käekirjaga ja tervikuna esteetiliselt nauditavad.   
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Lähtumine konkreetsest lapsest, klassist, olukorrast 
Õppekava kehtestab üldised nõuded kõigile õpilastele ning annab õpetajale põhilised 
ainealased pidepunktid. Neid tundes kohtub õpetaja iga päev uute eluliste olukordade, uute 
väljakutsetega. Igal waldorfkooli õpetajal on kohustus olla pedagoogilise protsessi kaaslooja, 
lähtudes konkreetsest situatsioonist, konkreetsest klassist, konkreetsetest õpilastest.  
Waldorfpedagoogika ülesandeks on iga õpilast aidata ning talle väljakutseid esitada vastavalt 
tema võimetele ja vajadustele. 

 

Kõikide õpilaste kaasamine 
Õpilaste erinev võimekus intellektile suunatud ning kunstilis-praktilistes ainetes on loomulik. 
Isiksuse eripära ei deklareerita numbrilise hindamisega. Kõikide õpilaste kaasamist 
põhikoolieas võimaldavad:  

 mõtlemist, tundeid ja tahtetegevust ühendav õppeprotsess 

 jõukohased diferentseeritud ülesanded 

 klassi tervikkoosseisu osalemine kunstiliste etteastete harjutamisel ja esitamisel 
(igakuised esinemised, kooli tähtpäevad, klassi näidendid). 

 

Sotsiaalsus 
Inimene on ühelt poolt sotsiaalsetes protsessides osaleja ja teiselt poolt nende kaaskujundaja. 
Kool on ühiskonna mudel. Individuaalsete võimete ja oskuste arendamise kõrval annab kool 
põhioskused ühiskonnas koos toimimiseks. Kooli- ja klassikollektiivis arendatakse 
sotsiaalsust, oskust igaühe panusest lähtudes koos toimida ning tegutseda ühise eesmärgi 
nimel. Igas õppeaines leidub võimalusi sotsiaalse koostöö meetodeid kasutades õpetada. 
Sotsiaalset koostööd toetavad ja arendavad:  

 tavapärase numbrilise hindamise puudumine. Selle asemel vaadeldakse sageli koos kogu 
klassi töid (maalid, vihikutööd, savivoolimise tööd jne.), märgatakse iga töö eripära ja 
leitakse ühiselt töö, mis on tunni või pikema tööperioodi alguses püstitatud eesmärgile 
kõige lähemal. Kõiki tunnustatakse ja innustatakse.  

 klasside ühisesinemised, klassi ühistööd (näiteks mõne ülekoolilise sündmuse ühine 
korraldamine klassiga). 

 matkad ja näidendid ning kasutatav metoodika soodustavad erinevate võimete pinnalt 
tekkivat koostööd.  

 täiskasvanud koolipere on lastele sotsiaalse koostöö eeskujuks.  

 

Meelte areng 
Waldorfkoolid pööravad  tähelepanu laste meelte arendamisele. Maailma terviklik tajumine 
on võimalik läbi meelte koostoime. Koolikeskkond peab mõjuma kõikidele meeltele 
harmoniseerivalt. Meelemuljeid on pigem vähem, aga need on kvaliteetsed. Esiplaanil on 
kõik loomulik – looduslikud materjalid, maitsed, inimhääle loomulik kõla, naturaalsed 
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muusikahelid, harmoonilised värvid jne. Ideaalis sisaldavad ka kõik koolitunnid meelte 
koostoime elemente. See lisab õppimisele tõelähedust. Meelte terve areng on tähtsamaid 
eeldusi inimese terviklikuks arenguks. 

 

Temperamenditüüpide arvestamine 
Waldorfpedagoogika arvestab erinevate temperamenditüüpide, nende eelduste ja vajadustega. 
Sellekohase ettevalmistuse annavad õpetajale waldorfpedagoogilised koolitused ja koostöö 
kooli arstiga. Õpetaja teeb teadlikult tööd oma temperamenditüübi tasakaalustamisega ning 
pöörab tunni ülesehituses tähelepanu erineva temperamendiga laste erinevale kohtlemisele. 

 

Harmooniline tunniplaan 
Waldorfkool töötab tunniplaaniga, mis on rütmiline, harmooniline ja tervislik. Perioodõppega 
alustatakse esimesest klassist, see võimaldab põhjalikumat ainesse süvenemist nii õpilastele 
kui ka õpetajatele. Regulaarset harjutamist nõudvad ning kunstilis-praktilised ained esinevad 
iganädalaste ainetundidena. Tunniplaanis paigutatakse teoreetilised, uue materjali 
omandamist nõudvad õppeained päeva algusesse, kordavale harjutamisele ning tegevusele 
suunatud ained koolipäeva teise poolde. Kõikides vanuseastmetes on terviklikus 
proportsioonis nii intellektile suunatud kui ka kunstilis-praktilisi aineid. Waldorfkoolis on 
klassiõpetaja oma klassiga võimalikult tihedas koostöös ja õpetab võimalikult palju aineid 1.- 
9. klassini, seetõttu on ainete vaheline lõimumine väga loomulik ja tihe, aineõpetajatega 
koostöös viiakse läbi erinevaid projekte.  

 

Õpihuvi säilitamine 
Waldorfkool usaldab inimese loomulikku arengut ja õpihuvi ning teeb pidevalt tööd selle 
säilitamise nimel. Õpihuvi aitavad säilitada:  

 kooli füüsiline keskkond 

 õpetuse sobiv sisu 

 eakohane metoodika 

 õpetajate entusiasm, pühendumus ja pidev enesekasvatus 

 tihe koostöö lapsevanematega 

 hinneteta ja hirmuta õppimine 

 pidev tunnustamine ja tagasiside  

 kirjeldavad tunnistused ja tunnistussalmid 

 

Koostöö põhimõtted 
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Kodu ja kooli koostöö  
Waldorfkool eeldab kodu ja kooli tihedat koostööd. Selleks on waldorfkooli erinevates 
kooliastmetes kasutusel järgmised meetmed:  

 kogu põhikooli ulatuses toimub vähemalt kord õppeveerandis klassi lastevanemate 
koosolek, kus vanematel on võimalik tutvuda waldorfpedagoogika põhimõtetega ning 
klassi ja õpilase hetkeolukorraga; 

 lastevanemate koolitamiseks korraldatakse erinevate teemade kaupa tutvustavaid 
loenguid ja praktilisi töörühmi, mis on seotud waldorfpedagoogikaga; 

 klassiõpetaja viib läbi arenguvestlusi, kus soovitavalt osalevad õpilase mõlemad 
vanemad; 

 klassiõpetaja vahendab regulaarselt informatsiooni õpilase vanematele ja peab nendega 
vajadusel nõu; 

 klassiõpetaja külastab kokkuleppel vanematega õpilase kodu lapse 1. kooliaasta jooksul, 
vajadusel kordab klassiõpetaja koduvisiiti ka vanemates klassides; 

 vanemates klassides kandub rõhuasetus kooli ja kodu vaheliselt koostöölt arupidamisele 
õpilase endaga teda puudutavates küsimustes. Lisaks võtab õpetaja vastavalt vajadusele 
ühendust koduga; 

 üks oluline koostöö vorm on ka õpilaste, õpetajate ja lastevanemate ühised peod 
(kooliaastas on kolm suuremat pidu: kooliaasta alguse- ja lõpupidu ning jõulupidu, kuhu 
on alati oodatud kõik vanemad ja vanavanemad) ja tähtpäevade tähistamised, õpilaste 
traditsioonilised igakuised kontsertesinemised ja ühised väljasõidud. 

 

Kodu ja kooli koostöö printsiibid 
Kodu ja kooli ühine eesmärk on luua õpilase kasvatamisele ja arenemisele turvaline ümbrus. 
Koostöö keskseks printsiibiks kodu ja kooli võimalike eriarvamuste korral on rääkida asjad 
selgeks täiskasvanute vahel. Loomulik lapsevanemaga läbirääkimise ja erinevate küsimuste 
üle otsustamise astmestik on: klassiõpetaja, kolleegiumi koosolek, kooli juhataja, kooli 
nõukogu, järelvalveorganid. Õpilaseni probleem jõuda ei tohiks. Usaldamatuse tajumine kodu 
ja kooli vahel on lapse arengut takistav tegur. 

 

Koostöö õpetajate vahel  
Õpetuse ja kasvatuse terviklikkuse ning kvaliteedi tagab lisaks kooli ja kodu koostööle ka 
õpetajatevaheline pedagoogiline koostöö. Koostöö toimub vastavalt vajadusele, selle 
regulaarseteks vormideks on iganädalane pedagoogilise kolleegiumi koosolek, millest 
võtavad osa kõik klassiõpetajad ja aineõpetajad. Vajadusel moodustatakse väiksemaid 
töörühmi, mis tegelevad erinevate küsimuste lahendamisega.  

Vajadusel toimub klassikolleegiumi koosolek, kus ühe klassi õpilaste arengut vaatlevad 
ühiselt kõik õpetajad, kes selles klassis tunde annavad. Ühiselt leitakse parimad võimalused 
terve klassi ja iga üksiku õpilase edasiseks toetamiseks.  
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Õpetajad teevad pidevalt koostööd ainealaselt. Koostöö pikemas perspektiivis lepitakse 
kokku kooliaasta alguses, koostöö lühemas perspektiivis lepitakse kokku iganädalastel 
õpetajate kolleegiumi koosolekutel.  

 

Koostöö teiste koolide ja organisatsioonidega  
Vastastikuse huvi ja võimaluste korral tehakse koostööd teiste koolide, laste- ja 
noorteorganisatsioonidega, osaletakse üle-Eestilistes projektides, rahvusvahelistes projektides 
jne. Projektides osalemine ning selle kavandamine on kolleegiumi pädevuses, vajadusel 
kaasab kolleegium projekti ettevalmistusse juhatuse liikmeid ja lapsevanemaid.  

Pidev koostöö toimub ka teiste Eesti waldorfkoolidega nii otse kui ka Eesti Vabade 
Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühenduse kaudu: vahetatakse õppematerjale, korraldatakse 
ühiseid waldorfpedagoogika alaseid koolitusi Eestis ja välismaal, kutsutakse välislektoreid 
rääkima waldorfpedagoogikast, töötatakse ühiselt waldorfkoolide tuumõppekava arendamise 
ja parendamisega, mentorluse korraldamisega Eesti Waldorfkoolides, waldorfalase kirjanduse 
tõlkimisega eesti keelde ning erinevate waldorfalaste materjalide ja kirjanduse ühise 
andmebaasi väljatöötamisega.  

Tihe koostöö toimub Tartu Waldorfpedagoogilise Seminariga. Seminar korraldab kõikide 
Eesti Waldorfkoolide õpetajatele ja lapsevanematele aastaringselt kursusi, mis toimuvad 
erinevates waldorfkoolides.  

Koostöö Eesti Antroposoofilise Seltsiga on samuti tihe, seltsi liikmed peavad sageli 
erinevates koolides loenguid.  

 

 

1.8. Õpetuse ja kasvatuse korraldus 
 

Mõtlemise, tunde ja tahte kasvatus õppe- ja kasvatustöö korralduse alusena 
Mõtlemine, tunne ja tahe on hinge kvaliteedid. Nende omavaheline tasakaalustamine on 
oluline pedagoogika valdkond, mis on seotud õppetööga erinevas vanuses lastega. Mõtlemist, 
tunnet ja tahet arendavate meetodite mitmekülgne kasutamine arendab võrdväärselt 
üldpädevusi. 

Kaasaegne tunnetusteooria kinnitab, et mõtlemise areng rajaneb eelnevatele elamuslikele ja 
tegevuslikele kogemustele. Kui mõtlemine ja tunded toimivad viljakalt koos, lisandub 
mõtlemisse südamesoojus, tekib vaimustus ja tunnetamisrõõm. Kui tahe rakendub tegusal 
moel, on inimene võimeline looma midagi väärtuslikku. Harmoonilises koostöös annavad 
mõtlemine, tunded ja tahe inimesele võimaluse maailma sündmustes positiivselt osaleda. 

 

Tahtekasvatus 
Tahtekasvatuslik ehk tegevuslik aspekt domineerib 1.-3. klassi õppetöös. 
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Tegutsemine ning tegutsemise läbi õppimine on väikelapse- ja nooremas koolieas kõige 
loomulikum tahte avaldumise viis. Algklasside õpilasele pakub õppimine rahuldust siis, kui 
ta seeläbi midagi teha oskab. 

Pedagoogiline ülesanne on viia lapse tahe, mis algselt on seotud tegutsemisega, järk-järgult 
seosesse mõtlemisprotsessidega. Tahtejõu rakendamine erinevates tegevustes tugevdab 
inimese mina-kogemust, ehitab üles identiteedi ja kujundab elutervet eneseusaldust. Selline 
mitmekülgne tegevust kaasav õpetus algklassides kujundab abstraktsele mõtlemisele vajaliku 
kogemusliku aluse. Tegutsevalt õppides jääb õpihuvi püsima. 

Tahe areneb käsitöö- ja kunstiainete harjutavas õppimises, liikumistundides ja praktilisi töid 
sisaldavates õppeainetes, ühisprojektides ja matkadel, samuti kõikides õppetegevustes, mis 
nõuavad järjepidevat harjutamist ja mälu rakendamist. Noor inimene õpib tahet rakendama 
mitte otseseid tegutsemisimpulsse või tundemeeleolusid järgides, vaid mõtlemisele toetudes. 

 

Tundekasvatus 
Arenenud tundeelu on üks inimeseks olemise, emotsionaalse intelligentsuse ning sotsiaalsuse 
aluseid. Väärtushinnangute lähtekohana on ta tuleviku ühiskondlike tingimuste kujundaja. 
Koolikasvatus peab eriliselt hoolitsema lapse tundeelu arengu eest, kuna selle arengu 
peamine aeg langeb põhikooliikka. Kunstiainete osakaal tunniplaanis jääb samaks kogu 
põhikooli jooksul, neis domineerib praktilis-tunnetuslik, mitte teoreetiline aspekt. 

Kõik kunstiharjutused – värvide, vormide, helide ja kunstipärase sõna maailma sisseelamine 
– koolitavad ja arendavad tundeelu. Kunstilise õpetuse osakaal kõikides klassides on 
suhteliselt suur, seda nii iseseisvate kunstiliste ainete kui ka õppemeetodina. Uuemad 
pedagoogilised uurimused näitavad, et maalimine, musitseerimine, liikumiskunstid ja muud 
õpilast tervikuna kaasavad kunstilised tegevused aitavad märkimisväärselt kaasa nii 
tunnetuslike kui ka sotsiaalsete võimete arenemisele. 

Kunstilise kasvatuse eesmärk ei ole subjektiivsete tunnete väljaelamine, vaid erinevate 
tajuvõimete ning praktiliste oskuste koolitamine objektiivse täiuslikkuseni. Objektiivsus 
tundeelus on sotsiaalse käitumise alus. Võime teise inimese olukorda temast lähtuvalt ja 
subjektiivsetest huvidest sõltumata sisse elada on eetilise käitumise lähtekohaks. See 
omakorda on eelduseks rahvustevahelisele sallivusele ja rahukasvatusele. 

Tundekasvatuse valdkonda kuulub lisaks kunstiainetele ka pildiline õpetusmeetod, mis on 
keskne õpetamismeetod jutustavates ainetes kooliküpsuse ja murdeea vahelisel ajal. Praktikas 
tähendab pildiline õpetus elavaid, õpitavat iseloomustavaid ja kirjeldavaid jutustusi ning 
võrdpiltide kaudu õpetamist. Õpetaja töö on siin kunstniku töö sarnane: tal tuleb otsida 
õpetussisu olemust tabavaid sõnalisi pilte. Selline õppemeetod käivitab lapse fantaasia, ta 
muutub õppeprotsessi kaasloojaks. Kui lapses toimib fantaasia, liitub sellega alati 
tundekogemus. Nii puudutab pildiline õpetus eriliselt tundeelu ja kinnistab õpitava inimese 
pikaaegsesse mällu. 

Selleks, et toetada lapse tundeelu väljakujunemist, õpib õpetaja tundma arengupsühholoogia 
seaduspärasusi ning tegeleb teadlikult ka enda tundeelu tasakaalustamisega. Õnnestunud 
tundekasvatuse tagasisideks on õpilase innukus ja õppimissoov. Tunnete mitmekülgne 
kaasamine õppeprotsessi kindlustab õpihuvi säilimise. 
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Mõtlemise koolitus 
Inimesele loomuomase huvi ja teadmishimu säilitamiseks on vaja teoreetilisi teadmisi 
pakkuda viisil, mis vastab lapse erinevatele arenguetappidele. Waldorfpedagoogikas rajaneb 
mõtlemise areng eelnevatele tegevuslikele ja elamuslikele kogemustele. Kogu põhikooliea 
jooksul arendatakse mõtlemisoskust sellest lähtuvalt. Eesmärgiks on, et õpilased kooli 
lõpetades oskaksid rakendada kogu mõtlemise skaalat alates fantaasiarikkast kujundlikust 
mõtlemisest kuni puhtloogiliste järeldusteni. 

Intellektuaalseid teadmisi vahendatakse esimesest klassist murdeea alguseni pildilise 
õpetusmeetodi, kunstilise ja tegevusliku printsiibi kaasabil. Pildilise õpetusmeetodiga 
vahendatakse nii erialaseid termineid, mõisteid kui ka kausaalseid seoseid. Eesmärgiks on 
esitada mõisteid elavana ja mitmekülgsetes seostes. Nende tähenduse mõistmine toimub 
algselt konteksti ning õpetajapoolse intonatsiooni ning rõhuasetuste abil, järk-järgult lisandub 
mõisteline teadvustamisprotsess. 

5.- 6. klassis lisanduvad ained, mis vastavad abstraktse ja kausaalse mõtlemise valmidusele: 
geograafia, ajalugu, füüsika. Murdeeas ärkab loomulik üldine huvi intellektuaalsete teadmiste 
vastu. Pildilise õppemeetodi (jutustavad ained) ja fenomenoloogiliste vaatlustega 
(loodusõpetus, füüsika) kaasnevad järgneva etapina mõisteline ja kausaalne analüüs. Areneb 
loodusteaduslik mõtteviis. 

Kolmanda ja neljanda kooliastme intellektuaalne õpetus tuleb üles ehitada metoodiliselt 
mitmekesiselt ja atraktiivselt.  Seotus elamusliku ja tegevusliku printsiibiga on endiselt 
oluline. Õpetaja aktiveerib õpilasi ise mõtlema ning läbi isikliku taipamise mõisteid 
moodustama. Õpetus peab olema mõtlemapanev, intrigeerivate küsimuste ja arutelude 
sütitaja. 

Põhikooli õppekava sisaldab hariduse kõige üldisemaid aluseid. Põhjalikuma ja 
üksikasjalikuma teadusliku käsitluse ja mõistelist kujutlusvõimet arendava ainestiku 
raskuspunkt langeb vanematesse klassidesse. 

Rütm koolielus 
Kõik maailma eluavaldused toimuvad rütmiliselt. Inimese kõige tajutavam rütm on 
südametegevus. Inimese igapäevaelus on päevarütm see, mis aitab tal toimida efektiivselt ja 
tulemuslikult. 

 

Põhitund ja selle rütm 
Põhitund on perioodõppe aine tund, mis reeglina alustab koolipäeva ning kestab vähemalt 
kaks akadeemilist tundi. Järgnev rütmiline jaotus on toetavaks skeemiks, millele õpetaja 
konkreetsest klassist, laste vanusest, tunni ainest ja teemast lähtuvalt loominguliselt läheneb. 

 Tunni alustamine ehk rütmiline osa (rütmilised harjutused, liikumist kaasavad muusika ja 
kõneharjutused) – aktiviseerib, harmoniseerib ja koondab õpilasi. 

 Kordamine. Eelnenud õppeprotsessi jätkamine, teadvustav osa   (õpilased meenutavad ja 
jutustavad eelmisel korral käsitletud ainestikku mälupiltide või kodutööde põhjal, 
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käsitletu kokkuvõte vormistatakse ainevihikusse) – aktiviseerib kujutlusvõimet, tegeleb 
mälu ja mõtlemisvõime arendamise ning teadvustamisega. 

 Uue ainestiku tutvustamine (jutustavates ainetes õpetaja jutustab pildilisest 
õpetusmeetodist lähtuvalt, loodusõpetuses fenomenoloogilised vaatlused, matemaatikas 
küsimuse püstitamine) - aktiviseerib tunde- ja tahteelu. 

 Õpetatu süvendamine, praktiline osa (käsitletu töötatakse tegevuslikust printsiibist 
lähtuvalt läbi liikudes, joonistades, uusi oskusi harjutades jne) - rakendab mõtte ja tunde 
tegevusse, kujundab nendega seostuvalt tahet. 

 Tunni lõpetamine, rahunemine (Õpilased viiakse harmooniliselt rahunemiseni, nt sobiva 
kõne või muusikaharjutuste kaudu või mõnel muul harjumuspärasel viisil. Ka jutustav 
osa, eriti esimesel kooliastmel, on selleks kohane.) – viib õppetunni ajal käivitunud 
protsessid rahu olukorda ja tekitab uut õppimisvalmidust. 

 

Ülaltoodud õppetunni ülesehitus arvestab inimese keskendumisvõime iseloomulikku rütmi ja 
puudutab järk-järgult õpilast tervikuna. Intellektuaalset pingutust, tähelepanelikkust ja täpsust 
eeldav osa on tunni alguses. Järgmine, tundeelu puudutav osa pakub lastele tundeelamuse 
kaasamist läbi isikliku kujutlusvõime rakendamise. Praktiline ja seeläbi virgutav etapp on 
tunni lõpposas. Selline õppetund ei koorma õpilast ühekülgselt üle. Vahetund ei muutu 
kogunenud pingete väljaelamise kohaks. 

Lähtuvalt õpilaste vanusest omavad tunni osad erinevat kaalu. Kui algastmel on tunni algus- 
ja lõpuosal suurem osakaal ning ainest tulenev tööosa on laste jõudluse tõttu väiksem, siis 
järgnevatel kooliastmetel kasvab tööosa proportsionaalselt rütmilise sissejuhatuse ning tunni 
lõpuosa (kokkuvõte või jutustav osa) vähenemisega. Sarnaselt põhitunnile saab rütmistada ka 
teisi tunde. 

 

Ööpäeva rütm 
Õppimisprotsess tervikuna on organiseeritud nii, et see mõjub õpilase teadlike kujutluspiltide 
tasandist sügavamale ja võtab arvesse ka une ajal toimuva küpsemise. Metoodiliselt jaguneb 
õppeprotsess kolme faasi: 

 kogemine, vaatlus, eksperimenteerimine (tahte rakendamine); 

 meenutamine, kirjeldamine, iseloomustamine, ülestähendamine (tahtega seotud tunne); 

 läbitöötamine, analüüsimine, abstraheerimine, teooriate loomine (tahtega seotud mõte).  

Pärast kogemist ja kirjeldamist tuleb paus, mis võimaldab omandatust distantseeruda. Alles 
une ajal toimuva alateadvuses töötlemise järel viiakse õppeprotsess lõpule: eelmisel päeval 
tunde ja tegutsemise tasandil omandatud materjal tõstetakse mälupildina teadvusesse. 
Järgmisel päeval käsitletakse sama materjali kinnistavalt, analüüsivalt. Seega arvestab 
waldorfpedagoogika une ja ärkveloleku polaarsust, kuna areng ei eelda mitte ainult 
kognitiivseid, vaid ka hingelisi võimeid, pinget õppimise ja unustamise, teadliku ja 
alateadliku, une ja ärkvelolemise vahel. Nii osaleb õppimisel inimene kui tervik. 
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Suuremat pingutust nõudvad ained, nagu põhiained ja võõrkeeled, püütakse paigutada 
hommikul esimesteks tundideks. Nendele järgnevad käsitöö ained ja kunstiained. 
Sporditunnid asetuvad  koolipäeva viimasteks tundideks. 

 

Nädala rütm 
Õpetajate kolleegium tegutseb nädalarütmis. Igal nädalal toimuval pedagoogilise kolleegiumi 
koosolekul tehakse tagasivaade olnule, analüüsitakse kogemusi, tegeletakse pedagoogiliste 
küsimustega sisuliselt ning planeeritakse tööd lühemas ja pikemaajalises perspektiivis. 

 

Kuu rütm 
Kuu rütmiga langeb suuremal või vähemal määral kokku peaaine periood. Perioodõpe alates 
esimesest klassist võimaldab ühelt poolt süvenemist ning teiselt poolt teadlikku ümberkäimist 
mäluprotsessidega. Perioodõppe ainet mitte ei unustata pärast õppeperioodi lõppu, vaid 
talletatakse igakülgselt läbitöötatuna pikaajalises mälus. 

Kuu rütmi saadavad kuupeod, kus klasside tervikkoosseisud esitavad kunstilises vormis seda, 
mis klassis kuu jooksul õpitud. Kuupidu on ka oluline sotsiaalse koostöö vorm. 

 

Kooliaasta rütm 
Koolielu korraldus võtab arvesse aastaaegade vaheldumise ja kasutab ära vastavad sisemise 
ja välise töö võimalused. 

Erinevate aastaaegade pidusid tähistatakse ühiselt ja/või klassi kaupa. Siseelu aktiivsus on 
sügisel juba olemas ja süveneb talve lähenedes. Kevadel sisemine aktiivsus väheneb ja 
toimingud suunduvad väljapoole. Seetõttu toonitab septembris tähistatav Miikaelipäeva pidu 
isikliku sisemise aktiivsuse olulisust. Mardipäev oma lühiretkede ja esinemistega valmistab 
ette sügisese aktiivsuse süvenemist jõulude lähenedes. Advendipidu, advendiküünla 
süütamine ja sellele järgnev advendiaeg jõulupeo ning eriliste jõuluettevalmistustega 
süvendab inimlik–sotsiaalset rõhuasetust. Kolmekuningapäeva tähistamine lõpetab jõuluaja 
ning suunab jõulude poolt uuendatud meeled argistesse tööaskeldustesse. Kevad-talvel 
omandavad pidustused väljapoole suunatud iseloomu. Koolis korraldatakse vastlapidu. 
Ülestõusmispühadeks valmistutakse klassiti, nooremates klassides looduse ärkamise rõõmule 
keskendudes, vanemates klassides pühade kristlikku sisu puudutades. Kooliaasta lõpetatakse 
kevadpeoga. 

Kooliaastas on kindel koht kooli, paikkonna ja riiklike pühade ning tähtpäevade tähistamisel. 
Aineperioodide järjekorda planeerides püütakse paigutada vaheldumisi loodusteaduslikud, 
matemaatilised ja humanitaaraineid ning panna need kokku kõlama aastaaegade 
vaheldumisega. 
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Kooliruumidest väljaspool toimuv õppetöö 
Kooliväliseks õpetuseks loetakse tutvumiskäigud, õpperetked, temaatilised päevad, näituste 
külastamine ja üksikud väljaspool kooli läbiviidavad õppetunnid. Väljaspool kooli antav 
õpetus korraldatakse kas õppeplaani kohaselt või õpetaja vabal algatusel vastavalt vajadusele.  

 

Õppekavakohane väljaspool kooli antav õpetus on: 

o 3.-4.kl kodulugu ja selles sisalduv vanade elukutsete tutvustamine; 
o 5.–6.kl loodusõpetus ja geograafia, aiandus. 

Sellele lisaks võib iga õpetaja korraldada õppetööd koolist väljaspool, kui see on 
pedagoogiliselt põhjendatud. Ettepaneku selliseks õpetuseks teeb õpetaja ja selle kiidab heaks 
kolleegium. Koolist väljaspool antava õpetuse puhul on võimalikud kõrvalekalded õpilaste 
tavapärasest nädalast, päevarütmist ja tööajast. Koolist väljaspool toimuvate tundide 
läbiviimisel on lapsevanemad eriti I ja II kooliastmel sageli kaasas.  

Aine- ja huvialaringid 
Koolis võib organiseerida ringe, mis toetavad õpetus- ja kasvatustegevust. Selleks on koolis  
pealelõunaring. Muusika- ja kunstiõpinguteks on võimalik astuda samas hoones tegutseva 
huvikooli „Pääsulind“ õppesse. Ringe juhendavad kooli õpetajad või selleks sobivad isikud.  

 

1.9. Õpetajad 
 

Kooli õppe- ja kasvatustööd teostab õpetajate kolleegium, kes toimib koostööliselt ja 
professionaalselt, teadvustades endale, et lapsi kõige otsesemalt mõjutav kasvatustegur on 
täiskasvanu eeskuju. 

Klassiõpetaja 
Kõige vahetumalt mõjuvaks eeskujuks on klassiõpetaja, kes saadab, kasvatab ja õpetab last 
1.–9. klassini. Klassiõpetaja võtab otsese vastutuse ühe klassi arengu eest, õpetab 
perioodõppe aineid ning oskuste piires mõnd ainetundi. Klassiõpetaja teadvustab oma vahetut 
sügavat mõju klassile ning igale õpilasele ja sellest tulenevat enesearendamise ja 
enesetäiendamise vajadust. 

Õpetajate kolleegium 
Kooli juhtorgan pedagoogilises valdkonnas on õpetajate kolleegium. Pedagoogilised arutelud 
ja otsustamine toimuvad kollegiaalselt, konkreetsed vastutusalad on jaotatud üksikinimeste 
või inimgruppide vahel. Kolleegiumi koosolek toimub regulaarselt kord nädalas, kus osaleb 
kogu kooli pedagoogiline personal. 

Õppekava arendamise pidevaks vormiks on töö iganädalasel pedagoogilise kolleegiumi 
koosolekul, kus enne ja pärast ainetsükleid annavad õpetajad ülevaate saabuva ainetsükli 
sisust ja eesmärkidest ning pärast selle lõppu tehakse kirjalik tagasivaade, kus analüüsitakse 
tulemusi. Traditsiooniliste ainetundidena õpetatavate ainete puhul toimub see vähemalt kord 
poolaastas. Selline tööviis hõlbustab ainetevahelist integratsiooni. 
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Õpetajate enesetäiendus ja täienduskoolitus 
Õpetajate regulaarne enesetäiendus toimub läbi iganädalaste kolleegiumi koosolekute, 
individuaalse enesetäienduse ja –kasvatuse ning täienduskursustel osalemise.  

Waldorfpedagoogiliste ainealaste koolitustega kaasnevad kunstilised kursused. Kunstide 
kaudu laiendab ka täiskasvanu oma tajupiire ning oskusi, laiemas plaanis on kunstiline 
koolitus tõhus ettevalmistus pedagoogika kui kunsti viljelemiseks. 

 

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 
Kooli õppekava on aluseks õpetajate töökavadele konkreetsetes klassides. Iga õpetaja koostab 
aasta alguses või enne ainetsükli algust töökava. Õpetaja kasutab õppekava vastutustundlikult 
ja loovalt ning lähtub oma igapäevategevuses õppekava aluseks olevatest õpetuse ja 
kasvatuse põhimõtetest. Õpetajal on õigus õppematerjali vastavalt klasside vajadustele ja 
võimalustele kooliastme piires ümber jaotada. Õpetajate kogemused töökavade teostamisel 
on üheks aluseks kooli õppekava uuendamisel. Õppekava koostatakse perioodõppeainetes 
nädala – ainetundide puhul kuulõikes. Kirjeldatakse läbitavaid teemasid ja põhilisi 
meetodeid, mida kasutatakse. 

 

1.10. Õpilased 
 

1.10.1. Õpilaste vastuvõtt 
 

Kooli vastuvõtmise eelduseks on lapsevanema sooviavaldus ning lapse kooliküpsus. Lapse 
vastu võtmise kooli otsustab kolleegiumi poolt määratud vastuvõtukomisjon lapse ja 
lapsevanemaga toimunud vestluse, lapse kooliküpsuse ja eelregistreerimise järjekorra alusel. 

Ka vanematesse klassidesse vastuvõtmisel otsustab nii vastuvõtmise, kui ka selle, 
mitmendasse klassi laps võib õppima asuda, õpetajate kolleegiumi poolt moodustatud 
komisjon õpilase tervikliku arengu põhjal. Sealjuures arvestatakse kehalisi, psüühilisi, 
sotsiaalseid ja muid arengunäitajaid, mitte ainult intellektuaalseid näitajaid. Eelkõige on 
määravaks lapse tegelik vanus. Iga õpilase jaoks on esmatähtis sotsiaalne keskkond, kus tal 
on võimalus areneda. 

 

1.10.2.  Üldpädevused, nende saavutamine ja hindamine 
 

Üldpädevused 
Pädevus tähendab suutlikkust teatud valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevuse mõiste 
hõlmab teoreetiliste teadmiste kõrval ka nende rakenduslikku aspekti, väärtustades seega 
teadmiste elulisust. Pädevus põhineb teadmistel, oskustel ja väärtustel. 
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Riiklikus õppekavas saavutatavad pädevused on fikseeritud kooliastmeti. Pädevuste puhul on 
tegu valdkonnaga, kus kõik on pidevas muutumises ning lineaarset põhjust-tagajärg-seost 
pole võimalik rakendada. 

Waldorfkooli õppeprotsess kaasab järgnevate põhipädevuste astmelise loomise põhikooli 
jooksul: 

Õpipädevus – tähendab eelkõige õppimist armastusest ja huvist maailma vastu. Suutlikkus 
kasutada erinevaid tõhusaid õpistrateegiaid, kohandades neid vastavalt individuaalsele 
õpistiilile. Oskus end õppimisele häälestada, huvi ja avatuse seisundi olemasolu, objektiivne 
hinnang olemasolevatele teadmistele, uue teabe otsimine ja selle suhtestamine 
olemasolevaga. Olemasoleva teadmise pinnalt uue teadmise loomine. Õpipädevus samastub 
inimese vaimse aktiivsusega. Seda toetavad eakohane metoodika ja õppeainete mitmekülgne 
käsitlus põhikoolieas. 

Tegevuspädevus – tähendab eelkõige võimet mõttega haaratud ideid praktiliselt teostada. 
Suutlikkus näha probleeme ja neid lahendada, oskus tegevusi kavandada, seada 
tegevuseesmärke ja valida sobivaid vahendeid, vajadusel kaasata nõu ja jõuga sobivaid 
inimesi. Oma tegevuse tulemuste hindamine. Tegevuspädevust toetavad õpetuse metoodika 
(tegevuslik printsiip), 8. aastatööde planeerimine ja teostus, klassi ja kooli ühisprojektid. 

Väärtuspädevus – tähendab nii tegude, tunnete kui ka mõtte tasandil seoste omamist 
kaasinimeste ja maailmaga. Väärtuspädevus samastub inimese eetikaga. Väärtuspädevuse 
kujunemist mõjutavad kõige otsesemalt kogu kooli keskkond ja täiskasvanud koolipere 
väärtushinnangud. 

Enesemääratluspädevus – tähendab inimese kõikide olemusosade harmoonilise 
väljakujunemise kaudu tekkivat eneseteadvust (Mina-teadvust). Suutlikkus mõista ja hinnata 
iseennast, mõtestada oma tegevusi ja käitumisi ühiskonnas, kujundada end isiksusena. 
Enesemääratluspädevuse teenistuses on kogu õppeprotsess ning õpetajate ja kasvatajate 
eeskuju. 

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 
muutuvas ühiskonnas; leida ja säilitada infot, osaleda digitaalses siseloomes, olla teadlik 
digikeskkonna ohtudest. 

Pädevuste saavutamine 

Õpetaja kujundab endale üldpildi klassist kui tervikust ja igast üksikust õpilasest selle terviku 
taustal. Võimalus selleks on vaatlemine ning selle põhjal märkmete tegemine või 
vaatluspäeviku pidamine. Õpetajal on vaja kõvasti töötada, et harjutada end omama elavat 
pilti iga lapse arengust: kui palju on laps aastaga kasvanud, kas nägu ja miimika on 
muutunud, kas on muutusi tema kehaehituses, hääles, kõneviisis, on ta kõhnunud või 
tüsenenud, kuidas on muutunud tema kombed, milliseid iseloomulikke kirjavigu ta teeb, 
millist osa korrutustabelist ta tõesti teab. Ühte klassi õpetavad õpetajad töötavad koos. Nii 
toetatakse üksteist pädevuste kujundamise protsessis ja omandatakse laiem pilt nii klassist 
tervikuna kui üksikutest lastest. 

 

 



19 

 

Hindamine 

Kooli õppe- ja kasvatustöö lähtub seisukohast, et iga laps on individuaalsus, kellel on nii oma 
tugevad kui ka nõrgad küljed. Lapse õppe-edukuse jälgimise eesmärgiks pole mitte õpilaste 
klassifitseerimine võimekuse alusel, vaid lapse igakülgse arengu toetav suunamine. 

Numbrilist hindamist ja üksikteadmisi mõõtvaid teste waldorfkoolides üldjuhul ei kasutata. 
Selle aluseks on humanistlik psühholoogia ja Eesti kooliuuenduslik traditsioon (Johannes 
Käis). Tagasisidet õpilase pädevuste ja teadmiste kohta saab õpetaja igapäevase vaatluse ja 
erinevates vormides suuliste ning kirjalike tööde kaudu. Õpetaja jälgib lapse arengut pidevalt, 
tehes selle kohta tähelepanekuid ja märkmeid ning pidades nõu teiste õpetajate, terapeutide ja 
lapse hooldajatega. 

Nii klassi- kui ka aineõpetaja on õpilase vanematega regulaarselt ühenduses ja vahendab neile 
lapse arengut puudutavaid tähelepanekuid alati, kui selleks on põhjust. Õpilase arengu 
toetamiseks rakendatakse erinevaid vorme: lapsevaatlus (klassi või kooli kolleegiumis), 
arenguvestlus. Kõikides klassides antakse tagasisidet õpilaste arengu kohta regulaarselt 
toimuvatel klassi lapsevanemate koosolekutel. 

Hinnangul on kasvatav ja innustav rõhuasetus. Õpilase koolitööd ja selle tulemusi erinevates 
õppeainetes hinnatakse tema enda võimetega suhestatuna. Hinnang võib sisaldada ka tööviise 
ja õpingute rõhuasetusi puudutavaid tähelepanekuid ja soovitusi ning on oma iseloomult 
konstateeriv. Käitumist ja hoolsust puudutavad tähelepanekud liidetakse ühe osana 
õppeaineid puudutavatesse hinnangutesse. 

 

1.10.3. Tunnistused põhikoolis 
Õpilase üldarengule, koolitööle ning käitumisele antakse numbrilise tunnistuse asemel 
kirjalik-iseloomustav hinnang. Pedagoogiline kolleegium otsustab, kui tihti õppeaasta jooksul 
selline hinnang antakse või millises vanuses saab kirjalik–iseloomustava hinnangu enda  kätte 
lapsevanem, millal õpilane. Pedagoogilise kolleegiumi otsuse kohaselt võib laps  saada ka 
õpetaja poolt kunstiliselt kujundatud  tunnistuse õpilasele mõeldud salmi, luuletuse või 
mõtteteraga. 

Tunnistusel märgitakse ära põhiline õppesisu ja iseloomustatakse ja antakse hinnang õpilase 
üldarengule, koolitööle ning käitumisele. Õpilane võib saada ka õpetaja poolt kunstiliselt 
kujundatud tunnistuse õpilasele mõeldud salmi, luuletuse või mõtteteraga. 

Kirjalik-iseloomustav hinnang sisaldab: 

o lapse füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu kirjelduse, 

o ülevaate õpilase õpihuvi ja ainetealaste saavutuste kohta, 

o üldinformatsiooni kooliaasta jooksul toimunust, 

o läbitud õppeainete temaatika. 

 

1.10.4. Klassikursuse lõpetamine/ klassikursuse kordama jätmine 
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Õpilasi ei jäeta üldjuhul klassikursust kordama. Kui õpilase üldine areng on eakaaslastest 
väga erinev, võib õpilase siiski ümber paigutada vanemasse või nooremasse klassi. Väga kiire 
intellektuaalne areng või õpiraskus üksi ei saa põhjustada taolist ümberpaigutamist. Selline 
protseduur on  erand, mis saab tuleneda õpetajaskonna ja lapsevanema või hooldaja 
ühisnägemusest. 

Kui õpilane ei ole läbinud ainet rahuldavate teadmistega, jäetakse ta täiendavale suvisele 
õppetööle. Õpetajate kolleegium teeb vastava otsuse mitte hiljem kui 20. mail. 

 

1.10.5. Põhikooli lõpetamine  
 

Praeguses haridussituatsioonis lõpetavad waldorfkoolide õpilased põhikooli riiklike eksamite 
ja tunnistusega. Samal ajal väärtustavad waldorfkoolid kõiki põhipädevusi ning rakendavad 
haridusuuendusliku impulsina 8. klassi aastatöid (tegevuspädevus). 

 

1.10.6. Aastatöö (loovtöö) 
 

Aastatöö on individuaalne või kollektiivne uurimuslik või kunstilis-praktiline töö, mille 
esitlemine toimub avalikult. Aastatöö eesmärgiks on õppida iseseisvalt töö planeerimist ja 
teostamise oskust. Sellise vormiga väärtustab waldorfkool kõiki põhipädevusi ning loob 
alternatiivi ainult õpipädevustel põhinevatele teoreetilistele eksamitele. Oma individuaalsete 
huvide ning võimete kogemine laseb õpilasel küpseda eneseusul ja –tunnetusel, annab panuse 
isiksuse kujunemisesse ja laseb heita pilku eluteele. 

Õpilane saab aastatööd tehes väljendada oma individuaalseid huvisid ning oskusi, pannes 
proovile võime tegeleda ühe konkreetse ülesandega järjest pikema perioodi jooksul.  

Aastatöö teema valib õpilane ja kooskõlastab selle juhendajaga. Igale tööle määratakse kooli 
poolt juhendaja ning vajadusel ka eksperdid väljaspool kooli. 

Aastatöö võib koosneda kirjalikust, suulisest ja praktilis-kunstilisest osast. Töö peab 
ühendama intellektuaalse, kunstilise ja praktilise osa.  

Formaalselt võib töö teostada teaduslike nõuete järgi, metoodiliselt on raskuspunkt isiklikul 
kogemusel ja iseseisval otsusel põhineval teemaga tegelemisel. 

Reeglina tehakse aastatöö 8. klassis. 8. klassi lõputööks on klassinäidend. 

 

1.10.7. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste 
õppekorralduse põhimõtted 
 

Tugiõpe 
Tugiõpet võib kõigis vanuseastmetes anda õpilastele, kellel puudumise tõttu või muudel 
põhjustel on õppetöös vajakajäämisi. 
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Tugiõpetusele eraldatakse vajadusel vähemalt 1 tund nädalas iga klassiõpetaja kohta. 
Lisatugiõpet peale ülaltoodu korraldatakse vastavalt vajadusele. Seda võib teostada ka mõni 
teine sobiv õpetaja (kas regulaarselt või ajutiselt). Tugiõpet korraldatakse vastavalt 
vajadusele erinevates ainetes kas ajutiselt, perioodidena või läbi õppeaasta. 

 

Eriõpe 
Eriõpetust vajavad klassitööle lisaks või ühe osana sellest õpilased, kes kõne-, lugemis-, 
õppimis-, kohanemisraskuste või muude erivajaduste tõttu vajavad lisaõpetust ja/või 
teraapiat. Klassi tööaja sees ja sellele lisaks pakutavale eriõpetusele ei kinnitata spetsiaalset 
õppekava, see järgib kooli üldist õppekava. Eriõpetusega püütakse seda vajavatel õpilastel 
luua alus klassiõpetusega toime tulemiseks. 

Eriõpet viib läbi eripedagoog, ravipedagoog, ravieurütmist, logopeed või muu sobiv isik. 
Erivajadustega laste õpetamisel võib vajadusel kasutada ka individuaalseid õppeplaane, mis 
tagavad õpetuse ning kasvatuse korrigeeriva suunitluse. 

 

Individuaalne õppekava ja selle koostamine 
Individuaalõppekava koostatakse mistahes klassis õppivale õpilasele, kelle võimed ja oskused 
erinevad oluliselt kaasõpilastest ning kes vajavad erinevat õppesisu ja /või tingimusi ühes või 
mitmes õppeaines. 

IÕK koostatakse õpetajate ja lapsevanema (vajadusel ka teiste spetsialistide, nt. 
ravipedagoog) koostöös. Kirja pannakse muu hulgas lapse arengu kirjeldus ja jälgimine, 
võimalikult täpsed lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kuidas plaani järgitakse.  

Vajadusel luuakse kooli juurde väikeklass, kus on võimalik õppida väikeses rühmas 
(maksimaalselt 4 õpilast), et õpetaja saaks kõiki õpilasi individuaalselt juhendada ja abistada.  

 

1.10.8. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 
 

o  Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning 
õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool on kohustatud võimaldama statsionaarses 
õppes õppiva õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle 
õpilase kohta. Vanema juurdepääsu teabele selle kohta, kas õpilane on kooli õpilaste 
nimekirjas või mitte, võib keelata vaid mõjuva põhjuse esinemisel. 

o  Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku 
järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel. 

o Õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, 
hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast ja vanemat 
õppeveerandi algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele 
võimalused sellekohase teabega tutvumiseks. 

o Õpilasele ja statsionaarses õppes õppiva õpilase vanemale tehakse kooli kodukorras 
sätestatud korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast. 
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o Kool teavitab vanemat õpilase edasijõudmisest õppeperioodi vältel. Õpetaja annab 
tagasisidet õpilasele tema õppeedukusest perioodiõppe lõpus, lapsevanematele  
koosolekutel ja individuaalsete arenguvestluste käigus. Õppeaasta lõpus väljastatakse 
õpilase arengut kirjeldav tunnistus, v.a 9. klass, kes saab iga veerandi lõpus hindelise 
tunnistuse. 

o Waldorfkoolid ei kasuta e-kooli süsteemi, et kasvatada vastutustunnet ja hoida pidevat 
elavat kontakti vanematega.  

 

1.11.  Õppekava läbivad teemad 
 

Aruküla Vaba Waldorfkooli õppekava läbivad riiklikus õppekavas seatud kohustuslikud 
teemad:  

 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;  

 keskkond ja jätkusuutlik areng − taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda 
ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 
küsimustele;  

 kodanikualgatus ja ettevõtlikkus − taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 
arengusuundadele;  

 kultuuriline identiteet − taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 
mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride 
muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga 
määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 
mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;  

 teabekeskkond − taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja 
teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida 
selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;  

 tehnoloogia ja innovatsioon − taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 
nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; (III kooliastmes) 

 tervis ja ohutus − taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 
füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, 
käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna 
kujundamisele;  

 väärtused ja kõlblus − taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 
tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 
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väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 
võimaluste piires.  

 

1.12.  Õppeainete lõiming 
Õpetuse terviklikkuse tagamiseks  on soovitav, et õpetaja seoks omalt poolt õpetatavat ainet 
teiste ainetega, kui õpetatava aine sisu selliseid võimalusi pakub. 

Eesti keel sisaldub kõikide klasside põhitunni ainete õpetuses (nt. vihikutöö, rohke 
deklameerimis-, näitlemis- ja jutustamisainestik, tekstide koostamine).  

Vormijoonistamine seob endasse eesti keele lugemis- ja kirjutamisõpetust, geomeetria 
algteadmisi, elemente ajaloost ja taimeõpetusest ning tugineb ise joonistamisele.  

Matemaatikal on esimeses kooliastmes tugev seos loodusõpetuse ja kodulooga. Teemad, 
mida matemaatika tunnis arvutamise õppimisel käsitletakse saavad oma ainese ümbritsevast 
loodusest. 

Geomeetria on vormijoonistamise jätk ja on tihedalt seotud matemaatikaga ruumilise 
mõtlemise kujundamisel. 

Kodulugu seob endasse käsi- ja puidutöö, ajaloo, geograafia ja loodusõpetuse alased teemad. 

Käsitöö õpetamine on seotud põhitunni teemaga ja annab tihti võimaluse õpitut praktiliselt 
teostada. 

Kodundust on võimalik praktiseerida klassiõhtutel, kuupidudel ja laatadel koostöös 
lastevanematega.  

Aiandus on tihedalt seotud loodusõpetusega ning kodundusega.  

Puidutöö on seotud taimeõpetusega 5. ja 6. klassis. 

Kunstiõpetus on tihedalt seotud eesti keele, religiooniõpetuse ja loodusõpetusega. 

Kujutav kunst on integreeritud kõikide klasside põhiaine õpetusse vihikute kujundamise 
näol. 

Draamakasvatus on tihedalt seotud eesti keele põhitunniga ning täidab olulist osa erinevate 

sotsiaalsete oskuste arendamisel. 

Muusika on lõimitud kõikide klasside põhitunni rütmilisse ossa.  

Kehaline kasvatus rütmilise liikumise näol on lõimitud eriti I, aga ka vanemates 
kooliastmetes põhitunni rütmilisse ossa.  

Võõrkeeled on lõimitud kõikide klasside põhitunni rütmilisse ossa. Rütmilised laulud ja 
luuletused on väga teretulnud materjal hommikusse tervitusse ja võõrkeele kinnistamiseks. 

Teises ja kolmandas kooliastmes võib õpetuse osadena kasutada ka infotehnoloogia ja meedia 
abi, kui õpetaja seda vajalikuks peab. 
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1.13. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
 

Õppekava arendamise pidevaks vormiks on töö iganädalasel pedagoogilise kolleegiumi 
koosolekul. Enne ja pärast ainetsükleid annavad õpetajad ülevaate saabuva ainetsükli sisust, 
eesmärkidest ning pärast tsükli lõppu tehakse vastav tagasivaade, kus analüüsitakse tulemusi.  

Traditsiooniliste ainetundidena õpetatavate ainete puhul antakse ülevaade vähemalt kord 
poolaastas. Selline tööviis hõlbustab ainetevahelist integratsiooni. Õppekavasse muudatuste 
sisseviimise otsustab kolleegium ning need kinnitatakse kooli pidaja poolt vastavalt kooli 
põhikirjas sätestatud korrale. 

 

1.14. Kirjandust waldorfõppekavaalaseks ettevalmistuseks ja 
enesetäienduseks 
 

 Carlgren, F.,  Vabaduskasvatus, Eesti Õppekirjanduse Keskus 1992 

 Fränkl-Lundborg, O., Mis on antroposoofia? EAS kirjastusgrupp, Tln. 1992 

 Eisen, F.,  Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950, Tln. Valgus 1985 

 Glöckler, M; Goebel, W. Laps. Meditsiinilis-pedagoogiline nõuandja. Premark, EVWÜ    
2002 

 Heydebrand, C. von, Vaba Waldorfkooli õppeplaanist, EVWÜ 1998 

 Kranich, E.-M., Vabad Waldorfkoolid, Tallinn 1991 

 Käis, J.,  Kooliraamat, Tartu Ilmamaa 1996 

 Lievegoed, B.,  Lapse arengufaasid,  EAS kirjastusgrupp 

 Lindenberg, Ch., Waldorfkoolid; hirmuta õppida, eneseteadlikult tegutseda, Tln.1993 

 Richter, T., Vaba Waldorfkooli ülesanne ja õpetuseesmärgid, EVWÜ 1998  

 Steiner, R., Inimolevuse mõistmisest lähtuv kasvatuse kunst, GA 311 EVWÜ 

 Steiner, R., Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid,GA 294 Tln 1994  

 Steiner, R., Lapsekasvatus vaimuteaduse seisukohast, Tln. 2000 

 Steiner, R., Pedagoogilis-didaktilise kunsti uuendamine vaimuteaduse kauduGA301 
EVWÜ 2000 

 Steiner, R., Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud GA 295 EVWÜ 1999 

 Steiner, R., Üldine inimõpetus kui pedagoogika alus GA 293 EVWÜ 2003 
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 Stockmeyer, E.K.A., Rudolf Steineri juhised waldorfõpetuse kohta  

EVWÜ 1998 

 Wilkinson, R., Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi Tln. 2006 

 Õppetöö kujundamiseks Waldorf-/ Steinerkoolides 1. kuni 8. kooliaastani, EVWÜ 2000 

 

1.15.  Waldorfpedagoogika põhimõisteid 
 

Antroposoofia 

1. Loodusteaduslike tunnetusmeetodite täpsusega vaimset maailma 

uuriv ning kirjeldav teadus. Ülemeelelise vaatluse kui teadusharu väljaarendaja oli dr. 

Rudolf Steiner. 

2. Vaimuteaduslike uuringute tulemused kui täiendus loodusteadustele, ajaloole ja 

teistele teadustele. 

3. Vaimuteaduslike uuringute tulemuste rakendamine ühiskonna ja üksikisiku elus (nt 

pedagoogikas, meditsiinis, ravipedagoogikas, farmaatsias, põllumajanduses, 

sotsioloogias jne). 

Inimeseõpetus – antroposoofia osa, kirjeldab inimest tema erinevate olemusosade 

ning nendevaheliste seoste kaudu. 

Klassiõpetaja – õpetaja, kes võtab otsese vastutuse ühe klassi arengu eest 1. – 6./8. 

klassini. Klassiõpetaja kujundab klassi kui tervikut ning õpetab perioodõppe aineid ja 

oskuste piires mõnda võõrkeelt, liikumis- või kunstiainet. Klassiõpetaja teadvustab 

oma vahetut mõju klassile ning sellest tulenevat enesekasvatuse ja enesetäienduse 

vajadust. Õpetajate kolleegium* otsustab klassiõpetajasüsteemilt aineõpetajate 

süsteemile ülemineku aja ja viisi iga konkreetse klassi ja klassiõpetaja puhul eraldi. 

Õpetajate/pedagoogiline kolleegium – kooli juhtorgan pedagoogilises valdkonnas, 

kooli süda. Pedagoogilised arutelud ja otsustamine toimuvad kollegiaalselt, konkreetsed 
vastutusalad on jaotatud üksikinimeste või inimgruppide vahel. Regulaarse koostöö vormiks 
on kolleegiumi koosolek. 

Kolleegiumi koosolek –kooli pedagoogilise juhtimise vorm. Toimub regulaarselt kord 
nädalas, tegeleb sisulise tööga. Koosolekul osalevad kõik tegevõpetajad. 

Perioodõpe – aine süvendatud käsitlemine määratud perioodi (keskmiselt neli 
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nädalat) jooksul. Perioodõppe tund hõlmab koolipäevast põhitunni osa, st kaks 

akadeemilist tundi. Waldorfkoolides algab perioodõpe esimesest klassist. Perioodõppe 

aineid vt õppeainete loendist 

Põhitund – topelttund, tavaliselt päeva alguses, käsitleb perioodõppe ainet. 

Põhitunni struktuur - vt tunni rütm 

Rütmiline osa – põhitunni* või tunni struktuuri osa, tavaliselt tunni alguses. 

Erinevate rütmiliste tegevuste – kehakoordinatsioon, laul, retsiteerimine, pillimäng 

jms – kaudu mobiliseerib tahet, valmistab tunniks ette. Rütmiline osa on mahukam ja 

struktureeritum nooremates klassides. 

Pildiline õpetusmeetod – õpetamismeetod jutustavates ainetes 1. – 8. klassis, osaliselt ka 
hiljem. Elav, kujundlik, kirjeldav sõna äratab lapse fantaasia ja sisemise pildiloome (sisemine 
aktiivsus). Loob vastukaalu tänapäeval välismaailmast tulvavatele valmis piltidele (sisemine 
passiivsus). 

Vt ka tundekasvatus 

Jutustav osa –  põhitundi* lõpetav osa, pildilise õpetuse liik. Sisaldab eakohast 

jutustust, mida õpetaja jutustab. 

Ainevihik – aineõpetuse käigus õpilase poolt valmistatav töövihik – õpik. Sisaldab 

kokkuvõtteid käsitletud teemadest, vastavaid illustratsioone ja skeeme, iseseisvaid 

töid, loovtöid jms.  

Kuupidu – tavaliselt kuu lõpul toimuv kooli avatud ühisüritus, kus klassid 

tervikkoosseisus esitavad valitud ja kunstiliselt vormistatud teemasid kuu jooksul 

õpitust. Üks sotsiaalse koostöö vormidest. 

8. klassi lõputöö – klassiõpetaja*-aja lõppu ning iseseisvat töö planeerimise ja 

teostamise oskust tähistav individuaalne uurimuslik või kunstilis-praktiline aastatöö. 

Lõputööde esitlemine toimub kevadel kooli avatud üritusel. Lõputööde kaudu 

väärtustab waldorfkool kõiki põhipädevusi ning loob alternatiivi ainult õpipädevustel 

põhinevatele teoreetilistele eksamitele. 8. kollektiivseks lõputööks on klassi näidend (vt 
Draamaõpetus) 

 

1.16. Kooli juhtimine 
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Aruküla Vaba Waldorfkooli juriidiliseks pidajaks on mittetulundusühing Aruküla Vabakooli 
Selts. Seltsi võivad kuuluda kooli lapsevanemad, kooli töötajad ja toetajaliikmed. 

Kooli kompleksne toimimine jaguneb kolmeks iseseisvaks valdkonnaks: 

o pedagoogiline, 

o administratiivne, 

o majanduslik tegevus. 

Pedagoogilise tegevuse eest hoolitseb õpetajate kolleegium; 

administratiivse ja majandusliku poole eest vastutab MTÜ juhatus, luues toimimiseks 
vastavad organid. 

Valdkondade otsustuspädevus on määratud MTÜ ja kooli põhikirjadega. Kõige üldisemates 
MTÜ tegevust puudutavates otsustes on sõnaõigus üldkoosolekul. 

 

Waldorfkooli juhitakse kollegiaalselt. Strateegilisi küsimusi arutatakse ja otsuseid võetakse 
vastu kollegiaalselt, praktilised vastutusalad jaotatakse konkreetselt üksikisikute või gruppide 
vahel. 
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II AINEKAVAD 
 

Horisontaalne õppekava 
Horisontaalne õppekava näitab seoseid erinevate õppeainete ja õpilase arengu vahel 
klassiastmeti. Tabelis on välja toodud põhilised teemad, üldeesmärgid ja motiivid iga vanuse- 
ja klassiastme jaoks õppeaineti. Taotletav lõimumine erinevate ainete vahel on osalt otsene, st 
temaatiline, osalt erinevatest aspektidest lapse vastava ea arengut toetav. 

 1. klass 2. klass 3. klass 
 

Eesmärgid 

Lapse viimine formaalse 
õppimise juurde, toetudes 
lapse loomupärastele 
matkimisjõududele. 

Tervikust lähtuv 
pildipärane ja kunstiline 
õpetus. 

Ilu ja harmoonia taotlus. 
Erinevate kogemuste 
pakkumine: vormid, helid, 
tähtede ja arvude 
sümbolid. 

Heade harjumuste 
kujundamine klassis. 

Aukartuse kujundamine 
looduse, keskkonna 
suhtes. Austuse 
kujundamine teiste vastu. 

Huvi tekitamine ja 
usalduse toetamine 
maailma suhtes. 
Sotsiaalsuse arendamine. 

1. klassis kujundatud 
harjumuste, oskuste ning 
hoiakute süvendamine. 
Vastandite käsitlemine, nt 
pühakute elulood, 
loomamuinasjutud, 
valmid. Sotsiaalsuse 
jätkuv arendamine. 

Omandatud kirjutamis- ning 
arvutamisoskuste 
rakendamine praktilises 
tegevuses. 

Seose loomine maaga ühise 
praktilise töö kogemuse 
kaudu. Vanad ametid. 

Klass kui sotsiaalne tervik. 
Selged käitumisjuhised, 
autoriteedi kogemine, nt Vana 
Testamendi lood. 
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Eesti keel 

Muinasjutud. 
Kuulamisoskuse 
arendamine. 

Ühine retsiteerimine. 
Pildipärane täheõpetus. 

Vokaalide ja konsonantide 
erinev olemus. 
Täheaabitsa loomine, 
kasutades vahakriite. 

Pühakute elulood, 
loomamuinasjutud, 
valmid. 

Väikesed trükitähed. 
Varemõpitud salmide 
kirjutamine. Raamatukese 
kirjutamine, kujundamine 
ja lugemine. 
Lugemisoskuse 
arendamine. 

Luuletuste retsiteerimine. 
Lühinäidendid. 

Loomis- ja rahvapärimuste 
kuulamine ja jutustamine. 

Kõnekeele korrigeerimine ja 
harjutamine erinevates 
suhtlussituatsioonides. 
Erinevate lausetüüpidega 
kaasneva kõnemeloodia 
tundepärane kogemine. 

Sõna- ja lauseliigid. 
Kuulamisele toetuva õigekirja 
arendamine. Lihtsamate 
grammatiliste reeglite 
leidmine kogetu põhjal. 
Üleminek seotud kirjale. 
Kirjelduste koostamine. 

Lühinäidendid. 

 

Võõrkeel 

Huvi loomine keele vastu. 
Keele kõla tajumine. 

Kuulamisoskuse 
arendamine. 

Ühine retsiteerimine. 
Salmid ja laulud koos 
liikumisega. Tegutsemine 
lihtsate korralduste järgi. 

Vastamine lihtsamatele 
küsimustele. 

Sõnavara omandamine 
rütmilistes luuletustes ja 
keeleharjutustes. 

Peamiste keelestruktuuride 
õppimine kuulamise ja 
matkimise kaudu ilma neid 
teadvustamata. 

Kuulamisoskuse 
arendamine. 

Ühine retsiteerimine. 
Salmid ja laulud koos 
liikumisega. Lihtsate 
lausete moodustamine. 
Lihtsate lugude 
mõistmine. 

Sõnavara omandamine 
rütmilistes luuletustes ja 
keeleharjutustes. 

Omandatud keelestruktuuride 
iseseisvam kasutamine. 
Kõneoskuse aktiivsem 
kasutamine. 

Täheõpetus. Täheaabitsa 
loomine. Lihtsamad 
kirjaharjutused. 
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Matemaatika 

Tervikust lähtumine. 
Arvud ja nende olemus. 

Hulkade võrdlemine. 

Nelja põhitehte erinev 
olemus. 

Analüütiline ja sünteetiline 
arvutamine. 

Korrutustabel rütmilise 
liikumise kaudu. 
Pildipärane ühetehteliste 
ülesannete koostamine ja 
lahendamine. 
Matemaatilised mängud. 

Nelja põhitehte 
harjutamine. 

Tekstülesanded. 

Korrutustabel. 
Matemaatilised mängud. 
Rütmi- ja 
koordinatsiooniharjutused. 

Inimesega seotud vanade 
mõõtühikute tundmaõppimine 
ja kasutamine praktilises 
tegevuses. Tänapäevased 
mõõtühikud. Arvuruumi 
laiendamine. Kirjalik 
arvutamine nelja põhitehtega. 
Tekstülesanded. 
Korrutustabel. 
Matemaatilised mängud. 
Rütmi- ja 
koordinatsiooniharjutused. 

Muusika Muusikaline pilt, milles 
põimuvad ühine liikumine, 
mäng, laul, pillimäng ja 
improvisatsioon. 
Kvindimeeleolu 
(pentatoonika) 
Kuulamisharjutused. 
Flöödimäng  ja laulmine, 
lähtudes 
matkimisprintsiibist. 

Muusikaline pilt, milles 
põimuvad ühine liikumine, 
mäng, laul, pillimäng ja 
improvisatsioon. 
Kvindimeeleolu 
(pentatoonika). 
Kuulamisharjutused. 
Flöödimäng ja laulmine, 
lähtudes 
matkimisprintsiibist. 

Kirikutonaalsus (kvart-kvint 
intervallid). Diatoonika. 
Noodiõpetus. Meetrum. 
Varajane mitmehäälsus. 
Diatoonilise sopranflöödi 
õppimine. Mažoori ja minoori 
kogemine. 

 

Kunstiained 

Tööoskuste kujundamine. 
Maalimine akvarellidega. 

Harjutused põhivärvidega. 
Vaatlusülesanded. 

Vahakriitidega 
muinasjutupiltide loomine. 

Voolimine mesilasvahast. 

Tunniks häälestumine 
värvilugude abil. 
Tööoskuste teadlik 
kasutamine. Maalimine 
akvarellidega. Harjutused 
põhi- ja 
sekundaarvärvidega. 
Tööde vaatlemine. 

Vahakriitidega piltide 
loomine kuuldud 
legendide ja valmide 
põhjal. Vormiharjutused 
saviga. 

Maalimine akvarellidega. 
Harjutused põhi- ja 
sekundaarvärvidega. 
Koostöömaalid. 

Vahakriitidega piltide 
loomine Vana Testamendi 
lugude põhjal. 
Vormiharjutused saviga. 
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Eurütmia 

Ring kui tervik. 
Loomulike matkimis- ja 
liikumisjõudude 
tugevdamine ja 
korrastamine. Pildipärane 
vormide ja žestide 
arendamine ruumis. 

Ring kui tervik. 
Keerulisemate vormide ja 
žestide ruumiline 
kujutamine. 

Kvindimeeleolu 
toetamine. Loomajuttudest 
lähtuv liikumine. 
Koordinatsiooniharjutused 

Kesksel kohal 
koordinatsiooniharjutused. 

Keerulisemad vormid ja 
žestid ruumis. Diatooniline 
meeleolu. 

 

Geomeetria 

Vormijoonistamine 

Sirge ja kaar, neist 
lähtuvad erinevad vormid. 

Vormiline ruumitunnetus 
liikumise kaudu. 

Eelharjutused 
kirjutamiseks. 

Peegel- ja 
neliksümmeetria. 

Vormiline ruumitunnetus 
liikumise kaudu. 

Orienteerumine ruumis ja 
koordinatsiooniharjutused. 

Eelharjutused 
kirjutamiseks. 

Kolmiksümmeetria. Vaba 
kujundus etteantud 
vormielementidega. 

Harmooniatunnetuse 
arendamine. Dünaamilised 
vormiharjutused. 

 

Liikumine 

Ring kui tervik. 

Sotsiaalsed liikumis- ning 
osavusmängud. 
Koordinatsiooniharjutused
. Orienteerumine ruumis. 
Rütmiline kõne. 

Ring kui tervik. 

Sotsiaalsed liikumis- ning 
osavusmängud 
loomajuttude põhjal. 
Koordinatsiooniharjutused
. Orienteerumine ruumis. 

Üksikmängija osatähtsuse 
suurenemine grupimängudes. 
Sotsiaalse printsiibi teadlikum 
arvestamine. Paarisharjutused 
ja meeskonnamängud. 
Teadlik vahendite 
kasutamine. 

Võimlemine. 

 

Käsitöö 

Iseseisva tööharjumuse 
kujundamine. Kahe käe 
koostöö. Kudumine. 
Näpuharjutused. 

Ühe käe osavuse 
arendamine. 

Heegeldamine. 
Näpuharjutused. 

Tikkimine. 

Varemõpitu kordamine ja 
kinnistamine. Kudumine. 

Heegeldamine. Villatööd. 
Linatööd. 

Kodulooga lõimuvad 
projektitööd. 
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Religioon 

Aastaringi meeleoludest 
lähtuvad muinasjutupildid, 
mis toetavad moraalset 
arengut, usaldust, austust, 
tänulikkust ja tõetunnetust. 
Aukartuse äratamine 
ümbritseva maailma ja 
Inimese suhtes. 

Legendid ja lood 
pühakutest. Legendid ja 
muinasjutud. 
Vastandpoolused 
inimeses. Püüd 
täiuslikkuse poole. 

Vana Testamendi lood. Hea 
ja kuri. Autoriteet. 
Käitumisjuhised. Austav suhe 
võõraksmuutuvas maailmas. 

 

Kodulugu 

— — Tutvumine vanade ametitega 
praktilise tegevuse kaudu. 
Tekkemuistendite kuulamine 
ja jutustamine. Taimede ja 
loomade kirjeldamine. 

 

 4.klass 5.klass 6. klass 
Eesmärgid Lapses tekkinud tugeva 

tegutsemistahte positiivne 
suunamine. Iseseisva 
tööharjumuse 
kujundamine. Seose 
loomine ümbritseva 
keskkonnaga nii 
sotsiaalselt kui 
geograafiliselt. 
Indviduaalsuse- 
sotsiaalsuse erinevuse 
teadvustamine. 

Ümbritseva keskkonnaga 
loodud seose laiendamine 
ja süvendamine. Ilu- ja 
harmooniatunde 
arendamine. Üleminek 
müüdilt ajaloole. 

Orientatsiooni laiendamine 
välismaailmale. 

Tärkava kriitilisuse 
suunamine loodusmaailma 
vaatlemisele teaduslikust 
vaatepunktist. Kausaalse 
(põhjusliku) mõtteviisi 
arendamine. 

Uue sotsiaalse suhte loomine 
omavahel ning 
täiskasvanutega. 

Kokkulepped ja seadused. 
Nõudlikkuse arendamine oma 
töö suhtes. 

 

Eesti keel 

Tegusõnade pööramine, 
ajad. Otsekõne. 
Põhjamaade mütoloogia. 
Eepos “Kalevipoeg”. 

Käänamine. 

Lauseliikmed. 
Heksameetrilised tekstid 
(Ilias, Odüsseia.) 

Sidesõnad. Otse- ja 
kaudkõne. Vana-Rooma ja 
keskaja lood. Ballaadid. 
Ajaleht. 
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Võõrkeel Tähestiku kirjutamine. 
Esimesed 
kirjutamisharjutused. 
Üleminek omakirjutatud 
tekstilt trükitud 
tekstile.Sõnavara 
omandamine 

Esimene 
lugemik.Sõnavara 
õppimine. Grammatika. 
Ajad. Dialoogide 
õppimine. Jutustamine. 
Näidendite õppimine. 

Tekstide lugemine, tõlkimine 
ja jutustamine. Sõnavara 
täiendamine. Suuline 
vestlemine. Ajavormide 
õppimine.  Lugude 
kirjutamine. 

 

Matemaatika 

Harilikud murrud. Kümnendmurrud. Protsentarvutus. Laen ja 
intress. 

 

Muusika 

Meetrum ja rütm. 
Taktimõõdu olemus. 

Polüfoonilised kaanonid. 

Harmooniline 
mitmehäälsus. 

Liittaktimõõt. Duuri ja 
molli polaarsus. Eesti 
vanem ja uuem rahvalaul. 
Läänemere rahvaste 
laulud. 

laulud. 

Euroopa rahvaste muusika ja 
muusikakultuuri suurkujude 
(Mozart, Beethoven) 
looming. 

Intervalliõpetus. Paralleelsed 
helistikud. 

 

Kunstiained 

Valgus ja vari. Motiiv 
maalis. 

Loodusmotiivid. Valgus ja vari. Must ja 

valge. Monokroomsed 
värviharjutused. 

 

Eurütmia 

Kiirus- ja 
osavusharjutused. C-
duur. 

Alliteratsioon. 

Vana-Kreeka tekstid 
retsitatsiooni ja 
liikumisega. 

Lemniskaat. Harmooniline 
kaheksa. Viisnurk. Duur ja 
moll. 

Sauaharjutused. 
Geomeetrilised 
vormimuutused. 

Grammatilised 
vormielemendid. Intervallid. 

 

Geomeetria 

Vormijoonistamine 

Põimumine. Sõlmed ja 
sõlmumine. 

Põimornamendid. 

Vabakäeline 
ringigeomeetria. 

Ringjoon. Ring. Kolmnurk. 
Täpne konstrueerimine, 
omadused, vaatlemine, 
seostamine, sõnastamine. 

 

Kodulugu 

Kodukoha ajalugu. 

Tekkemuistendid, 
legendid. Plaani 
joonistamine. Ilmakaared. 
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Taimeõpetus 

— Eluslooduse vaatlus. 

Taimeriik. 

Õistaimed. 

 

Loomaõpetus 

Inimene ja loom. Linnud. Lihasööjad 
loomad. Rohusööjad 
loomad. 

 

 

Ajalugu 

 

— 

Vanad Idamaad. Vana- 
Kreeka. 

Vana-Rooma. Keskaja algus. 

  

— 

Eesti. Läänemeremaad. 

Inimene ja loodus. 

Euroopa. Inimene ja loodus. 

 

Liikumine 

Jooksumängud. 
Ringvõimlemine. 

Rütmilised harjutused. 

Rahvatantsud. 

Pildipärase mängu 
üleminek harjutusteks. 

Teatejooksud. Vana- 
Kreeka stiilis 
olümpiamängud. 

Osavuse treenimine. 
Süstemaatilise harjutamise 
algus kergejõustikus. Pinge ja 
lõdvestumine. 

 

Kivimiõpetus 

  Kivimid ja mineraalid. Sette-, 
tard- ja moondekivimid. 

Käsitöö Ristpiste. Sümmeetria. 
Ornament. 

Viie vardaga kudumine. 
Sokikudumine. 

Looma ja nuku õmblemine. 

Füüsika   Akustika. Optika. 

Soojusõpetus. Staatiline 
elekter. Magnetism. 

Religioon Vana Testamendi 
legendid. Rahvajuhid, 
rahvas, maa. 

Inimese sünd ja lapsepõlv. 
Kristlikus pärimuses 
esinevad sünnilood, nende 
ajalooline ja kultuuriline 
taust. 

Kristuse elu ajalooline ja 
kultuuriline taust Rooma 
keisririigis. Eluloolised 
motiivid. Positiivsed 
eeskujud, kangelased. Mina ja 
maailm. 

 

Tööõpetus, 
puidutöö 

— Puidu voolimine ja 
vestmine. 

Igapäevased tarbeesemed, 
liikuvad mänguasjad. 
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 7.klass 8.klass 9. klass 
 

Eesmärgid 

Tähelepanu suunamine 
välismaailmale. 
Abstraktsete ja loogiliste 
ideede mõistmine. 
Iseseisvate otsuste 
langetamine. 

Enese tajumine 
maailmakodaniku ja 
sotsiaalse vastutusega 
indiviidina. Tolerantsuse 
arendamine. 

Õpitust mõtestatud 
maailmapildi loomine, 
milles kesksel kohal on 
arenev eetiline indiviid. 
Aastatöö kui kõiki 
põhipädevusi hõlmav 
iseseisev töö. 

Klassi lõpunäidend kui 
sotsiaalse koostöö ja ühise 
vastutuse kogemine. 

Motiveeritud huvi maailma 
vastu, teadmiste omandamine 
sellest, mis neid huvitab, 
iseseisev mõtlemine; 
mõtlemise struktureeritus ja 
loogiliste, põhjuslikke 
järelduste tegemine; 
tundeotsuselt (8.kl) liikumine 
vaatlustel ning arusaamisel 
põhineva otsustamiseni. 

Oskus minna üle ideelt 
ideaalile, ja ideaalilt 
rakendatud praktikale ning 
avastuselt 7.-8.kl loomisele ja 
leiutamisele. (ma ei saa aru 
sellest lausest) 

Mõistma tehnoloogia rolli 
tänapäeva maailmas ning 
(siin ei pea kriipsu vahel 
olema, lause läheb edasi)  
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   inimese ja tehnoloogia suhet. 

Polaarsuste vaheliste 
üleminekute mõistmine 
erinevatel elualadel ja eriti 
kunstis. 

Arusaam, et kunst ja teadus 
peegeldavad ajaloolisi 
muutusi kultuuriteadvuses ja 
et kunstnikud ja teadlased 
väljendavad maailmavaadet 
oma töös õppima töötama ja 
olema Töötama õppimine, 
töö läbi õppimine. Praktiliste 
elualade kogemine. 

Meeskonnana töötamine ja 
koos probleemide 
lahendamine. 

 

Eesti keel 

Verb. Pööramine. Arv. Aeg. 
Kõneviisid. Tegumood. -
ma, -da infinitiivid. 
Tegusõna käändelised 
vormid. 

Süntaks. 

Kirjavahemärgid. 
Lauseõpetus. Stiil. 

Stiil. Ortograafia põhireeglid. 

 

Kirjandus 

Rahvaluule liigid. Eepika. 

Lüürika. 

Kirjandusžanrid. Eesti kirjandus. 

 

Võõrkeel 

Maadeavastused. 
Biograafiad. Lauseõpetus. 

Vastavat keelt kõnelevate 
maade ajalugu ning 
maiskonnalugu. 

Lauseõpetus. Otse \ja 
kaudkõne. 

Kaasaegne kirjandus. 
Referaat ja ettekanne. 

Kordav põhikooli 
grammatika. 

 

Matemaatika 

Positiivsed ja negatiivsed 
arvud. Astendamine. Tehted 
astmetega. Sissejuhatus 
algebrasse. Lineaarvõrrand. 
Võrrandite koostamine. 

Algebra. Kahe 
tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteem. 
Võrrandite ja 
võrrandisüsteemide 
koostamine. 

Ruutvõrrand. Murdvõrrand. 
Võrdelise seose graafik, 
lineaarfunktsioon, 
ruutfunktsioon. Tehted 
algebraliste murdudega. 
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Muusika 

Mitmehäälne laulmine. 
(renessanss- ja 

barokkmuusika). Erinevate 
rahvaste laulud, 

rahvushümnid. 
Harmooniaõpetus. 

Ballaadivorm. Muusikalise 
otsustusvõime kujundamine. 

Laulud surmast, 
ajastukriitilised laulud. 

Rõhutatud rütmiga laulud. 
Muusikaline 

lauseehitus. 
Variatsioonivorm. 

Referaadid heliloojatest. 

Muusikateooria kordamine. 
Isamaalised laulud. 

Suurvormid. Biograafiad, 
võimalik võrdlus.. 

 

Kunst 

Kehade läbistumine, 
perspektiiv. 

7. klassis õpitud tehniliste 
oskuste kunstipärane 

rakendamine. 

Must-valge joonistamine. 

 

Eurütmia 

Grammatika ja draama, 
geomeetrilised harjutused. 

Koordinatsiooniharjutused. 

Ballaadid, humoreskid, 
helilaadid, helistikud. 

Kõne dünaamika, iseseisev 
harjutuste kujundamine. 

 

Liikumine 

Akrobaatika. Pioneerpall. 
Saalihoki. Suusatamine. 

Jooksu- ja hüppetehnika. 
Tõkke- ja takistusjooks. 

Korvpall. Võrkpall. Käsipall. 
Võistlusmängud uiskudel. 
Seltskonnatantsud. 

 

Geomeetria 

Hulknurk. Hulknurga 
pindala. Pythagorase 
teoreem pindalade 
tõestusega. 

Pythagorase teoreem. 
Ring. Ringjoon. Thalese 
teoreem. Sirgete 
paralleelsus. Kuldlõige. 
Prisma ja püramiid. 

Kiirteteoreem. Hulknurkade 
sarnasus. Täisnurkne 
kolmnurk. Pythagorase 
teoreem. Eukleidese teoreem. 
Seosed täisnurkse kolmnurga 
nurkade ja külgede vahel. 
Pöördkehad. 

 

Bioloogia 

Selgroogsed loomad. 
Lülijalgsed. 

Selgrootud loomad. Pärilikkus. Evolutsioon. 
Ökoloogia 

Ühiskonnaõpetus — — Riigi toimimine. Seadused. 
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Ajalugu 

Keskaeg. Eesti keskajal. 

Maadeavastused. 

Uusaeg. Suur Prantsuse 
revolutsioon. Tööstuslik 
pööre. Ameerika 
iseseisvumine. Eesti 
uusajal. 

XX sajand. 

 

Geograafia 

Vana Maailm. Aafrika. 
Aasia. Loodus. 

Kultuurigeograafia. 

Uus Maailm. Põhja- 
Ameerika. Lõuna- 
Ameerika. Austraalia ja 
Okeaania. Antarktika. 
Loodus ja 
kultuurigeograafia. 

Laamtektoonika. Mäestike 
teke. Vulkanism. Kivimid ja 
mineraalid. Eesti geograafia. 

 

Astronoomia 

Geo- ja heliotsentriline 
maailmapilt. 

  

 

Füüsika 

Mehaanika, elekter. Liikuv ja seisev vesi ning 
õhk, rõhk, üleslükkejõud. 

 

 

Keemia 

Põlemine. Alused. Happed. 
Soolad. 

Suhkur. Tärklis. Valgud, 
õlid, rasvad. 

Käärimine. Õhk. Süsinik ja 
süsinikuühendid. Metallid 
(7.-9.kl). 

 

Inimeseõpetus 

Toitumisõpetus. 
Elundkonnad. 
Terviseõpetus. 

Luustik. Silm. Kõrv. Luustik. Liigesed. Lihaskond. 
Kõri. Hammastik. 
Meeleelundid. 

 

Käsitöö 

Käsitsi õmblemine. 
Viltimine. 

Masinaga õmblemine.  

Puidutöö Õõnesvormid, 
hööveldamine 

Lihtsamad mööbliesemed. Tappimine. 

Religioon Uue Testamendi lood Kolgata sündmus Apostlite lood 
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Õppeainete loend ja mahud 
 

1. Perioodõppe ained: 2. Regulaarsed ainetunnid: 

Eesti keel ja kirjandus Inglise keel 

Matemaatika Vene keel 

Vormijoonistamine Muusikaõpetus 

Loodusõpetus Kunstiõpetus 

Bioloogia Kehaline kasvatus 

Kodulugu Tööõpetus 

Ajalugu Eurütmia 

Geograafia Religiooniõpetus 

Füüsika Draamaõpetus 

Keemia  

Ühiskonnaõpetus  
 

Õppeainete mahud: perioodõppe ainetes nädalates (ühe aineperioodi pikkus on 3 – 4 nädalat, 
perioodõppe tund hõlmab tavaliselt põhitunni aja, st kaks akadeemilist tundi ).  

Lisaks põhitundidele käsitletakse osa perioodõppe ainete mahust iganädalastes 
harjutustundides. 

 

Perioodõppe ained tundides 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

Eesti keel ja 
kirjandus 

7 6 6 3 

     1 

3 

     1 

3 

     2 

2 

     2 

    2 

    2 

     2 

     2 

Matemaatika 3 3 4 4 4 5 4     4       5 

Vormi-
joonistamine 

   1 1     

Loodusõpetus 1 1 1 2 2 3    

Geograafia       1 2 2 

Bioloogia       1 2 2 
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Füüsika       1 1 2 

Keemia       1 1 2 

Ajalugu     1 2 2 2 2 

 

Regulaarsete ainetundidena õpetatavad ained põhikoolis (tunde nädalas): 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

Inglise  1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Vene keel 1 1 1 1 2 2 3 3 3 

Muusikaõpetus       2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Kunstiõpetus 1 1,5 2 1 1 1 1 1 1 

Tööõpetus 1 1,5 2 2 2 1 1 2 2 

Kehaline 
kasvatus 

2 3       3       3 3 2 2 2 2 

Inimeseõpetus        1       1 1 1  1 1  

Ühiskonnaõpetus      1  1 1 

Religiooniõpetus  1 1 1 1 1 1 1  

Eurütmia 1 1 1 1 1 1 1 1  
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EESTI KEEL JA KIRJANDUS 
 
1-4.klassini õpetatakse eesti keelt ja kirjandust lõimituna, alates 5.klassist eraldi ainetena. 
Tunnid toimuvad perioodõppena. Perioodõppe tunnid on reeglina paigutatud põhitunnina 
päeva algusesse. Põhitunni ülesehitus on sarnane kõikide ainete puhul: 

o rütmiline osa  

o tööosa  

o jutustav osa. 

Põhitunni eriline vorm kindlustab selle, et nii keelearendusele kui ka kõnekasvatusele 
pööratakse esimesest klassist alates pidevat tähelepanu. Rütmilises ja jutustavas osas 
harjutatakse emakeele kõnelemis- ja kuulamisoskust igapäevaselt kogu õppeaasta vältel, 
olenemata perioodõppe ainest. Rütmilises osas vahelduvad luuletuste retsiteerimine ja 
kõneharjutused lühikeste muusikaliste harjutustega. Jutustavas osas on algastme teemaks 
muinasjutud, legendid, pärimuslood. Alates teisest kooliastmest seostab klassiõpetaja 
võimalusel jutustava aine  ökonoomselt perioodõppe aine (nt ajalugu) sisuga. Põhitunni 
tööosas kujundavad õpilased õpetaja juhendamisel ainevihiku, mis täidab  waldorfkoolis 
õpiku rolli. Ainevihiku valmistamine on ühtlasi kirjaharjutus.  

Emakeele ja kirjanduse perioodidele lisanduvad vastavalt kooli tunnijaotusplaanile ja klassi 
vajadustele harjutustunnid konkreetsete oskuste kinnistamiseks. 

Kolme põhikooli astme peamised metoodilised printsiibid on järgmised:  

matkimine ja läbielamine -  terviku teadvustamata kogemine;  

harjutamine ja õppimine – teadvustamise tee; 

seoste avastamine - terviku teadvustatud kogemine. 

Keeles elab kaks valdkonda, mis näiliselt vastandlikena moodustavad keeleterviku. Ühelt 
poolt elav keel, mis kõige ürgsemas vormis väljendub vanas rahvapärimuses ning kõige 
filigraansemalt luules ja ilukirjanduses. Teiselt poolt grammatika ehk keele ehituse 
seaduspärasused, milles avaldub rahva kui keelekasutaja suhe maailmaga. Nende kahe 
valdkonna vastas- ja koosmõju toimel saab tekkida tasakaal, millel baseerub inimese 
suhtlemisvõime, tema keeleline enesekehtestamine.  

Elav keel toidab lapse hinge, annab öeldavale sisu ning kujundab sõnavaralise rikkuse, 
grammatika õppimine on analüütilist mõtlemist arendav teadvustamisprotsess ja loob 
kindlustunde  -  ma räägin ja kirjutan õigesti. 

Waldorfpedagoogika kujundab mõlemaid keelepoolusi. Esimestest koolipäevadest peale 
püüab õpetaja võimalikult mitmekesisel viisil arendada ja harjutada keele kunstiliste 
aspektide, keele ilu tunnetust. See sünnib keelt üheskoos kunstilistes vormides harjutades. 
Tähtis on rõõm, mida laps kogeb nii erinevatest häälikutest, keele rütmist ja meloodiast kui 
ka sisust. Grammatika elab algklassides veel varjatuna elavas rõõmsas keelekasutuses. Alates 
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