
 

 

 



Interaktiivse töövihiku kasutusjuhend 

Interaktiivne töövihik kuulub õppematerjali „Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega 
kutsekoolile: õpik, töövihik, CD kuulamismaterjaliga, õpetajaraamat (Mare Kitsnik, kirjastus ILO, 
Tallinn 2008) juurde. 
 
Interaktiivse töövihiku harjutused on mõeldud õpiku teemade sõnavara omandamiseks ja 
keelestruktuuride harjutamiseks. Interaktiivne töövihik võimaldab ka CD-plaadi tekste korduvalt 
kuulata. 
 
Töövihik asub internetiaadressil www.kutsekeel.ee 

 
 
Töövihiku ülesehitus 

Töövihik algab esilehega, mille vasakpoolses menüüs on esitatud õppekomplekti üheksa teema 
nimetused. Kui ühele nimetusele klikkida, siis avaneb allmenüü, milles on esitatud antud teema 
kohta käivad ülesanded. Samuti on võimalik lugeda lühikest sissejuhatust, mis tutvustab antud 
teema ülesandetüüpe. 

Ülesanded on tähistatud tärnidega: üks tärn tähendab, et harjutus kuulub õppekomplekti kergema 
osa juurde, kaks tärni tähistavad raskema osa ülesandeid. Kui klikkida ülesande numbrile, 
avaneb vastav ülesanne. 
 
 
Ülesannete seosed õpiku ja grammatikalisaga 

Iga ülesande juures on viide, mis näitab millise õpiku üleande juurde see kuulub. 
Grammatikaülesannete juures on viide vastavale grammatikalisale. Kui viitele klikkida, avaneb 
vastav fail. 
 
 
Ülesannete tüübid 

1. Kuulamis- ja sõnavaraülesanded, mille juurde on lisatud mp3-formaadis helifail, mis 
võimaldab teksti korduvalt kuulata. Kuulamiseks tuleb vajutada kolmnurgale ja teksti 
peatamiseks ruudule. Helifaili all on esitatud lünktekst. Õppija ülesandeks on kuulamise 
ajal kirjutada lünka puuduv sõna või valida etteantud sõnade hulgast lünka sobiv. 

2. Kuulamis-ja sõnavaraülesanded, milles laused, fraasid või sõnad tuleb reastada vastavalt 
tekstis esinemise järjekorrale. 

3. Kuulamis- või lugemisülesanded teksti kohta esitatud väidetega, mille kohta tuleb 
otsustada, kas need on õiged või valed. 

4. Lugemisülesanded, milles tuleb valida lausesse sobiv sõna. 

5. Sõnavaraülesanded, milles on esitatud laused, fraasid või sõnad õpiku kuulamis- või 
lugemistekstidest. Fraasile tuleb valida õige paariline:  

a. kahe venekeelse tõlke hulgast;   

b. kahe eestikeelse lause, fraasi või sõna hulgast 

või 

c. suurema hulga venekeelsete tõlgete hulgast. 

6. Sõnavaraülesanded, milles tuleb kokku lohistada õiged paarid (nt lause algus ja lõpp, 
küsimus ja vastus).     

7. Sõnavaraülesanded, milles tuleb otsustada, millised sõnad rühma ei sobi. 

8. Sõnavaraülesanded, milles tuleb sõnad mingi tunnuse alusel rühmitada (nt nimisõnad, 
omadussõnad ja tegusõnad). 



9. Sõnavara- ja grammatikaülesanded, milles venekeelse lause juures olevasse 
eestikeelsesse tõlkesse tuleb lisada puuduvad sõnad. 

10. Grammatikaülesanded, milles tuleb sulgudes olev sõna trükkida teksti korrektses vormis.   

11. Grammatikaülesanded, milles on vaja sõnad mingi tunnuse alusel rühmitada (nt si-
minevik või i-minevik, kohakäänete lõpud). 

12. Grammatikaülesanded, milles tuleb lausesse valida sobiv sõna (nt küsisõna).  

13. Ristsõnad, mis sisaldavad sõnu õpiku tekstidest või sõnavaraharjutustest. 
        
Vajaduse korral on ülesandele lisatud ka näide (punases kirjas).  
 
 
Kontrolli viisid 
 
Ülesande lõpus tuleb klikkida nupule Saada. Seejärel ilmub kogutud punktisumma ja valede 
vastustega lüngad muutuvad punaseks. Kui klikkida nupule Näita vastuseid, ilmuvad lünkadesse 
korrektsed sõnad.  
Ülesande lõpus tuleb klikkida nupule Kontrolli, seejärel ilmub õigete vastuste %. 
Iga vastuse järele ilmub kohe tekst Tubli, see on õige vastus! või Vale vastus, proovi uuesti!  
 
Mõnusat kasutamist! 


