
LAK-ÕPE JA KEELEKÜMBLUS TALLINNA PAE GÜMNAASIUMIS 

 

 
 

Mis on keelekümblus? 

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise 

keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest 

sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel 

tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh 

erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui 

ka eesti keeles. 

 

Keelekümbluse eesmärgid 

 eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust 

arusaamisel); 

 vene keele valdamine eakohasel tasemel; 

 klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes,näiteks matemaatikas; 

 eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine; 

 kolmanda keele hea oskus. 

 

Programmi visioon 2020+ 

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa 

aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad 

võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja 

emakeelt. 

 

Keelekümbluse põhimõtted 

 üks õpetaja – üks keel; 

 «rääkivad seinad»; 

 õpilased istuvad rühmades; 

 õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 80/20; 

 aktiivõppemeetodite kasutamine. 

 

 

 

Õppimisvõimalused

Tallinna Pae Gümnaasiumis

varane keelekümblus hiline keelekümblus vene õppekeelega klassid



VARANE KEELEKÜMBLUS 

Varase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti 

keeles. Vene keele kui emakeele õppega võib alustada esimese klassi teisest poolaastast, kui lapsed 

on keelekümblusega alustanud juba lasteaias. Muudel juhtudel on soovitav vene keele õppe algus 

lükata teise klassi teise poolaastasse. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, 

kuni moodustab 6. klassis 44%. Kuuendal õppeaastal toimub 44% õppest eesti ja 44% vene keeles, 

12% õppest aga kolmandas keeles. 

 

2018.-2019. õppeaastal on Tallinna Pae gümnaasiumis 13 varase keelekümbluse klassi: 

1.c klass – klassijuhataja Anna Solomko 

1.d klass – klassijuhataja Svetlana Simonova 

2.c klass – klassijuhataja Olesja Ananjeva 

2.d klass – klassijuhataja Jevgenia Levchenko 

3.c klass – klassijuhataja Roza Skatškova 

3.d klass – klassijuhataja Svetlana Simonova 

4.c klass – klassijuhataja Anna Solomko 

4.d klass – klassijuhataja Mare Lilleorg 

5.c klass – klassijuhataja Katrin Ekštein (loodusõpetuse õpetaja) 

6.c klass – klassijuhataja Oksana Falšunov (kehalise kasvatuse õpetaja) 

7.c klass – klassijuhataja Ljudmilla Belova (inglise keele õpetaja) 

8.c klass – klassijuhataja Natalja Arhangelskaja (eesti keele õpetaja) 

9.c klass – klassijuhataja Maia Lust (haridustehnoloog) 

Varase keelekümbluse koordinaator – Roza Skatškova (r.skatskova@pae.tln.edu.ee) 

 

Eestikeelsed ained varase keelekümbluse klassides: 

 

HILINE KEELEKÜMBLUS 

Hilise keelekümbluse näol on tegemist kakskeelset haridust rikastava õppevormiga, mille üheks 

eesmärgiks on anda õpilasele võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka teises keeles. Hiline 

keelekümblus algab 5. klassis,  kus 1/3 õppetööst toimub eesti keeles, 7. ja 8. klassis tõuseb eesti 

keeles õpitavate ainete osakaal juba 76 % õppekavast, ülejäänud 24% hõlmavad vene keel kui 

Õppeaine 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 

Eesti keel 6 10/6 5 5 

Matemaatika 4 4 4 4 

Loodusõpetus 3 1 2 2 

Inimeseõpetus  1 1  

Kunstiõpetus 2 1 2/1 1 

Tööõpetus 2 2 1/2 1 

Muusikaõpetus 1 1 1 1 

Kehaline kasvatus 2 2 2 3 

mailto:r.skatskova@pae.tln.edu.ee


emakeel ja võõrkeel. 9. klassis moodustavad eesti keel ja eesti keeles õpitavad ained u 60% 

õppekava mahust. 

 

2017.-2018. õppeaastal on Tallinna Pae gümnaasiumis 6 hilise keelekümbluse klassi: 

5.b klass – klassijuhataja Kristina Jürgenson (eesti keele õpetaja) 

6.a klass – klassijuhataja Larissa Lipovskaja (emakeele ja kirjanduse õpetaja) 

6.b klass – klassijuhataja Christina Lään (ajaloo-, ühiskonnaõpetuse-, inimeseõpetuse-, kunsti- ja 

eesti keele õpetaja) 

7.b klass – klassijuhataja Nelli Glotova (inglise keele õpetaja) 

8.b klass – klassijuhataja Jana Pitšugina (matemaatikaõpetaja) 

9.b klass – klassijuhataja Inna Kristerson (vene keele ja kirjanduse õpetaja) 

Keelekümbluse õppealajuhataja – Natalia Presnetsova (n.voronova@pae.tln.edu.ee, tel 

6231223) 

 

Eestikeelsed ained hilise keelekümbluse klassides: 

 

 

Miks keelekümblus? 

https://www.youtube.com/watch?v=NK86bpoF4lo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=JueCQ55aws0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=5hc_dzJhxRA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=X0ZiNRMajyU&feature=youtu.be 

 

Lisainfo keelekümbluse kohta -  http://kke.innove.ee/ 

Õppeaine 5. kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 

Eesti keel 4 4 4 4 4 

Loodusõpetus 3 3 - - - 

Inimeseõpetus 1 1 1 1 - 

Ajalugu 1 2 2 2 - 

Ühiskonnaõpetus - 1 - - 2 

Geograafia - - 2 2 2 

Kehaline kasvatus 3 2 2 2 2 

Muusika 1 1 1 1 1 

Kunstiõpetus 1 1 1 1 1 

Majandus- ja ettevõtlusõpe     1 
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