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_E e s s o n a.

Käesolevas uurimuses ei käsitleda ortograafia probleemi eriosi ühtlaseX
ulatuslikkusega. Hoopis puudutamata on jäetud aga interpunktsiooni küsimus, 
kuna uurimuse päähuvias oli üksikute sõnade Õigekiri. Olenevalt sellest,on 
ka tähelenanu keskendatud foneetilistele vigadele ja nende ravi tehnikale.
Vähem rõhku on pandud morfoloogilistele ( grammatilistele) ja murdevigadele 
figureerivad üksnes vigade üldises statistikas.) Ka kirjutusvääratuste juures 
on peatatud lühidalt,kuna need moodustavad omaette laia ja iseseisva uurimus- p

Avälja.
Uurimus hõlmab algkooli III,IV,V ja VI klassi,kuna algkooli 1 ja II 

klass ei paku kirjatehniliste raskuste tõttu soodsat katseobjekti. /aldavam 
osa uurimusest aga käsitleb III ja IV klassi,kus foneetiliste vigade prob
leem esile kerkib kõige teravamalt.

õigekirja vigade põhjuste eritlemine ja püüd vigade edukaks ravimiseks 
anda aluseid tingib käesolevas uurimuses vaatluse ja eksperimendi rakendamise.
Fuhbvälistest tingimustest olenavalt ei olnud aga võimalik vajalikul määia-al p

-
eksperimentaalset meetodit rakendada,mistõttu jäi mõneski küsimuses lõplik 
selgus saavutamata. Kohati oli ka raske luua teadusliku eksperimendi nõuetele 
vastavaid tingimusi. Käesolev uurimus on meie oludes esimene katse püüda 
lahenuada õigekirja õpetusega seoses olevaid küsimusi eksperimentaalsel teel.
ueetÕttu pole ta vaba puudusist. Uurimus toimus ülikooli Õppejõudude hr. QT. 

Koorti ning hr.mag.Estami juhatusel.
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5 i s_s e j u h a t u s.

'*'una õigekirja vead Õpetajaile tegelikus koolitöös palju raskusi valmistavad, 

on õigekirjutust pedagoogide ringes sageli peetud "õpetaja ristiks" ning 

"kooli valulapseks". Võitlemine õigekirja vigadega lasub nagiLmingi ülearuse 

lisakoormana õpetaja Õlul,ning tihti on see võitlus vähe edukas - hoolimata 

õpetaja pingutusist ei anna õigekirja õpetus soovitud tulemusi.Tegelikus Õppe

töös kerkib aga õigekirja alal rida probleeme,mida Õpetaja lehendada ei suuda, 

kuid millest ei saa ka mööda minna Õppetöö edukude huvides.

Jälgides õigekirja oskuse omandamise käiku ilmneb,et üks Õpilane hakkab 
veatult kirjutama juba algkooli esimeses või teises klassis,kuna teine õpilane 

eksib veel kuuendas klassis lihtsate foneetiliste sõnade õigekirjas, Kis põhjus

tab seesuguste individuaalsete erinevuste esinemist Õigekirja oskuse omandamise 

alal? Kis on vigade põhjuseks foneetiliste sõnade õigekirjas? Ons selleks põhju

seks vildak hääldamine või halb kuulmine? Foneatiliste sõnade õigekiri moodustab

ki käesoleva uurimuse keskuse probleemi^

On palju vaieldud auditiivse,visuaalse ja motoorse elemendi osatähtsuse üle 

õigekirjas. Eri uurijate poolt on nihutatud nii üht kui teist elementi esiplaa

nile. milline neist elementidest on eesti keele õigekirja seisukohalt kõige 

olulisem,see küsimus moodustab teise tähtsama probleemi käesolevas uurimuses.

õigekirja probleemi põhjalikumaks mõistmiseks on tarvis vaadelda õigekirja 
jõudlusi seoses paljude tegurite ja nähetega,millega võib õigekirjal mõningaid 

suhteid olla. ^iin võiks esijoones vaadelda,kas on õigekirjal olenevussuhet 

lugemis- ja kirjutamistehnikaga ning sõnavara ulatusega. Edasi tuleks vaadelda 

õigekirja (jõudluste) seost (ülaiste-) vaimsete võimetega (tähelepanu,mälu,

intelligents) ja orgaaniliste defektidega.Ka tuleks täheüenanu pöörata õpilase
./^

päritolule(ümbruse-murde mõju.) Lõppeks ei saa sellestki mööda minna,milline 

on Õppemenetluse osa õigekirja suhtes. Kui nähete vahel valitseb seos,siis 

ühe nähte muutmisega võib mõjutada ka teist temaga se&ses olevat nähet.



^L^, ^7C. 2r-

3^.

yj c/^<. /5d* 3/^.

/ 7^-t*^?/ ^7<". &/.

^ ^6. &r. ^3y.
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A* pimekirja soiste ,ja_ õigekirja n5ude_pöhjendusest.

t igekiri on mingi keele normeeritud kirjaviis. Võib kergitada kü

simuse, kas on koolis, eriti algkoolis, üldse taktis nõuda normeeri

tud kirjaviisi täpset teostamist või on võimalik lubada siin teatud 

vabadusi. Pedagoogide seas leidub nii ühe kui ka teise vaate pool

dajaid. acharrelmann, Gansberg jmt. on püüdnud keeleõpetuses arenda

da. l^r.se lanm siat ja individuaalset väljendusvõimet, kuid tema Õi

gekirja enam-vahem hooletusse jätnud."Meie peaksime palju enam kirju- 

pulju vahe^ Korrigeerima, me peaksime iga päev kirjutada lask' 

ma ja kus võimalik, üldse mitte korrigeerima." Tsiteerides seda 

Lausuo Franren, et "seesugune põlguse vaim õigekirja vastu, mis siin 

räägib, ei või loomulikult tulemusi õigekirjas saavutada, kuna ta 
^asutab kindlamaid vahendeid olemasolevate vigane konserveerimiseks^ 

I^ued peaagoogio oeiavad, et õigekirja harjutused ei suutvat isiksu

se arendamiseks mitte midagi korda saata, ta ei väärivat seega ooe- 

tuses mingisugust hoolitsust. Õpilaste mõttelendu ei tulevat tõkes

tada ortograäiiliste eeskirjadega korrektuuridega ei tulevat 
nende loomisrõõmu mürgitada... Tuleks hinnata vaia sisu ja omapära."^ 

Meed cr negativistide peamised argumendid Õigekirja vastu. Pooldades 

normeeritud kirjaviisi enam-vähem täpset rakendamist algkoolis,võib 
õigekirja nõuet mitmelt seisukohalt põhjendada.

3-* Kultuursuse seisukoht.

Magu Õige keel, nii näitab ka korrektne kiri teatud määral kul

tuursust, haritud inimest, õigekiri kuulub hariduse juurde."Kehtiva 
õigekirja oskust vaartame ikkagi kui saadud koolihariduse tunnust ^ 

'Haritu erineb harimatust üldise arvamise järgi esijoones keele poo

lest. Kindlasti just kirja poolest; kes mitte õigesti kirjutada ei 
suuda, on päüsmatult harimatuks peetud""'^'

'Kultuurinimese keelelisele väljendusele nii kõnes kui kirjas 

seltskond esitab esimesena õigekeelsuse ja arusaadavuse nõude.... 
Kultuurinimene peab oma mõttesisu õigekeelselt kiLfjundama"/^ "Iga

tahes peaks kõigile selge olema, et oigekeele õpetusel on suur rah

vuskultuuriline tähtsus ja et igal kultuurkeelel peab ka olema kind
lasti fikseeritud ja kõigile kohustav ortograafia".^ 

b. Kst^eetilis-sotsiaalne seisukoht.

/igane kiri haavab arenenud maitsega lugejat. Sotsiaalselt sei

sukohalt tuleb igalt ühiskonnaliikmelt nõuda ^^ aouaa, et ta oma kattumisega





ei haavaks kaaskodanike tundeid. Siit tuleh järeldusi teha ka kir
jaliku väljenduse kohta.

c. _Keelelis-lco^iline seisukoht.
Vigane Kiri võib põhjustada tõsiseid arusaamatusi, hüttge ütleb: 

"koi me lubame õigekirjas vabaduse, siis tekib virr-varr! See oleks
alavaarne kõrgelt arenenud keele- ja kultuuriga rahvale."

k
d. Tegeliku elu nõuded.

Tegelikus elus arvestatakse tõsiselt kirja korrektsusega. Vähe 
oleks väljavaateid kõrgemale ametkchale kandideerival isikul, kelle
kirjalik sooviavaldis sisaldaks jämedaid õigekirja vigu. 

e. Pedagcoline__ sei_sukoht^_
Vigade parandamine ei tõkesta õpilaste mõttelendu, ei tõkesta nen

de kirjalikku väljandust, sest vigade parandus toimub harilikult pä
rast "loomingut". Ka ei v"henda vigade korrigeerimine töõ sisulist 
v'*"rtust. ennem kull tõstab seda täpsema vormi andmisega. "Helduseks
on muidugi; et ebapedagoogilise menetlusega õpilastes ei 
vigade kartust, ^im halvab tegevust.

tekitaks

õigekirja nõude kaaluvamaks põhjenduseks on kultuursuse argument. 
Kultuurrahva keelel peab olema kindlalt fikseeritud ortograafia.Õi
gekirja nõuet tuleb hakata teostama juba algkooli st peale, et mitte
tekitada vaärharjumusi, mida hiljem on raske umberkujundada.

õigekirja tähtsust aitab tõsta ka asjaolu, et juba paar sajandit 
tagasi on hakatud õigekirjale tähelepanu asutama. Kuni 18. sajandini 
oli õigekiri seoses ilukirjaga, ^ida sooritati ärakirjutamise teel. 
Saksamaal vabaneb õigekiri ilukirjast 18. sajandi viimasel veerandil, 
/deneralschulreglemenfi korra laus a. 1763/^

B* Seniseid üritusi ortograafia probleemi alal_3estis.
Puht õigekirja alal ei ole meil siiani teostatud ulatuslikumat 

uurimust, ^i s käsitleks Õigekirja kõigekülgselt kogu algkooli ulatu
ses. Küll aga on korraldatud põhjalikumaid uurimusi õigekeelsuse üld-
aladel, sest togu meie omariikluse aega märgitseb ju intensiivne kee
lekultuuri viljelemine.

õigekirja uurimuse seisukcna.lt võiks esile tõsta vaid kant suu
remat üritust, keed on algkooli lõpetajaile korraldatud emakeele 
test 1934. aastal ja J. Aaviku "Eesti Õigekeelsuse õpik ja grammatika" 
Algkooli lõpetajaile korraldatud test haaras kogu keeleõpetuse--lu
gemisoskuse, keeleõpetuse, sõnavara jm. Kuigi nimetatud testis on 

õigekirja jaoks määratud üks seitsme eri punktiline test(Test. nr.3),
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võib õigekirja seisukohalt vaadelda ka "keeleõpetuse" testi (lest 

nr. 2) ning testi ''kirjavahemärgid" (Test nr. 4).

Testi puuduseks õigekirja uurimuse alal on asjaolu, et test jä- 

trb õpilasele piiratud võimalused eksimusteks. Esiteks on üksikuid 

eri punkte vähe /puudub päris- ja üldnimede kirjutus, h-ga ja h-ta 

algavad sõnad, mis eriti suure / vigu annavad, kaksiktäishäälik,mit

muse tunnus -de, -te, sõnade lahkukirjutamine (kokku kirjutamine 

esineb), tingiv kõneviis jne./, ning paljudes eri punktides on jäe

tud õpilasile ainult üks eksimuse võimalus, näit. na - asin, asu

ni - udele. Siin õpilane võib teha ainult ühe teatud laadi vea,huid 

reid sõnu vabalt kirjutades, võib ta teha hoopis teist laadi vigu, 

näit. akkasiii, asunikkudele.

Kuigi mainitud test on statistiliselt läbi töötatud ("õige

keelsuse õpetust" ei ole õigekirja seisukohalt vaadeldud), ei näita 

ta mingi vea üldist sagedust, sest test käsitleb ainult üksikuid 

vealiike. Kuna aga teatist võttis osa suur hulk õpilasi (2100 õpi

last), pakub test küllaldase ülevaate eesti algkooli lõpetaja õige

kirja oskusest mõnes punktis.

J. AaviKu "E. Õigekeelsuse õpik ja grammatika" lähtub veajuhtu- 

meist. /igadest käsiteldakse peamiselt neid, mida esineb üldiselt 

kirjanduses ja ajakirjanduses kui ka Õpilaste kirjatöis (peamiselt

eskkooli astmel). Aavik käsitleb aga esijoones õigekeelsuse vigu.

õigekirja vigadele on määratud kõigest kümnendik teose ulatusest. 

Aavik näitab küll, milliseid vigu Üldiselt tenakse, kuid kuna sta

tistilist meetodit pole rakendatud, siis ei ole võimalik ülevaadet 

saada üksikute vealiikide esinemissagedusest.

Peale nende kahe suurema ürituse on ilmunud "Kasvatuse" veer

gudel rida lühemaid või pikemaid artikleid õigekirja üksikute küsi

muste kohta - etteütlusest, Õpilaste endakontrollist, vigade paran

damisest, õigekirja õpetuse meetodeist, keeleõpikutest jt. AjajocK- 

sul on käsitletud peaaegu kõiki Õigekirjaöpetusega seoses olevaid

: i . . .. on tihti õpet jäte päevadel arutletud õigekirja probleeme,

eleliste väatatuste a/al on pikema ülevaate andnud F. Olup.

Te^n (käsikirjaline) uurimus "Vigade psühholoogiast" käsitleb oluli- 

:-/-ltWei""fri ter;inoloogia j"rgi Üksikuid vigade limKe.

Etntistilice meetodi mitterakendusel jääb aga esiteks selgusetüš, kui 

suure moodustavad Keelelised k=ež*3=s'tused vigade üldarvust, n:ng tei- 

seKs - Kui suur on ÜKsikute Keeleliste vääratuste sagedus.
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1. Ortograafia probleem algkoolis.

I Vigadematerjali kogumine.

Grtograaiia probleemi uurimuse olulise ja sissejuhatava osa moo

dustab õpilaste kirjavigade tapoloogiline analüüs. Seega tuli asuda 

esijoones vigadematerjali kogumisele. Vihkude kogumise katse 1937.a. 
sügisel - uurimustöö algul - ei andnud mingeid tulemusi, sest koo

lidel polnud alal hoitud endiste kooliaastate vihke. Tartu pedagoo

gilises muuseumis leidus endistest aastatest mõnisada vihku. See ma

terjal ei olnud uurimuseks küll kõige soodsam, sest vihud olid koo

litööde näituse jaoks kogutud. Vaatasin läbi viissada vihku ja re

gistreerisin neis leiduvad vead, välja arvatud interpunktsiooni vead, 
sõnatähenduse vead (ehk - või), valesti allakriipsutused ja välte 

märkimise vead (näit. mina - II välde). 1938.a. kevadel läks Korda 

veel vihke saada kolmest Tartumaa algkoolist Pala, Ranna ja Torila 

algkoolest, üendes vihkudes leiduvate vigade registreerimine toimus 

eespool nimetatud põhimõtteil.

Esitan allpool ülevaatlikud tabelid uurimusel kasutatud vihkude 

ja neis leiduvate vigade arvu kohta.

maaalgkoolid.

)
j Klass Pala äjlgkool ; Ranna 

1
älgkool
j...-

^ Torila aljgkool

! vihkude vagade vihkude vigade {vihkude ! vig<
! arv arv arv j arv ! arvi i a

ui 35. 2360 } 57 1872
t
i 34 i 1056tt IV 35 1760 j 48 1372 ! 17 1 546

V 87 1900 49 1746
! .22 J

1 556

VI 65 1000 t ^
.

159 t 28 j 489
j 1 t

koKKU 225 7020 1Ö9 5i49 ! id n " '
j 2647

.j

Linna- ja maaalgkoolide vastavate klasside võrdlus vigade arvus.

!
t Klass j

Tartu linna !algkoolal Tartumaa algkoole
(Pala, Ranna,^Tori la)

i Vihkude arv vigade arv 
(vigade arv on

Vihkude arv
! Vigade arv
1 (ümardatud)

-------------------------- -j ümardatud) !---- - .
III 137 3100 126 5300

i iv 137 2300 100 3700

V 113 1800 158 4200

VI 113 1200 109 1600

Kokku 500 8400. 500 14800



5

Linna- Ja maaalgkoolide üldine KOKKuvÕte.

Klass !

. - ! " 1
Vihkude arv [ Vigade arv

- . .. 1

j III 263 8400

IV
i

23 7 6000 j

I V 271 6000

VI
t;------------------}.—

222 2800 j

' Kokku i üü3 23200 1

t^cuga on laoi vaadatud ümmarguselt 10C0 vihhu Ja registreeritud 

23.000 viga.

maaalgkoolide vihkude seas leidus suur hulk veel mittetäiskirjutatud
<*

\i^r^^a algkooli vinud oiid peaaegu kõik ooolikud, seetõttu vi

gade arv seal väiksem kui teistes algkooles. Vt. lk. ^). Suur vahe vi- 

g<3.ae etivus maa** Ja linnaalgkoolide vahel võrdse hulga vihkude Juures 

oleneb kõigepealt sellest asjaolust, et linnakoolide vinud olid selek-

tee^jtul. teiseks võib oletada, et linnaopilased on maaõpilastest õi

gekirjas ees, nagu nad on seda ka oma üldiselt arenemiselt.

(J. Torki intelligentsi uurimuse andmeil).

Paale eelnimetatud vihkude kogusin vigadematerjali veel praegu koo

ni ^,v-'.ji/atej-t ±artu linna algkooli õpilastelt. Osalt sain seda materja

li õpilaste vihkudest, osalt minu enese poolt korraldatud etteütlusist. 

kuna minu sihiks oli kõigepealt leida seesuguseid õpilasi, kes eksi

vad lihtsate foneetiliste sõnade õigekirjas, siis koostasin etteütlused 

T.\.i;.^liKu^.t ioneetiristest sõnadest. Et paremaile oti lasile asja mitte 

liiga Kergees teha, selleks lisasin etteütlustesse ka mõned raskemad 

sõnavormid. Etteütlused koostasin algkooli III ja IV klassi jaoks,kum

malegi viiekümne sõnalise, tulp- ehk veergdiktaadi põhimõttel. 

Etteütlused olid järgmised:

Etteütlus.

III klass.

1. Mõni koer on väga tige

2. Palju kell juba näitab

o. lana sadas lund Õige tihedasti

4. Hiir läks lõksu

5. Taat ajas juttu eidega

1. Ilmarile osteti uued saaoad

1. Vari aeti koplisse

8. õhus lendlesid i
pääsukesed



lennata

^3

9. Haige lind ei saanud lennata
rO. Kuidas sulle linnaelu meeldib
11. 3mä läks kööki
^2. Ülemiste järv asetseb Tallinna lähedal

13. Kass loob nurru
14. Rebane püüdis hundiga scbrutseda
15. Hüüd on juba mängimisest küllalt
16. See^e on juba maha külvatud
j.V. Talvel seisavad puud raagus
1^. See jutt oli väga huvitav
19. Hui ei ole aega oodata
20. Honinord teeb valu vigane hammas
2^. õpilase näpud olid tindiga määrdunud
22. laljuc.es kcciides õpivad koos poisid ja tüdrukud
23. Kajal on neli nurka
24. Tulge juba rutem
25. Ma ei saa sind aidata
26. Talvel võib näha leevikesi
27. Vello sai jõuluks uued riided
28. Sääl polnud näha midagi
29. Sügisel langevad lehed puult
50. Pikne purustas puu pilbasteks
31. Koni käib kinos õige sagedasti
52. Talvel on vilets elu linnukestel
33. Karjane hoiab lambaid
34. Ussi nõelamine on kardetav
35. Tuul läks järjest tugevamaks
36. Lohakas inimene töötab räpakalt
37. Võilille Õis cn kollane
58. Ma tulin sind vaatama
39. Lumemehele pandi söed silmadeks
4C. Väga kaval loorn on rebime

41. Mu sõber reisi$ära kaugele
42. Sel talvel on palju lund sadanud
43. Talvel on mõnus kelgutada
44. Laululinnud on ära lennanud
45. Tarna nõu võtke alati kuulda
46. Anna oma saiast mulle ka natuke
17. Hoidke tervist hoolega

48. Kas olete jõudnud tööga lõpule



4b. Kuiva heina hakati kokku riisuma

5C. Ka tahan seda järele vaadata

IV klass.
1. Nui ei ole aega oodata

2. Nina ei tee seda mitte 

5. Neister jäi täna sellita

4. (pilane hakkas hoolega Sonima 

b. Kogu metsatukk on maha raiutud 

G. Ussi hammustus on kardetav 

t. Tervist ei saa osta rahaga

5. Toisid pildusid üksteist käbidega

9. /anaisa vestis juttu

10. Kes saal tukub

11. likne purustas puu pilbasteks
12. Na sain uued sukad

.13. Heiaalised tulid koj,u niidult 

i4. Koni lind on väga väike 

1b. Ta sai oma kaotatud asja kätte 

lõ. Killal teie koolitöö lõpeb 

12. Talvel tuuakse välja kelgud 

10. Kirjanikele jagati toetusi

j-0. Ooteruumis võis näha reisijaid tukkuvat 

20. Kes seesuguse toreda peo korraldas

Vanaema sai kingituseks hõbedase lusika 
^2. Talveööd on pikad

23. Kõnes majas leidub keskküte

24. Palju tööd annab vigade parandus 

2b. Pliidil seisis väike potike

2G. Na ei usu, et ta mulle ette satub

2t. Koera haukumine kostus metsa tagant 
2P. Õpilased ruttasid' "pinkidesse 

29. las teie kuulsite kloppimist 

50. '-"es teile seda lugu jutustas

31. Laps hakkas uut asja silmitsema

32. Kõne inimese veimed on mitmekülgsed

33. Käerinnaku all vulises läte

34. Lund sajab õige tihedasti

ob. rida koer s^."i kaabib



26. Oktoobri järele tuleb november 
37. Järve ääres kasvab üksik remmelgas 
25. Kas täna on koolis kõik õpilased 
29. Kuusel on teravad okkad
40. Vaeslaps aitas vanakest
41. Lks järv or siin läheduses
42. Tiku^toosis on veel mõned tikud 
42. Järvele minnakse lootsikutega
44. Koni inimene on väga lakke
45. Kuhu need inimesed tõttavad
46. Ka pärisin seda järele oma naabrilt 
4?. linu lugemik or ära vahetatud 
4K. Ketsa taga asub Lagendik
49. Romaan "Tõde ja õigus" on läti keelde tõlgitud
50. Mees sõidab rattaga.

nimetatud etteütlused korraldasin isiklikult Tartu linna IV, VI, IX,
^^ al^koori III ning IV klassis. Dikteerimisel püüdsin sõnu (vii

mast sõna lausest) hääldada võimalikult täpselt nii, nagu kirjutada tuleb 
etteütluste kirjutamisest osavõtnud õpilaste arvu üksikutes algkoo

lides ja klassides näitab alljärgnev tabel.

Õpilaste arv algkoolide järgiKlass IV j VI 1X X ! XV Kokku
III i 21 i! ,

t
25 ;

j 45 ' 24 jj 66 214
: 21 '
-______L.

41
_____L

29 j 29 I 42
1 — J

182 i
Kokku 62 i 79 1 84 j 62 j 1C8 , 396 j

I- ———XkkKäspd_Õpgekirj_as_üksikute__algkoolpde__vahel^
Ltt,eu<j.use tulemused näitasid, et õigekirja alal esinevad üksikute 

koolide vahel suured erinevused, samuti ka ühe ja sma kooli parälLeel- 
klasside vahel.

esitan allpool vigade keskmised algkoolide järgi.

Klass
Vigade keskmine algkoolide järgi [IV VI IX X XV 1r h HÜ ÜKÜ jui 12,0 11,0 2,4 13,o 12,8 9,8 ![

IV 11,2 4,o 4,o 7,8 co !)
XV algkooli III" kl. vigade keskmine on neli korda suurem IX 

algkooli III kl. vigade keskmisest. Äärmuste vahe cli suurem 111 kl.juures



') JVo5$, /L



III Individuaalsed erinevused.

1* .Individuaalsetest erinevustestjuldiRPTli.

Kr^s^ja uSuhnoloogia iseloomustavate joonte hulgast on silmapaistev 

inus.-jSj^vne individuaalsete erinevuste uurimine. Cn teieninud eriline 

gSuhnoicogja harujaiferentsiaalpsühholcogia.

li.div^duaalsele diierentside täheldarnne on oedagoogiliselt seisu** 

A.cnn.lt vaga oluline. Individuaalsetele erinevustele baseerub oraegune 

moodne vool pedagoogikas - individuaalne õppeviis, õppe- ja kasvatustöö 

meetodid ^ülevad konandada individuaalsetele erinevustele.

Lndpvgduaals^te_erinevuste_ulatus^

erinevusi võib leida indiviidi füüsilistes kui ka vaimsetes asoen- 

tides. Kuid neis erinevustes valitseb teatud korrapärasus. inime

sed erinevaa mingi omaduse suhtes nii, et suurem osa evib keskmise mää

ra. lingit. omadust graafiliselt kujutades saaksime normaalse jagunemis- 

kevera - Gaussi kõverjoone (kuhjumisega keskel).

Piriega seletada nähet, et omaduste jagunemine allub normaalsele 

^uveraler"Seletus näib seisvat selles, et normaalne jagunemiskover reo-

lesenteorao juhuste jagunevuse kuju, ning et inimlikud omadused on mää

ri tletua paljude faktorite poolt, mis tegutsevad enam või vähem juhuse
t)

viisil."

b. individuaalsed ergnevused_õigekirj3H-

Nagu inimvõimete muudeski aspektides, nii leidub suuri individuaal

seid erinevusi ka õigekirja alal. Algkooles korraldatud etteütluse tule

mustes oli III klassis väikseim vigade hulk - 0 viga ja suurim vigade 

hulk - 7^ viga. (ühel õpilasel)

esitan allpool variatsioonid 111 ja IV klassi Õpilaste vigade 

arvus üksikutes koolides.

/et a c/u ^



/o
Vigade sageduse variatsioonid III klassis

6
7
g
9

10
11
12 
15
14
15
16 
17 
1S
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

j Vigade j___________ -...^igad e sagedus, arv ' ^ algk.j VI algk . . IX algk. X algk. XV algkool! FokKUf________ j . - B^L-i
} 6 1 t 2

1
!------

2
------f

7 26? 1 6 2 . 2 14' - ! i 8 1 2 12! -3 2 i i ! ^ 1 1 1 9< 4 i ' ! ' i 3 3 ^ f 10
11
1
1
3
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1

1
3
2
1
2

3
2
2
1
3 
1 
2
4 
1 
1 
1

1
2
2
1
1
1
2
1
2
2

13
8

10
10
8
8
5
9
5 
9
6 
5
3 
2 
5 
5
4
3 
2 
2
4 
2 
0 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
JL 
2

1
kjokku 214 ori last



Vigade sageduse variatsioonid IV klassis.

i
!Vigade
i arv

Vigade sagedus rt[iV algk.
t

fvi algk. IX algk. jX algk. XV algk.
I...............

1 KOKKU 
[

0 1 . 9 2 1 6 24
1 3 i 6 g ^ ; 5 25

i 2 ; 4 4 2 2 13
i 3 ! 2 6 2 1 5 1G
1 4 - 5 5 1 4 t J- 6

5 ! 3 1 4 ! 5 - ^3
' 3 2 2 1J- 3 - t Q
i 7 2 2 -1 1 ! ' t ^
i s 4 * rz 2 i 9

s ! 1 4 - l 1 ' 7
IC - - 1 1 i 3
11 1 - 1
12 j 1 1 i 1 j 4

! 13 - 1 4 - f 2
! 44 - i t , _ 3 5
i 15 3 - - _
' 1G 1 - 3 4
i 17 2 _ 1 3 {
: ie 1 - - 1
! 19 1 - 1 - 2
; 20 1 *" - ** - 1 j

Sl - - - - -
22 - - - - _ -
23 i ! - - - 4

' 24 - - _ -
25 - - _ 1 1 2 . :

' 26 2 - * 1 3
27 - - !! 28 - - -
29 ** ! 4 - - 1 I

j 30 -L ! - - i - 1
31 tt _ ! - -
32 i - L t j - -
33 - - i ! i ! 1 2

t 34 t 1 t 1
35 - ) - j 1 ] 1 i
36 - ! . j

t
37 - 1 - t , }
38 - - ) - [ 1 4
39 t ! - - - ! -
40 t t

<
[ - tt - i

182 öoil.

Ueltoodud andmeid graafiliselt kujutades, saame järgmised 

vigade kõverad.



Vigade jagunerine III kl

Vigade sagedus
Vigade arv IV

algk.

'

VI , IX 
algkJalgk. 

1

X , 
algk.'

XV
algk
A

*

B

Kokku j 
<
i

C - 4 9 34 3 7 4. 71 !

5 - 9 5 12 g 11 6 7
t

45 ,
t

IC - 14 10
-

4 1 .9 7 5 t
5G )t

15 - 19 4 2 - 7 5 3
t

21 1 
j

20 - 24 l ; 6 1 1 5 2 is !

25 - 29 2 2 1 2 Q " ! 9 !

30 - 54 2 2 -
" 1 ** 3 ' i

35 - 55 - ! _ ** rz ]

40 - 44 . -

! i 1 " 1 ^ ';45 - 49
t i

_ -

t

)
- -

i

Vigade jaguneririe IV kl.

r **" Vigade sagedus
-vjigade arv IV; VI

algk.' algk.
IX

algk.,
X

algk.s
XV

Igk.
Kokku'

' ' 0 - 4 2S 28 j 9 22 93 1

5 - 12 9 6 13 o 45

10 - 14 3 4 3 6 17

15 - 19 7 i - 2 5 13

20 - 24 2 - - - 2 )

. 25 - 29 2 - i 6

30 - 34 1 - - * ! i 3

35 - 39 - - - -

:

2
'
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Tähele pannes neid jagunemiskoveraid, tekib küsimus, miks ei allu 

Õigekirja vigade jagunemine käesoleval juhul normaalsele jagunemis- 

koverale'.' Selleks on paar kaaluvat põhjust. Normaalse jagunemisköve- 

ra üheks oluliseks tingimuseks on junuste suur arv. Kuid käesoleval 

korral, vaatamata juhuste Küllaltki suurele arvule, on tähtsam üks 

teine asjaolu - nimelt sõnade valik etteütluseks. Sõnad tuleks vali

da vastavalt klassile nii, et saaks välditud kuhjumine äärmustes. Nii

suguste sõnade leidmiseks tuleb korraldada palju katseid, valides iga

kord välja teatud arvu sõnu. Kui sõnad valida liiga kerged, siis on

vigadeta kirjutajate protsent suur ning kuhjumine leiab aset kõver

joone algul. Käesoleval juhul on see eriti silmapaistev IX algk. III 
klassi juures.

4* * _lRdgvpduaalsete_ergnevuste_põhjus^est^

Variabiliteedi tegureiks võivad olla perekond, pärivus, raass, 

sugu, ümbrus, vanus, isiksus jt. Käesoleval juhul nuvitab meid pea

miselt, mis on individuaalsete erinevuste põhjuseks õigekirjas. Ku

na õigekirjas individuaalseid erinevusi põhjustavad tegurid on Ühtla- 

si õigekirja omandamist soodustavad või tõkestavad tegurid, siis leia

vad need tegurid pikemat käsitlust seal, kus vaadeldakse vigade põhju

si ning õigekirja korrelatsiooni ühe või teise teguriga. Mainin siin

vaid lühidalt mõningaid tähtsamaid tegureid, mis on erinevuste põh

justajaiks õigekirjas. Nendeks teguriteks on: intelligentsi tase ja 

erilaad, perekond, ümbrus, vanus, sugu, isiksus, tähelepanu, mälu,ku
jutlus tüüp, jt.

IV Vigade analüüs ja vigade statistika.

1. __Vigade tüuclcogiline analüüs^

*3nne üksikvigade länenale käsitlemisele asumist on vajalik tut

vuda vigadega üldiselt, on vajalik vigade tüpoloogiline analüüs ja vi
gade statistika.

On suur tähtsus analüüsi printsiipide leidmisel, sest vigade ots

tarbekas eritlemine annab võimalusi vigade raviks. Vigade analüüs peab 

selgitama vea olu. Vigade statistikas peaks olema iseloomustatud kõik 

sagedamini esinevad vead nende põhilise olu kaudu. Puudulik oleks sta

tistika, rus "mitmesuguste vigade" alla tuleb paigutada kuni 50 % vi

gade üldarvust. Kui puudub vea iseloomustus, vea olu tundmine, siis 

puudub ka võimalus vea raviks.

Vigade liigituse printsiipideks on üldiselt kasutatud keelevor

me - käänete ja pöörete lõpud, tuletusliited jne. Seesugune liigitus 

ei ole täiuslik. Kui võtta arvess<e kõik grammatiliselt võimalikud er(-



võrrid, siis jääb algkooli III klassis ikkagi veel kuni 50 % vigu, 

mida ei saa paigutada ühegi vormi alla. Kuhu paigutada näiteks see

sugused vead: aeklasemalt, naduke, saabad, joksevad, omedi, kolane, 

keraga, illus jne Teiseks- liigitus grammatiliste vormide järgi ei 

h^ara iganoro asja olu. Võtame näiteks liide -gi sõnades mi/nagi,

si/nagi ning võrdleme sõnadega nagi, 

juhul üks ja sama, uimelt häälik "g"
lagi. Asja põhiline olu mõlemal 

haaramine ja kirjutamine. Kui
õp^-t-rtne *--rjut.tb minagi, laki, siis vea olemus oa mõlemal juhul sama - 

k pro g. lõlemal juhul cn häälik "g" foneetiline. Seesuguse vea ou- 

nul nagu minaki püütakse tegelikus õppetöös vastava reegli abil ras

kusest üle saada - täishäälikute järele kirjutatakse liide -gi.Kuigi 

õpilane tegelikult omandaks reegli rakenduse oskuse, oleks sellest

väga vähe kasu õigekirjale. Mainitud reegel näitab konsonandi "g" 

tarvitamist ainult liite -gi puhul ja mitte mujal kusagil. Sellega ei

n^lmct ta asja tuuma. Täishäälikute järele ei kirjutata alati -gi,näi-
. . .- . . giteKs pa^i, ja.Ki jne. Oluline on tekitada Õpilasel selge hääliku kujut

lus ning assotsieeruda häälik tähega. Kui 

teadvus, siis oskab ta vastavat häälikut
õpilasel on selge hääliku 

tarvitada kõikidel foneeti-
listel juhtudel, näiteks minagi, temagi, lagi, regi, vagusi, lugu jne. 

muna eriti III ja IV klassi Õpilased suurel määral eksivad foneetilis

te sõnade Õigekirjas, siis on peale vigade grammatilise analüüsi veel 
vajalik foneetiline analüüs. Grammatiline vorm cn tihti foneeti

lise nähte erijuhtum, näiteks mi/nagi - nagi.

Vigade foneetiline analüüs peab selgitama, missuguste häälikute 
juures on foneetilised vead kõige sagedamad ning näitama, milles vea 
olemus seisab.

v
2. Terminoloogiat.

Käesolevas uurimuses on eristatud üldiselt kolme vigade rühma: 

a Foneetilised vead.

b Grammatiliseu (morfoloogilised) ja murdevead. 

c Kirjutus^vääratused.

Foneetiline viga tähendab niisugust viga, kus foneetiline ele

ment ei ole kirjutatud hääldamisele vastavalt. Foneetilist elementi 
(häälikut) võib Õige hääldamise järgi veatult kirjutada. Foneetiliste 

vigaae näiteid: omedi, aeklasem, seppale.

Grammatiliste vigade alla kuuluvad käänete ja pöörete vead, oma

dussõnade võrdlemine, päris- ja dldnimede kirjutamine jne.

Üirjutusvääratused on seesugused vead, kus õpilane tegelikult



oskab sõna õigesti Kirjutada, kuid kirjutamisel siiski eksib mõne

sugustel põhjustel (näiteks kiirustamine). Viimast laadi vigu 

võib eksi toimingute alla viia.

3* Vigade statistika, 

a Vigade üldine liigitelu.

-4

Vea laad

1. Foneetilisi vigu

2. Grammat.ja murdevigu

vcL^riobgus i__ 

Kokku

______ Vigade_ ^ absoluutne ja___ protsentuaalne sagedus algkoolade n^ng klasside järgi.
'ala. algkool Ranna algkool ............ * il'"*

iiI^kI^_hV_kl^_,__V_kl^__VI__kl^_
aMjo-iŽ?__jabs_.

—?-

964

1043

347

!, , '1 , . _
41 j 637135,2j 539 31 i 220)22,0

' Vi_klJ Lii_kl^_LY_klJ,Y_klIl.YI,k^_.IlI klJ__IV 
-jsJosjjL___________%^ab^^__%ahsj^__%ab^^-%,abs^__%_jabs

^32, 1 59^53,^27^50,^17731,^22^45,^^^^

74944,4 580)30,0104^55,3) 66^33,^ 479,25,6) 524)36,2 777 44,d 7^46,3 30lj28,6)18433,331^57,4j21^43,4

I ' ' ' ' ! t i ' 1 ' ! j ! 1 { 1 '
i4i.9 24313^8 aaaia^7 il^ll^l 321^33^2,29^^J_2L3 11^-332^3-13^14^9
... ! .j . 1 _ < 1 : t ^ ^ 1 T 12360 (100,1760100 ji^COlOC dOOOjlCC 1^72100 1372100 R746100 159100 ^056100

* t 1 !)*')'' i * ,

-2216^1-6310^3-3711^1300!
1 ! '54611C0 1556)100 [489lC0i310C ICC

—<Ü-

230(

V kl.
abs. _33__1E2.il

VI kl.
abs. --^-1

35,oi^66,0127(54,3 82345,7422 

24,d 80(35,Š 78^43,^668 55,8 

lü^JI-^3Cjlf^cl l9(jiC,5jiiC 9,2J

ICC 180Q ICC 1200100

Vigade üldisest liigitelust nähtub, et algkooli III ja ka IV

klassi (välja arvatud Pala algkool) oeamise vigadeeühma moodustavad
k

foneetilised vead. Linna-algkooles on käesoleval juhul foneetilis

te vigade % nõrgem kui maaalgkooles, sest viimastes esineb rohkesti 

murdevigu, mis vähendab foneetiliste vigade protsenti vigade üldar

vus. Ka on maal kirjutusvääratuste sagedus suurem, äriliselt Kõrget 

kirjutusvääratuste protsenti näitab Ranna algk. III klass, kus ter

velt kolmandik vigade üldarvust läheb vääratuste arvele.

Järgnevalt liigitame üksikuid vigaderühmi eraldi.

Foneetiliste vigade liigitelu kaas- ja täishüülinute järgi.

Käblikute sageduse % foneetiliste vigades 
Häälikud ;kute !_{.algkooli_de__ja_klassi_de järgi)

jüldin^pala algkool " " "^*1 Hän"ä"aüä3""
i esine TõrniT*k 11"

^is sa
geduse

,

T kl7 vi kiS

-

1II"1IV

! .Lg! 
. 

:

j_______
!

t '
t
i * <

!l. Kaashäälikud
i

54 90,4 92,5 98,5 84,6

, ---
i 93,8
,

_

92 9 ,
t

3. Täishäälikud
i

46 9,6
i

7,5 1,5 6,6 lb,4 3,2
;

i
7,1 j

Eelnevast tabelist ilms^neb, et foneetiliste vigade ponjLubajaks

== - —]

Tori la algkool. Tartu linna algk.
"T ^T-r-rSJ.4

ttt<

kl. IV kl.1
t
!)

V kl. ; VI kl.
!
)t

III kl. IV kl. V kl. VI kl.

tt

lo ) 9 2,3 ' 87,1
.

!
83,2 ! 86,4

'
91,6

____________________

96,5

___________________

93,4
!

97,2 <

,0 !
tt

7,7 2,9 7,8 i 3,6 8,4
.

3,5 6,6 2.^ !
' !

t

on just kaashäälikud.



Kaashäälikuist on eriti sulghäälikud peamised foneetiliste vigade 

põhjustajad, nagu selgub alljärgnevast tabelist.

(Ülevaatlikkuse ^ottes on järgnevais tabeleis esitatud oa teised kaas

häälikud ja täishäälikud).

1^

.Hääli-
Häälikud ;kute

jLildirie!
Här

Pala algk.
ilikute sageduse % fcneet"listes v* *adcs. 

Ranna algK. ' Tori la argk.
-

Tartu l.inna algk.^ 1
''-j
J

III kl.l IV *1. i V kl. VI kl. III kl. . iv ki. */v ki. ) VI kl. 111 kl.j IV kl. 1 V kl. VI kl. 111 Kl. IV kl J V kl. ; VI Kl.
isage- {
,'duse %, j * i t

.. . j_.
' j : jt )!t! < -j

t i i1.Sulghäälikud! 20 86,0 87,3 , 95,3 92 0 71,1 t 87,3 [ 85,5 96,0 Sl,6 Pp P j 86,0 90,5 82,3 88,0 i 86,4 ! 91,7
b,d,g,k,p,t. ! i t ) ' ' J ' ' i !
2.Teised kaas-j 34 4,- 5,2 3,2 1,4 13,5 j o,5 j ^,4 ) 2,o IC,7 7,3 7,2 5,9 9,3 8,5 ! 7,0 [ 5,5
häälikud. ! j t i )t i j

5.Täishääliku^ 46 )
! t

9,6 7,5 j 1,5
< 6,6 15,4 t 6,2 ; 7,1; 2,o 7,7 i 2,9 6,3 5,6 p- ) ^ 3,5 j 6,6 1 2,8 ) -

Arvestades sulghäälikuid eraldi , nähtub, et häälik d,t moodustab 

50 - 60 % foneetiliste vigade arvust.

"Ž?*

vigade u.ldappus_t_^

Häälikud HääliKU-' Pala algk. Ranna algk. Tor: la algk Tartu linn a alg.
te üldiheldl kl. 
sageduse!

. -J

IV kl. } V kl. }I 
!!
V kl. iii IV k*. V kl.] 

i
; !

VI kl. } III kl. i IV kl.
t !_ J _ n

V kl. ,
<tt

VI kl. ; III kl

)

. ,IV kl.
j! :

V kl. VI kl.
-

! '
1. d,t 1 ic,5 ;

i ' OO,^'
t !

54,5 j 6",4 j 52,o 3^,5 50.4
!

52.8 ! 48,0 51,oo 48,5
1t

57,7 j 65,00
t
j 54,5

i i
50,l5j 59,2 61,1

2. g,k 6,6 j 24,o 26,8 j 28,9 !.
* t 23,oo 23,1 21,5 25,9 ! 34,5 22,oo

j 32,1 24,9 j 21,4 [ 22,o
! ' ! 

2s,oc 21,9 25,6
3. b,n )^ r i

!
Q *7) ' 6,0 j 3,0 7,0 9 5 15,4 9,0c,' 13,4 7,9 9,C 3,4 ! 4,1

;
t s 7

1( <! 6,9} 5,2 5,0
4.Teised kaash. !34,4 ! 4,4

1 !
5,2 j 3,2 ' - 13,5 6,5 7,4 j 2,0 10,7 7,3

i
7,2 ! 5,9

t
i 9,3

- !' PRt
7,1 !

5,5
5,T"ishäkii^ud 46̂ rt

9,6
'7,5 1 1,5 j
t 1

6,6 15,4 6,2 j
t

7,^ i 2,0 7,7 !
j 2,9

t
0, ^ ,! 3,6 8,4 ! 3,5 j

t
6,6 j

<
2,8

Järgnev tabel näitab millise osa moodustavad sulghäälikud eraldi

Hääliku-^ Hö"liKute (fcn.' e % vigane üldarvust
Häälikud üldine Pala algk. Ranna algk . Tori la algk Tartu li. algk.

sageause III kl. IV kl. V kl. kl.illi kl. IV kl. V tl . VI *1. III kl. IV kl. V kl. VI kl. III kl. 'IV Kl. V Kl. VI kl.
% !— P i

1. d, t 10,5 21,8 ic 7 0 108,1 14,0 15,9 20,3
-
22,3 15,7' 28,9 24,5 18,3 29,3 36,2 33,5

i
27,0

i
21,5 t

2. k 6,6 9,8 9,7 S,9 5,2 Q V 8,6 IC,3 11,3 12,9 16,2 7,9 9,7 14,5 11,5 10,0
i

8,8 1
3. b, p 2,5 3,6 P P 2,5 1,6 3,9 6,2 3,9 4,4 4,5 4,7 i,s 3,3 3,6 2,4

i
J.,7 !

4.Teised kaash. 34,4 
i

1,8
'

1,0 1., 0 0,3 5,5 2,6 3,2 0,6 6,^ 3,7 2, ^ 2,8 6,0 5,0 3 ^ 1,9 t
5.Täishääl. 46,0 4,0 <: 7 0,5 4. 5 6 ^ 2,4 , 3, L 0,6 4,3 1^3 2,1 1,7 5,6 1,9 3,0' j



Lõppeks on näidatud sulghäälikute osa üldse vigade üldarvus.

Häälikud
Hääliau _______________Häälikute sageduse % vigade üldarvust.
üldine ___Pala_ algkool. _______________ Kanna algkool. 'loril ci-Lg^iGGC-L# Tartu linna aLs kool. 1Lageduse 1 i -

________ liiki. IV kl. Vi ai. III all IV ai. V kl. /I ^1. III ai. IV kl. V kl. VI kl. III kl. IV al.i V kl. VI kl. 1
l.Sulghääli- i

*1i
! r

:

kud b,u,g,
k,n,t.

20 35,2 3a,6
i

29,5 ; 20,S 29,4 j 35,0 
!

32,a 31,4 46,2 45,4 27,2 40,3 54,5 48,6 39,4 32,0 j
2. Teised 34 i,e ^,9

j
1,0 ; 0,3 5,5 j 2,6 3,2 ^ ^

- ; . ^,8 6,0
.
5,0 3,2 1,9 !aaasnaa.liKud !< t] [

3. Täishää
likud.

I

46 ' 4,0 ? 7 C,5 ! 1,5
1i

6,3 ^,4
! ''
)

3,1 0,0

!
4,3 1,5 2,1 r,7 5,6 1,5 3,0

!
1,1

6 Foneetiliste vigade ü 1 d 1 g i t e 1 u .

Vea tüüp. i Näide.i
_______ Vigade sageduse
____Fala_algkool^

-ikäls Koolide; -jL-klassioe järgij, ^ 
i499.1.-

Protsent võetud vigade üldar 
j Tori la algkool.

vust.)
Tartu linna alokonl.

*1
d pro t omedi pro ometi

igi a±

! ic,8
.t iv ai.t v ai.,

* 1 !
! 8,2 ; 7,8 j
i ! !

vi aiv iii kl
i

7 7 ' 7 1
t

*' id..
! 7,0 
)

:!-! V kl.
j,r

i

: vi ki.
vr

L.iii-Ai-

iO,i±[

[IV alti V klj Vi*kl.
t ' i! 12,3 j 8,6 1 13,7

III kl.; IV kl.
i

16,5 { 14,8

LLki.I-jd_*i

11,9 9,0
t pro d jetasi pro edasi

j
7,7 ! 8,4 ) 7,7 ' ^ y G 7,1

t
j 9,4t

j ^ ^ i
; 11,6 8,1

i t< jt !
j i , -,Dt tj,0! j 8,5 12,1 17,0 16,0 13,3 10,0

g pro k iusiga pro lusika 0,7 j 0,8 
;

' 1,1 !
!

0,6 2,2 j j., 6 
< ! 1,9 ^ 1^ , 4. 0,3 1,1 0,5 3,7

!) 2,5 1,^ 1,8
k pro g !paukub pro paugul ' 3,5 i 2,9

1
i 1,3 ; 0,2 , 4,o < 4,3 ' , pi i,e 1,3 5,6 4,8 1,4 7,0 3,7 3,0 1,2

b pro p lõbeb t,ro ISueb 0,3 j 0,3 
!

j 0,5 j 0,4 0,7 j 1,0 i
! 0,2 1,3

!
0,7 j 0,6 - !< 1,8 0,4 0,4 0,2

p pro b lipisenud pro li^ 
bisenud

1,1 , 0,5
t

' 0,2 it 0,2 ,1,2 ! 1.5 j 0,3 !
_ 2,4 ' 1*3 ii 0,5 ' o ^0,2 1,1 i 0,7 0,6

t pro tt võtis oro võttis 1,6 ! 1,5 1 7 '
t ! c,. 1,1 j 2,4 ,*2,5 1,9 2,7 3,5 ,0,9

^ 2,3 ,4. , 2 1,8 j 0,9 i 0,6
tt pro t juttud brc jutud 1,7 : 1,6 1,0 j 

!
t ,u 0,6 j 2,4 '

: 1,4 - 1,0 ... 0,2 1,2 1,5 0,9 1,0
)

1 <-1 ,a
k pro kk kcku pro kokku

-
3,4 [! !3,4 , ^, 1 ; 1,6 i 2.3 !4,0 j 5,1 2,1 8.2 4,1

1 ,
4,3 2,0 3,0 3,5 4,0kk pro k pikkad pro pikad : 2,3 i 2,6 2,5 , 2,3

f 1,6 2,6
!

i
!2,9 3 fi 2,1 r- r0,0 2,0 1,8 2,3 1,8 1,8P pro pp õpis pro õppis i, 1 j 0,8 1,2 ,

<
0,8. j 0,85 1,1 j 1*2] 1,9 0,8 ; 2,2 0,5 J.,0 j 0,45 a 3 0,6

pp nro p kopputag pro ko
nutas. 1,1 j 0,6 

}
0,5 ] 0,2 ! 1,4. j 2,6 i 2,2 1,3 0,7 ! 0,6 - i 0,6 t 0,4 0,8 0,7 } 0,8

pikk täishäälik pro eedasi nro edasi j 0,4 0,4 - ] !
i _^ t !t 1,0 1 !

lühike.
korest oro kooresi

1 ' t j . 0,3 t - 0,5 i j 0,9 ! C,4 ; 0,3 ! 0,2lühike täishäälik t 3,6 ' 2,3 0,5 f 1 . *3 ! t < ^ i 2 p, <;,h ) 0,4 i ; ! j ) ).
pro pikk i i ' i,^ , ' * j 0,6 i 1,5 j 1,6 ; 1,7 1 4,7 i 1,5 2,7 ) 0,9ühekordne kaash.pro'aoraga sro korra-j 1,4 0,9 6 3 ! c.c' [r- ^ ' i . ! ) [ f

kahekordne a.l) ^a i ' -t,'J i, ^ ^, 5 5,8 [ 3,5 ; 1,6 i 2,3 j 4,0 j 3,0 ; <1 o 1,3Kahekordne kaash. jlamnab pro lamab j
ühekordne k. 1); C,4 i 0,2

i i
0,1 ; 

j
"* j 0,9 ; 0,9 ! 0,7 '

, - t* c,3 ; 0,2 ' 0,7 )
t

0,5^ ti
2,0 ! i

n,0 [
0,3 ' 0,6

lj valjäarvatud - x,p,t.



Eeltoodud tabelid võimaldavad ülevaate foneetiliste vigade iseloomust kui ka 
üksikute foneetiliste vigade sagedusest.Valdava osa foneetilistest vigadest moo
dustavad sulghäälikud (kuni 95%). ülejäänud kaashäälikud (h,j,l,m,n,r,s,v) 
annavad umbes samapalju vigu kui täishäälikud.Sellest võiks järeldada,et lü
hikese ja pika täishääliku eristamine pakub umbes sama raskusi,kui ühe- ja 
kahekordse kaashääliku eristamine.Suuri raskusi valmistab aga sulghäälikute 
eristamine,kuna siin on kolm välte märkimisviisi.Sulghäälikute raskuspunkti
moodustab häälik t (d). Vokaalide esinemissagedus on neli korda suurm kui
t ,d sagedus,kuid häälik t (d) -*nnab kuru kümme korda rohkem vigu,kui kõik 
täishäälikud aokau.äjulgküõlj[b,g,d,^,p,t,) moodustavad ÕC-oC % vigade 
üldarvust. Nii et tegelikult on suure hulga vigade tekitajad üksikud vähesed 
elemendid.

Täishäälikute ja teiste Kaashäälikute osatähtsus vigade tekitajana langeb 
tunduvalt vanemates klassides.Eelnevaist tabeleist nähtub,et häälik p(b) arvele 
tuleb kaunis väike protsent vigu.Põhjuseks on selle hääaiku vaiksem esinemis
sagedus.Teiseks esineb näälik b harvemini hääldamisraskusi tekitavais häälik- 
kombinatsioones,nagu näiteks häälik d (-deks,üest). Foneetika eriteadlase hr. 
Ariste arvates ei Gle b ja p eristamine kergem,kui d ja t eristamine.Vigade 
sagedus su^ghäälikuis on enam-vähem proportsionaalne nenae häälikute esine
missagedusega.

Õigekirja õpetuses tuleks senisest suuremat tähelepanu pöörata sulghää- 
likuile,eriti d,t-le. Foneetilise treeninguga tuleb luua õpilases hääliku 
Kujutlus ja siduda häälik vastava märgiga (tähega) .Foneetiliste vigade nrct- 
sent on meie algkooles nloiselt torge, üldist vigade arvu saaks märga
tavalt vähendada kõigepealt foneetiliste vigade arvel.

Lisaks vigade foneetilisele liigitusele järgneb morfoloogiline liigitus, 
sellesse liigitusse on võetud vigade näiteid ta tuletusõpetuse,sõnade kokku- 
ja lahkukirjutamise ning õigekirja alalt.



alaosa nimetus. Viga. Näide. pala 3.1gKGOK.
(vea alu) iil Kl. IV Kl., V Kl. [*VI Kl

Pärisnimi väikese algus oühajärv 3,3
r **

-L , K !i,c
i
]l,0

tähega. ' i )i
üldnimi Suure algus- Jaanioäev - , 3 1. y i- IC,2 IC,5

tähega. !
Liitm.nime tava lõpp t oro d 

*
sukat 0,4 0,5 }o,i t

liitmuse tunnus
-

t(e) pro d(e) käbitega 0,3
' p 

d- ^ -L }C,9 j C,7'

d(e) pro t(e) lootsikudega ! C,5 r c L , <u. !C,5 0,7
[

Ainsuse osast.lõpp d pro t isikud uro isi 2,2 ^ ,4
!
2,6 3,4

kuti i
Lõputa osastav'ains^ emad(t) pro e- 0,1 0,2 !C,2 C,5

ma * ii
Omadussõnaline osast. d uro t 

*
ilusad oro ila 1,2 1, [0,8 0,7

küsim.missugust? , sat
Lühend, asesõna. haad,kell 1 0,7 0,7 iC,5i **

-da tegevusnimi t pro d kirjutata 0,6 (', 6 0.8
t

C,5

-ti minevik d oro t 
* kirjutadi 0,5 0,8 g,2 i

('*
kaudne kõneviis d pro t ta tulevad 0 ^ 0,3

< 1! f Mj ^ ^
siia.

Liide -gi k uro g minaki o,c 0,3 ! 0,3 -

-ki
.

tulebgi 0,3 0,9 0,3
I

( y^

H-ga ja h ouuuub
*

oolas 3 P^, ci 2,6 <3,1 - c^ y 0

h-ta algavad sõnad h ülearune
*
hoodata 1,0 ^,s i3,7 2,1

Kaksikkaashäälik Kahekordselt tõrrde 1,1 ! 0,6 jC,2 0,3

nonade kokku ja kokku pro järveäärde 2,0 LÜ y JL ! 3,6 10,1
lahku. !

lahku kirjutam. lahku pro linnu oarved
.

5,3 8,0 ! i 3 }-±,u o p
kokku !

Sõnade poolitus vale.pooli- klõp-sti

!

2,0 1,2 j c,4 0,7

!

tus. !
!

it
!

)
!

Antud liigitelus on esitatud ainult mõningaid grammatili: i eri-

vorme.^agu tabelist nähtub,pole seesugust vormi,mis üldie eit suurt

vigade protsenti atmaks.üksikute algkoolide mõningais Klas ses võib

uks või teine vorm suurema vigade protsendiga esile kerkida,muid

see cn puhu juhuslik nähe.Ieatud laadi vigade ronkus oleneb mõni

kord sellest,Kas vigased vormid on kogutud vabaaest kirjanditest 

vcj harjutuste vihikuist.Teiseks oleneb teatud laadi vigaae rohkus 

õppemenetlusest.mui harjutusvkhikuis on teatud vormi harjutamisele 

p^lju ruumi antud ning õpilasile asja selgitus puudulikuma jäetud, 

^iis tekib massiliselt teatud laadi vigu. Ka olen6b mõningat landi 

vigade ronmus õpetaja enese kalduvusest,näiteks sõnade kokkukirju

tamise kalduvus. Tihti teevad Õpilased kirjandeis püsivalt teatud

lorfoloogiline)__lii g i. t e_l u

a d e c a r edu s e p r o t sent
Kanma algkool. Torila algkool. j Tartu linna algKOül.

III kl. j IV kl. , V kl. iVI kl.
t

III kl IV kl. [V Kl< 71 Kl,.j III kl*. 17 Kl. V kl .'71 Kl.

0,1
t

f! 1,

L,5 i
;0,6 ^,9 1,6 [0,0 1,0 j 1,2 i,2 1,6 3,0

0,4 0,2 0,6 1,2 0,2 ! 0,7 
š

j 0,7
I

! " r.
-LyC 0,5 0,8 c,7 y U

j 0,o 0,o [0,2 _
i 0,4

!
-

]i
1 , -L 0,6 0,7

!o,5 c2 1,4 j 0,6 0,7 t,4 [0,9 1,2 2,7 j 2,0 1,8 i,e

0,2 0,2 1,1 1,2
t

0,4 0,4 C,4 j 0,4 0,8 ; i,3 K , i

1,0 2,0 lL y
)
j 1,2 0,6 18 ;1,4 2,4 ! 2,0i 2,0 ' 2,3 2,6

iC,2 0,1 0,1 ' . 0,2 0,2 C,b 0,2 0,4 0,4
!

0,5 j 0,5

tO,l 0,7 "0,9 j 1,9
t j

0,9 2,4 1 3 3,5 ^,6 1,7 3i., n 0,6

0,7 ^-,2 j0,9 ! 0,6 ' C,4 0,4 0,9 0,8 ^,6 } g 0,9 j 0,5

;c,6 0,5 j
1

0,7 C,2 0,7 2,7 0,4 0,9
!

0,6 ' 1,1 <
<0,1
t

C,2
!

0,1 0,9
.

-, 3 j 0,6 0,3 0,6
]

0,2 j 0,2 i

!
^2 . CK * ! 0,2 o, ^ - ; 0,6 0,4 1,0 0,4 j L y

,0,4 C,4 c,i
* i

- :! t
0,4 !0,5 ! 1,0 0,6 0,5 0 T '

t

1
0 3 '' ^ i

! r ,< 0,5 0,7
- !

0,3 0,9 j
i
0,7 j

!
0,L 0,5 L,S 0,4! !

j 2,0 3,7 3,0 4,4 4,0 ; 5,5
;

!
4,5 i

I
5 *' ! i,7 2,0

j
3,4j

! [i -L , ^ !
1 [

-u y — ^^
i i

1,1' !
[
4,0 j L,5 3,6 !

I
2,4 1,2

, . t

1,^ j 1,6 j 2,C

C,3 j 1,2 1,6 1,^ 0,3 1,7 j 1 , K ] i ^i, -± 2,0 2,8 2,2 1,4

0,9 2,3 2,9 ^.,s i,4
i

0,7
!

-L , 1 0,9 ' 0,3 2,0 a.e! !
6,0

2,0 4,6 1 4,. 13,8 1 2,3 ' 5,0 9,0 7, 1
i

0,4 0,7 2,cj 2,6 j

3 3

J
1,0 K , ^ < i. , K 0,4 c,9 ; i,7 1 0,8 1,1 1 7 ! 1,4 j

1



(murde moju),xuid õpetaja ei reageeri sellele nähtele vastavate harju

tuste korraldamisega.

Käesoleval juhul on vaadeldud maaalgkoolide kirjandite ja harjutuste 

vihxe eraldi ning allpool on esitatud ülevaade paari vealiigi esinemise 

sageuusejnle harjutus- ja kirjandite vihkudes.

/õutes vaatlusobjektiks vormid hakkama ja hakanud,jälgides nende vormide 

vigadejuhte (hakama,hakkanud)kirjandeis ja harjutusis ning võrreldes teiste 

analoogiliste vigade juhtudega (näit. vorm lükkama, lükanud);

Pala algk. V kl.

Sõnavorm vea olu Juhtude arv
hakama k pro kk 32

J+U + ^L*^i + 33

Kokku: 65 juhtu.

Pala algx. VI xl.

Sõnavorm iVea olu
t

Harjutuste liin; Juhtude arv V!h^ej kirjandeis -16 j
HAKANA i k prc kk keel.harj. 2 ; 18 3^

i
lükama jt.vj ______ J___$__

Kokku: i 21 juhtu

Pala Vi klassis esines viga k pro kk 21 juhtu ning sellest läks 18 

juhtu ainult ühe sõna-hakama-arvele.Nimetatud 18 juhust esines vigane vorm 

hakama 16 juhtu kirjandeis ja ainult 2 juhtu keelelistes harjutustes.

Torila alg.IV kl.

Sõnavorm vea olu Harjutuste liik Juhtude arv

nabana x uro mk*
kirjandeis -22 . 
keel harj. - 1 23

s_ 9

lükama jt.vorme 22 *

Kokku: 45 juhtu

Nii nähtub,et sõna hakkama annab vigadejuhtudest x pro kk keskmiselt 

5C/j.Ka Pori la algkoolis esineb hakama viga peamiselt kirjandeis ning see 

on kohaliku murde mõju.

Pala algk. V kl.

Sõnavorm vea olu : Juhtude arv

hakkanud 'kk pro k
lükkanud jt.v. ? -i-

21
27
48 juhtuKokku:



Pala algk. VI kl

3õnavorm_ ! vea Glu ! Harjutuste liiK ! Juhtude
i ! kirjandeis -12 !hakkanud ;
i

lükkanud jt.v. }

kk pro k j
-
<

keel.narj. - 2 14
! &

Kokku: j 23 juhtu

Ka teiste koolide peaaegu kõkides klassides annab vorm hakanud 50% 

veajuhtudest Kk pro k ( hakkanud).

3dasi vaatleme veajuhtudest k pro g kirjandeis ja harjutusis.

Torila algk. III kl.

vea olu Harjutuste liik Juhtude arv.

K pro g
^................

kirjandeis 7

- keel. harjut. 45

Kokku: 52

Harjutuses esinesid vormio argselt,vargsi j.t.,mida kogu klass valesti 
Kirjutas - puudulik ettevalmistus.

Pika täishääliku asendamisel lühikesega on iseloomulik,etkaldutakse 

eriti sõna lõputäish-älikut 1ühendama,nt.karjama,peremes,ühesilbilises 

sõnus * ma ^mact.),&a ^s<3.a;,<&e ^see/.

Alljärgnevad tabelid annavad ülevaate pika täishääliku asendamisest 
lühiKesega paaris algkoolis.

Pala algkool.

i Vi gade abs . sagedus.
Vea olu Esinemis-juhtum. III kl. IV 6.1.i V kl.; VI kl.

Lühike täish. sõna lõpul- karjama
" ""

51
1

17 :i
6 !

oro oikk sõna kesk ei ja algul 33

ii

cv

)
3 !

Kokku:

Ranna algkool.

84
41 ! i t

9 i

ade abs. sagedus. ,
Vea olu , Esinemis-juhtum III kl. -

IV kl. iV kl. , VI kl. ,

Lehine taish. sõna lõpul - karjama. ^5
<

13 <
i i

23 j - t

oro oikk sõna keskel ja algul. 81
)1^ i 24 i -' t

Ko^^u o
1 ! 

49 ;

Viga täishäälikute õigekirjas seisnebki pea&iselt pika täishääliku 

asendamisel lühikesega.Vastupidine nähe on palju harvem.Vaatlusalustest 

Koolidest annab pika vokaali asendamisel lühikesega kõrgeima vigade /o





.launa algk. II klass (5,r% vigade üldarvust). Olgu siin esitatud mõningaid 

vigadenäiteid mainitud klassist.

naiteia: aoj-i&t ^uo),arae, ^du,atuL^st, ^uu),ja.n,romug^a,satsid,si^s, 
virnaks,vatama,kiitsime,sanud,hüdsin,teeäres,kule,sadik j.t. Õigekirja

ohi.no ....^ . - . . . . , . i ii.seisukohalt ole^s pika vokaali hääldamisele ja Kirjutamisele üldiselL 

rohkem tähelepanu osutada.

cL. ^i^jRlksvääratuste .lügptelu^
Tabelis on esiratud Pala,Ranna ja Torila algkooli kõikide klasside ^ III, 

IV,V,Vl) keskmine resultaat.

3^

!

Vea laad Näide . Vea sagedus 
______ %;

-
hrm (i), jäll__(e). 68,0

kastuge pro katsuge 2,0

totist pro kotist 5,3

rarjarioo.sad pro marjapõõsad 5,3

runal pro rumal Q 7

leh(a)ti pro lehti 4,1

5,6___

Kokku: 100,0

Jähteae ümberpaigutus 

Üelmcju vead 

Järelmõju vead 

Substitutsioonid 

Tähtede lisandused 

Muud vead

Kirjutusvääratused kuuluvad eksi toimingute alla.Mis on eksi toimin

gute olulisemaks tunnuseks? "Eksitoinaingud tundemärgistuvad olulisemalt 

seega,et nendeouhul läikivad toimima.st teatavad psüühilised funktsioonid. 

Meed on: tähelepanu,mälu,mõtlemine. Uurimuses "Vigade Psühholoogiast" 

ütleb Fr.Olup : "kui tehakse midagi valesti,siis seepärast,et sellal val^ 

isnetelu (oigega võrreldes) evib suuremat psüühilist valmisolu toime- 

tulekuks... See valmisolu oleneb paljudest põhjustest
Kirjutusvääratused moodustavad keskmiselt 10-15% ^kirjavigade üld

arvust.(Ranna algkooli III kl. 33%).Suurima osa kirjutusvaäratustest 

moodustab tähtede ärajätmine sõna keskelt ja lõpult.(löniiord ka al

gult-).Tähtede ärajätmise peamiseks pohujuseks on ruttamine kirjutamisel. 

Et Kirjutamisega mõttele ja,roj.t= jätame alateadlikult tahti v^nelu.

Roolis ei tuleks kiirustada õpilasi kirjutamisel.Kus kirjutusvääratuste 

protsent õige kõrge on(näit.Ranna algkool III kl.),seal tegu juba halva 

tööharjumusega.
Järgmise suurema xiyjutusvääratuste rühma tekitavad substitutsioonid 

(ühe tähe asendamisel teisega,mis ei esine mujal samas sõnas), ^riti sa

gedane on m asendamine n-ga,näiteks: õnnelda,honnikul.Tegelikult esineb 

siin m krajätmine-jäetakse ära tähe m üks tulp. substitutsiooni võib

X



') W€<4n^, A.

ž) W^fYL^j^.



3$

põhjustada ka sarnasus - kõla või kuju sarnasus (n sarnaneb kujult m-ga).

ael- ja jaremõju vead viib Veimar perseveratiivsete vigade alla. lerse- 

reratsioon tähendab psühholoogias seda, et kord erutatud kujutlustel on 

tendents iseenesest tagasi pöörduda. Järelmõju vigade all mõeldakse häälj- 
tagasipöördumist kohtadele,aunu nad ei kuulu.^ 

heimÕju vigade puhul mõtted ruttavad kirjutatavast sõnast ette. Seetõttu 

on u.r^ii.ula.tsiooni liigitus peaajus juba ettevalmistatud(%^e kui ta tege- 

Linuit tarvitusele tuleb. Tähtede lisanduste korral avaldab suurt mõju oer- 

severatiivne tendents (järelmõju,eelmõju). Näiteks :rasketmat,kalassi nro 

klassi,ehek,päikike,ihar j.t.
'L' .. ", ...nigeri puhjusLau suur Rlgu&täht ahe Ü^ekruõe tü^e,Keemal,listudes,heesti 

Juur täht on oma kirjakujult erinev väikesest tähest,seetõttu ei märgata 

ensimust.

Kuigi kirjutusvääratusi ei ole võimalik täielikult elimineerida,on 

otstarbena töömenetlusega siiski võimalik nende esinemissagedust tublisti 

vahendada, iöötamine suurema hoolikusega,suurema tähelepanu keskendusega 

ling individuaalsetelebvastava töötempoga aitab suurel määral kaasa 

kirjutusvääratuste vältimiseks.

4* Ypgade^eritlemise. tulemustest üldiselt.
Tegeliku õppetöö seisukohalt on õigustatud küsimus,milliseid üldist 

laadi juhiseid vöiks vigade eritlemise põhjal Õpetajaile anda õigekirja tase

me tõstmiseks. Kõigepealt tuleb tähendada,et üldjuhiseid on võimalik anda 

vaid eel maaral nui leidub ühesuguseid õigekirjutuslikke raskusi kõigis uu- 

rinus^lustes nöörides.Tegelikult esineb siin aga kaunis suuri erinevusi.

teatud icclile õigekirja alal tõhusat nõu anda,tuleb uurida selle kooli 
ünsil-Ute Klasside õigekirja omaette.

Käesolevas uurimuses on seni vaadelaud üksikuid vigadeliike ja regis

treeritud nende sagedust,kuid pole puudutatud vigade põhjusi.(Väljaarvatud 

mrjutamisvfäratused'.Alles vigade põhjuste eritlemise kaudu võib õigekirja 

ahal vajalikku nõu anda.

Vigade liigitelu võimaldab teha vaid mõningaid üldisi märkusi vigade 

laadi ja ;-ageduse kohta. Tähtsaim,mida märkida võib,on see,et foneetiliste 

vigade % meie algkoolis oh üldiselt liiga kõrge (lil ja IV kl. umbes 50% 

vigade üldarvust). Edasi võib tähendada,et kokku-ja lahkukirjutamise alal 
esineb suhteliselt palju vigu (kol$ti 10% vigade üldarvust-pala algkool.)

Ka h-ga ja h-ta algavad sõnad ning a%suse osastav tekitavad võrdlemisi 

suuri raskusi päris, üldiselt.
Lidolullsem ongi sellega öeldud.paljüYvbtmalusi vihjete tegemi-

panuvad aga algkoolid üksikult. Näiteks võib Ranna algkooli kohta
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öelda,et tema kirjutusvääratuste % on liiga kõrge - III kl 53% vigade Ü3d- 

arvustj/vordlusens meinitagu,et fartu linna algkoolas on xirjutamisvääratus- 
te lO./otstaroeaa õppemenetlusega vöiks Ranna algkoolis vigade üldist arvu 

vahendada Kirjutamisvääratuste arved 20% võrra - (s.t. vähendada kirjutamis- 

väätatuste % j.C-ii,nagu see esineb Tartu linna algkooles.) Pala Ja Torila alg 

aoo^ide kohta voiKs öelda,et saal on sõnavormid hakkama ja hakanud suureks 

vigadeallikaks (vt. lk.2%,23). Tooduu näiteist jätkub asja selgituseks.

Tähtis on silmaspidada seda,et alati tuleb arvestada individuaalseid olukordi 

individuaalsete erinevuste küsii.us on õigekirja alal sama tähtis,nagu ta on 

seda Õppetöö muudelgi aladel.

^*^Yidäde_mptmek^spdusest^_
Jälgides sõnade vigaseid kirjakujusid ilmneb,et mõnede sõnade kirjutamisel 

tehakse vaid üht laadi vigu,kuid teiste sõnade kirjutamisel esineb laialdasi 

vigadevariatsicone. Variatsioonide põhjuseks võib olla sõna pikkus,tema 

häälikuline struktuur,uudsus (vähetuttav õpilasile) j.t. Näiteks esines sõna 

'hammas' Kirjutamisel vaia üht laadi viga - "hamas",sõna"kelgutada" andis 

dh-ensa erisugust vigast vormi ja sõna "oodata" kirjakujus esines juba kolm
esist erinevat vigade variatsiooni (vt.113 kl. vead, lk. .f^%.ŽLA..) Esi

mene ra:nitud sõnust on oma haälikustruktuurilt lihtsam ning silpidearvt.lt 

lühem viimaseist.

Vigade suur mitmekesidus teatud sõnavormis raskendab vigade ravimist, 

auna ta tingib erivormide registreerimist,variatsioonide põhjuste selgita- 

-iiat "ins kõlbulike ravimiaviisiae aüäritlemist.Individuaalsed vead nõuavad 

individuaalset käsitlust.

Järgnevais tabeleis cn esitatud ülevaade Tartu linna algkoolide (IV,

71,IX,X,XV algk.) III ja IV klassi vigade variatsioonest.(Etteütluse tule-
/ ' '- '***' **

muse põhjal).

Yiäade_va,riatsjcone__^Il_klass^__2l4_opilast^

Jrk
irJ

!
Algvorm.

,veaj
iabs}
isagi

Vigane vorm
veal
absj
sag_

vigane.!/orm
vea
absj
sagj

vigane vorm
jveaj
iabs
jsag.

i
1. i tige

i t
2 ' t ^t tiige i! tigee 1 !

-*r
i

2. näitab 28 näidab -LÖ näitap 11 nääitap i

3. tihedasti 108 tinetasti 97 tihetasdi 7 tihedasdi 3
tiedasti 1

i. loksu 9 lokksu 8 lõgsu 1

5. eiaega 3 7 eitega 20 eideka 8 eiteka 7
heideka 1 eiteeka 1

# saapad 35 saabad 27 saapat 4 saabat 3
sapad s

7. koplisse 71 koolise 29 kopplisse 27 kopplise 7
kobljsse 4 koblise 3 kooplise 1

3. pääsukesed 10 pääsugesed 7 pääsuneset 2 päsugesed 1



Vigade variatsioone . UJ klass 2k4 õoilast

** *,vea jvea ! ivea i tveaj
ir .j Algvorm. labs, vigane vorm jabs } vimane vorm jabs .{ vigane vorm jabs.

____ -ÜÜC.' ;sag jsa'' _isagi

U.
i
, lennata 45 lennada 25

________________

^enada
i
, 11

___________ _____

lenata
t

< 9

10. meeldib 43 meelti^ 43 meltib 1 meldib 1
meeltip 1

11. kööki 30 köögi 29 köökki 1
i - ^ lähedal 27 lähetal 26 lähetall 1

13. nurru 5 nuru 4 nuruu 1

14r. söbrutseda 43 söprutseda 18 sebrudseda 11 sõbruttseta 4
söprudseda 4 sõbrudseta 2 söbruseta 1

i. 3 . : soprutseta 1 sõbruseda r söpruseda 1
15. küllalt 41 ; külalt 20 küllald 17 külald 4

1 >. külvatud 52 külvadud 27 külvatut 12 külvadut 5
1 küllvatud 3 küllvadud 3 külvatuud 1

i'". küülvatud 117. raagus 28 raakus 26 rägus 2

15. nuvitav 21 huvidav 13 uvidav 2 uhvitav 1
j huvittav 1 ; huvitaav 1 huvitdav 1

huuvitakv 1 uvitav 19. 'oodata 123 o o t a t a 81 ootada 16 oodada 8
hootata 5 pfotata 4 hoodata 2
hotata 1 : hootada r hodada
oodatta 1 otada 1 odata 1

hoodada 120. hanmas 13 harnas 13

1-L . määrdunud 55 määrtunuu 51 määrtunud 1 märdunud 1
määrtunut 1 määrdunut 1

22. ULAÜruj^Un 3^ t^truk^d 29 tüdrukut 7 tütrugud 7
tüdrugud 6 tütrukut 2

23. nurka 25 nurkka 17 nurga 6 nukka 2

24. rutem ruttem 25 rudem 4 ruudem i
ruutem 1

25. aidata S3 aitata 48 aitada 19 aidada 16
haidada 3 haitata 3 haidata 2

haittata 1 haitada 123. leevikesi 15 leevigesi 12 levikesi 2 leevikeisi i

27. riided 29 riited 17 riidet 7 riitet
! rided 1 riiteed i

2 3. midagi 13 midaki 11 mitagi 2

29. puult 20 puuld 17 ^ pult 2 pulld 1

30. pilbasteks 59 pilpasteks 45 pilpastes 2 pillpasteks 1
pillbaateks 1 ; pilpastest 1 pilpasdes 1
pilpaseks 1 , pilpateks 2 pilbasdeks 2
pilpasdeks j pilpastegs 1 pilbastesd 1

tL< -L + sagedasti &10i sagetasti 99 : saketasti 3 saagetasti 2
saaketasti 1 ^ sagedasdi 1 saakedasti r
sakedasti 1 1 sakedasdi 1 sagetasdi i

*J <1* + linnukestel - T ^
13 ! linnukesdel 5 1 linnugestu^ 4 linukestel 3

linugestel 1

53. lambaid 37 , laimbaid 25 ! lampaid 7 lambait 2
lamm^aid 2 lammbait 1

34. kardetav 77 ; kartetav 54 kardedav 12 kartedav 9
j kardetahv 1 kartetahv 1

35. tugevamaks 14 tukevamaks 12 - tugevamags 1 tuugevamaks 1

33. räpakalt 44 1 räppakalt 20 ! räpakaid 10 räbalalt 6
rappakald 3 rabakaid 2 hräpalkat 1

räpaakalt 1 räpagalt 1 '

37. kollane .9 kclane 8 ! kolanee 1



Jrk
nr.

'
Algvorm-

;vea
;abs. ! vigane vorm

!

;vea""
jabs.
isag.

!
vigane vorm

vea
abs.
sag.

t
i vigane vorm-

lieä j 
icbs.i 
ka.g*i

33. vaatama vaadama
1

! 13 vatama 3 vadama
i i
i i i

39. silmadeks lil silmateks 105 sillmateks 3 sillmadeks i
silmategs 1 silmadegs 1

10. rebane 6 repane 4 repanee 1 reepane 1
li. kaugele 10 kaukele 8 kaukelee 1 kaukeele 1
12. sadanud 17 satanud 12 sadanut 3 äaadanud 2
13. kelgutada 95 kelgutata 32 kelgudada 19 kelkudada 13

nelgudata 8 kelkutata 5 kelkudata 2
kelkutada 13 kellgudata 2 kellgutata 1

H. lennanud 10 lenanud 10
-15. kuulda 39 kuulta 36 kulda 2 külida 1
43. natuke 45 natuge 15 naa.uke 10 nattuke 9

naduge 7 nattuge 4
47. hoolega ^.5 ^0 köiega 2 oolega 1

ooleka 1 holeka i
43. lõpule 45 lõppule 41 lõbule 3 lõpulee i
49. riisuma 3 riisumaa 2 risuma 1
50. vaadata 100 vaatata 53 vaatada 30 vaadada 16

vatata 1



Vigade variatsioone_lV__klass. 182 õpilast.

)
Jr±3 Algvorm.

iVea
jabs.
sag.

i .
i vigane vorm.!

vea
abs
sag

i
^ vigane vorm.

gea
;abs.

j jvea
j vigane vorriabs 

isag

1.
)
j oodata 40 t ootata 23 ootada

jsag.
! to hoodata

}
i 5

hotata 1 oodada 1
2. mitte g mite 3
3. sellita IC sellida 4 selita 4 seelita 1

selida 1
4. õppima 6 õpima 5 hõppima 1
5. raiutud 48 rai jutud 7 rajutud 5 rajutut 1

raiudud 14 raiutut 12 raiudut 8
raj jutud 1

3. kardetav 35 kartetav 20 kartedav 8 kardedav 7
7. ranaga 8 rahaka g

8. käbidega 19 käbit^ga 14 krpitega 2 käpidega 2
! käbideka 1

9. juttu 3 jutu 2 juttuu 1
10. tukub 19 tukkub r4 tukup ^3 tukkup 2
11. pilbasteks 16 pilpasteks 13 pilpastegs 2 pilbasdeks r
12. sukad 15 sukkad 11 sukat 3 sugat j.
13. niidult 20 niitult ' 13 niituld 3 niidmld 3

nidult 1
14. väike 3 väige 3

15. kätte käte 4

j.O. lõpeb 32 lõppeb 18 lopep 6 lõbeb 4
lõppep 2 lõbbep 1 löbep 1

17. kelgud 7 kelkut 2 kegut 2 kelgutd 1
- kelkud 2

13. toetusi 20 toedusi 17 toettusi 1 toetuisi 2

13. tukkuvat 32 tukkuvad 23 tukuvat 7 tukuvad 2

20. korraldas 36 korraltas 23 koraldas 5 koraltas 5

21. lusika 8 : lusika 6 luusika 1 lusikka 1

22. pikad 15 pikkad 10 pikkat 2 pikat 2
pigad 1

23 keskküte 30 keskkütte 17 kesküte 7 keskütte 3
kesgute 2 kesküde 1

24. parandus 5 i parantus 5

25. potike 22 pottike 12 pottige 5 potige 2
podike 2 podeke 1

23. satub 44 sattub 35 sadub 4 satup 2
sadup 1 sattun 1 saadub 1

27. tagant 29 tagand 24 takand 5

23. pinkidesse 73 pinkitesse 60 pingitesse 5 pinkkitesse 3
pingidesse 1 pinkidese 1 pingitesse i

pingidese 1 pinkitese 1

29. Kloppimist 34 klopimist 32 klobimist 2



30

j ivea i ;vea* i 1 "1--- !
jrk Algvürm. iabs, Vigane vorm. abs.j Vigane vorm abs .j vigane vorm. jabs^

sa^. sag_. sag i3._________________ ________ isagi
30 J jutustas 10 juttustas 7

___________________________

jutusdas
"j

^ judustas
t !
i -L )

31. silriitsera - - - -

32. mitmekülgsed 38 mitmeknlksed mittmekülgsea 6 mitmekülgset 5
mitm^^aalgsed 1 mittmekülkset 1 mitmekülgset 2
mi^t^ekülksed 1 mitmegölpett 1 mitmeküttsed 1

33. läte 19 lätte 18 lade 1
34. tihedasti 75 tihetasti 73 tetasti 1 tihetasdi 1
35. kaabib 19 kaapib 10 kaabip 4 kabib 4

kappib 1
36. november 2 novemper 1 noveper 1
37. remmelgas 58 remmelkas 37 remelkas r2 remalgas 6

relenkas 1 renelkas 1 remergas i
38. õpilased 5 Õppilasel 3 Öpilaset 2
39. okkad 17 okkat 7 okad 6 hokkad

okat
3
i

40. vanakest 3 vanakesi 2 vanakgest 1
41. läheduses 25, lähetuses 24 lähetusel 1
41. tikud 17 tikkud 14 tiikuk 1 tikut 1

tigud 1
43. lootsikutega 36 lootsikudega 15 loodsi^utega 7 lotsikudega 4

lootsikuteka o loodsikudega 2 loosikuteka 1
lootsikudega 1 lootsikudeka 1 lotsikutega 1

lootsiguka 1
44. lahke 9 lahge 9

45. tõttavad 8 tõtavad 6 tõttavat 2

46. naabrilt 12 naabrild 5 naaprilt 3 naaprild 2
naprilt 1 nabrilt -L

47. vahetatud 33 vahetadud 18 vahedatud 5 vahetadut 3
vahetatut 2 vahedadud 2 vahedadat 1

vastatud 1 vahetaut 1.

48. lagendik 66 lagentik 53 lagentikk 6 lakendik 3
lagendikk 2 lakentik 1 lakenix 1

49. tõlgitud 37 tölkitud 14 tõlgidud 9 tõlgitut 7
tõlkudud 2 tölkidut 1 tõlktu 1
tolgidut 1 tõlkitut tolkidud 1

50. rattaga 25 rataga 16 rattaka 1 rataka 2



<^0 J. ^t^r.
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VI. F 0 N E E T 1 L I S C N A D 0 I E E K I R J A 3 I

i. Vigade põhjuste analüüs.

l:ii teaduses Kui ka tegeljkus elus võib tihti märgata tendentsi seletada 

mingisugust Komplitseeritud nähet ühe^teguri printsiibiga.Seesugune seletus

viis on sageli ekslik ja viib vildakatele järeldustele.Ka Õigekiri kuulub 

Komplitseeritud nähete hulka. Siin tulevad arvesse peaaegu kõik inimese 

vaimsed võimed ja paljud/füüsilised funktsioonid.Ekslik oleks otsida õige

kirja vigade puhul ainult mingisugust ühte pöhj^ot, lootusega,et selle kõr

valdamisel kaovad vead, ui^e^irja vigade puhul on peaaegu alati tegemist 

terve rea põhjustega, ponjusi võis küll liigitella olulisteks ja vähem olu

listeks,kuid mööda ei saa minna ka viimastest.

Vigade põhjuste uurimisel püüdsin rakendada eksperimentaalset meetoait. 

Eksperimente ja vaatlusi oli mul võimalik korraldada piiratud ulatuses Tartu 

linna VI ^tütarlaste) ja XV (poeglaste) algkoolis. Etteütluses esinenuc vi
gade põhjal valisin välja mõningaid õpilasi,kes tegid jämedaid vigu liitsates 

foneetilistes sõnades.Lähtepunktiks võtsin järgmised vead: pall veeres nurga,

ema läks köögi,kass lööb nuru,inimene ei saa lenada,. Miks kirjutab õpilane
<)

nurga pro nurka? Põhjus võib siin üldiselt olla kolmesugune: ±) õpilane kas 

hääldab sõna valesti,2)tal on puudulik hääliku kujutlus,või 3) tal puudub 

õige hääliku märaimise oskus,puudub side hääliku ja ta märgi s.o. tähe vahel. 
Et vigane haeldamine põhjustab vigast kirja,see on paljude pedagoogide

^ t) .poolt tunnustatud fakt. Ei leidunud aga ühtegi õpilast,kes oleks hääldantd 

iurgE pro nurka,nuru pro nurru. Hääldamise kontrolliks lasksin ma õpilastel 

loodustada lauseid,milles esines Õpilase poolt vigaselt kirjutatud sõna. 

näiteks: viitasin toa nurga suunas ja ütlesin-kui palli selles suunas veere- 

tan,kuhu pall siis veereb? Õpilane vastas- nurka,mitte nurga. Mida hakkab 

kass tegema,kui teda silitada ? - Vastus: hakkab nurru lööma. Hoidusin ise 

õiget vormi hääldamast,et õpilane teda minult ei kuuleks.

Esialgne uurimus näitas siis,et põhjus nimetatud sõnade vigaselt kirju

tamises ei seisa vigases hääldamises.Jääb järele siis teine ja kolmas põh

jus- puudulik hääliku kujutlus ning sideme puudumine hääliku ja tähe vahel. 

Sellega olemegi jõudnud õigekirja vigade kõige olulisema põhjuse juurde.

Vead foneetilistes sõnades ja sõnade foneetilistes osades on põhjustatud 

peamiselt puudulikust häälikukujutlusest ning ebamäärasest sidemest hääliku 

ja tähe vahel. See side ei teki kõikide õpilaste juures küllalt kiirelt ja 

i^enesest,vaid selleks on vajalik vastav treening.

Vigaselt kirjutava lapse käsitluse järgi täht ei tähista ühte kindlama

piirdelist häälikut.
g

Ta märgib lühikest,pikka ja ülipikka häälikut sama

tähega,näiteks - edasi,.naduke,(t) edeüdlus (tt). Ainult teksti abil hääldab
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ta õigesti.Fuigugi pole tema teadvuses selgelt esile kerkinud ka vastav 

hääliku kujutlus. Et vigaselt kirjutav õpilane kirjamärkidele erilist tähele

panu ei pööra,seda tõendas vigase teksti lugemise katse.Lastes lugeda teksti, 

miLles esines vigaselt kirjutatud sõnu,teat.osa õpilasi ei hääldanud vigaselt 
kirjutatud sõnu nii nagu nad kirjutatud,vaid nii,nagu tekst seda nõudis.^

Katse teostamiseks kcostasim kümme lauset.Igas lauses oli viimane sõna vi

gaselt kirjutatud, ja alla kriipsutatud. laused olid järgmised:

L. Palju kell juha näidab?

3. Toit oli põhja körpenud.

3. Inimene ei saa. lenada.

4. Ema läks köögi.

5. Fui ei ole aega ootata.

3. Tige koer jooksis poisile kalale.

7. Tuul lõõtsus tukevamini.

8. Astu aga julgesti atasi.

9. Majal on neli nurga.

10. Pesemiseks tarvitame seebi.

Iga lause asus üksikul sedelil. Neid lauseid lasksin lugeda 111^(3-^

IV kl. õpilastel,valides õpilasi võrdselt halvemate ja paremate kirjutajate 

seast. Katse sai korraldatud individuaalselt, (iga õpilasega eraldi.)

Instruktsioon.

^ura õpilased olid tuttavad tulpdiktaadi tehnikaga,siis andsin järgmise 

instruktsiooni (et eriti viimasele sõnale tähelepanu juhtida.) : Siin on 

igal seoelil üks lause.Loe need lausea järjekorras mulle ette,ma kirjutan 

igast lausest ainult viimase sõna.Rohu ta seepärast eriti viimast sõna.

Vaata enne hästi järele,kuidas viimane sõna on kirjutatud ja loe siis terve 

lause.Püüa lugeda viimast sõna täpselt nii,nagu ta on. kirjutatud.Mul oli 

vastav t^bel tehtud,kuhu võisin otsekohe dlesmärkida,kas õpilane sõna õigesti 

(st.nii nagu kirjutatud^ või valesti luges. Õiged märkisin x-ga ja vigased v-ga.

Katse.

Katset alustasin VI algkooli III kl. nõrgemate kirjutajatega.Neli õpilast
x)

lugesid ilma mingi kõhklemiseta täiesti valesti.Viies oli juba foneetilist 

treeningut saanud ja luges suurema osa õigesti. Fui tuli järg hääde kirjuta

jate kätte,siis lugesid nad viimaseid sõnu ka valesti,kuid kõhklemisega.
Fui õpilane oli juba pooled sõnad ära lugenud,siis küsisin: kas sa lugesic. 

nii nagu kirjutatud oli? Vastus: ei. Kordasin uuesti esialgset instruktsiooni 

ja siis hakkasid nad kõik Õigesti lugema.Kui tuli järg IV kl.kätte,siis

hakkasin kohe lugemise alkul õpilase tähelepanu viimasele sõnale juhtima,



iini ta selle valesti luges. ö.algkooli IV klassi parematele kirjutajatele 

jätkus esialgsest instruktsiooni st,mingisugust edaspidist tähelepanu juhti

mist ei olnud enam tarvis. Nõrgemate õpilaste tähelepanu sai kogu aja 

junitud vigaselt loetud sõnale. "Kas on täpseltnii kirjutatud nagu lugesid? 

/&ata veel kord.' Hiljem märkisin need kohad tabelis märgiga T, kus sai õpilase 

tähelepanu juhitud vildakale lugemisele. Hääde kirjutajate juures aitas ühe- 

aordse^t meeldetuletusest,kuid halbade juures ei annud korduv meeldetuletus 

mingeid tagajärgi. (bKs õpilane sõna "nurga" puhul leidis,et see on valesti 

kirjutatud,kuid ütles,et ta ei mõistvat seda nii lugeda nagu kirjutatud on).

Kuna ö.algk. Iii klassi nõrgematele (lugemise kestel) vildaka lugemise 

puhul ei saanud sellele tehelepanu juhitud,siis korraldasin kolmele neist järg

misel päeval sama katse uuesti,et nad oleKsid teistega võrdses seisukorras.
j! / , —

Katse tulemused on tabelis kokkuvõetud lk. h??...........

Katse tulemused vigase teksti lugemisel tõendasid,et vigaselt kirjutajate 

juures on side tähe ja hääliku vahel puudulik.Kuna seda sidet saab vastava 

harjutuse kaudu ^õvendada-foneetlline treening-,siis oli minu järgmiseks 

ülesandeks seda tegelikult teostada. Eksperimendiks valisin õigekirjas nõrge

maid III kl ja IV kl. õpilasi VI ja XV algkoolist. Treeningu kestel püüdsin 

tähele panna iga üksiku õpilase võimeid ja iseärasusi.

Vigase teksti lugemise tulemused VI algk. Illklassis.

< "1

S o n a d.

__________c o i 1 ase d. ja nende tulemised. !
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l.näidab V - Y v
.

- V V V

____^__________
)
! Y X

Ü
V X 1

(j

2.kõroenud V
i
! v
<

Y X V V v
i

V X j

b.lenada V
!
! Y
1

.
v V V X V ^ V

i
Y X j

P.xõögi t Y
i

V X X X V X V x d

õ.ootata V ! Y V V V V T V V V X lj

j

6.kalale V
}
! Y
)

Y V ! ^ X V T v T x !

7.tukevamini V i Y 
i

V V X X X x X X j

8. etasi V
i

1 Y 
s

V X X X X X
i

" !
i

9.nur^a V
'
! v V V X X x X

i
10.seebi V

!

! v 
< - * X X

. ji
X

<
X j

!

v-valesti loetud, x- Õigesti loetud, T-tähelepanu juhitud, vx-algul valesti
loetudypärast parandatud.
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VI algk. lii klass.

Nõrgad __õpi lase d
i*

Nõrgapoolsed.

1) - Teistkordne katse õpilasega
2) - õpilane on saanud foneetilist treeeningut,

AA <2. ^ * külaots jVärgerg ji 
Õie -*-), Edit^l
11
 ' . J

KÕiY [Raudsepo
Riidel! Endla^l 

11 ' 11

iohtlaan 
Irene i)

Grasmann
Asta

Lea
Vaike

Kaorus
Leida

1 . näidab. , Y T v x T v x T V X T X X

_______
X Y

^ # koroenud Y T { X ) V V X Y X T Y Y

5. lenada v T X Y T Y Y X T Y Y T Y T

1. köögi
V '

Y X T Y V T X X X X

õ. ootata V Y ' Y Y X V V

õ. salale Y X T Y Y T Y T X Y V T ^ Y

7. tukevamini V V V Y Y r X x Y T

e. etasi V v x T V v T v X T V X V

9. nurga Y X T X Y T Y X T - V X

0. seebi X X V X
!)

X X X X

6.algk. IV kl.

______________________ 0_P_i_lase d

__NõrgasL (õigekirjas) __
freier, Riil jPoska [Keppe "[Parts K' 
Irene , Ilse [Helju [Tamara Aino

Hääd (Õigekirjas) ____
' **Andersõ[n *[ "* 1

Luul&[Koovik jNölder lütsepp 
[Leida Ellen j Lia

õ n a d

l.näidab

lenada

4.köögi

5.ootate

7.&ukevamini

nurga
o.seebi
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lö.algk. IV kl.

õpilased

Sõnad

Nõrgad Haäd.

Piilberg 
Daniel* Popov 

' Uno
'

__ .

Tiirik
Rudolf

Lember
Leink.

g
patsmann

i\arl

Aid&ik
Toomac,

Rõika
Alver

Pari
Edgar

Klujevkkilbei 
ki, tPaLl 

Eugen t
,

1. näidab V v T v T v x T v T

___

x v xT X vxl

2. körpenud vx V V X x vxT X vxT X

5. lenada V V V X X X X - vx

4. koogi V V V vx V X * * X

5. cotata V V V V . V X
-

Y X

d. kalals vT vT VT VT X * X X

7. tugevamini v V X V X X X X X

2. etisi V V vT X -
V X X X X X

nurga V Y vx X X X X X

C. seebi V VT X X V * X X X X

lö.algk. III kl.

õpil a s e d.

Õigekirjas nõrgad
r i"

—i
Cigekir jas häad. -

Sõnad. Looke Juudas palumäe puusemppuber g Markus Randvii& Paris
Arvo Elmar Lembit Uno Ado Kuusik Valdeko Jüri Rebane Ants

j j
Vello

______
Elmar

.. ...

Lgiia i lab vT V vT VT
VT ^

x VxT X vxT X

2.kõrpenud .V vT Y V Y X X X vx X

o.lenaüa V ' V V V X x X vx X

4 .köögi V ! vT vT vT V X X X x X
ö.ootata V V Y V V X X X X
6*kalale vT vT vT vT vT X X X X

7ktukevamini v V V vT V X X X vx vxT

8*etasi 1 ^ V V X V X X X X X

9*nurga vT vT vT X X X X X X

rC. .seebi v V - X V X X X X X



t r e e2.Foneeti line ning.
3 &

Õpilaste valik.

Õpilasi foneetiliseks treeninguks valisin esialgu jäegmiselt:
A

VI algk. 311 klassist - 3 õpilast 
" iv " 2 "

XV algk. III " 4

" IV " 2 "

Kokku: 11 õpilast.
Valitud õpilased olid õigekirjas oma klassi kõige nõrgemad,sest minu sihiks oli 

on
naha,kas võimalik nõrgimatele abi anda lühema aja jooksul.

Ifä^ningu siht.
L-J.. ^

Treeningu sihiks oli tekitada Õpilases selget hääliku kujutlust.Püüdsin 
koondada õpilase tähelepanu kriitilisele häälikule,et see häälix olexs selgelt

õpilase teadvuses,et õpilane oleks- täiesti teadlik hääldatud häälikust. Teiseks 

ülesandeks oli - kõvendada sidet hääliku ja ta margi - tans-vahel.

Harjutuse üldine korraldus.

Kuna raskused olid III ja IV klassile samad,siis liitsin kummaski koolis 

mõlemate klasside õpilased ühiseks harjutusrühmaks.(Eraldi võtsin vaid algul 

III klassiga kaks tundi ja IV klassiga ühe tunni.) Nii sain kaks harjutus- 

rühma - ühe VI algkoolis ja teise XV algk. VI algkoolis toimus töö kofra-

päraselt,kuid XV algkooli harjutusrühma tegevuses tuli mõningaid takistusi, 

puht välistest asjaoludest tingituna.

Harjutuse käik.

Harjutuse metoodilise käigu rajasin häälikute raskuse järjekorrale.

Hagu vigade statistika näitab,eksivad õpilased kõige vähem pika ja lühikese 

täishääliku märkimises.Järelikult on neil selgeim kujutlus täishäälikuist. ^ 

Alustasin siis tööd pika ja lühikese täishääliku eristamisega ja märkimisega.

I tund. Lühike ja pikk täishäälik.

Esitan küsimuse: mis on täishäälik? ttelge mõni täishäälik. Õpilased 

üldiselt teavad ja oskavad näiteid tuua.(ainult XV algkooli IV kl. õpilased 

Lemberg ja. Fatsmann ei tea seda. Patsman vastab: täishäälik on kõvad täheo. 

Esitan siis talle küsimuse - mis on kaashäälik? kastab - kaashäälik on kus 

tähed kõrvuti. Teen siis neile selgeks,mis on täishäälik.)

Hääldan kaht sõna: valama, vaatama. Missuguseid häälikuid neis sõnus kuulete? 

äas need täisn-elikud on hääldatud ühte viisi mölemis sõnus? õpilased leiavad,.

3t esimene a sõnas vaatama on pikk.Esitan veel näiteid teiste häälikutega,
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lastes õpilastel e.fitada pikka ja lühikest täishäälikut. Nüüd esitan küsimuse: 

kuidas saab kirjalikult vahet teha lühikese ja pika täishääliku vahel?

Cpilastei on see üldiselt teada- pikk täishäälik märgitakse kahekordse tähega, 

l.xLiif.e-üne^a. oeega sai side hääliku ja tähe vahel kindlaks tehtud,ning algasime 

---L-jatamiseg<3..Ji^ue^riain sõnu §tulpdiktaat),ning enne kirjutamist pidid 

^t^^scd igakord kindlaks tegema pika ja lühikese täishääliku. See läks

ülemisi kergelt. Edasi hakkasin ma hääldamisega harilikke sõnu 

mconda-a - hü^ldasin seal pikalt,kus harilikult lühikeselt hääldatakse ja 

vastupidi. Näiteks - päike saadab välja oma kuldsed kired. Kui tuleb kevad,siis 

nakkab lumi suulama.õpi lased piaid hääliku pikkuse kindlaks määrama ning 

vastavale kiljutama, kiimaks lasksin õpilastel neide tutL^vais sonaa teatud 

tähti kas ühekordistada või kahekordistada ja vastavalt hääldada.Võtsin 

näiteks sõna koolimaja.missugune o siin kuuldub ? Kikk. Kuidas kirjutatakse 

pikk o ? Kahe o-ga. Kui aga kirjutada koolimaja ühe o-ga,kuidas tuleks siis

hääldada? - kolimaja.

noilane peab oskama kirjutada häälikuid nii,nagu ta neid kuulnud on, ja 

tn peab kirjutatud häälikut ^sonas) suutma hääldada nii,nagu see on kirju- 

tntud.mui Õpilane suudab minna märgilt häälikule ja häälikult märgile,siis 

on t^.l cigekiijais alus ^äes. Üldiselt maksab vaade,et õpilast tuleb hoida 

vigastest vormidest.Kuid ma esitasin sihilikult vigaseid vorme,lastes neid 

h-ildada ja kirjutada, õpetasin neid vigaselt kirjutama ka seesuguseid sõnu, 

mida nad õigesti kirjutasid.Kuid vigase kirja aluseks oli vigane hääldamine. 

Valitses kooskõla haldamise ja kirjutamise vahel ning vastupidi. Õpilased 

said täishäälikutega võrdlemisi kiiresti hakkama.Kuid leidus siiski üks 

õpiu.Gn.s - ^^ri latsman (XV algk.IV kl.),kellele valmistas algul raskusi 

lühikese ja pika täishääliku eristamine.

11 tund^ Ühe- ja kahekordne kaashäälik.
YväljSErvatud g,b,u,k,p,t.J

Hääldan võrdluseks kaht sõna: ära enam nuru, kass lööb nurru.

Edasi talitasin nii,nagu täishäälikute juures kirjeldatud. Kaashäälikute 

eristamine tugevuse järgi valmistas õpilasele juba suuremaid raskusi.Peale 

eespoolnimetatud latsmani leidus XV algk. III kl. veel paar õpilast,kes ei 

suutnud eristada nõrka ja tugevat kaashäälikut.(üks neist oli halva kuulmisega) 

^oobusin ueagi nende kolme ooilase edasi treeningust,sest nad ei suutnud 

teistega koes töötada ning mul polnud võimalust neist erigruppi moodustada. 

Hiljem kõrvaldasin XV algk, III kl.rühmast veel ühe õpilase.Nii jäi XV algk. 

harjutusrühna ainult kaks õpilast - kummastki klassist üks.

.L) - Siin esitatud kahe tunni materjal sai IV kl.õpilastega ühe tunni
x.

joo^aui ^übi võetud.
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III tund. Kordamine. IH ja IY kl õpilased koos.

IV tund . _____b, p,pp.__

Esitan lauseid:

lõni inimene on väga lõbus.

Kalal on.......................... lõpus.

Kas tund juba . . . lõppes.

- Hääliku t&a k,p,t juures oli õpilastel kergem kõige nõrgemat ja kõige tugevamat 

väldet kindlaks teha (äärmused). Selle asjaolu võtsingi hiljem õigekirjutuse 

aluseks kolmesuguselt märgitava väldete juures.Võtsin näiteks lause: toosis 

seisab pipar. Esiteks püüdsin kindlaks teha ,kas p sõnas pipar on kõige nõrgem 

aste. õpilased leiavad,etsaab veel nõrgemini hääldada - pibar- Nii et kõige 

nõrgem ei ole.On ta ehk kõige tugevam? õpilased leiavad jällegi,eõsaab veel 

tugevamalt hääldada - pippar.Kõige tugevam aste see ka ei ole. Jääb järele 

keskmine . Analoogiliselt sellele talitasin ka k ja t juures.

) te-, kom-ndrst tunnist Tl? jIV kl kcos^

V tund.__g,k,kk.

VI " Kordamine.

VII " d,t,tt.______

VIII ja IX tund. Kordamine.

Eriliselt rõhutatud d,t.

X tund. Vigase teksti korrektuur.

Tekst.

Ema läks köögi süüa tekema.Minu tatil on illus koerake.Kuhu nad joksevad?

Kass ronnis maja kadusele.kul elli täna lõpus tuju.Nüüd on juba mänkimisest 

külalt.lonikora sajab talvelki vihma.

Jekst sisaldas 12 viga. Vigu markasid: õ.algk. IV kl. Tullus.- il viga

IV " Kangur - ^1 "(paran
das kaks õiget vormi vigaseks)

III kl. Paabo - 10 viga

III " Rohtlaan 7 "

iõ.algk IV " Lemberg aO "(parandas
kaks õiget vormi vigaseks)

111 kl. Käärd 8 viga(paran- 
uhe oige vigaseks)

i)

i) - Alates kolmandast tunnist töötasid III kl ja IV kl. õpilased koos.

2; ** Kordamine selles mõttes,et juurde ei tulnud enam uusi häälikuid.kuid kogu aja 

tuli juurde uasi häalikkombinatsioone.
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ülaltsiteeritud teksti esitasin ka unele har juturühmast kõrvaldatud III kl 
õpilasele (XV algn.),kes oli muide 215 õpilase hulgast norg&im õigekirjas. 
Ximetatad Õpilane leidis vaid ühe vea - pllus.

XI tund. Kordamine ja vigase teksti korrektuur.
XII " Kordamine.
XIII " Vigase teksti korrektuur.

XV algkoolis tuli kokku umbes kümme harjutustundi.

3. T_r_e e n i n g u_ tulemused.
Kui treneeritav õpilane õigekirjas edusamme näitab,siis ei saa siit välja 

lugeda treeningu positiivset mõju.Võimalik on,et Õpilane olekd ilma erilise 
treeninguta samu tagajärgi näidanud.Et treeningu mõju kindlaks teha,selleks 
tuleb harjutusrühma võrrelda kontrollrühmaga. Kontrollrühmaks valisin vasta- 
vatest klassidest,kes harjtusrühma õpilastele vigade hulga poolest kõige lähe
mal seisid.(Olid natuke paremad).Kontrollimise aluseks võtsin enese poolt 
korraldatud viiekümne sõnalise etteütluse.Treeningu lõpul korraldasin harjutus- 
ja kontrollrühmale uuesti samasuguse etteütluse ^ igale endisele sõnare püüdsin
leida tipselt vastava uue sõna,kus see võimalik polnud,seal tarvitasin endiseid >(x
sõnu teissuguse^'lausekonstruktsioonis) ( vt. lk.Kr.... ) Siin tegin aga ette
nägematuse tõttu ühe vea,mis ei võimalda treeningu tulemusi päris objektiivselt 
hinnata. Nimelt ei arvestanud ma esimesel ettütlusel nii suure mahakirjutamise 
võimalusega,nagusee hiljem selgus.Teistkordsel etteütlusel puudus mahakirjuta
mise võimalus,kuna see oli korraldatud väikeele rühmale ja õpilased said pai- ^

x
gutatud üksteisest eemale.

Kontrolletteütlusel tuli esile huvitav asjaolu. Nimelt näitasid mitmed 
õpilased siin suuremat vigade arvu kui esimesel etteütlusel.Seda asjalugu 
uurides selgus,et need õpilased istuvad klassi^ paremate õpilaste kõrval.
Naabrile mahakirJutades vähendasid nad esmesel etteütlusel oma vigade arvu.

k
Seesuguseid õpilasi leidus nii kontroll- nui ka harjutusrühmas. Kuigi see 
katse .objektiivse hindamise suhtes teat. määral äpardus,on ta tule-
m used siiski iiuvipaxkrav^a. ^
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Kontrolletteütlus. (Tulpdiktaat)

1. tigu 26. pääsukesi 1. viidate - 26. võtab

2. ai tao 27. viidab 2. ritta 27. tagant

3. mahedasti 20. xeaagi o. pallita. 28. pankadesse

4. poksima 29. tuult 4. noppima 29. leppimist

5. võiduga 30. pilbasteks 5.nõiutud 30. jutustas

6. koopad 31. ägedasti 6. kardetav 31. palmitsema

7. koplisse 32. linnukestel 7. vihaga 32. mitmekülgsed

5. raasukesed 33. hambaid 8. labidaga 33. võti

9. rännata 34. kardetav 9. nuttu 34. mahedasti

10. meeldib 35. tugevamaks ^0. kukub 35. loobib

^1. sööki 3o. rapakalt 11. pilbasteks 56. november

-.2. lähedal 37. villane 12. nokad 37. remmelgas

'"j- vurri 38. ootama 13. niidult 58. õpilased

14. sõbrutseda 39. silmadeks 14. päike 39. rukkid

15. kallalt 40.lõbus 15. vette 40. kanakest

ro. külvatud 41. kaugele j.G. ripub 4^.. läheduses

r7. raagus 42. kudunud ^7. välgud 42. nokad

18. huvitav 43. kelgutada ^8. poetas tuuli^uL&^a

19. äaadate 44. lennanud 19. lokkavat 44. lohku

20. lammas 45. kuulda 20. korraldas 45. ruttavad

21. määrdunud 46. potik 21. kasuka 46. naabrilt

22. tüdrukud 47. häälega 22. lakas 47. nihutatud

23. kurku 48. sepale 23. vaskkatel 48. kõrgendik

'91 ketis 49. voolima 24. varandus 49. palgatud

25.näidata 50. kiidate 25. natuke 50. mõttega.

Harjutus- ja kontrollrühma võrdlus 

Harjutusrühm.

Algkool {.tlassj õpilane.
L...Yi_gade_arv 
j 1 etteütTjll

_________ [Vigade ab^Väehenem.
etteütõjvähenem. i %

VI 111 j l.Paabo Endla
1 " *1 '

! 34 j 27 7 20,6
' H '-L 2.Rohtlaan Irene 30 19 11 36,6

") i o.Värbegg Edit 1 21 23
' Iv ' -.elanie ) 17 ^5 2 11,8
t " tt 2.Tullas Elgi 2) J -L 20 _____

XV ! III ! l.Käärd Richard : 44 ! 20 24 54,5
! . " i 2.Saar Aleksander 1) ! 29 j 25 4 j 13,8

'iv*'! l.Lemberg Feinhard ! 33 1 18 15 45,4

1) - õpilane tegutses harjutusrühmas vähe aega.
2) - õpilane ei võtnud osa esimeset etteütlusest.
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Kontrollrühm.

Algkool

VI

XV

klasi 3 õ PILAME _Vigade arv J Vigade abs 3 Vähenem
_I_etteüt;L 11 etteü Yäiienei_._ ___ jŽa_____

j III i.Kõiv Hiide 25 34 -9
M 'O+Ku.laots (iie

. 24 -1 4,3
! " ,

3.Raudsepp Endla
.

27 22 5 18,5
,IV 1.Keppe Tamaara 12 10 2 16,6
! " 2.Riil Llse 11 10 1 9,0

im 1.Kahar Evald 28 33 -5 -

:" S.Ratnik Viido 24 14 10 41,6
i!" r.Tiirik Rudolf 25 28 -3

Harjutusrühma areng on suurem olnud kontrollrühma arendust. Midagi kind

lamat ei saa aga öelda,sest pole teada,kui suur on olnud mahakirjutamise

mcju ühe või teise Õpilase juures esimese etteütluse kaval. Hiljem Korral-
. x

dasin veel ühe katse foneetilises treeningus.Tulemused vt. lk. .

VII. Auditiivne,visuaalne ja motoorne element_öpgeki.rjas.

Kõnekeele omandamise loomulik käik lapse juures toimub kuulmise ja 

hääldamise (arti^uleerimise)kaudu.beega figureerivad kõnekeele omandamisel 

kaks olulist tegurit-akustiline ja artikuleerimis-motoorne.Hakates omandama 
kirja-Keelt, lisandub eelmistele teguritele veel kaks uut tegurit-visuaalne 

ja kirjutamis-motoorne tegur.Raskused kirjakeele korrektse omandamisega on 

sundinud uurijaid tähelepanu pöörama Õigekirja omanaüamise käigule ja eel

nimetatud iaktorite osatähtsusele Õigekirja suhtes. Kui läheb korda selgitada 

mõne teguri eriliselt suurt osatähtsust õigekirja alal,siis tuleb õigekirja 

õpetusel sellele tegurile ka suuremat tähelepanu osutada. Cn palju vaieldud 
auditiivse,visuaalse ja motoorse^elemendi osatähtsuse üle õigekirjas ning 

seni ei ole veel jõutud üksneelseile tulemusile.Küsimust on püütud lahen

dada eksperimentaalsel teel.katsete tulemuste põhjal on aga eri uurijad 

:aldunud ülehindama ühe või teise elemendi osatähtsust õigekirjas.

Laiemaulatusliku eksperimendi õigekirja Õpetuse alal teostas A.W.Lay 
(aastaid...). Cma katsete põhjal tõendas Lay nägemismeele prioriteeti 

kuurmi&m&ele ees õigekirjas.Ka mõnede teiste uurijate (Lobsien)tulemused 

ühtuvad Lay omadega.

Lay korraldas katseid 7-12 aastaste rahvakooli õpilastega(lOO klassi- 
eksperimenti 2-8 variatsioonidega) ja 16-18 aastaste seminaristidega %49 kl. 

eksperimenti)^Katsete-juures tarvitati(sisutuid) kunstlikke afoneetilisi 

sõnu,näiteks gydabul,Kewensah,Lubadyg,Mesagip j.t. Kunstlikud ja sisutud
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sõnad valis Lay sel kaalut 
erisugusel määral tuttavad 

Järgnevalt on esitatud

lusd,et saksakeelsed sõnad on üksikuile Õpilasile
ning et sisu ei saaks mälu toetada.

T. i 4. 4. tahendgj3-Lay katsete tulemused kusjuures arvjvigade keskmist
resultaati õpilase kohta.

Rahvakooli 
õpilased ja 
seminaristid.

I. Kuulmine ilma kõne liigutusteta(diktaat) 5,04
kuulmine tasase kõnelemisega 2,69
Kuulmine valju kõnelemisega 1,25

II. Nägemine ilma koneliigutusteta(lugemine) 1,22
Nä,%gemine tasase kõnelemisega i,02
Nägemine valju kõnelemisega 0,95

III.Veerimine(valjul^ 1,02
IV.Ärakirjutamine (tasa) 0,54

Nende katsete tulemuste põhjal oleks oluline tegur õigekirjas visuaalne 
ühes motoorsega. Lay arvates parim vahend õigekirja omandamiseks on kirjutami
ne üldse ja eriti ärakirjutamine.

Nt lay seesugustele tulemustele jõudis,oleneb tema poolt korraldatud katse
iseloomust. Küna Lay tarvkatas oma katseil kunstlikke , ülekaalus a-foneetilisi

__ . . _ sõnadasonü,s:is tõendavad tema katsed vaid,et niisuguste,õigekitja omandamiseks on
parim vahend ärakirjutamine(visuaalne element koos motoorsega) Luid siit ei 
või järeldusi teha kõikide keelte õigekirja kohta.Lay eksis selles,et ta oma 
uurimusi tahtis maxsvaks tunnistada xa vu.oraato xeelte kchtaiuurimusel tuleb 

arvestada iga keele iseloomu eraldi.Mis maksab saksa keele kohta,see ei maksa 
prantsuse keele kohta.^ay katsete tulemused ei ole isegi saksa keele suhtes 
täiel määral mäksvad,sest saksa keel on võrdlemisi foneetiline.(Ka mitte- 
foneetilised sõnad sisaldavad foneetilisi elemente.) Oleks suur eksitus teha 
Lay katsete tulemustest järeldusi eesti keele õigekirja omandamise kohta.
Kui uskuda Layd,siis peaks meil mitmekomplektilistes maaalgkoolides,kus 
eriliselt palju kirjutatakse,õigekiri eriti hea olema. Tegelik olukord aga ei 
vasta sellele.Lay on kindlasti eksinud visuaalse elemendi ülerchutamisega.
Ja pole õigesti mõistnud kuulmismulje tähendust Õigekirjas,seepärast et ta 
ona katsete puhul ei eristanud foneetilisi ja afoneetilisi sõnu.Seega on 
õigekirja olemuse seisukohalt,niipalju xui keel foneetilisi elemente sisal
dab,Lay katsed vildakalt korraldatud. Lay katsete juures omab mõõduandva täht
suse mälu küsimus.Auditiivne element õigekirjas ei tähenda ainult mälu 
xüsimuat,küüliku kujutluse loomist,selgele hääliku-teaavusele jõudmist. 
Nägemismuljel põhjenev õigekiri on puht mälu asi.Kui kirjas ei leiduks üldse 
foneetilisi elemente,siis oleks ortograafia puht mälu asi ning põhjadeks



^/5

visuaalses jet mouoor^el teguril.

Nägemismeele kaudu on võimalik Õppida vaid üksiku sõna Õigekirja. Kuid 

foneetilise iseloomuga keele juures (näit.eesti keel) ei tule iga sõna õigekirja 

üksikult õppida.See oleks tohutu mälu koormamine.Õigekirja õppimisel ei tule 

lahtuda iga üksiku sõna kirjutama Õppimisest eraldi,vaid tuleb luua teatud 

dispositsioon õigekirja omandamiseks.Selleks dispositsiooniks saab haäliku- 

kujutlus. Kui õpilane on omandanud selge haälikuteadvuse,kui ta on loonud 

kindla sideme hääliku ja tähe vahel,siis peaks ta oskama igasuguseid foneeti- 

lisi vorme Õigesti kirjutada ka sel juhul,kui ta neid varem pole üldse kuulnud.

Kuid visuaalne õigekirja õppimine(kuigi tegelikult ei esine puhast visuaal

set õppimist) ei võimalda seesugust ülekannet. Olgu näiteks õpilane nägemkse kaudu 

täiesti selgeks õppinud,kuidas tuleb kirjutada söna"regi". Visuaalse käsitelu 

järgi koosneb sõna tähtedest (märkidest),mitte häälikuist. õpilane teab küll 

millistest tähtedest koosneb sõna "regi",kuid tal puudub selge teadvus

nende häälikute laadist.Kui nimetatud õpilasele hääldada sõna "nugT.",siis 

võib tal tekkida raskusi selle sõna veatult kirjutamisega,sest ta pole selle sõna 

kirjakuju näifhuü.Kuna õpilase tähelepanu Üiäälikuile juhitud,siis ei oska

ta sarnaseid häälikuid ("regi"ja"nuga"Yhäälik^g ) tähele panna ega neid õigesti

kirjutada.Nägemismeel piirdub ainult nähtud sõnaga,tal puudub laiend,puudub 

ülekanne.Et asi nii on,seda tõendavad minu poolt korraldatud katsed algkooli 

II ja III klassi õpilastega Pala ja Torila algkoolis,mai kuul 1958.a.

Katseks valisin 50 sönadepaari,kusjuures iga sõnapaar oli moodustatud 

täiesti analoogilistest,foneetiliselt Üheraskustest sõnadest.Esimesed viis

kümmend sõna moodustasid teksti ühes mõne lisasõnaga,mida aga kirja kontrol

lin isel ei arvestatud.Teised viiskümmend sõna o€^ttasin tulpdiktaadi kujul.

KatsekstaKrvitatud sõnadepaarid olid järgmised:

1. oimeda-sumada

2. pargi-purgi 

5. rüpes-kapis

26. kaagutas-kcogutas

27. ägedalt-mägedelt

28. kohutava-vahutaba

4. tukuvao.-t,eki*au.

5. linnud-linnad

6. korratu-vorratu

7. õuilane-lopule

8. kaotab-laotab

9. asjatult-rahutält 

iC. ankur-lonkur

11. visati Tk sati

12. sügavasse-sagarasse

29. mürinaga-larinaga

30. kukkus-pakkus

51. rüngas-küngas

52. orgu-norgu

33. andke-kandke

34. tädilethüdale

35. kapi-kepi

36. voti-keti 

57. raba-taba

1.5. veute-kätte 38.taga-tugi



Pimeda pargi rüpes tukuvad linnud. Korratu õpilane kaotab 

asjatult aega. Ankur visati sügavasse vette. Rukis kipub pude

nema. Aidake ometi lauda katta! Suvel muutub vesi järvedes ja 

jõgedes leigeks. Kanake kaagutas ägedalt. Kohutava mürinaga 

kukkus kaljurüngas orgu. Andke tädile kapi võti! Raba taga 

hundi ase. Korraga tärkas poisil nutikas mõte. Köögis keedavad 

kokad sööki. Mehed sõudsid paadiga järvele särgi püüdma.



14. rukis-pakis 59. hundi-kondi

15.kipub-ripub 40. korraga-vurriga

16. pudenema-edenema 41. tärkas-märkas

17. aidake-näidake 42- nutikas-putu^as

16. ometi-ameti 45. mõte-läte

r9. lauda-pouda 44. xõõgis-haagis

20. katta- sõtta 45. keedavad.reedavad

2k. muutub-puutub -^o- kuka^-nokad

22. järvedes-parvedes 47. sööki-kööki

25. jogedes-lugedes co söudsid-jöudsid

24. leigeks-Õigeks 49. paadiga-koodiga

25. kanakeyvanake 50. särgi-kärge.

Katse käik.

Esimesed viiskümmend sõna kirjutasid Õpilased minu etteütluse järgi. 

Kontrollisin kirjutised ja registreerisin vead.Siis varustasin iga õpilase lehe 

^eisega,nus -Leidus dikteeritud tekst trükitud kujul (vt.kõrval) ja tegin korral

duse,et nad selle teksti õigekirja hästi ära õpiksid.(Et õpilaste tähelepanu 

just neile sõnadele juhtida,mille õigekirjas nad olid eksinud,lasksin igal

*pr7ase? rlla^riipsut-ada need sõnad,milles keegi oli vigu teinud.) Teatasin 

õpilasile,et paari päeva pärast kirjutame sama etteütluse uuesti, aama ette

ütluse teistkordsel kirjutamisel olid paljud vigadest hoopis lahti saanud 

ning teistel oli vigade arv märgatavalt v^hchonaa, õpilased olid omandanud 

diktaadis esinenud sõnade õigekirja enam visuaalsel teel.Ainult vähesed olid 

häälikuile tahelepan-. juhtinud,nagu hiljem järelpärimisel selgus.(Pala algk.

III klass.)

Samal päeval,mil sai esimene etteütlus teistkordselt kirjutatud,korral

dasin ka. teise etteütluse- analoogiliste sõnadega. Siin selgus nüüd,et esimese 

viiekümne sõna Õigekirja õppimine ei avaldanud valdava enamuse õpilaste juures 

mingisugust mõju eelmistega analoogiliste sõnade õigekirjale.

Katse tulemused.

Pala algkooli II klass.

Vigade arv.
õpilase nimi 1 etteütlus Iletteütlus

oppimate visuaal.õpitud (õppimata)
1.Kii sel "'ugc 8 2 12
2.Kool Kaljo . 12 2 15
Õ.Lillo Valda 20 i.2 r4
i.korgen Helju i.6 5 18
b.Kömmeots Enael 26 24 51
G.Tralla ^tino i^7 l 19
7.Vadi Ernst 15 õ ^3 !

Kokku: 114 53 112
/igade keskm.opil.

:

ô
l

03
1

7,55 16
kohta. ! !
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Pala algkooli m kl

Õpilase nimi ' ' -YTgacLe arv* * 
I etteütlus -Illllletteütirj

õppimata .visuaal.opit; Õppimata
i..Kreos Aino
2. Kull Anelli
3. laumets -Ima
4. Otter -Heino
5. laar Osvald 
6 .Suiste V.
7. Tralla Amanda

Kokku

rr
8
4

11
6
4

52 i*

1
2
2

(

5
3
0

13
Vigade keskm.Öpil. 7,4

kohta

0
r4
5
1
o
4
3

33
1,85* ^

Torila algkooli III kl.

4,7

Pala algkooli II klassi ja Torila algkooli III klassi juures on teise, 
etteütluse vigade keskmine peaaegu sama,kui oli esimese etteütluse puhul 
(öppimatult).Pala algkooli III kl. juures on,võrreldes eelhnisiega, teise 

etteütluse tulemus parem.Siin tuleb arvestada aga selle klassi üldiselt 
kõrgemat taset Õigekirjas, õppimine on edukam paremate õpilaste juures.
Torila algkooli II klassiga korraldasin samasuguse katse,kuid enne teise ette
ütluse kirjutamist said nad foneetilise treeningu.Treening seisis selles,et 
harjutasime eristama lühinest ja pikka (tugevat ja nõrka) häälikut ning 
aujundasime sideme hääliku ja tähe vahel. Kolme tunni jooksul võtsime esi
mese etteütluse sõnan lonccti^iselt läbi.Pärast foneetilist treeningut 
korraldasin neile teise etteütluse.^
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Tulemused.

Torila algkooli II klass.

õpilase nimi
Vigade arv i

1 etteütlus JI etteutl.i
cooimata visuaalhnjoonimata

1.Aasmäe Laine 21 ! 11 }. 13 ,
2.Härma Eha 31 7 9 !

1
3.Kangro Valve 15 9 i8
4.Kiili Meinhard Ü4 , 6 13
õ.Küss Aksel 5 1 C
6.Kuusik Aleksander LG 8 7
7.Randjärv A. L9 4 j±2 ;
5.laiu Erika 31 12* L8 t
9./ene Aksel LC 5____^ S !

Kokku 162 63 8ö !

Vigade keski':.õpil.koht-.. 1S,C *7 f 9,6 }

Foneetilise treeningu tõttu jäid Torila algkooli II klassi õpilased teises, 

etteütluses ligikaudu samale tasemele kuhu nad olid jõudnud esimeses ette

ütluses õppimise tagajärjel, huide see klass oli katserühmadest kõige nõrgem. 

Käesoleval juhul olid katserühmad liialt väikesed ja katsete arv vähene selleks, 

et nende tulemuste põhjal üldmaksvaid järeldusi teha. Kuid arvestades eesti keele 

foneetilise iseloomuga võib siiski öelda,et eesti keele õigekiri põhjeneb cle- 

muslikult auditiivsel elemendil. Auditiivse teguri tähtsust õigekirja suhtes rör 
hutab eriti Lütt-ge.Oma 1914.a.ilmunud teoses "Die Umgestaltung des Recht- 

gcnreibutiterrichts" näitab ta kujukalt ja veenvalt,kuivõrd olulise tähtsuse 

evib kuulmise meel oigekirja^petuses. Erilist rõhku paneb LÜttMge just selgele 

häälikunujutlusele.Ta kirjutab: "Õigekirjas on tähtis just oige häälikuteadvus... 

Nii tuleb siis arendada õpilased niikaugele,et nad jõuaksid selgusele kola- 
erinevusest üksmkute häälikute vaheL-Hea kõnelemise puhul ei saa veel eeldada ^

Igakord õiget häälikuteadvust,vaid seda tuleb plaanikindlalt arendada...

üoilane neab teadma,kuidas häölik iseenese ette võetuna kolab'.
- - ^

Pillega seletada õpilase puudulikku häälixukujutlust? Lüttge leiab,et 

"see on loomuvastase printsiibi paratamatu- tagajärg,millel (saksa)keele õpe

tus põhjeneb. Häälikukujulius^d vahendatakse kõrva abil,meil õigekirja meetod 

läheb aga selle peale välja,et keelekujunduse organina mitte kõrva,vaid silma

arvesse võtta. Lapsele esitatakse emakeel surnud tähtede kujul,mis ainult 

sinna tegevusse panevad.
Kui on omandatud selge häälikukujutlus ning loodud side hääligu ja 

tähe vahel,siis "häälikjerjekord (Lautfolge)annab kirjutajale loomuliku toe 

tähtede järjekorraks. Kui ta (s.o.kirjutaja) sõna häälikuteks oskab lahutada
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ja tarvitatavaid kirjamärke igaks häälikuks tunneb,suudab ta enamail juhtudel ^ 
sõna õigesti kirjutada.^

õigekirja õpetust auditiivsele elemendile rajades ei nihku me ara sellelt 

pinnalt,ris moodustab keele loomuliku aluse. "Ühekülgne kirjapildi menetlus 

on eou.peühholoogiiire,kuna ta neele olemusele vastu räägib. Olulisim keeles 

on Q^^inuleeritud häälik ning tema omandamine (Aneignung) ja tarvitamine on 
seotud nõrva ja suu tegevusega'.4uditiivse momendi hooletusse jätmisega "jätab 

Õigekiri on^ toelise tcitepinna maha,millest ta välja on kasvanud,ta kaotab 

seose keele sisemise eluga,mis avaldub inimlikus häälitsuses (laut) ja tardub 
anorgaaniliseks kestaks, mis on midagi võõrast Keelele)^

Lnttge seisukohta toetab na Flagstad. "Praktilise elu kogemused viitavad 

sellele,e.. huäliknujutlustel ^Lautvorstellungen) on orulinae^ tähendus ortograa- 
ilas,"

Õigekirja Õpetust nägemismeelele rajades kaldume kõrvale keeleõpetuse lco- 

mupäiaselt aluselt.leiseks pole nägemismeele kaudu omandatud keelelised muljed 

-f-ui^i püsivad mälu ebaustavuss tõttu.Nägemismeele ebakindlust on võinud koneda 

Õpetajad ise Õpilaste vigu parandades.,/Kui Õnilasvihkude korrigeerimisel 

mõnes sõnas vale täht esineb,siis oleme suutelise^meis alalhoidunud sõnakuju 

alusel viga kui niisugust tunnetama. Kui seesama vale täht aga hakkab korduma,
fJsiis muutume pikkamööda kõikuvaks ja lõppeks isegi haarame sõnaraamatu järele?

Ka Norrison on vii tanud sellele,et kui õpetajal palju vigu parandada,siis ta 
hakkab kahtlema oma õigekirjas.^

Vastava katse mälu ebaustavuse nohta (visuaalselt) omandatud õigekirja 

säilitamisel korraldasin õpilastega paaris (Pala ja Alatskivi)aigkoolis 

Andsin õpilastele umbes 50 sõnalise teksti (lugemikust)õppimiseks,teatades nei

le,et see tuleb euõeüt^uaena kirjutada.Esimese etteütluse korraldasin pärast 

paaripäevalist õppimist,teise etteütluse sama tekstiga kümme päeva hiljem.

Tulemused.
i Vigade keskrr .õpil.kohta.
il etteütl. 11 etteü.lC^h.

Pala algk.III kl. : 1,85[ 5,7

Alatskivi algk.IIlkl.j 0,83
i

t
2,25 j

i

Nagu korraldatud kptseiest nähtub,unustavad õpilased juba 10 päeva jooKsul 

kaunis palju- omandatust - vigade hulk kasvas kolmekordseks. Visuaalselt õpitu 

puhul ei saa õpilane end ise enam aidata,kui mälu üles Ütleb,tal puudub alus 
sõnn õige vormi tuletamiseks.õigekirja auditiivsele elemendile rajades anname 

õpilasele võimaluse tähte tuletada häälikust.(See maksab ainult foneetiliste 

elementide kohta.) Kui õigekiri põhjeneks visuaalsel ja motoorsel elemendil,
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&j.ib \.0u.cA.b "-eie algkooles õigekirja praeguses seisukorras mingisugust parane- 
iibt icct-.ole ju võimalik Õpilasi (eriti liitklassides) veel senisest suure
mal maaral koormata kirjutamisega.

^^lolevci :.r^jüiaagt3. ei tahata eitada seda tähtsust,mis on täpsete kirja
pildile omandamisel õigekirja suhtes.Tahetakse vaid vastu astuda visuaalse ja
motoorse elemendi kahjulikule Ülehindamisele. Igale easmenaile tuleb jätta

ei
tema osatantsus.Tegelikult-esine need elemendid kunagi isoleerituna.Kõigi st 

eriosadest,millest õigekirjutuse protsess koosneb,ühinevad ikka kolm põhi
tegevust- Kuulmine,nägemine,liigutus üheks tervikuks.Mida sagedamini need 
tegevused üksteisega seotud saavad,seda suurem on õigekirja õpetuse tagajärg J 
rsunholoogiliselt seisukohalt on õigekiri senso-motoorne protsess.Sensoorne 
osatsga selles protsessis on hääldatud (auditiivne) või kirjutatud (visuaalne) 
sõna tajumine ja motoorne osa on kirjutamistegevus. Originaalset sensoorset 
protsessi võib asendada ka sellest protsessist põlvnev kujutlus, õigekirja

0

.rct^e.^i mune osa isoleeritud käsitlemine on küll meelevaldne,kuid ülesande 7
uurimuse seisukohalt vajalik menetlusviis

^^lI.-kPjk^lRstüüpidest.
Seoses õigekirja käsiteluga kerkib esile kujutlustüüpide küsimus õigekirja

^^uu^isel.Kujutiustüubile omistatakse siin mõnelt poolt suurt tähendust.
"laga.järg õigekirja õpetuses oleneb suurelt osan üksiku õpilase keelekujut- 

^ ... 2,)luse tüübist, (von der Art der Sprachvorstellungen...)
Oli aeg,kus küsimus kujutlustnüpidest omas akuutsuse.See oli siis,kui 

üldse püüti inimesi tüpologiseerida kindlaniirdelistesse rühmadesse.Uurimused 
uapoloogia alal on aga uusi vaatekohti esile toonud.Inimesed ei jagune mingisuguse 
emaduse suhtes kindlateks rühmadeks,vaid moodustavad pideva rea,kusjuures keskmisi 
suurusi on kõige rohkem (vt.individuaalsed erinevused).Nii pole olemas ka puhtaid 
i^ujutlustüüpe- auditiivset,visuaalset ja motoorset, keega ei ole oöhjust õigekir
jas (ega õpetuses üldse) tüüpide probleemi eriliselt esile tostipa hakata, 

lantner üuleo: 'Ara tee enesele muret oma kujutlustüübi parast.Tõenäoselt sa 
kasutad kõiki tüüpe."^

aterjaü tuleb esitada võimalikult mitmel viisil,et tegevusse astuksid 
nägemine,kuulmine ja motoorne element.

IX. Vpgade_pohgusg_pa_vigade__vältj_mi_sest. 
õigekirja vigade põhjuseks on õigekirja mittesoodustavad tegurid. Allpool 

on esitatud lühike ülevaade neist tegureist,ühtlasi on antud mõningaid vihjeid 
vigade vältimiseks.

1* Vigane hääldamine. Korrektne kiri eeldab korrektset hääldamist, ligast 
h-aldamist põhjustavad murde mõjud,kõneorganite lõtvus,kõneorganite defektid.
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Hr.al^mise ravi on ühtlasi kirjavigade ravi.Juba meil iseseisvuse- algaastail 
juhiti tähelepanu vigasele hääldamisele koolis. ^

käkdhljk_haäliKukuju^lus^ Foneetilise iseloomuga keele oluliseks alu

sees on selged häaliieukujutlused,sest need loovad võimaluse häälikute täpseks 

eristamiseks, sheks suuremaks vigade allikaks on segased häälikukujutlused, 

seda eriti sulghäälikuis.

3. _Fuudulik_side_hääliku_ja_tähe_vahel^ Tihti hääldatakse sõna täiesti 

korrektselt,kuid kirjutatakse vigaselt.Seesugusel korral puudub oskus ale

raalidult tähele (ja tähelt häälikule.) Side hääliku ja tähe vahel on 

nukk. Sid^t saab kõvendada vastava harjutusega.

minetatud kolme põhjuse juures on peatatud eespool pikemalt.*31^0

4. _Hadal_intelligents. Küsimuses intelligentsi korrelatsioonist üksikute 

õppeainetega on sageli väljendatud arvamust,et intelligentsi ja õigekirja vahel 

on vii^e koiiel^tsioon. beesuguo^ otsustuse tegemist on tihti põhjustanud 

puhtjunuslikud asjaolud.On näiteks tähelepandud,et mõni vähe intelligentne 

ininen^ nai tao silmapaistvaid võimeid ortograafias ning mõni kõrge intelli

gentsiga fOre õigekirjas kuigi tugev, kuid need uksikud nähted ei tõenda veel 

^crielatsiooni puudust. Õigekirja juures etendab suurt osa. ka sonimine.

Andekas Õpilane võib olla lihtsalt laisk ega ole viitsinud Õppida. Kõrge 

intelligentsiga inimene võib olla ka matemaatikas nõrk,kuid see ei) tõenda veel 

korrelatsiooni puudust matemaatika ja üldise intelligentsi vahel.Kui mõni 

vähe-andekas õigesti kirjutab,siis võib tal olla erakordselt arenenud mehaa

niline mälu.
^ ^ , V' .lioiselt cn seni intelligentsi suhet kaunis vähe uuritud.Ameerikas korralda

tud used on naiaanud,et^orrelatsioon õigekirja ja vaimse võime vahel ulatub
0,59 kuni L,k3. Garrison arvab,et korrelatsioon õigekirja ja üldise intelligentsi 

vahel on umbes 0,55. Isiklikult korraldasin uurimuse intelligentsi ja õige

kirja v^elise korrelatsiooni kohta Tartu linna XV algkooli 111-b klassis,

33 õpilasega. Intelligents testi (hr.Torki noolt RoosLau^^ test) aõhjal jär- ^ 

jestasin õpilased paremuse järjekorras - alates paremast, (intelligents testi
X.

korraldasin hr.Torki poolt antud juhiste järgi.) Et saada Õpilaste järjekorda 

õigekirja jõudlustes ^selleks korraldasin õpilastele paar etteütlust.Etteütlus-
cügekjrja

tes esinenud vigade põhjal määrasin Õpilaste järjekorra^jõudlustes.Oma jär

jestust võrdlesin sama klassi emakeele õpetaja poolt tehtud järjestusega.

Kuna minu järjestus õpetaja järjes+usest mõne õpilase suhtes erines,sii^ 

püüdsin lõplikus järjestuses leida mingi kesktee, ueetottu pole järjestus 
õigekirja jõhdfuSLes päris objektiivne ning korrelatsiooni koefitsienti ei saa

täiesti usaldajana võtta.x
'-Orrelatsiooni intelligentsi ja õigekirja vahel leidsip õpilaste jär-
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jestüste võrdlemisel intelligentsi ja õigekirja alal,

.korrelatsioon_oigekirj_aj_a intelligentsi vahel. XV algk^I_IIgb__kl

iüigek. ilntellr. r,
,järjek.jjärjek. d d

Kuusik,/. 1 i 9 e i 64 i
Karra j. ! 2 j 5,5

i
j 3,5

i
i-3,Xi

Randviir J. <
! 3

!
! i i 2 ' i4 j

Paabo G. - 4
.

^ : 1 ^}

Sumberg A. ^ ] 1 , tr
Linnus L. 6 5,5 0,5

0,2^

Larkus V. 7 16 9 81 !

Muhlmann G. p 1
, [ 
' !

Rebane 3. 9 10 1 L !
Berg K. 10 14 ' 4 16 j

Teder 3. IL 17,5 6,5 42,26i.
Pari A. 12 29 1 17 289 i.
Lesta K. 13 11,5 H.-L y iit

i
2,25)

aster K. 14 21,5 7 5 56,25

Lesta A. 15 ^ 28 169

j.oni-,a R. 16 21,5 ! 5,5 30,2d

Lesser 11. 17 p 9 81

RussaK 3. 18 19 1 1

Randjalg 3. 19 23 4 16

Lõoke A. 20 11,5 8,5 72,25

Duberg A. 21 30,5 9,5 90,25

3vert L. 22 13 9 81 .

Õpik P" 23 17,5 5,5 30,25

Poreeoen 3. 24 2 22 484

Kilk K. 25 30,5 5,5 30,25

Kekkar L. 26 24 2 4

Bobrov B. 27 15 12 1.44

puusepp 0. 23 25,5 2,5 6,25

Läti A. 29 20 9 81

Jridas 3. 5 0. 32,5 2,5 6,25

Uifsrt oi 27 4 16

Russak R. 3o - 32,5 0,5 0,25

palumäe L. tl ^ 25,5 7,5 56,25

n.^ 33

//^3

//yšl).- 3 3T3
/-(7, 33.^3. - <3>67<?<r

J°= ^ ^7

1970,50
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b. Puudri-i*k varasem ettevalmistus. Laps astub kooli juba teatud ettevalmis- 

tusega,Mõnesugust,^ Lsadiriste ja oskustega. La keele alal on ta teatud ette

valmistuse saanud. Lapse keelele ja seega ta. õigekirjale ^valdab mõju la^se 

paritolu-kodu (vanemad),ümbrus(murde mõju). Intelligentsemates kodudes kuu

leb laps korrektsemat keelt ning ta saab parema ettevalmistuse keele alal. 

Luid siin tuleb juurde veel teine tegur- intelligents. Intelligentsete vane

mate lapsed on üldiselt intelligentsemad.Nii et parem Kodu annab lapsele 

kaKs soodustust-korrektsema keele ja. kõrgema intelligentsi,mis omalt poolt 

võimaldab paremat kohanemist edaspidisel keeleöppimisel koolis.

Käesolevas uurimuses on püütud vaadelda,millist mõju avaldab õpilaste 

päritolu nende jcudeile õigekirjas. Päritoluna on arvestatud vanemate elu- 
nut3ei. Nlukutsete järgi on vanemad grupeeritud viide rühma.

Järgnev tabel annab ülevaate mitmesse sotsiaalsesse kihti kuuluvate 
Õpilaste Jaguncvusest õigekirju hinnete järgi.^

Vanemate Kutseala
Õpilast
arv.

e Õpilaste*jagunevus 
õigekirja hinnete järgi

Rühma 1
keskmine i

... . 1 2 3 4 } 5 hinne, i

l.Lihttöölised
 

140 22 3 5 53 22 j 8 i
0,7 j

2.õppinud töölised 159 12 ,25 65 38 : 191 3,2

3.hajaom.,ärimees
.

46 1 3 15 19 j 8 3,7 j
!

4.Ametnik 37 3 6 15 1 15 4,0

5.Kõrgem kutse
,

29 1i i
1

!
8 10 i 10

1
4,0

Nagu tabelist nähtub,kuulub lihttööliste laste enamik õigekirja jöud-
Q i

lustes rahuldavate jn nomaade huina.Lapsed iiitelligetsematest Kodudest aga 

suuremas enamuses häade huiks. Nii on öpilasmaterjal väga oluline ka õige

kirja alal.
6. Puudulik Küpsus. Kui õpilane õigekirjas saamatu on,siis võib põhjuseks 

olla (a liiga v.rsne tegutsemine selle alaga, õigekirja omandamine eeldab 

teatud vaikse küpsuse astet. Vanema klassi Õpilaste korreKtsem kiri oleneb 

osalt õppimisest (Koolis),osalt küpsemisest. Küpsedes avardub üldine vaimne 

võime,mäluÜAatua suureneb,tähelepanu laieneb ja muutub täpsemaks.Õppimine 

on seoses küpsemisega. "Suure arvu mitmesuguste oppimisKcverate uurimine viib 

järeldusele,et õppimine on oma oluliselt loomult bioloogilise küpsemise 
protsess."^* Kui Õpilane ei ole vajalikku küpsusastet saavutanud,siis õpeta

mine on viljatu.'^Treeningul on vähe väärtust seni,kuni lapse vaikne küpsus 

ei ole sel astmel,kus spetsiaalsete asjade õppimine,näit.lugemine,võib olla 

produktiivne.Lks raskemaid kasvatuse probleeme on müäritleda,millal laps on 

valmis mitmesuguste ainete õppimiseks. Sellest organismi valmisolust rea- 

geerida oleneb suur osa õpetuse ja treeningu mojuxusest. NN- saRj-X
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Tinti Õpetajad ei arvesta õpilase vaimse küpsuse astmega,koormavad lapsi üle
määraselt ja on liiga kärsitud tagajärgede suhtes.^Kui laps ei õpi nii kiirelt 
kui klassi keskmine,siis tähendab see harilikult,et tingimused ei ole kohanda
tud ta loomusele. Järelikult arukas õpetaja uurib esmalt üldist küpsemise
protsessi lapses et naha,millises staadiumis laus on ja kui kiirelt ta areneb.

kSiis võtab ta ette kohandamise materjalis,meetodites ja tingimustes.^^

Küsimusega vaimsest küpsusest kerkib esile Õppetöö korralduse probleem - 
aine kohandamine õpilase võimetele.Järg^nevas punktis on käsitletud puudu
liku õppetöö korralduse mõju õigekirja õpetamisel.

7. Vildak õppemenetlus. Vildak menetlus õigekirja õpetamisel takistab 
esiteks õpilase normaalset edenemist õigekirja oskuses ja teiseks tekitab 
ebamääraselt palju vigu õpilase kirjalikes harjutusis. Kuigi harjutusainete 
valiku aluseks on keskmine õpilane,tuleb edukama cpetöö huvides arvestada ka 
individuaalsele erinevustega. Kui osutub,et mõned õpilased klassis ei suuda 
kirjalikes harjutusis klassiga sammu pidada,siis on vaja neile jõukohasemat 
tööd otsida. Tegelikult cn Õppetöö individualiseerimist seni rakendanua vaid 
aksikua väh-eed õpetajad,enamus hoiab kinni endisest viisist harjumuse ja 
mugavuse tõttu. Kui öpilasmakerjalilt ebaühtlases klassis õpetaja ei tee mingi
suguseid Ümberkorraldust keeleliste harjutuste kohandamisel nõrgemate õpilaste 
huvides,siis koorib ta end asjatult hulga vigade parandamisega ning muudab 
õppetöö nõrgemaile õpilasile mõttetuks drilliks.

Käesoleva töö lisas nr.3 on esitatud konkreetne näide vildaka õppe
menetluse osast ortogreafilisue vi^-de põhjustajana. Seal leidub kaks keele
liste harjutuste vihku,milles kõik harjutused sisaldavad 15-40 viga ja on 
hinnatud nõrgaks.limem&tud vihud kuuluvad kahele Õpilasele Tartu linna X algx.
IV klassist,1937.a.II semestrist. Kaks Öpilast^tegid kogu semestri ülejõu 

käivat teed ja tulemusuna andsid vaia tohutu hulga õigekirja vigu.
Tihti korraldavad õnetajad mõne keelelise nähte puhul kirjaliku h&rjutuse 

ilma et oleks Õpilasi selleks küllaldaselt ette valmistanud.Puudulik arusaamine 
asjast "oöhjustcb massiliselt vigu.Näiteks Torila algkooli 113 klassis ühe 
kirjaliku harjutuse muhul kirjutas peaaegu kegu Knass vigaselt järgmised
sõnavormid? argselt(arkselt ),vargsi fvarksi;,umbselt (umpselt.;,muldsed (multg?ed)jt.

Vt. lisa nr2. Vildak õppemenetlus on olulisemaid õigekirja vigade põhjusi.

n. püüdlik õigekirja reeglite tundmine^, (Teoreetilised teadmised ja --- ------- ----------- - - õigekiri)
Tihti kuuldub õpetajalt väljendubt.et õigekirja reeglite tundmisest polevat 

kaigi suurt kasu. Õpilane teadvat reeglit väga hästi,oskavat ka vastavata 
näiteid tuut ,..uid kirjutati sea tegevat innagi vea. põhjus seisab siit. õpilase 

tähelenanu kitsuses-Ctilane ei pane kirjutamisel tnhele ^astavgt juhtu, 

mille kohta käivat reeglit ta teab. (Näiteks õpilane kirjutas ''törrde". Veale



Nimi:
Kuup.
Aeg

Tähti
m.

Vigu
vahele
valesti

SOBANVGQDOZLGQSLPTALNAH FYJGFVJRDOYBOKAWOXRTRDPLWYOVBPVRXJXGL 

WXLBHDKQSWCYAGDVJQLFWGNDQXOARVOPVHMVYDGOYFAKUVLWPNGPXVOAYWFM 

QAO WTANP AQE N MTXFS YALALQH NX VAM WQHXD YACAQWTHTXS XO H S N R WH YPLJG QC 

WG R LRVO M KY U G M EJ H G Q F EY LKJ XJ P AR X B AGO K C KTC F AO M SOTE QFR BCKYBPXG CM 

CFXQAB D EM LPSO ZMG ADZWXU N K O U RT VS G H R APKXB R Q H O WCAMB YE WMD VDCLMS YE 

LWYEXVGTORVPJNGFVSWUOYANENZXCEQNLEBFDEMASFHGMFXUSVJSTWHYXCFP 

W O U HJ QU GTRWN D PN B QJX UWD X VCVX M B LSZ G K GADPFQD GFZWYUKJRTKDKNURPAY 

QB W U SKWZ J K FPQWX AQFL AJ R FX P X KYF Z FLH M X Q R J U YH OAS H AG CTKSWDHKVLEUK 

MKDTEDOASVTVTCRWLQWEBYNTHVJEDSHXRFZGTEYSYKHNVZTUJBFPSKFZRVXL 

O H WS FD C P FD VFX QXAE N RTP N Z M WU N Z PB AS H LB N B C B U WT PC B AZ J FN HT J XYL VTU O P 

ZCONSKTHPHSTPCDUALJGWELECVLKQKSVBRPCYZHTEZWRLJCNJKYUAZPYLXWT 

KOMRSNQHMZBKSGU MAN RS LPF R PTRWK D U C VZ VG EYG FHZ N S Q C LTSNU WNDCH N YL J 

K Z J E WZ PO LBTD S Z E D R L NYU MYZ M K B FSTSJ E C V U M KX E MWTK PE G FC FQBVH CM DSU CX 
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tähele janu juhtides ta vastas: ma ei pannud tähelegi,etsiin naks konsonanti 

kõrvuti on.)
Reegleist me õigekirjas mööda ei pääse.On sõnavorme.mille õigekiri basee

rub ainult reeglil, näiteks tõrde,lõplik jt. tldiselt valitseb kaunis suur 
korrelatsioon õigekirja oskuse ja reeglite teadmise alal. kontrollisin õige
kirja oskuse ja õigekirja reeglite teadmise suhet VI jaXY algkoolis.Esitan

16siin vaia ühe näite. VI algkooli IV klassi'õpilasele(igale üksikult) dikteeri? 
sin no^m lauset (tulpdiktaat).

1. vesi valati tõrde,
2. Pühadeni on veel kolm nädalat.
3.Suvel ei kanta kasukat.

12 õpilast kirjutas "torrde"egE teadnud reeglit.Neli õpilast kirjutas 'torde^ 
õigesti. Kolm neist teadsid reeglit täpselt,üks teadis kuidagi ebamääraselt.

Huvitav elamus tuli esile,kui ma reeglit mitteteadjatele lõppeks ise reegli 
Ütlesin. - õpilasi Ükshaaval uurimusruumi kutsudes jätsin läbiuuritud Õpilased 
uurimusruuni,et naa ei saaks ootavatele teatada,millesasi seisab. Kui auri- 
musruuni oli kogunenud juba kuus õpilast,kes "tõrde " valesti kirjutasid ja 
reeglit ei teadnud,siis laususin: kas te pole kuulnud seesugust reeglit,ett: 
kui kaks konsonanti on sõnas kõrvuti,siis ei või kumbagi kahekordselt kirjutada;
Seepeale hüüatasid köin toasolijad korraga nagu mingisugusest raskusest vaba
nedes- oh,seda ma teadsin varem! Nii meenus kõigile korraga, et^nad seda reeglit 

on kunagi õppinud.õpitud reeglit polnud aga hiljem enam korratud. Ka reeglite 
puhul maksab pideva kordamise nõue.

õigekirja reeglite kontrollimisel ei esinenud seesugust juhtu,kus õpilane 
oleks reeglit teadnud ja seejuures valesti kifjutanud.Õigesti kirjutajaist osa 
teadis reeglit,osa mitte.Kuid reeglit ei teadnud ükski valesti kirjutajaist.

9.Puudulik tähelepanu. Tähelepanu on oluline eelnõue igasugusel õppimi
sel ja etendab ka õigekirja alal võrdlemisi tähtsat osa. Tähelepanematuse 
arvele tuleb panna kõigepealt suur hulk kirjutusvääratusi. Ka mitmesuguste 
õigekirja reeglite rakendamine nõuab täpset tähelepanu. Käesoleva uurimuse 
puhul korraldasin tähelepnau katse Õpilasega,111 ja IV klassist Bourdoni
testiga (vt.kõrval). Testis oli tarvis läbi kriipsutada kaks tähte A,^.
Katse aeg oli 5 minutit,sissejuhatuseks 10 sekundit.Iga minyti möödumisel 
tuli testile teha vastav märn^ X.

3t saada ülevaadet tähelepanu ja Õigekirja vahekorrast,selleks rakendasin 
korrelatsiooni meetodit.Tähelepanu testi põhjal järjestasin iga klassi õpila
sed paremuse järgi ritta- alates parimast.Samuti jarjestasin iga klassi õpi
lased ka õigekirja jõudlustes.(Järjestamisel tarvitasin võtet,nagu see on 
kirjeldatud lk.^J..) Järjestuste kõrvutamine võimaldas arvutada korrelatsiooni

koefitsienti. Vt. lk.



Korraldatud katse andis järgmised korrelatsiooni koefits!ena.iLn 0,4^0,46 ? 0,4^4 

(,4i; 0,1. Kolm esimest koefitsienti on üsna head,kaks viimast on aga liiga 

madalad.Neid koefitsiente ei saa küll täiesti usaldavaina võtta,sest õpilaste 

järjestamine õigekirja jõuetes ei toimunud objektiivse testi põhjal.

Kuna tähelepanu ja õigekirja suhet pole seni lähemalt uuritud,siis puudub 

mul võimalus saadud tulemuste võrdlemiseks.

15.ELlgkool 111-s

idigBk.iTähelpi 2 !
^^ilace nimi ürjekjärjeM d d !(

Luct^ägi L j 6 < 5 25 j

ketslang 2
7 !

5 25

Tillika 3 g 5 .25 j

Luht 4 5 1 1 i

Kalkun 5 IC 5 25

Tarik 6 27 21 441

Paabo 7 4 9

Hauk 8 12 4 16 j

Rammo 9 1 g 64

Kala 10 33 23 529

Viirand IL 15 4 16

Siral L2 j 25 13 169

Ketsar 13 35 22 484

Yegova 14 2 12 144

Küllas 15 11 4 16

Kure 16 19 3 9

Räbase 17 9 8 64

Rander 18 22 4 16

Pärn 19 20 1 a

20 ! ^-6 16 256Kderma

Virro 21 18 324

Laius 22 24 2 4

Siska 23 j 26 3 9

Libeon 24 30 6 36

põlluaas 25 29 4 16

Kichelson 26 18 8 64

pihlamäe 27 32 5 25

Ratnik 28 ! ^ 15 225

Käärd 29 21 g 64

iGigekljTähele

Pedel

Rein

Järv

Aäro

Kahar

Aljaste
Justas

30

31

32

33

34

35

36

(p-

j3= J-p ^
<7, <?-?-

***



Korrelatsioon tähelepanu ja õigekirja jöuete_vahel.

lõ.algk.III-b kl.

Õnilise n. j
igeklr
äriejj

ähelej TT
d ! d (.nilase nimi

uigek
järjek

Tänele
järjek

^ !
d

"2'"'
d

Kuusik v. 1 10

- -ii
9 ! Sl 1iolzmann J. 51 21 10 100

Karma J. 2 12 10 i ICC 1^uusemp U. 52 5 27 129

5 1 2 4 i_,äti 55 58 5 25

Paabo 3. 26,5 22,5 506,25 luudas 54 18 16 156

Sumberg A. 5 i 22 17 289 1Jffert K. 55 56 1 1

Linno A. G š 4 4 ]lussak^. 56 57 1 1

Markus ^. 7 ) 9 2 Laane A. 57 25 12 144

Mühlmann A. s i 29,5 21,5 462^5]Palumäe L. 58 kO,^ 11,5. r52,^

Rammo J. 9 52 25 529 6564,5

Rebane E. IC 55 25 625

Teder E. 16 5 25

Pari 12 ^ 6 6 56 6. <73^7^^ 3y^7
Lesta. K. ^ i 54 21 434

Sau A. 14 11 5 9

&ster 15 20 5 25 3SR1H3

.
Lesta 16 14,5 1u., ^ 2, 2E

ienga R. 17 g 9 81 3^7

lesser R. 13 15 5 25

RussakH. 1'9 55 14 196

Randjalg E. 20 17 ^ 9

Kena A* p 25 2 4 7t =

Looke A. 22 19 5 9

Duberg A. 25 i 3 i 20 400

Evert L. 24
j

! 24 0 0

Õpik P. 25 7 18 524

Porosson E. 26 2 24 516

Kilk K. 27 14,!5 12,!) 156^5

Kekkar L. j 28 : 29,!3 1,13 2 ,2 5

Bobrov B. 2 9 } 51 2 4

Puusepp A- 50 28 2 4



Korrelatsioon tähelepanu ja õigekirja_jõuete_ vahel, 

o.algk. III kl.

Guilase nimi. Õ.j. 1
—
d

Oinberg 0. 1 10 9

pääsuke 6. 2 2 (

lamm A* 3 9 6

Jantra 1. 4 13 9

Jakobson V 5 D 31

Tilk 3. 6 35 29

Hoppe A. 7 19 12

Kukk L. g 7 1

Lipp E. 9 32 23

Kuusk K. 10 25 ! 
i
15

Nõmme R. 11 24 13

Rätsep H. 12 22 10

Schulbach A. j 13 26 13

Koovik S. 14 31 17

I'uda H. 15 11 4

paal ü* 16 20 4

H. 17 4 13

Kingu A. 27 9

Lea ^* 19 28 9

põder -n* 20 i ^ 8

Naarits A* 21 5 ! 16

Juris A* 22 g 14

Sirge 3. 23 37 !. 14

Toots S. i 24 15,5 o R

parts V. 25 14 ) 11

Kõiv H.
1 26 6 20

Pilli H. ^ 27 j 23 i 4

Orav E. ! 28 3 j 25

Raudsepp 3. 29 17 ) 12

Varberg 3. 30 1 29

2
d

i
õuilase nimi.j õ . j . T.J. d

2
_d___

81 J?iir H. 31 34 3 9

0 Külaots ü. 32 15,5 16,5 27225

36 RohtlaanS* 33 18 15 225

Sl Grassmann A* . 34 33 1 1

961 Raag J. 35 21 14 196

841 Kaarus L. 36 30 6 36

144 Paabo üi. 37 29 8 64

Kokku 7723,50

52 9 

225

1G9

ICC

169
289

16

16
169

81

81

64

nn 3?
/3%<7 

37. /3

P= y- = /-

% 3W -3'^^ n <3 ŽV
/= /-^y/-<3^7

^<7

^56

196

196

72,25,

121
400

16

625

144

841



Korrelatsioon täheleuanu_J_a_uigeki_rj_ao_ue_te__vahe1 ^

15.algkool IV kl.

Õpilase n.____ ? * j *___ d____
"J-----
_d____

Aidnik 1 9 8 64

Haugas 2 8 4 16

rari 3 1 2 4

Kallas 4 2 2 4

Klbopuu 5 13 8 64

Rõika 6 14 8 64

Killer 7 24 576

Jõgi 8 20 12 144

Lesta 9 4 5 25

Uiga lO- 23 13 169

Eich%'ler ll 7 4 16

An^a 12 28 16 256

Unt 13 10 3 9

Kuusik 14 36 22 484

Kägi 15 25 10 100

Brik 16 22 6 36

Brik 17 24 7 49

18 19 1 1

Raudsepp ! iü g 11 121

Stamberg j 20 34 14 196

bteinbach i 21 3 18 324

Ldbe^ 22 18 4

Uffert 23 37 14 196

Lääts 24 17 i 7 49

Pilberg 25 5
!

20 400

Rätsep j ^ j 35 9 81

Verev 27 32 j 5 25

Kukk 28 lo 12 144

Rahe 29 29 0 0

nilase nK_i__ ! 
!

iP
, 

!

! 
!

!__
_

i ---a
_d___

Zeier 30 30 0 0

Tiirik 31 26 5 25

Lukk 32 38 6 36

Kaarjärv 33 39 6 36

Anijärv 34 12 22 484

Lemberg 35 27 8 64

ravolan 36 21 15 225'

Uulits 37 33 4 16

Popov 38 11 27 729

Patsmann 39 i ^ 576

5824

3<7_

f=/-

3^^^: h V7

+<7'^



KorrelatsKoon_tähelepanu__ja_öigekirja_^Öuete__yahei-

6. algk. IV kl.

u
õpilase i. iiõ . j_. T.j. d d unilase nim. õ.,j. i.j.A...- d

2
_jd______

t
Suster M. }! 1 10 9 81 Sääro H. 31 16 15 225

Aiderson L.ij 2 7 5 25 Laos õ. 32 23 9 81

Vuks A. 3 6 3 9 Kangus M. 33 17 16 256

Iesipuu J. i 4 34 30 900 Kulmsnn 1. 34 39 5 25

padar o. 5 8 3 9 poska H. 35 19 16 256

rKoovik L. 6. 4 2 4 Jugor p. 36 27 9 81

Kangro K. 7 3 4 16 Lapp L. 37 33 4 16

Ball S. ^ 11 3 9 Lind E. 38 30 8 64

Sild E. 9 2^. a2 144 Rein H. 39 41 2 4

Mölder E. 10 28 18 324 Keppe T. 40 36 4 16

M^rtinson K* 11 1 10 100 Tullus E. j 41 5 36 a296_

Veedler E. 12 13 11 121 Kokku 6301

KussE. 13 12 1 1

Kicnelson 1. 14 20 6 36

Mandel S. 15 26 11 121 4<^3C/
/? =Kaasik M. 16 28 12 144 /M=

Kord A. 17 3i 14 196

Bontus L. 16 18 0 0 7/-

Parts A- 19 24 5 25

20 } 22 2 4 K- , , 37<f^

3irg 3. 21 14 7 49
<3#*

Peterson V. j 22 38 16 256

Topper K. 23 32 9 81

Treier.I. 24 2 22 48^

Zupsmann Y. 25 35 : 10 100

Mats 6. 26 37 11 121

Uibo H. 27 15 12 144

Riil 5. 28 9 L, j 361

Logina A. 29 25 4 } 16

Siin K. 30 40 10 ; 100



10. Halb mälu, õigekirjas esineb momente,mille õppimises on mõõduandvaks 

teguriks mälu. Siia kuulub reeglite ja erandite meelespidamine,võõrsõnade ja mitte- 

foneetiliste elementide kirjutamine.

Mälu on võimalik toetada kordamisega.õppetöös valitsegu pidev kordamine.

Igakord ei ole reegli või erandi mitteteadmise põhjuseks halb mälu,vaid 

kordamise puidus, (vt.juhtum VI algk. lk.;?...) Ka hea mälu unustab võrdlemisi 

ruutu onitu,kui seda on vaid pealiskaudselt puudutatud.

11. Halb lugemise tehnika. Lugemine on tähtsaim aineala koolis. Tal on 

korrelatsioone kõigi teiste ainetega.Korrektne lugemine valmistab teed korrekt

sele kirjutamisele. Vigaselt kirjutajad loevad üldiselt halvasti-teevad vigu, 

lugemistempo aeglane.

Korraldasin väikese katse lugemistehnikas. Katsealustees olid ortograafias 

tugevamad ja nõrgemad õpilased kl.) Lugemiseks oli valitud pala vastava

klassi lugemikust.Mõõtsin lugemise aega,märksin tehtud vigade ja paranduste 

arvu. Tulemused vaata lk. ......
bellä väikeseulatusega katse tulemustest võis näha,et valitseb tihe side 

lugemistehnika^õigekirja oskuse vahel.Mõned ortograafias nõrkadest loevad pika 

tempoga,ettevaatlikult kobades.Teised jääle teevad palju vigu ning tihti jä

tavad neist suure osa parandamata. Üheks komistuskiviks lugemisel (ja xa kirju

tamisel) on puudulik sõnavara jr halb tähelepanu? Mõnedel Õpilastel on tekkinud 

hooletu lugemise harjumus. Koolis tuleks suurt rõhku panna lugemistehnika 

väljaarendamisele,seega aidatakse märgatavalt kaasa Õigekirja taseme tõstmiseks.

Katse _lugemi_se_tehnpkas_^ 

G. algk. III kl.

nor&rad
-------- ;

i Ortograafias__head
i

_________}
Inugem. ivalestitfarand.
'! aer- tl.s.arvi s.^rv Nimi.________

Lugem, ivalestii 
l^s.arv_

parano. 
...Sj_arv__

l.Paabo,Endla i 1,25 i 11 3 1.Jakobson,V.
1

r , r 1 ,
i

15

2.Rohtlaan,l. 1,54
!

^ t 5 2.Pääsuke,!. 0,5S 1

5.Parts Valve 1,45 23 4 Õ.Landsberg A. 1,18
1

4.Rätsep h. 1,50 15 6 4.0inberg 0. 0,55 _

5.Piir Hilda ; 2,16 6 5 5.Lea Vaike j 1,15
;

5

6.põder ^ine 1,25 8 7 jõ.Tamm Asta______i J-,06 7__ t____2___1

Kokku tl0,5 72 26 Kokku i 5,7 26 ____4___

Keskm.opil.k. ) 1,7 nr !
iKeskm.öpil k. i 1,1 4,5

}
*



6.algk.IV klass

Ortograafias nõrgad Ortograafias head ___
lugem. 1 valesti barand. jlugem. [valesti iparan.

Nimi. aeg loet.s. sõnad. Nimi aeg____i loet.s. s onaa_

1.Kangus kel. 0,49 16 1 l.Kamgro Endla
1

0,40 ! -

2.Keppe Tamara 1,55 9 5 2.Kuss E. 1 5 2

3.Napp Leida 0.58 13 7 3.Püttsepp L. 0,45 3 2

4.Sirg Silvia 1,14 10 '4.Koovix L. 0,43 1 1

5.Tullus Elgi 1,32 11 5.Kord Anita 0,54 ' 2

o.Uibo 01. 1,50 9 7 6.Kilk Silvia 0,51 2
i

kokku ! 8,2 67 26 Kokku 4,9
!

15 j 8
" t

Keskm. opil.km!^s-1,4 11 Keskm.õp.kohta 0,8 2,5 i

XV algk. 111-a kl.

Ortograafias nõrgad Ortorraafias head
lugem . valesti parand. lugemise valesti parand.

Nimi aeg loet.s. sõn.arv Ni m i aeg_ loet.s.__ s^_arvj._

1.Haljaste H. 1,50 13 3 l.Libeon E. 1,23 6 3

2.Justus K. 2,22 15 2 2.Paabo Ar. 1,30 6

3.Käärd R. 1,35 19 3 3.Lustmägi 0. 1,05 p

4.Kahar E. 1,23 18
- 4.ketsar J. 1 2 1

5.Saar &. 1,58 15 3 b.Siska P. 1,32 g -

Kokku 9,1 80 11 Kokku 6,5 30 12
.
—

Keskm. op.koh. 1,S 16 Keskm.Õp.koh. 1,3 6

XV algk. IV kl.

Ortograafias nõrgad Ortograafias head.

Nimi
lug. jvalesti
aeg il.s.arv

parand.
s.arv Nimi

lug.
aeg.

valesti 
1.s.arv

parand.
s.arv^_

i.Lemberg K. 1,06 j 7 3 l.Aidnik T. 0,36 1 -

2.Patsmann K. 1.36 i 23< 3 2.Klujevski E. 0,39 1 -

3.Piilberg D. 1,08 j 5
t

3.Miller P. 0,37 4 2

4.Tiirik 1. i,oe t 4 2 4.Pari E. 0,36

1.14 J 6 1 5.Rõika A. 0,34 ... 2 J N__
i

8,1 j 45
-

3 8 2

Keskm. opiL. koh.
!

1,6 i 9 Keskm.op.koh. 0,6 1,6
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64

Ameerika uurimused.
3)

Washingtoni andmed:

1. Religioon

2. Aritmeetika

3. Ajalugu 

1.õigekiri

5. Maateadus

6. Keeleõpetus

7. Lugemine 

B.Ilukiri

Brandell:

1. Ajalugu

2. Lugemine 

L.Aritmeetika

4. Religioon

5. Maateadus

6. Keeleõpetus

7. õigekiri

8.Ilukiri.

Magu esitatust nähtub,pole keelega seoses olevate ainealade rähm õpilaste 

uoolt eriliselt armastatud.

L.Kalling-Kant on korraldanud Õppeainete meeldivuse katse ühes suuremas 

algkoolis.Mitu % kogu kooliõpilaste koosseisust peab teatud ainet meeldivaks

12.Puudulik sõnavara ja_puudulpk_sõna__tähenduse__tundmi_ne-. Ortograafia seisukohalt 

võttes võimaldab suurem sõnavara Õigemat kirja, õpilasile vähetuntud või hoopis 

võõraste sõnade kirjutamisel on vigade sagedus suurem kui juba täiesti tutta

vate sõnade puhul. Näiteks ei ole (foneetiline) sõna "remmelgas" IV klassi 

õpilastele tuttav ja seetõttu eksis selle sõna kirjutamisel mõnes koolis 40% 

õpi lasist.(Kirjutati renelgas,relengas,remergas,jt.) Keeleõpetusel tuleb hoolt

kanda ouilase sõnavara süstemaatse rikastamise eest,See on küllaltki raske üles- 
* ^

anne.V.Alttoa lausab:„Õpilaste välj;_ endusvahendite arendamine-sõnavara täpsus- 

tamine ja avardamine-nõuab samasugust pidevat ja vaevarikast tööd nagu Öige- 

keelsuse omandammegi."
ka op7

Õigekirja seisukohalt on olulineYsöna täpse tähenduse mõistmine.Lelleks v^ja 

arenenud keeletunnet.Tihti saab ainult sõna tähenduse kaudu sõna õigekirja nle 

otsustada.Näiteks kirjutab õpilane -laual on kolm pudelid. Tema arvates on 

siin tegemist mitmusega. Ainsuse osastava ärasegamine mitmuse nimetavaga on 

üldse väga sagedane. Keeletunde puudulikkus põhjustab vigu ka üldnimede kirju

tamises. Algustäht sõnakujus võtab valitseva seisundi,ning seepärast õpilastel 

on raske harjunud sönapilti muuta,kus grammatilised kaalutlused seda nõuavad. 

Näiteks:Soomes elavad Soomlased. Keeletunde arendamist soodustatakse sel teel 

kui ortograafilistes harjutustes tarvitatakse seoseLisi palasid.

13.Huvi ouudus^_ Huvi on üks pedagoogilisi pohitegureid.Ta on edu taga

tiseks õuuetöös. Tihti nõrgad jõudlused teatud aines on tingitud vähesest huvist 

selle aine vastu. See maksab ka keeleõpetuse ja tema alaosa-oigekirja kohta.

Nagu vastavad uurimused näitavad,seisab keeleöpetuä ainete huvitavuse 

skaalas viimsel poolel. Esitan näitena mõningate uurimuste tulemused kooli

ainete huvitavuse kohta.
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või ebameeldivaks,selgub järgnevast tabelist:

_— " 1 Õppeaine. % positiiv.
t

% negatiiv)

Emakeel 5,4
1

5,1 !

Usuõpetus 8,1 3,7

Koduluga 1-111 - 11,1

Matemaatika 17,7 5,1

Looduslugu IV-VI

Maateadus "

Ajalugu
Joonistamine

Käsitöö

Laulmine

Võimlemine

15,1

15,1

10,9

12.5

10,3

3,7

11,7

10,9

4,9

9.6
3.7

5.1

22
2.2

_Uurimus_Pärnu_linna__algkooles. 

(1927.a.IV-VI kl. 745 õpilast.) 

Ained on esitatud huvitavuse järjekorras:
7. Eestikeel

8. Võimlemine 

9.Saksa keel

19.Laulmine 

ll.Usuõ/oetus

1. Ajalugu

2. Looduslugu

3. Maateadus

4. Käsi töö

5. Matemaatika 
5.Joonistamine

Lillega seletada emakeele vähest huvitavust?Garrisson ütleb,et "keeleõpetus

X

oma komplitseerituse ja üsna subjektiivse loomuse tõttu ei võimalda just hästi
huvi arendamist."^Kuidipoolt langeb osa sellest vähese hubi põhjusest õppemenetlu-

/
se arvele. Seda möönab ka Garrison.(Et mõne aine mittehuvitavus õppemenetlusest 

oleneb,seda näitab kujukalt laulmise põlgus õpilaste poolt.Laulda armastavad ju 

nii lapsed kui Ka vanade)
Esineb küllaldaselt juhte,kus õpetaja vildaka õppemenetlusega tekitab õpi

lases otsest põlgust mõne aineala vastu.õigekirjas avaldub see vildakus Köi^e 
pealt tüütuseni korduvais ümberkirjutusis,tihti suurneva vigade arvuga ja hal

veneva kirjaga, (vt.lisa nr.5 ) Tekib paratamatult põlgus õigekirja vastu,mis --c 

loomulikult soodustavaks faktiks aine omandamisel. Teiseks väärvotteks huvi 

suhtes Õigekitja õpetuses (ja õppetöös üldse) on lasta õpilasel teha õppeaasta 

iooksul Ülejõu käiMat tööd. Ühes ja samas klassis leidub sageli mitmeid õpilasi, 

kelle õigekirja vihkudes ei leidu peale "nõrga"ühtegi muud hinnet.Mis huvi võib 

õpilasel sel puhul veel olla,kui ta juba ette teab,et ta töö nõrgaks hinnatakse?
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Õnilane ei näe oma töös mingit edu. Huvi on eduga sõltuvuses.

14.Õpetega puudulik keeleoskus^ Algkooli õpetaja ei ole eriteadlane keele 

alal .seetõttu on ta teadmised mõneski keelelises küsimuses puudulikud, kuid 
see õnetaja teadmiste puudulikus võib komistuskiviks saada õpilas^tele-õpetaja 

'nararidab'' õige vormi vigaseks ning põhjustab seega Õpilasi vigaste keelendite

õppimiseks.
Osalt on Õpetajate vigase keele põhjuseks olnud eesti keele kõikuvus, ueda 

on ka õpetajad ise kurtnud. "Ammuks õppisime 0.Looritsa grammatikast hapuim, 

valjuim,onnelikuim,nu.u.d on need aga vead. kuid igakord pole su.üdi keele muutu 
vus,sest Õpetajad ''parandavad" mönikora kai neid vorme,mis alati on kindlad olnud.

Peale keeleliste kõikuvuste esineb meil keeles suur hulk ametlikult lubatud
*

uaralleelvorme,mida aga kõ-aik Õpetajad ei respekteeri-märgivad mõne lubanud 

vormi vigaseks. Esitan mõned näited lubatud paralleelvormide kohta,mida õpetaja

on veaks lugenud.
Õpetaja parandas: 

õhtust sööma 

hommikul tulen 

saalt 

öeldi

Õpilane kirjutas: 

hakkan õhtut sööma 

kui ma hommiku tulen
sealt

üteldi

teine päev 

kella ahe aeg 

mõteldagi

peal
järgmine aasta tehti...

maksta

reisi lõppsiht

päike loojus

kõnelnud

kandnud

andnud

tundnud

teisel päeval 

kella ühe ajal 

mõeldagi 
pääl

järgmisel aastal....

maksa 

reisu lõppsiht

.... loojenes

kõnelenud 

kannud 

annud 
tunnud

Neid vorme 

võib juba 

vigasteks lugeda

Õpetaja on ise vea teinud õpilase vigu korrigeerides.

Õpilane kirjutas:

keelanud

väiksem

ülepää (st.üldse) 

läks suurde 'majja 

ojakesed tekivad

õpetaja parandas: 

keelnud 

väikesem

üle pää 

suurte majja 

tekkivad

padjapööri padjapööra



C^ilane kirjutas^ 

tulevad ööseks koju 

läks kodu poole 

lennelnud 

irvitamist 

kallite pühade 

sumadane

võib ette kujutada

õpetaja parandas^ 

öösiks koju 

koju poole 

lendlenud 

hirvi tärnist 

kalliste pühade 

summadane 

ettekujutada 

.omad lehed 

muudkui kooliteenija 

juuseke

...taimed on oma lehed maha ajanud 

sääl ei eld muud kui kooliteenija 

(juus) juukseke

Oma puudulikke teadmisi eesti keele alal on võimalik õpetajal täiendada 

vastava kirjanduse abil. Tihti aga õpetajad (hnoletuse tõttu) pole kasutanud 

olemasolevaid võimalusi oma keeleoskuse tõstmiseks, (õpetaj^kes parandas 
'koju potle", evib ise J.Aaviku Õigekeelsuse õpiku,milles juba teisel lehekül

jel on sellele veale tähelepanu juhitud.)

^5.Puudulik_kirjatehnikal_ Kas õigekiri oleneb ka kirjatehnikadt ?
Algelise kirjatehnika juures pakub kirjutamine muidugi suuyi raskusi ning selle 

tagajärjel tekivad paratamatult ka vead. Kuidnäib,et alates algkooli III kl. 

ei tule kirjatehnilised raskused enam arvesse ortograafiliste vigade põhjusena 

Korraldasin katse kirjatehnika alal umbes 100 Õpilasega algkooli $11 kl. 

Kirjutamiseks valisin J.^iivi luuletise "Rändaja",mi liine pidi kõigil õpila

sil peas olema. (Tegelikult ei olnud ta aga päriselt peas ühelgi ja see
tõttu jäeti lauale avatud raamatud.) Kirjutamise aeg vältas 5 min. Õpilastele 

sai teatatud,et vigu ei arvestada. Tähtis on ainult viie minuti jooksul 

kirjutatud sõnade arv. Seejuures peab kiri ikmagi korralik olema. Järjesta- 

sin iga klassi Õpilased kirjutatud sõnade arvu põhjal. Kõrvutasin need järjes

tused Õpilaste järjestustega õigekirjas ja arvutasin korrelatsiooni keelits^nd

Katse tulemused vt. lk.(.'..l.T....

Korraldatud katse puhul ei olnud märgata,etprtograaiias head oleksid 

ka kiiremad Kirjutajad. Kippus küll vastupidine nähe silma paistma- kiire

mad kirjutajad olid just õigekirjas kõige nõrgemad. Kahes klassis oligi 
korrelatsioon kirjatehnika*^ Õigekirja vahel negatiivne. Positiivse korre

latsiooni andis üKs klass,see klass oli aga ortograaiias tublisti nõrgem 

esimestest.
Üldiselt näib aga* ortograafiasyaremate Õpilaste kiri korralikum olevat 

ortograafias nõrgemate omast.Näib olevat korrelatsioon kirja korrektsuse ja
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korralikkuse v^hel.^ellele on mitmed uurijad tähelepanu juhtinud,„Halb xae-
. . - ^

kiri põhjustab vigu... Tegelikult vigane kiri on ka halvasti kirjutatua Kiri. 

"Uurimused õuilase Õigekirja raskustest uhtuvad selles,et halb käekiri,
* JX *

libastumised hooletuse tõttu,vigane hääldamine ... on peamised vigade palijuseo
Õigekirjas.'^ Eesti koolimees R.Reiman kirjutab: "Suur tähtsus on tõö korral

....ja ilul, on usühholoogiline tõsiasi,et väliselt korraliku, puhtasse töösse 

satub vähem vigu kui musta.
Seega oleks õigekirja seisukohalt oluline hoolitseda kirja korralikkuse 

eest. Korratu ja lohakas kiri põhjustab vigu - vähemalt hooletuse vigu.

Korrelatsioon_Õi_gekprja_ja_kj_rjatehnpka Xa:kel^_15^algk_.lllgb__kl

Cuilase nimi O.J.
Kirjat.
järjek. d

2
d_______

Kuusik V. 1 31 1 30 900 ,

Karma J. 2 28 26 676

Paabo U. 3 17 14 196

Sumberg A. 4. 21,5 17,5 306,25

ninnus L. 5 17 L2 144

Karkus V. 6 21,5 15,5 240,25

Kdhlmann 0. 7 13,5 6,5 42,25

Rammo J. 8 6 2 4

Rebane E. 9 8,5 0,5 0,25

Berg K. 10 IC,5 0,5 0,25

Teder E. 11 30 19 361

Pari A. 12 26 14 196

Lesta K. 13 1 12 144

Ester K. 14 12 2 4

Lesta A. 15 2 13 169

Tenga R. 16 23,5 7, 5 56,25

Messer R. 17 33 16 256

Russak,E. 18 5 13 169

Raudjalg 19 23,5 4,5 20,25

Kena A. 20 17 3 9

Looke A. 21 20 1 1

Evert L. 22 4 18 324

Porosson E. 23 27 4 16

Kekkar L 24 32 8 64

Bcbrov 3. 25 3 22 484

Puusepp 0 26 13,5 12 ) 156,25

Holzmann J. 27 17
!

10 100



LTjila.se nimi io.j

Puusemp U. ! 28

Läti A* i 29
t

Juudas E. ! 30

Uffert K. i 31

Russak R. j 32

Palumäe L. i 33

jkirjat.] 
1 J * d ! 2D
i.
; s,5)

!
19,5 380,25

22 484

j 17 13 169
! 10,5 20,5 420,25
{ 25

7 49
I 29 1 4 16

Kokku: 6557,50

<L õ JJ7 = 3*73^/f

33- <o^f^ 33*fc"?

P-/_
^'-/J 53<70^

3^*5^r. 33*^c^ = 1/o
yi-/,/<? = -q,'6?

/t=-^<7<2

EREEelatsioon_Öj_gekirja_ja_kirjatehnika__vahel_^

6.algk. III kl.

CDilase nimi- õ.j. 1 d
d' J

Cnilase nimi. _ _d___ -,dN-

Oinberg 0. 1 18 17 ^^89 Pilli H. 27 13 14 196

Pääsuke 2 19,5 17,5 506,25 Orav M. 28 4 24 576

Tamm A- ^ 1 2 ^ ! Raudsepp E. 29 5 24 5 76

Jantra L. 4 24 22 484 Värberg E. 30 25,5 4,t 20,25

Jakobson V. 5 13 8 64 piir 11. 31 21 I 10 ICC

Tilk E. 6 36,5 30,5 930,25 Külaots C. 32 32 i 0 0

Hoppe A- 7 36,5 29,5 870,25 Rohtlaan 1 33 1- 3 20 400

Ku^xe .^* g 29,5 21,5 462,25 Grassmann B. 34' 13 21 441

Lipp K. 9 22 13 16 9 Raag 1. 35 17 18 324

Kuuskll. 10 33 23 529 Kaarus L. 36 35 1

Nõmme R. 11 6,5 5 25 Paabo E. 37 T. ! 34 jll56

Rätsep H. 12 29,5 17,5 306,25 } 9770,75

Schulbach A. i " 13 0 0

Koovik 1. 14 10 4 16 / 777^ 73E
/i=37

Koda H. 15 25,5 10,5 110,25

Paal A, 16;
2 14 196 37.

Ustav H. 1 17 
) 29,5 12,5 155,25 f=/- / 3*yõ-2%j*z>

Kingu A. 18 23 5 25

Lea V. 19 34 15 225

põder A. 20 9 11 121
7? =

Naarits A. 21 27 6 36

Jüris A. 22 25,5 o,5 12,25

*^3 p 15 225Sirge S.

Toots E. 24 16 p 64

Parts V. 25 6,5 ! 18,5 342,2L)

Kõiv H. 26 29,5 3,5 12,2^



pilase_nirh

Lustmägi

Metslang

Tillika

Luht

Käitun

Tarik

Paabo

Haun

Rammo

Kala

Viirand

Saral

Mtesar

Tegova

Kallas

Kure

Rebase

Rander

pirn

Keerma

Virro

Laius

Siska

Libeon

Polluaas

Kichelson

pihlamäe

Ratnik

Käärd

pedel

Korrelatsioon pigekirja_ja_kirjutamistehnÄka_vahel_.

iõ.algk. 111-a kl.

t.j. d
"""L
d Crilase ni^i õ.j. d d^

L 1 0 1 0 Rein 31 29,3 1,5 2,25

2 25 23 529 Järv 32 10,5 21,5 462,25

3 19 16 256 hro 33 33 0 0

' P 2 - ? * 4,5 20,5 Kahar 34 22,5 11,5 132,25

5 10,5 5 5 (y ) ^1/ ' ^ Aljaste 35 35 0 0

6 6 33 Justus 36 22,5 13,5 182,25
5<ia)

7 7 0 0

O j 3 5 25

9 31 22 484

10 5 5 25

14 3 9 3A - 7^^ lo
ts 1 6 6 36

13 14 . 1 1 y-/- -

14 17 3 9
- t?/

15 26 11 121

16 8,5 1,5 56,25
-

17 22,5 5,5 30,25

18 27,5
l , El

o , 0 90,25

19 16 ! 3 9

j 20 14 !! 6 36

-21 ! 36 1 15 225

;22 129,5 : 7,5 56,25 .

23 2 {21 441

; 24 : 4 j 20 4CC

[25 i 16 6 36

; 26 i 34 g 64

27 ! ^ )22,^) 4,5 20,H

i 28 j 19 j 9 81

29 I 32 3 9

30 j27, 5) 2,b 6,1 5



^6. Kuulmise_ja_nägemi_se_defekti_d^_ puuduliku nägemise või kuulmisega 
la*DS on tõkestatud oma koolisaavutustes.õigekirja alal puudulik kuulmine põh
justab diktaadipuhul häälikute valestikuulmist ja seega ka vigaselt kirjutamist 
Halva nägemise tõttu eksitakse ärakirjutamisel sarnastes tähtedes (m,n,u,v.)

Meeleorganite defektid omavad tähtsust vaid üksiku õpilase vigade põhjusena; 

sest nende esinemisjuhud õpilaste seas ei ole kuigi sagedased, ^näi ^^ks leidus 

käesoleval juhul 400 uurimusalusest õpilasest ainult üks,kes halva kuulmise 

tõttu oli tõkestatud Õppetöös.)
17. Emotsionaalne tasakaalutus^.^ Emotsionaalne tasakaalutus on just keele 

liste komis tuste oluliseks pöhjõstajaks. Kuigi emotsionaalsete elamuste mõju 

on üksikute indiviidide juures erinev,häirivad need elamused rahulikku õppe
tegevuse käiku,Näiteks: pingutav voistlusmäng mõjub segavalt järgnevale tunnile. 

Mõne lapse juures on närviline tasakaalutus eriti silmapaistvaks jooneks. 

Seesuguseid lansi puütagu kohelda rahulikult,hoidutagu neid c^utamast.

18. Häälikute vastastikune mõju_Õpgekprja_vi^ade_noh^usena^ Teatud sõnavor
mi cigekir^kõieneb suurel määral tema häälikulisest struktuurist. Hää).inud nagu

mõjutavad üksteist vastastikku ja teki tavad meis kuulmise illusioone."Kõvadel" 

häälikutel (k,t,s) on kalduvus avaldada "kõvendavat" mõju,ka oma naabruses asu- 
väile "pehmeile" häälikuile (b,g,d).Heliline häälik seevastu mõjub "pehmenda

valt". Kõvade häälikute puhul avaldub mõju peamiselt tagant ettepoole.

Eriliselt suur "kovendav" mõju on seesuguseid häälikühendeil nagu -ks,st. 
Häälikute vastastikuse mõju selgitamiseks korraldasin katseid paljude sõnadega. 

Igas sõnas jälgisin üht teatud häälikut. Vahetasin sõnas teisi häälikuid ning 

jäl<.'isin,nuidas teiste häälikute vaheldumine mõjutab jälgitava hääliku kirju
tamist.Katse tulemuste selgitamiseks koostasin vastavad tabeli d. Vt. lK..n.t. Jv?.

III kl. 60 Õpilast.

CGdatav
viga

vea sag. 
abs arv

oodatav
viga

vea sagedus 
abs.arv.

i.tihedasti t 45 1.tihedam t 24

2.eidega t 9 2.eidest t 19

3.lähedal t 13 3.lähedalt t 38

4.sobrutseda p 10 4.sobrule p 3

5.oodata t 39 5.oodanud t 17

6.
7.aidata t 32 7.aidanud t 15

8.pilbasteks p 22 8.pilbas D 4

9.sagedasti t 4 2 9.sagedane t ^9

10.kardetav t 27 10.kardab t 11

11.tugevamini k 4 11.tugevasti k



12.silmadeks t 40 12.silmadele t 15

15.rebane p 5 IS.rebastki p 12 *

14.väledam t 12

15.vaadata t 54 15.vaadanud t 11

^õna "väledani on voetud võrdluseks sõnale "tihedam", 

noole võrra vähem kui sõnas "tihedam'. Sõnas ^"tihedam 

vait teisele. Sõna "tihedasti"annab aga veel kaks korda 
sest häälikule ii. mõjub kovendavalt sõna algustähe t ja

Sõnas "väledam"<?n< vigu 

esimene t mõjub kövenda- 

enam vigu kui "tihedam", 

lõpu -sti-

IV kl. 60 Õpilast.

oodatav
viga

vea sag. 
abs.arv

oodatav
_vi_ga____

vea sagedus 
__abs^_ary__

1.niidult t 6 1.niidule t 5

2.oodata t 20 2.oodanud t Isi

5.sukad t - S.sukadki t 12

4.. kardetav t 9 4.karde t 4

5.kelgud t 4 b.kelgudki t 7

6.tihedasti t 54 6.tihedam t 11

7.korraldas t 12 7.korraldatud t 20

8.satub p 1 S.satubki p 17

9.lagendik t 29 9.1agendama t

10.mitmekülgsed k 10 10.ühekülgne k 5

rl.pinkidesse t 25 11.silmadele t 2

12.parandas t 5 12.parandatakse t 9

15.naabrilt p 2 15.naabritega p 2

kaabib p 1 14.kaabibki p 8

15.toetusi d 4 15.toetust d 6

16.lõpeb pp 8 16.lõpule pp 6

r7.remmelgas k 25 17.remmelga k 5

18.läheduses t 6 18.lähedalt t 16

11.togitud k 8 19.tõlgendus k 5

20.vahetatud d ((-M,-; 9 20.vahetatakse
9. 5

d '9+tr! 14
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III-IV-V kl. 218 õpilast.
oodataTvea 
viga [sagedus

oodata^
viga

vea
sagedus

1.jõuate d ! 24 1.roksite d 13

2.pilvedeni
!

t ! 21
liiki.pilvede 
2.pilvedeks

st
t 55

5.salli ta' * ! g 3.lõksuta"' d 17

4.heledam . t 19 4.heledans t 51

b.kevaueni .t 2 5.kevadeks ' 50

6.hiljuti d} . 12. - ä
6.kaksiti d 13

7.vennake g 15 7.lapsuke g 12

8.palliga
.

* ! 10 8.lüpsikuga k 16

9.valgeni k 6 9.valgus k 21

10.võtsid 2 10.mõõtsid d 13

^3.Talvel ei saa läbi ilma villase sallita. 3.Hiirt ei saa puuda loksuta

ioodat.; vea
_ _ __ }viga.

1.ketiga 

2.loksuta 

3.lükanud

4. seebita

5. hakanud

1
k

d

kk

sagedus

d ! 9

kk j 33

2-Ants püüdis väikese hJire kinni ilma lõksuta.
sõnu. t-Lo-tdcu, J* kes. Ü^s<?ruA^<3-

Nagu tabelist nähtub,oleneb teatud hääliku õigekir^&uurel maaral sellest, 

missuguses häälikute kombinatsioonis see teatud häälik esineb. Näiteks sõna
vormis "kevadeni" esines vaid 2 juhtu ( 1% ),kus kirjutati t pro d.kuid vormis 

"kevadeks" esines t pro d 50 juhtu (23%) (vt. lk. U*----) Hääiikute^uhend] 

"-ks" mõjul tekib kuulmise illusioon - kuuleme nagu kõlaks 'kevateks".

Seesugustel juhtudel oleks vajalik õpilasile mõnesuguseid tugipunkte anoa. 
Kuna õpilased ei eksi vormide "kevadele" ja "kevadeni" (alaleütlev ja rajav) 

kirjutamisel^ns tuleks nende tähelepanu sellele juhtida,et nad võtaksin neid

vorme juhiseks teiste mitmuse käänete kirjutamisel.
Sõnavormide "oodata" ja "vaadata" puhul võib olla kirjutamisel tekkinud vea 

põhjuseks kahesugune asjaolu.Esiteks võib tugev lõpuhäälik "t" kõvendavalt 

mõjutada nõrgemat häälikut "d". Tekib viga ootata- Teiseks aga võib raskus 

seista hääldamisorganite nmberseades ühelt häälikult teisele. Nimetatud vormide

puhul tundub olevat raskusi minna "d" hääldamiselt üle "t" hääldamisele,s.t
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nõrgemalt pingutuselt tugevamale.Kergem on minna tugevamalt nõrgemale voi 

jätta pinge hoopis muutmatuks. Seepärast kirjutataksegi siis kas ootada 

(uinge nõrgeneb) voi ootata ja oodada (pinge jääb samaks).

Helilise hääliku pehmendavat mõju võib tähelepanna seesuguste sõnade kir

jutamisel nagu ainuld,tagand,suurd jne. Siin tuleb küll arvesse ka murde mõjur

X. V i g a de___ r a v i.

Vigade eduka ravi tagab otstarbekas ravimeetod. Ravimeetodi määritlemisel 

tuleb arvestada paljude teguritega - vea iseloomuga ja põhjusegayopilase indivi

dualiteediga,Õppimise (ja unustamise) seadustega j.m. Ravile eelneb diagnoos. 

Õoetaja peab vastava testiga kindlaks tegema vigade laadi ja sageduse ning 

määritlema vigade põhjusi.On tarvilik test korraldatud,siis koostagu õpetaja

ülevaatlik tabel klassis esinevaist vigadest. See tabel võiks olia näiteks 

järgmine:'^

^^vea laad- i 1
i j
jtörrde . Laev-ki

1
1

käbitega
" !

:
Soomlane

i
omedi j

i
t

oolas 1

A i x x X X

X }

B X i X [
'i

X i X X X

D

—^^
. X

X
E

-------------------- ^
X X X X

F X 1
- X

G
r

X

H X ! X

,Kui sel viisil on märgitud individaalsete õpilaste vead ,siis õpetaja 

saab määritleda vertikaalsete tulpade järgi,millised vead on küllalt sageda 

esine-isega.et vajavad üldist käsitlust,horisontaalse te tulpade võrdlus nai^tab, ^ 

milliseid viru tuleb attakeerida individuaalselt v5i vaiksemate gruppidena.

Lpilaste rühmitamist ühiste veatüüpide järgi soovitab ka tegelik õpetaja

J.Lillmaa.^

üksiku vealiigi ravi on tingitud vea iseloomust.Foneetiliste vigade ^
, n-TS* J

uuhul on vajalik foneetiline treening,mida on juba käsitletud eespoo . .

Üksikute grammatiliste vigade ravi juures ei hakka.ma peatuma,teen vaid moneu 

üldised vihjed vigade raviks tarviliku harjutusmaterjali valiku ning harju- 

tamisviisi kohta.
.Harjutusmaterjali ettevalmistamisel tuleb tähele panna seda printsiipi, 

et seesugused drillimise harjutused on parimad,mis l)võtavad läbi raskuste ala
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kõige põhjalikumalt,2) esitavad suurema arvu võimalusi individuaalsete punktide

narjutamiseks (for practice individual j teras ),3)lähenevad kõige enam loomuli

kule keele situatsioonile ja- 4)võimaldavad üleminekut keele funktsionaalseks

kasutuseks (-and provide for carry-over into the functional uses oi laugua^e, .
Harjutuste teostamisel rakendatagu nii suulist: i kui ka kirjalikku drilli, 

ohatatagu Õpilaste isetegevust ning loodagu tarbekorral võimalusi individu- 

ualseiks harju musiks. "Vearbook^Jkirjutatakse: ''l)kuna hääl mängib nii suurt 
rolli tehtud vigadeg(in errors in usage),suuline driil peab alaliseslt tahen

dama kirjalikku harjutust.2)Mida rohkem attakeerimise meetode öpetajasuudab 

kasutada ,seda paremad cn resultaadid.5)Mida enam initsiatiivi õpilased ilmuta

vad oma vigade ületamisel (overccmfng) ja (nende) oma ravivate programmide

(remediatorogramms) plaanitsemisel,seda kiirem on vigade elimineerimine
4) vea spetsiaalsete punktide driil on suurim üksik faktor resultaatide produt

seerimisel... Individualiseeritud driil on enam mõjukam, kui kõikide õpilaste

oaigutamine sama tegevuse alla,vaatamata sellele,kas nad vajavad drilli kõigis
s)ounktides või mitte." Vigade ravi^probleemi kohta on ka sõna võtnud eesti

**y--- - —

koolidees R.Reiman.Ta kirjutab: "Tähtis on õpetajal õpilase viga jälgida ja

kokku võtta,et ta saaks alati otsekohe jooksvaks töös anda individuaalseid
3^

juhatusi ja tarbekorral täiendavaid harjutusi.'
Tegelikus keelepraktikas esineb laialt^tuntud vigade ravi võte,mis seis^o 

vigase vormi korduvas ümberkirjutamises korrektsel kujul, seesugusel meneulu^ 
viisil ei ole suurt didaktilist väärtust,sest paljas kordamine ei vii ^alati^

^arenemisele. 2aci ei saabu palja kordamisega,vaid rahulduse otsimisega.Puht-

mehhaanilise kordamise mõttetust on illustreerinud Pintner kujuka näitega-
X

X
X

Loilane Johnn^ oli oma kirjandis hakkama saanud järgmise veaga- 'a havs went; 

Johnny jäeti peale turnffde kooli,õpetaja andis talle poogna paberit ja Jonnny 
sidi kirjutama. have gone" - 100 korda. Johnny hakkas tööle. Olles lõpe

tanud ning mrganud,et õpetajat pole enam klassis,otsustas Johnny ära, minna j a

kirjutas oma töö alla järgmise märkuse: "Bear Teacher, 3 have done my lesson 
ano seeing you Y,ere i.or. ^ere,3 nave vent.^hii polnud sellest sajakordsest

ümberkirjutamisest vähematki kasu. Peale puhtmehhaanilise kordamise esineb

toodud näites veel teine vildak moment - kordamiste kuhjamine, paremaid tulemus: g 

õppimisel saavutatakse kordamiste jaotusega. 10 päeva'alO kordamist annab võr

ratult enam tulemusi kui ICO kordamist järgimööda ühel päeval.
Vigade ravi puhul kerkib üles küsimus vigase vormi enese Kordamisest, 

päris üldiselt maksab vaade,et vigase vormi kordamisest tuleb hoiduda,tuleb 

koguni hoiduda vigast vormi veel nägemast, rönede pedagoogide arvates ei tohi 

seegi.-st isegi õpilase vigu allaxriipsutada.Kuna see juhias õpilase tahele- 

oanu vigasele vormile. Testi kooliuuenduslane J.Käisi arvates jätavad õpetaja

poolt allakriipsutatud vead õpilase kujutlusse tugeva jälje,mida pole krge

X
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kustutada! Tegelik õpetaja R.Ivask leiad,et vigade allakriipsutamise "vete on

tannab , ... . .
visttlus kõigi osudhiliste seadustega - ning seetõttu koguni vastupiaiseio
tulemusi.^Vigasest vormist hoidumine on psühholoogiliselt küllaltki põhjenda
tum menetlus. Kuid teiselt poolt tuleb silmas pidada ,et psühholoogilisi seadu

si ei tule puhtmehhaaniliselt rakendada,nagu füüsika alal maksvaid seadusi
haarata

x
rõni psühholoogiline seadus näiliselt vastupidiseid nähteid.^aite^s
kordamine võib assotsiatsioone kõvendada,kuid Ka nõrgendada.Tuginedes setlele 
näMteMon õigus ka neil,kes- nõuavad õigekirja vigade ravimiseivig.se vormi 

iäheldsmist. Kõned uurijad leiavad ,et vea ravi puhul ainult korrektse vormiga 
tegeleda on kasutu."Paljas korrektsete vormide kordamine,mis pole saadetud

vale vormi teadvusest,millest hoiduda tuleb,on osutunud mõjutuks võrrelduna
3^meetodiga,kus õige ja vale on asetatud juxtapositsiooni." Osa uurijaid läheb 

veel kaugemale ja soovitab veast vabanemiseks vigase vormi kordamist. Harju- 
musvigade ^uhul on seesugune negatiivne praktika häid tulemusi annud.Näiteks
sai üks masinakirjutaja püsivast veast -hte prc^the- lahti sel teel,et harjutas
teatud aja vigase vormi "hte" kirjutamist. (Sel viisil on ka kirjaveast 
fro pro for vabanetud). Õpilane,kes kogeles teatud sõnus,vabastati Kogelemisest 

sel teel,et teda õpetati kogelema, ka neis sõnus,lilles ta harilikult ei koge

ni*lenud.
hilie^a seletada asjaolu,et vigase vormi kordamine elimineerib vea.

Dunlapi järgi harjutus ja harjutuse tulemus on kaks ise asja. õppimise protsess 

ja õoitud orotsess on oluliselt erinevad. " Protsess,mille Kaudu opirvae^ci

ole mitte Üldiselt protsess,mida õpime.
Kuigi negatiivne praktika on mõningatel juhtudel häid tulemudi annud, 

tuleb seda siiski kasutada vaid suure ettevaatusega. Ta sobib vaia Teatud 

juhtudel.PeaasjaKS jääb ikkagi positiivne harutus. Positiivse ja negatiivse
harjutuse relatsiooni kohta on tähendanud Dunlap,et,negatiivne harjutus alustab 

õppimise protsessi ja positiivne harjuüus viib selle lõpule. Negatiivset

harjutust võib edukalt rakendada foneetiliste ligade alal (vt.lk.,...../ j 

halbade hajumuste murdmisel.

a ><

XI. Didaktilisest_väärnähtest ^vigade_paranduse^_puhul.
Õpilaste vihKudes kõige sagedamini esinev termini "vigade parandus" all K

mõeldakse vigaselt esinenud vormi uuesti kirjutamist õigel kujul pärast seda.Kui
e$i.n.<b7

õpetaja on vea Korrigeerinud või märkinud.Vigade parandusel mitmesuguseid ten-
M*nilisi võtteid.: i)kirjutatakse'vigane vorm (sõna) uuesti,2)kirjutatanse Kogu 

lause,milles vigane vorm esines,ümber,3)kirjutatakse terve pala umber,st.Ka
veapuhtad laused. Kuigi eksisamme esneb iga võtte puhul,peatun käesolevas siisKi
ainult viimase juhu juures,kus pedagoogiline eksisamm rasxemaid tagajärgi põhjus

tab.
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Kuidas suhtuda kogu pala ümberkirjutamisele ? Eranditut reeglit on võimatu 

anda,tuleb arvestada individuaalse olukorraga. Kui näiteks leheküljelises palas

esineb 40-6C viga,siis on m Öttetu sundida boi last seda umberkirjutama,sest p-1-^ ^ ^
ole ilmsesti õpilase jõukohane ning ümberkirjutamisel teeb ta uusi vigu,

aga kogu nala ümberkirjutamist paari vea pärast,on didaktiliseslt ka suur vaar- g 
sarn.osutadas eksimust ratsionaalsuse ja ökonoomsuse printsiibi vastu, keiaub aga

öretajaid,mes oma nõudeid mehhaniseerides on liialdustesse sattunud - nõutakse 

-ümberkirjutamist igal juhul. Ka paari) vea pärast lastakse iga pala halastamatu

järjekindlusega ümber kirjutada. (Tartu linna algkooles esines arvukalt junte,

g-4 vea pärast lasti ligi kaheleheküljeline pala ümberkirjutada.J beesuguse
didaktiliselt väära menetluse reaalseid tagajärgi võib jälgida lisas nr.5 esita

tud näitematerjali põhjal. Õpilane Steinbach,kirjutades "Emajõel kalal",tegi 

esimesel korral 9 viga,esimene ümberkirjutis sisaldas 3 viga,teine ümberkirju

tis aga juba 19 viga. See on teistkordse ümberkirjutamise tulemus. Mitme

kordne ümberkirjutamine muutub õpilasele vastumeelseks ja töötulemused halve

nevad.Seda võib eriti kujukalt näha järgmise õpilase - kiiliuse -juures.Ligi 

kaheleheküljelise kirjutise " Väike Lembit",milles paar keelelist komistust 

ja ortograafiline viga ning kirjalt kaunis korralik,on õpetaja hinnanud no^- 
-gaks ja nõudnud Ümberkirjutamist. Ümberkirjutis on juba märksa lohakam.Teine

imberkirjutis cn veel lohakam ja varustatud jällegijmärkusega "ümberkirjutada

õnneas on õpilane selle nõude täitmata jätnud,Selline väärnähe õppetegevuses ei , 

ole jätnud mõjutamata ka õpilase käekirja,Vihu algul on kiri päris kena j a *.oi 

ralik,kuid iga leheküljega halveneb.Ilmsesti on kirjutamine muutunud Õpilasele 

vastumeelseks tegevuseks, õpetaja peaks seda õpilase halvenejast kirjast taipama 

ning oma nõuded, revideerimisele võtma. Käesoleval juhul aga õpetaja aina 

süvendab õpilase vastmeelsust. Cn tekkinud nagu vägikaika vedamine õpetaja 

vahel.,kus kumbki pool ei taha järele anda-Öpetaja ei taha ümberkirjutamise 

nõudest loobuda ning mõni õpilane "jonni pärast' kirjutab järjest halvemini. 

Õoetaja kohuseks on vältida hõõrumisi enese ja Õpilaste vahel,sest tema on 

juhtivaks ja vastutavaks jõuks koolieL^s.

XII. Korrektuurmärkpde_vajadusestalgkooli_s^_
Algkoolis vigade korrigeerimisel üldiseiterilisi korrektuurmärke ei tarvi

tata. Harilikumaks võtteks on vigase vormi allakriipsutamine ja mõnikord ka 

oige vormi märkimine. Leidub aga õpetajaid,kes soovitavad ka Korrettuurmarkide 

tarvitusele võtmist- igat vealiiki märgitagu erilise korrektuurmärgiga* moo

aus ei lihtsusta asja ega evi mingisuguseid paremusi. Korrektuurmärkide tarvi

tamisel ei saa õpetaja täielikult loobuda oige vormi märkimisest,sest vastasel 

korral teeksid norgemaa õpilased parandusel uusi vigu.Korrektuurmärgi tarvi

tamine sel puhul põhjustab vaid ülearust lisatööd - korrektuurmärgi tegemist
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lisaks oige vormi märkimisele..

XIII. õpilaste enesekontrollist qigeki_rj^a_alal^
Kaasaja pedagoogika püüab õppetegevust võimalikult laias ulatuses rajada 

Õpilase isetegevusele.Käesoleval korral huvitab meid küsimus,kuivõrd on õpilase 

isetegevus rakendatav õigekirja õpetamise alal.belle küsimuse lahendamine nõuab

1 vastavid uurimusi üeksuerinentaälse meetodi rakendajaid õigekirja õpetuse
kk

veel vastavid uurimusi^pksoerimentaarse meetuui -y-----
kk * ^ '

uurimuse alal,märgib,et ''isetegevus võib olla ühel juhul otstarbeks,teisel
juhul ebaotstarbel-^^'^ Isetegevuse ebaotstarbekust õigekirja alal märgib Franxen 

oma uurimuses menelgi juhult Eesti pedagoogilise ajakirja "Kasvatuse" veergu

del on ka tähelepanu juhitud isetegevuse väärrakenduse võimalusele õigekirja 

õuetuses.^Isetegevust ei võida kuski tarvitada kurjemini,kui kirja algõpetuse 

murdmaal. On otse kuritegu lasta...kirjutada algajal seda, milles ta kaljukindel 

ei ole.Siin loota (.lapse)isetegevusele ja lapse leidlikkusele on varajane.
Kuigi Frankeni uurimus Õpilaste isetegevusest on negatiivseid tulerusi andnuo^

ei ole Franken tegelikult õpilaste isetegevuse vastu üldiselt, ta kirjutab.

Siin ei räägita töökooli mõtte vastu iseeneses,vaid selle kriitikata läbiviimise

vastu.Ke ei saa nõuda midagi laste ÕppimisinStinktilt,mis on jäänud nimekatele

uedagooniaele varjatuna, seepärast peavad psühholoogiliselt põhjendatud ja kor-
.. . ^

ralaatud tööviisi peatouked õigekirja õpetuses Õpetajast valjuma.
Isetegevus on edukaks vahendiks,kui teda vaid õigetes piirides rakendatakse. 

Võimalusi õoilaste isetegevuse rakendamiseks õigekirja õpetuse alal pakuo 

õpilaste enesekontroll,mille suhtes ka Õpetajad üldiselt pooldavale seisukohale 

asujad. Yearbookis kirjutatakse: ''niisugustes ainetes nagu ortograafia., aritmeeti- 

ka ja käekiri^õpilase enesekontroll on väga abistav."^ Kõrgelt väärtab õpilaste 

enesekontrolli kooliuuenduslane J.Käis.^Küll aga tuleks sagedamini kasuatada 

Õpilaste omakontrolli,kus see aga võimalik. Omakontrollil on suuri kasv^tuslikk^e 

väärtusi.Esiteks,kui õpilane teeb oma tööd teadvuses,et vigu ei tule sellest 

otsima kõigepealt õpetaja või kaasõpilane,vaid et ta ise võib vigu parandada 

enne nui töö õpetajale esitatakse,siis on Õpilane rahulik,töötab kartuseta ja 

irevuseta.Ei ole siis temal tarvidust petmiseks,näiteks mahakirjutamiseks kaas
õpilastelt. Edasi niiviisi töötades õpitakse kasutama kättesaadavaid vahendeid 

tööoaranduseks...Samuti harjub õpilane omakontrolliga arvustavalt suhtuma oma töös- 
se"^Gmakontrolli kohta on "Kasvatuse" veergudel pooldavalt sõna võtnuu xa teisi 

koolimehi.,.Paratamatuks harjumuseks peab muutuma omakorrektuur ortograaiiliste 

vigade ja stiilipuuduste avastamiseks.
Kuidas suhtuda aga isetegevuse seisukohalt kaasõpilaste kontrollile?

Käis asub siin täiesti eitavale seisukohale,kuna see ei olevat pedagoogiliselt 

põhjendatud. Ta kirjutab: JAinult vigade otsimine kaasõpilaste töös on negatiivne
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nähtus,mis äratab halbu egoistlikke tundeid, "Parandaja" võltsib kontrollitavat 

tööd,tehes õigeid vorme vigaseiks.^Kaasõpilaste kontroll on ohtlik ka 

didaktilisest küljest.Vead võivad ka parandajale nakkavad olla...seeparast 

tuleb kirjalikkude tööde kontrolli kaasõpilaste abil ebapedagoogiliseks vutte^s 
pidadal^Siin tuleb kõigepealt üldiselt tähendada,et mingisugune võte peda

googikas ei tarvitse veel iseenesest halb olla,Kuid selle võute eba^^d^^co^ili 

ne teostamine muudab võtte ebapedagoogiliseks. Kaasõpilaste kontrolli edukas 

teostamine oleneb paljudest asjaoludest- klassivaimust,üldisest töödistsip

liinist,võtte teostamise viisist j.t.Kuna üldiselt on raske luua ideaalseid 

tingimusi kaasõpilaste kontrolliks,siis. on mõistlikum sellest isetegevuse võttest 

loobuda,Gpilas te isetegevuse rakendamiseks õigekirja alal jääb veel küllalt 

võimalusi,kus pole kahtlust tulemuste positiivsuses. (Etteütluste koostamine, 

enesekorrektuur jt.)

XIV. Etteütlusest.

Tegelikus keeleõpetuses omab etteütlus võrdlemisi suure osatähtsuse,kuigi 
etteütluse didaktilise väärtuse kohta on erinevaid arvamusi avaldatud. On 

nedagcoge,kes omistavad etteütlusele keeleõpetuses ainult kontrolliva tähen- 

duse-ja sedagi mitte täiel määrab.Teised näevad jälle etteütluses otstarbekat 

menetlust õigekirja õpetamises.Etteütluse eesõigustatud seisukoha õigekirja 

Õuetuses lõi kõikuma Lay teoses "Führer durch den Rechtschreibunterricht.'
(a.1297).Kuna Lay paneb suurt rõhku visuaalsele elemendile (sõna.kujule),siis 

tema järgi pole etteütlusel õigekirja Õpetuses kuigi kaaluvat tähtsust.Ette

ütluse suhtes eitavale seisukohale asub ka R.Reiman.Tema arvates puhta diktaadi 

kontrollväürtus on võrdlemisi piiratud ning kindlamaid kontrollivahendeid on
^7 .. . ... .-i

mitmesugused testid, üaksa pedagoog L-inkg. väidab,et etteütlus ei naita õpilase 
Õigekirjutuse võimet üldiselt. Diktaat ei näita õpilase õigekirjutuse võimet 

üldse,viid ainult teatud hingelise seisukorra kaudu esile tulnud Õigekirjutuse 

tulemust.Dikteerimise jörgi võib otsustada,kuidas õpilane dikteerimise punul 

kirjutab.mitte aga,kuidas ta teistel eeluustel,näiteks vaba kirjandi ^uhul 

kirjutama saab, (Sest viimase punul on õpilase seisund oluliselt teine:t^ pe^b 

väljama kogu sisust.} Kõned pedagoogid ei eita otse etteütluse väärtust õige
kirjas,kuid annavad talle ainult kontrolliva tähenduse. Viimasele seisukohale 

asub ka oedagoogiliste teoste autor BReumann. la kirjutab: ^...etteütlusel on 
a)kontrolliv tähendus sellesjmil määral õpilased õigekirja juba v^ld^v^d,b; 

etteütlus võib ainult selle harjutuseks ja kinnitusesk olla,mida õpilane 
ortograafiliselt juba omandanud on... Ta ei ole õigekirja omandamise meetodiks.

Teiselt uoolt antakse aga etteütlusele õigekirja õpetuses kaaluvam 

tähendus. Karstädti järgi on etteütlusega seotud suur hulk harjutusi 

kuulmine,j"relerüäkimine,vaikne kõnelemine,mis kirjutamist saadab,kirjutamis-
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liigutuste kujutluste meeldejätmine... Koigi nende kaasharjutuste kaudu omandab 

etteütlus teeniva,mitte ainult kontrolli^vahemdi seisukoha. Karstädt leiab,et 

etteütlus on tähtis ka reeglite rakenduse puhul.,/Mas on tegemist reegli-ega,tule

tustega....  ilma etteütluseta ei saa toime tulla. Diktaat seob teatud reegli

näited kokku,toob nad otstarbekal viisil esile....korraldab neid... ia õpetab
tähele panema kahtlasi juhte ja kiirelt järelemdtlema ning kontrollima'.gk

Kas on võimalik luua sünteesi nende kahe antiteesi vahel- ijetteütlusel 

on ainult kontrolliv tähendus ja 2)etteütlusel on harjutusvahendi tähendus ? 

Süntees osutub voimolinuks,Kui pidada silmas akustilise ja visuaalse elemendi 

osa õigekirjas. Foneetiliste sõnade puhul on etteütlus soodsais harjutusvahendi tos, 

sest nende sõnade uigekirja õppimine baseerub auditiivsel elemendil,mitts- 
foneetiliste sõnade puhul ^keelelised lõksud) on etteütlusel vaid Kohti oliiv 
tähendus,sest nende sõnade õigekirja õppimine põhjeneb visuaalsel (jajm.otoorsel) 

elemendil.
Järgnevaga tahan peatuda ühe etteütluse tüübiga selle metoodilise raken

duse juures, etteütluse tehnilise teostamise harilikuks võtteks on,etõpilased

kirjutavad õpetaja poolt dikteeritud laused täielikult äara. Seesuguse menetlus- 

viisi puuduseks on aga ebaratsionaalne aja- ja jõukulutus. Etteütluses tuleb 

õpi las tel,eriti vanemal astmel,kirjutada palju selliseidki sõnu,mis ei esita 

neile mingeid ortograafilisi raskusi. Seega tehakse aga etteütluses palju ülearust 

tööd.Üksikute nn. "kriitiliste" sõnade pärasõpeavad Õpilased kaastekstis kirjuta

ma suure hulga uäris elementaarseid sõnu. Loomulikult on võimatu koostada lause^u. 

üksnes kriitilistest sõnadest.Samuti ei ole küllalt otstarbekohane dikteerida 
isoleeritud,kontekstita sõnu,sest sõna oige tähendus vbj nõutav vorm (vrd.nada- 

lad - nädalat) selgub tihti ^alles kontekstist. Kui lauseid ei saa koostada ainult

kriitilistest sõnadest ilma lisasõnadeta,siis võib aga lasta üksikuid kriiti

lisi sõnu kirjutada,jättes kõrvale muud dikteeritud lauases esinenud lisa- 
sonad.Sellest põhimõttest tuletub eriline etteütluse tüüp,kus kirjutamisel 

kõik ülearused sõnad elimineeri takse, ueda etteütluse tuupi,mis meie kooli

praktikas on tuttavaks saanud endise koolinõuniku (praegu Ülikooli õppejõud;

mag.J.Estami katsete kaudu,võiks nimetada ta ameerika algvormi eeskujul veeig- 
ehk tulpdiktaadiks?) Keie veergdiktaadi olu seisab selles,etopilasile dikteeri- 

takse terve lause,kuid õpilased kirjutavad ainult lause viimase sõna,mille 
Õigekirjutust tahetakse harjutaaa. Missuguseid paremusi pakub selline etteütlusr 

Veergdiktaat hõlbustab esijoones teatud ortograafilise harjutusala kiiret 

kontrollimist,võimaldades seega suurt aja ökonoomiat,mis on eriti oluljne 

liitKlassides.Ka ei väsi õpilased üksikuid sõnu kirjutades sel määral,kui 

kogu teksti kirjutamisel (jõu ökonoomia). Aeglasemadki Õpilased jõuavad uksik- 

sõnadekirjutamiscl kergemini teistega sammu pidada ja ei tarvitse seeg^ kii-
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rustada egi närvitseda,7eergdiktaadi kaaluvamaks paremuseks osutub aga asjaolu 

et õpilaste tähelennu koondub terviklikult ja vahetult põhilistele harjutus- 

elementidele,kuna need on nüüd eraldatud ülearusest pallastist. lulpdiktaadi 

tehniline teostamine ei valmista erilisi raskusi.õpilased varustatakse kõigepealt 

umbes seitsme sentimeetri laiuste paberi ribadega, aelleks sobib väga hästi 

Keskelt Konku murtud vihu leht (joontega), õpetaja etteütluse järgi kirjutavad 

õpilased nüüd ainult viimased sõnad lauseist üksteise alla tulpa.lga kirjutatava 

sõna ette paigutatakse järjekcfra number.õpetaja dikteerib laused,rõhutades 

viimast sõna,näiteks:

1. Pühadeni jäi veel kolm nädalat.

2. Kus on teie raamatud^
x ,

3. Kino arvates pole need noad sugugi odavad^

4. Kui palju maksavad need pliiatsid?

5. Poisid leidsin poosest paar tühja puaelgt..

6. Lapsed läksid otsima õpetajat.

7. Ühel peenral kasvasid sibulad jp__Lorg-gn_JM.

7 .Kes teist on söönud sinepitt

'..Toomas ^ängib hästi Yi_i_ulit_. 

iC.Testoas rippusid külaliste KasuKad.
õoilased kirjutavad oma leheribadel iga lause lõppsõna väikese algustähega 

(välju arvutud muidugi pärisnimed), õpetaja valmistab enesele samasuguse sõnade 

tulbn võtmeks,mille abil on kergee kontrollida Õpilaste töid^eriti kui ridade 

kaugus kõigil paberiribadel on Ühesugune. Veergdiktaati ei tarvitse koostada ai

nult ühel teatud harjutusteemal,vaid sinna võib kordamiseks ja vahelduseks 
suigutada sõnu ka muude oigekirjutuslike eriküsimuste alalt.Õpilased narjuvad 

selle etteütluse tüübiga väga ruttu ja neile muutub see peagi huvipakkuvaks 
harjutuseks,nagu seda on näidanud kogemused tegelikus koolitöös, kõnikord ei 

luba lause ehitus paigutada kriitilist sõna lause lõppu.Sel junul voiKs kriiti

lise sõna asetada lause algussõnaks.Kuid siin tuleks olla järjekindel,nii et 

kriitiliseks sõnaks kogu etteütluse ulatuses jääks kas lause esimene võ: viimane 

sõna. Üldiselt on siiski soovitavam paigutada kriitiline sõna lause lõppu,sest 
võib Juhtuda,et õpilased unustavad esimese sõna enne,kui õpetaja lausega lõpule 

jõuab. Sel juhul tuleku märksõna aegaviitvalt korrata. Aja ratsionaalsema, 

kasutuse ja õpilase jõu vähema koormamisega on veergdiktaat üheks soodsamaks

vahendiks õigekirjutuse kontrollimisel ja harjutamisel.



J^<2>W<^a^L<kS /'?<?'*, *v'.'/.

*)] l^LL-S^ 'J^, ^K.
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XV. Teoreetilisest grammatikast.

Teoreetiliste teadmiste osatähtsus viitab teoreetilise gra.rnra.tika probleemile.

Cn olnud ae.;u,mil grammatika evis koolis tähtsa seisukoha.See oli ±9.sa jandi 

esiie; ei poolel,formaalse distsipliini ajastul. Grammatikas nähti siis soodsat 

vahendit formaalse hariduse teostamisel. Reaktsioon grammatika õpetuse vastu 

hakkab tekkima 19.s.teisel poolel,kui tekkis ülaine reaktsioon formaalse distsip

liini vastu.*"aesolevas ei puudutata grammatika küsimust formaalse hariduse seisu

kohalt,vaid puht praktiliselt seisukohalt- kuivõrd teoreetilise grammatika tund

mine soodustab Õigekirja Õppimist ning aitab kaasa paremale arusaamisele keelest 

üldse.

Grammatika suhtes ei ole veel jõutud täiesti üksmeelsele seisukohale.

Ühelt poolt soovitatakse teda algkoolist hoopis minetada,teisalt püütakse jälle 

Õigustada tema olemist,kuigi mitte sel kujul nagu varematel aegadel.Nii üks kui 

teine pool püüab esitada kaaluvaid põhjendusi oma seisukoha kaitseks.Titades

grammatika tähtsust ütleb dr.Ballard "Grammatika on kõige ebapopuaarsem aine

X

nalua Õpetajal välja juurida vigu c) ei aita kompositsioonis,d.) raiskab aega

puhtgrammatilisi elemente

Keeleliste nähete rubriigis võimaldab meil orienteeruda keele tunne, --uid 

keeletundel on omad piirid. Seimieder soovitab grammatika tarvitamise s<=a.!.,

kus mc juh keelelisest harjutusest üle läheme. "Kus lapse keeletunne emsib, 

seal tuleb kindlad reeglid anda,millele laps toetauda, võib." Võttes seisu-

algkooli õppekavas.... c) ta ei võimalda Üldist vaimset treeningut b' ei või-

mida võib kasulikult tarvitada kirjanduse õppimiseks." Dr. Ballard ei ole

gra matiks, õpetuse vastu alase,ta lubab seda pärast 14.a.,kui õpilastel hakkab

tekkima abstraktne nuvi. Negatiivset suhtumist grammatika õpetusse om ilmutanud

ka mõned eesti koolitegelased. Raieks kirjutab A.õunap,et grammatika tuupimine

ei tmgv/mt veel keele omandamist.^Loobugem grammatika tuupimise meetodist

loobugem grammatikast grammatika pärast ja siirdugu keeleõpetusele....kus
"z;

laps jõuab teadlikule keeleoskusele.

Grammatika õpetuse pooldajad leiavad,et grammatika aitab luua terviklikku 

ülevaadet keelelistest nähetest.!.Roiman sõnab: "Teadlikule keeleoskusele 

jõudmiseks peame aeelejisedjüksiknähtused liitma organismiks,mille funktsioone 

grammatika õpetab tundma. Alles keele kandvaid põhireegleid tundes suudame 

orienteeruda vormidelabürindis,vigu selgitada ja õigeid vorme leida ning neid 

Põhjendada.^K-* V.Altto lei b,et^käsitlusse tuleks võtta senisest rohke"'

x
x

kohta teoreetilise grammatika õpetamises algkoolis tuleb möönda, et grammatika 

tundmine võimaldab paremat arusaamist ja sustemaatsemat olavaadet keelenähetest ^ 

ning on soodustav õigekeelsuse arendamisele, õüstemaatne grammatika ^ole aga 

vehetus seoses õigekirja õpetusega, õigekirjas on küll teatud reeglid para

tamatult vajalikud,kuid nende omandamine ei tingi veel teoreetilise grammatika



/j e^/Cy- ^nr. z<^^y.
^ <^LhVJü, ^<i- op- <^- ž<?f.

^ o<!n ^ 3*3*

^ o^.e.<V. ^x. ^*V.



õppimist. Kuna aga grarratika õppimine soodustab oigekeeiuse arendamist,siis 

soodustab ta kaudselt ka õigekirja edendamist,sest õigekiri toetub õigekeelsusele.

XVI.tldmärnusi oppetöÖKorraldusest õigekirja alal.

Kuigi uurimuse tulemusena iimnes öigekirj^a õpetuse alal teatud puudusi, 

ei ole käesoleva töö piirides siiski võimalik anda üksikasjalikku ja metoodi

liselt korraldatud õigekirja õpetuse töökava,mille rakendamine aitaks vältida 

leitud puudusi. Metoodilise töökava koostamine on ülesanne,mis nõuab pikema

ajalisi katseid ja vaatlusi. Töökestel on üksikuile puudusile tähelepanu juhitud X 

ning antud vihjeid nende kõrvaldamiseks. Töötervikluse mõttes võiks siiski mõ

ningaid üldmärkusi teha ortograafilise harjutusaine valiku ja meetoodilise 

korrastuse kohta. Tuleb kõigepealt tähendada,et harjutusaine valikul ja 

küsitlusel ei ole alati sÄmas peetud didaktilisi üldnõudeid. (Näiteks- aine 

olgu Õpilase jõukohane,õpetamisel äratatagu huvi jne.) Sagedasti põhjustab 

õigekirjas nõrku.tulemusi just eksimine didaktika elementaarnÕuete vastu.

( Näiteks las tokse õpilasel teha kogu aasta ülejõu käivat tööd.). Alles di

daktika põhinõuete täpsa rakendamisega luuakse õigekirja õpetamiseks tarvi

lik alus. Kui minnakse mööda didaktilistest üldjühistest,siis oi evi ka õige

kirjutuse kohta maksvad eri juhised kuigi suurt tähtsust.

Ortograafilise aine üldised piirid on õppekavas kindlaks määratud Üksikute 

kooliaastate järgi. Kuid see väline raamistik ei määritle harjutusaine sisülist 

valikut. Siin neab õoetaja kas ise valiku tegema või toetuma selles vastavaile ^ 
harjutustikule. (leie harjutustikud,eriti vanemad,sisaldavad kaunis suuri puudusi).

Kuna õigekirja Õpetuse primaarseks ülesandeks on õpetada sõnade Õigekirju- 

tamist,siis moodustavad ortograafilise harjutusobjekti sõnad. Kuid mitte isolee

ritud ega ainult ortograafilisi vaatepunkte teenivad sõnad. Sõnade valikul ja 

küsitlusel tuleb peale ortograafiliste momentide arvestada paljude didaktiliste 

nõuetega, telele.asjaolule eri mitmed keeleõpetuse metoodikud tähelepanu juhtinud. 

Näitens ütleb Linke: " Õigekirjutuse aine tuleb algastmel võtta ikka teatud 

küsitletavast alast (Lebensgebiet).Valiku aluseks on siin asi,mitte aine.Nii ei 

tule algastmel sõnu ortograafiliste vaatepunktide järgi valida,vaid siin tuleb 

tegeleda sõnadega,mis asjalises seoses esinevad. Algastmel ehitub siis õigekiri 

õpilase poolt kõige sagedamini tarvitatud sõnade teatud elualal. Algkooli vane- ^ 

mates klassiões võib Linke arvates ainet korraldada ka juba ortograafiliste 
vaatluspunktide 'järgib Aine valiku kohta tähendab Lü-ttge:' Siin ei saa eranditult

läbi viia nõuet - kergemalt raskemale,kuna lapse sõnavara laiendus,mis kogu
Ü .. ..õpetust mõjutab,sellega ei arvesta X'' Edasi märgib Lüttge:" Rahvakooli oigexirja 

õpetus on oma sihi saavutanud,kui ta on viinud keskmise õpilase seesuguse sõna- y. 
vara kirjalikule valdamisele,mis mis esineb igapäevases elus ja kutsetegevuses."^
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^Keeleõpetuse algastmel tule^ haruldasi sõnu vältida,nad ei leia hiljem kasu-

tärnist ning nende õanimine on aja raisk. Sõnad mida antakse lapsele õigekirjutuse 
/ ^ ** - M '

harjutamiseks,peavad alati olema seesugused sõnad,mida tävkasutada 

vahetult. Ta ei saa olla õigekirja õpetusest huvitatud, kui ta ei näe,et sõna, 

mida õpib kirjutama,on kuidagi kasulik ning tarvilik Õppimiseks. Sama tahtis 

kui valik,on ka sõnamaterjali käsitlus. Seejuures tuleb silmas pidada ,et õige

kirja Õpetust ei isoleeritaks keeleõpetusest, õigekirja õpetus peab aitama 

süvendada ka keeletunnet, See nõue tingib,et harjutused oleksid seoselised.

^isutu Üksikvormide gümnastika ainult nüristab keeletunnet j^ -teadvust. Tuleb 

alati arvestada materjaliühiku elavat sisutervikut ja eluväärtust ega või leppi- 

aa _ lj mehaanilise käsiteldava vormi esinemisega selles. Hearbook mainib:

"Koi :e fundamentaalsem on,et kunstlikud harjutuseo tuleksiu. asenuada mõtteliste 

Ülesannetega,et õpilased saaksid motiveeritud selle sisemise väärtuse hindamise- 

ga,mida nad Õpivad.' Õigekirja Õpetuse algastmel tuleb erilist rõhku panna kõne- 

ja hääldamisharjutustele. Selle nõude teostamist raskendab küll liitklasside

süstemm. 'itmekomolektilised algkoolid voõrutavad laosi suurel määral elavast ^
x

keelest,sundides neid ebamääraselt palju kirjutama,peamiselt õigekirja õppi

mise sihiga. (Kolmekcmplektilises koolis kulub iga klassi emakeele tunnist 

5Cv7C % kirjutamisele.) Õigekiri moodustab vaid kõrvalisema tähtsusega osa 
emakeele õpetusest. Cn suur eksisamm õigekirja harjutustele liigselt palju 

aega kulutada muu tähtsama arvel.



Teese.

1. Igal kultuurkeelel peab olema kindlalt fikseeritud ortograafia.
2. õigekirja nõuet tuleb teostama hakata juba algkoolist peale,et mitte teki

tada väärharjumusi.
5.triiaste kirjavigade korrigeerimine,kui seda õieti teostatakse,ei tähenda

Kt
töö sisulist väärtust ega tõkesta õpilase mõttelendu.

4. Vigade senisesse liigitellu tuleb tuua uus printsiip - foneetiline printsiip, 
see võimaldab vigade täiuslikumat liigitelu.

5. Õigekirja vigade üldine liigitelu võiks järgmine olla:
a) foneetilised vead.
b) grammatilised (morfoloogilised ) vead.
c) kirjutusvääratused.

6. Foneetiliste vigade peamiseks põhjustajaks on sulghäälikud'b,d,g,k,p,t, nad 
moodustavad 70-95% foneetilistest vigadest.
7. Häälik t(d) arvele läheb 50-60% foneetliste vigade üldarvust.
5.ülejäänud kaashäälikud (h,j,l,m,n,r,s,v.) põhjustavad umbes sama palju io- 
neetilisi vigu kui täishäälikudkit

ü.pääle üldiste raskuste esitab iga kool veel erisuguseid raskusi Õigekirja 
alal. Tõhusaks nõuandeks tuleb uurida iga algkooli õigekirja eraldi.

10. Kirjutusvüäratustest kõige suurema vigade protsendi annab tähtede ärajätt.
11. Foneetiliste vigade põhjuseks on: ajvigane hääldamine,b)puudulik hääliku- 
kujutlus ning c) puudulik side hääliku ja tähe vahel.
12. Foneetilisi vigu võib vältida foneetilise treeningu abil,mis seisneb selge 
häälikn^ujutluse tekitamises ning sideme loomises hääliku ja tähe vahel. 
d.3.13esti keele Õigekiri põhjeneb olemuslikult auditiivsel elemendil,sest eesti 
keeles leidub rohkesti foneetilisi elemente.
^4.Visuaalne ja motoorne element evivad suure tähtsuse mittefoneetiliste sõnade 

õigekirjas.
15. Õigekirja Õpetusel ei ole vaja eriliselt rõhutada kujutlustüüpe,sest ei e^ine 

jagunevust selgeteks tüüpideks.
16. Õigekirja vigade puhul on peaaegu alati tegemist terve rea põhjustega.
17. Vigade ravile eelnegu vigade diagnoos.
18.Individuaalsed vead nõuavad individuaalset ravi.

k
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ID.Kõnikord aitab veast vabaneda kordamine,Kordamine võib kõvendada või nõrgendada ,7 :

tegevust,vastavalt teistele seal esinevatele lastidele.
20.Õpilaste enesekontroll õigekirja alal võimaldab rakendada õpilaste isetegevust.



21. Foneetliste sõnade punul on etteütlus soodsaks harjutusvahendikä,mittefo- 
neetiliste sõnade puhul on etteütlusel kontrollvahendi tähendus.
22. Tf*oreetiline grammatika aitab luua terviklikku ülevaadet keelelistest nähetest
23. Õigekirja õpetusel on olulise tähtsusega jälgida Ülddidaktilisi nõudeid 
(aine jõukohane,õpetus huviäratav jt.)
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