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SPETSIIFILISE INFORMATSIOONI KUULAMINE
Eesmärk: Lapsed kuulavad tähelepanelikult kui õpetaja klassiga räägib.
TÖÖJUHEND.
Tähtsus: Õpetaja kordab klassiga üle kuulamise tähtsuse ning mis juhtub, kui õpilased ei kuula. Rõhutada fakti, et õppimist ei toimu, kui ei ole aktiivset kuulamist ja arusaamist sellest, mida öeldi. 
Sissejuhatus: Selgita oskust mängu kaudu. Õpetaja alustab mängu, alustades loo jutustamist ning äkki peatub. Õpetaja valib vabatahtliku klassist, kes jätkab jutustust, tehes kindlaks, et see sobiks eelneva informatsiooniga. 
Kuulamisoskuse komponendid ( kirjuta oskused tahvlile).
	Vaata otsa inimesele kes räägib.

Istu vaikselt kuni teine räägib.
	Mõtle kuuldu üle järele.

Vasta küsimustele.
	Esita küsimusi.

Kujunda oskus: Õpetaja kujundab oskuse astmed, kuulates õpilase kirjeldust esemest klassiruumis.
Käitumise harjutamine:
	Valik: Õpetaja valib kümme õpilast mängima.
	Rollimäng: Iga õpilane valib looma, toiduaine või transpordivahendi, mida ta klassile kirjeldab. Ülejäänud õpilased kuulavad ning peavad välja mõtlema, mida kirjeldatakse.
	Viimistlus: Pärast iga rollimängu pöörata tähelepanu õigele käitumisele, selgitada välja ebaõige käitumine ning esitada rollimängu uuesti koos parandustega. Kui parandusi pole, on rollimäng õnnestunud. 
	Kinnistamine: Kiida iga õpilast, kes on vastanud korralikult ning jaota “hea kuulaja” märgid.
	Diskussioon: Arutle, millised eelised on rääkija kuulamisel. Milline kahju kaasneb, kui ei kuula rääkijat?
	Harjutamine: Jaota lastele järgnev tööleht “Kuulamine” . Õpetaja loeb ette järgneva lühikirjelduse. Lapsed peavad vastama teksti kohta käivatele küsimustele. Õpetaja loeb veel kord, rõhutades kui tähtis on kuulata õiges järjekorras, et saada kätte kogu informatsiooni. Klass täidab seejärel töölehe. 

Iseseisev töö: 
Lapsed kuulavad helisid, milliseid nad kuulevad kodus ning kirjutavad need üles. Olema peaks vähemalt viis heli. Kirjutada üles ka , mis ajal heli kuuldi ( hommik, lõuna, pärastlõuna, õhtu, või hoopis kuupäevaliselt ning kellaajaliselt). Lapsed toovad lehed kooli, kus need ette loetakse. 
Tähtsustamine: Õpetaja  peaks osutama kuulamise tähtsusele koheselt, kui probleem tekib.
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TÖÖLEHT „KUULA JA VASTA”

JUHEND: Pärast õpetaja ettelugemist, vasta alljärgnevatele küsimustele.
PEETRIKE KUTSUB ENDALE KÜLALISE (katkend).
Varem elas Maarika hoopiski teises linnaservas. Kuid kevadel kolisid nad meie tänavale. 
Maarika ja Peetrike olid üheealised. Mõlema sünnipäevadki olid ühel kuul- aprillis. Ja mõlemad said omavahel otsekohe sõpradeks. 
Meie kandi lastel pole kombeks üksteise juures võõrusel käia. Vähemasti väikestel, kes veel koolis ei käi. Peetrike paraku mistahes pruukidest suuremat ei pea. Nii oli ka selle pruugiga. Ühel päeval tõigi Peetrike endale külalise. Ja külaline, teadagi, oli Maarika. 
Tuleb tunnistada, et Maarika oli tõepoolest tüdruk, keda maksab külla kutsuda. Ukse taga ning esikus pühkis ta hoolega jalgu ja tuppa astudes tegi ta vanaisale viisakalt niksu ning ütles kõlava ja julge häälega tere. 
Külalist ei kutsunud Peetrike endale niisama. Tal oli kange tahtmine Maarikale näidata oma pildiraamatuid.
Paistis, et kõik raamatud olid riiulil alles. Ainult et Peetrikese omad olid imelikul kombel puudu. 
“Vanaisa!” hüüdis Peetrike. “Kus minu raamatud on?”
Kust pidi vanaisa teadma. 
“Eks nad seal ole, kuhu sa nad pannud oled,” arvas vanaisa. See võis ju niimoodi olla ja küllap oligi, ainult et Peetrike ei võinud seda kohta uneski teada.  
Tagatoas laual oli vaagen õuntega. 
Kui vanaisa tuppa astus, kõõlus Peetrike küünarnukke pidi laual ja hööveldas juba kolmandat õuna süüa. Maarika istus, käed süles, laua ääres toolil. 
“Kas sa, hea laps, Maarikale õunu pakkusid?” päris vanaisa. Peetrike pööritas vastuseks silmi. Ajas siis käe kähku vaagnasse ja valis Maarika jaoks välja ühe väiksema. 
“Nii ei kõlba,” ütles vanaisa. “Palu, et Maarika võtaks ise.” 
“Võta, Maarika, õuna,” paluski Peetrike kohe ja ronis rinnuli lauale. “Ma vaatan, missuguse õuna sa võtad.”
“Ka nii ei sobi!” pahandas vanaisa. “Ainult kasvatamatud inimesed vahivad oma külalise näppudele. – Võta, Maarika, ära häbene!”
Maarika siis võttiski. Ja Peetrike ta näppudele ei vaadanud. Kuid seda nägi ta küll, et Maarika kõige suuremat ikkagi ei võtnud. Igaks juhuks kahmas Peetrike selle siis oma pihku. 
Lõpetuseks olgu öeldud, et Maarika ja Peetrike on omavahel suured sõbrad edasi. Kuid keelitab Peetrike kuidas keelitab – külla Maarika talle enam ei tule. Ütleb ainult, et parem mängime õues.

VASTA KÜSIMUSTELE. 
	Iseloomusta Peetrikest.

Iseloomusta Maarikat.
Miks kutsus Peetrike Maarika endale külla?
Miks ei leidnud Peetrike oma raamatuid?
Milliste sõnadega õpetas vanaisa Peetrikesele viisakust? 
Miks ei taha Maarika Peetrikesele enam külla tulla?
Kuidas peaks Peetrike käituma, et sõber talle jälle külla tulla tahaks?
Kuidas võtad sina külalisi vastu?   


