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Sinu tarkvara mappi (TM) kuuluvad järgmised abistavad juhendid:

 1. Häälikud ja tähed, sh häälimisalus 
 2. Häälikuühendid
 3. „Klaver“ 
 4. Veaohtlikud häälikud sõnas
 5. Õigesti kirjutamise tabelid ja skeemid 
  TABEL 1
  TABEL 2
  TABEL 3.1
  TABEL 3.2
  TABEL 4
 6. Kuidas toimid, et õigesti kirjutada?
 7. Lausete ärakirja juhend
 8. Lüngaga sõnade õigesti kirjutamise juhend
 9. Veaga sõnade leidmise ja õigesti kirjutamise juhend
 10. Oma lausete kontrollimise juhend
 11. Ainsuse sõnavormide moodustamine
 12. Mitmuse sõnavormide moodustamine
 13. Mitmuse tunnuse valiku skeem

Juhendid on Sulle abiks ülesannete väikeste „sammude“ kaupa 
täitmisel ja täidetu kontrollimisel.
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1. HÄÄLIKUD JA TÄHED

 

 Häälikuid me kuuleme ja hääldame. 

  Hääldatud sõna koosneb häälikutest.

 Tähti me näeme, kirjutame ja loeme.                            

         Kirjutatud sõna koosneb tähtedest. 

Sõnade häälimine – häälikute ja nende järjestuse määramine

Eesti keeles jagunevad häälikud ja neile vastavad tähed  
kolme rühma.

 1. Täishäälikud – „punased“ häälikud,

     tähed:  a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü.

 2. Suluta kaashäälikud – „sinised“ häälikud:   

     tähed: l, m, n, r, s, v, h, j.

 3. Sulghäälikud – „rohelised“ häälikud:  

     tähed: p (b), t (d), k (g).

Suluta kaashäälikud ja sulghäälikud on kaashäälikud. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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Täishäälikud („punased“ häälikud)

Lühike   a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü
Pikk 

Ülipikk 
  aa, e e, ii, oo, uu, õõ, ää, öö, üü

•	 Lühikese täishääliku kirjutan ühekordse tähega.  vile, masin

•	 Pika ja ülipika täishääliku kirjutan kahekordse tähega.

iilub, kaaned, uurivad; viiner, maaler, uurisid

Suluta kaashäälikud („sinised“ häälikud)

Lühike   l, m, n, r, s, v, h, j
Pikk 

Ülipikk 
  ll, mm, nn, rr, ss, vv, hh

•	 Lühikese suluta kaashääliku kirjutan ühekordse tähega. 

vile, masin

•	 Pika ja ülipika „sinise“ hääliku kirjutan kahekordse tähega. 

kassid, kammib, alliga; hullasid, trimmer,  kannudes
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Sulghäälikud („rohelised“ häälikud)

Lühike   g, b, d 
Pikk   k, , t
Ülipikk   kk, , tt
Ülipikk     ülipika täishääliku järel   k, , t

•	 Lühikese sulghääliku kirjutan nõrga tähega (g, b, d).

siga, r ebane, vedur

•	 Pika sulghääliku kirjutan ühekordse tugeva tähega (k, p, t).

rukis, nä ud, latikas

•	 Ülipika sulghääliku kirjutan kahekordse tugeva tähega (kk, pp, tt).

kukkel, ri us, sättisid

•	 Ülipika täishääliku järel kirjutan ülipika sulghääliku  

ühekordse tugeva tähega (k, p, t).

lookas, kle e is, jäätis
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 2. HÄÄLIKUÜHENDID

Kaksiktäishäälikud  
(„punaste“ häälikute ühendid)

  ae, ai, ao, au, ea, eo, 
  oa, oi, ou, ui, õa, õe,
  õi, äe, äi, äo, äu, öe, öi

Kaksiktäishäälikud kirjutan alati ühekordsete tähtedega  

(ai, ea, ui, …).

Kaashäälikuühendid 

Kaks või enam kaashäälikut kõrvuti moodustavad 
kaashäälikuühendi.

Kaashäälikuühendi võivad moodustada:

1) kaks suluta kaashäälikut („sinised“ naabrid):  kõrvad
2) suluta kaashäälik ja sulghäälik („sinine“ + „roheline“ naaber):

kurgid, kindad,  kontor
3) sulghäälik ja suluta kaashäälik  („roheline“ + „sinine“ naaber):

tubli, sõ rus, ka sas, ka sad
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4) kaks sulghäälikut kõrvuti („rohelised“ naabrid): 

matkal,  aktus
5) rohkem kui kaks kaashäälikut kõrvuti:  korstnad

Kaashäälikuühendis võime hääldada

1) mõlemat häälikut lühidalt:  tormine, liblikas
2) ühte häälikut ülipikalt, teist lühidalt:  tormas, tõmbasid
3) mõlemat häälikut pikalt:  matkati
4) ühte häälikut pikalt, teist lühidalt: tsi üksid, kastid, kastab
5) ühte häälikut ülipikalt, teist pikalt:  matkame

Kaashäälikuühendit sõnas (kahte või kolme häälikut koos) hääldame:

1) pikalt:  tormine, matkates
või

2) ülipikalt:  klamber, kartis

Kaashäälikuühend võib olla ka pika või ülipika täishääliku või 

kaksiktäishääliku järel: 

riidlesid, kau lesid
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3. „KLAVER“

4. VEAOHTLIKUD HÄÄLIKUD

Veaohtlikud häälikud sõnas on:

1) esimene täishäälik („punane“ häälik) ja sellele  
järgnev suluta kaashäälik („sinine“ häälik)

�  �  �  �  � �  �  �  �  �

 s   e e   n    e    d     m   ä   nn   i    d

2) kaksiktäishäälik (erinevad „punased“ naabrid) ja  
järgnev suluta kaashäälik („sinine“ häälik)

 

�  �  �  �  �  �       �  �  �  �  �  �

 l      e  i    v      a   d       k      a   e   v     u    r
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3) esimene täishäälik („punane“) ja järgnev suluta kaashäälikute ühend 
(„sinised“ naabrid)

  

�  �  �  �  �  � �  �  �  �  �  �

 s         õ    r m      u   s            õ    r  s      a   d

4) esimene täishäälik („punane“) ja järgnev sulghäälik  
(„roheline“ häälik)

�  �  �  �  �                �  �  �  �  �

 s      i    b    u   l               e e  d      i    d 

�    �  �  �  � 

                       j       ää  t        i    s

5) kaksiktäishäälik (erinevad „punased“ naabrid) ja  
järgnev sulghäälik („roheline“)

  

�  �  �  �  �  �  �         �  �  �  �  �  �

  k   l          e   i    d      i   d        l        õ   i    k     a   b
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6) esimene täishäälik („punane“) ja järgnev kaashäälikuühend

    

�  �  �  �  �  �             �  �  �  �  �  �

  k      a   k   t           u   s            m       a   d   r        u   s   

�  �  �  �  �  �            �  �  �   �  �  �

 k    a      s     a   d          k       a   s    t       i   d  
 

     �  �  �   �  �  �

                       k    a    s   t        a   n

Veaohtlik koht algab alati täishäälikuga või kaksiktäishäälikuga: 

/e es/el, r/eis/id, /ilv/ed, r/iit/, k/otk/as, l/uig/ed, /uisk/
Veaohtlikule kohale järgneb täishäälik:  

k/inn/as, /äev/ik, /ahv/id, m/ööb/el, k/a s/ad, l/õok/e

Osa sõnu lõpeb veaohtliku häälikuga:   

/onn/, s/ein/, /õlv/, k/a /, l/aud/, l/ats/, /õun/
Veaohtlike häälikute tähed on kirjutamisel VEAOHTLIK KOHT. 
Veaohtliku koha sõnas eraldan püstkriipsudega.
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5.  ÕIGESTI KIRJUTAMISE TABELID JA SKEEMID

Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja suluta kaashäälik

TABEL 1. Skeemid 1–3

1 2 3

male (maale), maale Malle, malle

Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja sulghäälik

TABEL 2. Skeemid 1–5

1 2 3 4 5

  b
  d

  g

   
  t

  k

  
   tt

  kk

    b
  d

            g

     
  t

    k
sabas (sa as) sa as saabas 

saabas
saa as
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Veaohtlikud häälikud: kaksiktäishäälik ja suluta kaashäälik
 

TABEL 3.1. Skeemid 3A ja 3B

3A 3B

laine kaevur

Veaohtlikud häälikud: kaksiktäishäälik ja sulghäälik
 

TABEL 3.2. Skeemid 3C, 3D, 3E, 3F

3C 3D 3E 3F

   b
  d

           g

   b
  d

   g

   
  t

           k

   
  t

           k

luiged kaugel auto autor
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Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja suluta kaashäälikute ühend
 

TABEL 4. Skeemid 1A ja 1B

1A 1B

s/ilm/ad v/alv/ur

 Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja kaashäälikute ühend 
                                                            („sinine“ + „roheline“ häälik)

 
TABEL 4. Skeemid 2A, 2B, 2C ja 2D

2A 2B 2C 2D

   b
  d

           g

   b
  d

   g

   
  t

           k

   
  t

           k

k/urg/id v/ard/ad k/ort/er t/ask/u
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Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja kaashäälikute ühend 
         („roheline“ + „sinine“ häälik)

 
TABEL 4. Skeemid 3A, 3B ja 3C

3A 3B 3C

        b
   d  
        g

        
   t  
        k

        
   t  
        k

k/obr/as k/o s/ud k/o r/ad

Veaohtlikud häälikud: täishäälik ja kaashäälikute ühend    
              („roheline“ + „roheline“ häälik)

TABEL 4. Skeemid 4A ja 4B

4A 4B

k/otk/as k/otk/ad
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6. KUIDAS TOIMID, ET ÕIGESTI KIRJUTADA?

„Sammukesed“ Korraldused lühidalt

1. Ütle sõna.

Hääli ja määra häälikute järg. �  �  �  �

2. Määra häälikute rühmad.

Leia või nimeta sõnades 
veaohtlik koht.

Leia ja nimeta veaohtlikus 
kohas häälikuühend.

   

� /  ?  / �

� / �  �  �  / �           � / �  �  �  / �

3. Vali veaohtliku koha järgi 
õige tabel.

TABEL 1, 2, 3 või 4

4. Muuda sõna veaohtlikke 
häälikuid tabeli järgi.  
Ütle sobiv sõna. 

Vali sobiv skeem.

Leia veaohtlike häälikute 
pikkused.

MUUDA!

SKEEM? 

HÄÄLIKUPIKKUSED?

5. Kirjuta (või jäta meelde) tabeli 
ja skeemi number.

Vali tähed ja kirjuta sõna.

                         skeemi number.
KIRJUTA     
                         sõna.

6. Kontrolli sõna kirjapildi 
vastavust skeemile.
(Vajadusel hääli ja kasuta 
võrdlevat hääldamist.)

KONTROLLI 
sõna õigekirja skeemi abil.
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7. LAUSETE ÄRAKIRI

Enne kirjutamist
 1. Loe lause.
 2. Korda lauset peast.
 3. Vaata, mitu sõna on lauses.
 4. Vaata igat sõna lauses.
 Vajadusel (õpetaja suunamisel):
 5. Leia ja jooni:
	 	 •	 kahekordsed	tähed,
	 	 •	 märgi	vastavate	häälikute	pikkused	( , ),
	 	 •	 „rohelised“	tähed	(g, b, d, k, p, t),
	 	 •	 „punaste“	või	„siniste“	ja	„roheliste“	häälikute	ühendid.

Kirjutamise ajal
 1. Loe sõna või lühikeste sõnade paar. 
 2. Kirjuta. Hääli vaikselt kirjutamise tempos.
 3. Vajadusel katkesta häälimine ja muuda sõnas veaohtlike 

häälikute pikkust, määra häälikute pikkus.
 4. Vali ja kirjuta ühekordne või kahekordne täht, nõrk või   
  tugev täht  (g, b, d või k, p, t).
 5. Jätka kirjutamist koos häälimisega.
 NB! Ära vaata kirjutamise ajal varem loetud sõna!

Pärast kirjutamist 
 Loe veel kord lause läbi. Vaata:
 1. Kas kirjutasid kõik sõnad?
 2. Kas kirjutasid topelttähed õigesti?
 3. Kas kirjutasid g, b, d  või  k, , t  õigesti?
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8. LÜNGAGA SÕNADE ÕIGESTI  
KIRJUTAMINE LAUSETES

Enne kirjutamist
 1. Loe lause (vaikselt või häälega).
 2. Loe/ütle lüngaga sõna.  

Nimeta sõnas veaohtlikud häälikud.
 3. Muuda võrdlevalt veaohtlike häälikute pikkust  

(häälega ja sosinal). 
 4. Ütle lausesse sobiv sõnavorm.  

Leia häälikute sobiv pikkus.
 5. Leia õige skeem kirjutamiseks.

Kirjutamise ajal
 1. Kirjuta sõna skeemi järgi. 
 2. Hääli vaikselt kirjutamisega samas tempos.

 Vajadusel
	 •	 muuda sõnas veaohtlike häälikute pikkust skeemide järgi,
	 •	 jätka	kirjutamist	koos	häälimisega.
 NB! Ära vaata kirjutamise ajal varem loetud sõna!

Pärast kirjutamist
 1. Loe kirjutatud sõna.
 2. Eralda kirjutatud sõnas veaohtlik koht (või jäta see meelde).
 3. Vaata, kas kirjutasid sõnad skeemi järgi? 
 4. Vaata, kas kirjutasid õiged ühe- ja kahekordsed tähed?
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9. VEAGA SÕNADE LEIDMINE JA  
ÕIGESTI KIRJUTAMINE

 1. Loe lause nagu on kirjutatud.
 2. Ütle õige lause.
 3. Jooni veaga sõnad.
 4. Muuda lüngaga sõna võrdlevalt skeemide järgi.
 5. Vali õige skeem.
 6. Kirjuta lause ette skeemide numbrid.

10. OMA LAUSETE KONTROLLIMINE

 1. Loe lause nagu on kirjutatud.
 2. Ütle õige lause.
 3. Jooni veaga sõnad.
 4. Hääli sõna.
	 	 •	 Kas kõik häälikud on tähtedega märgitud?
	 	 •	 Kas	häälikute	järjestus	on	õige?
	 	 •	 Kas	tähtede	järjekord	vastab	häälikute	järjele	õiges	

sõnas?
	 	 •	 Kas sõnas on häälikuühend? Märgi.
 5. Muuda lüngaga sõna võrdlevalt skeemide järgi.
 6. Vali õige skeem.
 7. Paranda viga.
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11. AINSUSE SÕNAVORMIDE  
MOODUSTAMINE

Sõna, milles on juttu ühest esemest, olendist, nähtusest või nende 
omadusest, on AINSUSES.

Ainsuse sõnavorm koosneb tavaliselt kahest osast.

 urgis = urgi + -s                
 rõõmsal = rõõmsa + -l         

Ainsuse sõnatüve moodustamisel on abiks skeem: 

 SÕNAVORM  AINSUSE TÜVI SÕNA LÕPP= +

(uue)    

väljendab 
põhitähendust

väljendab 
lisatähendust
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12. MITMUSE SÕNAVORMIDE 
MOODUSTAMINE

Sõna, milles on juttu mitmest esemest, olendist, nähtusest või 
nende omadustest, on MITMUSES.

Mitmuses sõna koosneb tavaliselt kolmest osast.

urkides =   urki + -de- + -s       
männikutesse =  männiku + -te- + -sse      
rõõmsatele =  rõõmsa + -te + -le 

  

Mitmuse sõnatüve moodustamisel on abiks skeem: 

uut-vormis sõnade lõpus võib olla -t või -d või on sõna lõputa.

Lõpud -t  ja -d  ei kuulu mitmuse tüve juurde. 

(uut)  tütar/t             (uut)  suu/d               (uut)  urki

 SÕNAVORM MITMUSE 
TÜVI=       +MITMUSE 

TUNNUS
SÕNA 
LÕPP+

väljendab 
põhitähendust

väljendab 
lisatähendust

mitu sees, sisse,  
peale jne

(uut)                -               -t
 -d
  –
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13. MITMUSE TUNNUSE  
VALIKU SKEEM

Mõnedes sõnades on mitmuse tunnus erandlik.

Uut-vormi lõpus on -t, aga mitmuse tunnus on -de. 

vile – (uut) vile/t – vile/de (hääled)

pere – (uut) pere/t – pere/de (kokkutulek)

ratsu – (uut) ratsu/t – ratsu/de (sadulad)

tütar – (uut) tütar/t – tütar/de (nimed)

küünal – (uut) küünal/t – küünal/de (valgus)

peenar – (uut) peenar/t – peenar/de (rohimine)

auto – (uut) auto/t – auto/de  (tuled)

aken – (uut) aken/t – aken/de (pesemine)

(uut) -t
(uut)  orava / t 

(uut) -d
(uut)    kuu  / d 

(uut) –

(uut)  venda / – 

(uute) -te
(uute)  orava / te

-de
(uute)   kuu  / de
(uute)  venda / de 

(uute)
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