koos õppimine
on lõbus!

Inglise keele õppimine
värsside abil

Eessõna
Vanemapoolsel lapse õp
pimisse sekkumisel võib
olla positiivne mõju nii sel
kuidas laps õppimisse suh
lele,
tub kui ka õpitava omanda
miskiirusele. Kui vanemad
abistavad oma lapsi väljas
pool klassiruumi, aitab see
kaasa edenemisele ka
koolis.
Ühendkuningriigi haridusm
inister Jim Knight, kes teg
eleb koolide ja koolilaste
on lausunud: „Vanematel
ga,
on algkoolilaste õppimise
le
kuus korda suurem mõju
kui õpetajatel.“ On olema
s lihtsad viisid oma lapse
julgustamiseks ja tema
enesekindluse suurenda
miseks inglise keele kasuta
misel.
Briti Nõukogu hariduseksp
erdid on vanemate toetam
iseks töötanud välja uued
LearnEnglish Family tooted
ja teenused. Loodame, et
naudite nende kasutamis
koos oma lapsega. Peale
t
gi, koos õppimine on lõb
us!
Lapse õppimine
Briti Nõukogu kogemu
s näitab, et
lapsed on õppimises ed
ukamad juhul,
kui õpetajad ja vanema
d teevad
koostööd.

Õpetaja

Lapsevanem

Värsside kasutamine
Lihtsad riimuvad värsid on
omased enamikule kultuurid
ele.
Alates sellest, kui lapsed hak
kavad rääkima naudivad nei
st
paljud helidega mängimist
ja katsetamist – selline tegevu
s
on edasise naudingu eeldus
. Paljudele lastele tunduvad
olevat omased oskused ja kaa
sasündinud tahe helisid
imiteerida ja keelt ning riim
värssidele iseloomulikke rüt
me
omandada.
Riimvärsside spetsiifilise kee
le omandamine ja kordamine
on väikelaste jaoks teine mä
nguvorm. Nad õpivad
riime alateadlikult ning pingut
usteta; see ei ole neile
vaevanõudev ülesanne nag
u mõne täiskasvanu jaoks.
Riimvärsside lihtsate tekstid
ega mängides avastavad
lapsed inglise keele toimem
ehhanismi. Nad õpivad kuidas
keel toimib ja teevad tutvus
t 44 inglise keele hääliku ja
tähestiku 26 tähe omavahel
iste suhetega – informatsioo
n,
mis aitab neid lugema hakkam
isel, et mõtestada lahti
sõnu moodustavad hääliku
d. Sageli alahinnatakse ja
isegi alavääristatakse sellise
keelemängu osa varases
õppimisstaadiumis.
Lapsed oskavad teha vahet
riimvärssidel ja lihtsatel
luuletustel. Riimvärsid on üld
iselt lühikesed ja pearõhk on
teksti esitava isiku hääle me
loodilisusel ja rütmil. Selline
tekst hõlmab reeglina riimuva
id sõnu ning häälikute
ja sõnade kordusi. Traditsioo
nilisi ja tuntud riimvärsse
nimetatakse inglise keeles
„Mother Goose“ (Haneema
)
värssideks või nursery rhyme
s – lasteriimideks. Paljusid,
näiteks „Twinkle, Twinkle, Litt
le Star“ ja „Humpty Dumpty“
peetakse briti kultuuri osaks.
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ine alguses
inglise keeles rääkim
Mõne lapse jaoks võib
ib olla selleks
ide meeldejätmine võ
tunduda hirmutav; riim
julgustab. Seda
mis neid rääkimisele
,
iks
ur
teg
s
ak
riv
ee
motiv
neile tundub, et
rases staadiumis, kui
eelkõige õppimise va
ks piisavalt kiiresti.
edu ei saabu nende jao
rääkides
esialgu inglise keeles
Väiksed lapsed, kes on
koos julgustava
li esitades riimvärsse
arad, alustavad sage
alt esitades
lõbusat teksti korduv
täiskasvanuga. Mingit
ad, et suudavad
indlus, kuni nad leiav
kasvab nende enesek
kanda.
st riimvärsist ise ette
suurema osa lühikese

Riimvärsside valik

gu
enda jaoks värsside ko
On soovitav koostada
lmis
va
ma
aksid vanemad ole
(värsipank). Selleks pe
uut värssi,
lapsele ühte või kahte
iga nädal tutvustama
valmisolekust
sest ja laste huvist ja
sõltuvalt nende pikku
jali suhtes
on lapsed uue mater
õppida. Mõnel päeval
ada oma
ttu on oluline kohand
vastuvõtlikumad, mistõ
olule.
tegevust nende meele
st:
järgnevatest kohtade
Riimvärsse võib leida
diraamatu
ud – üks värss kogu pil
• jutu- ja pildiraamat
s In the Dark,
ssica Souhami teose
kohta, nagu näiteks Je
ln
jastanud Francis Linco
Dark Wood, mille on kir
enamasti vähem
valikkogud, milles on
• luuleantoloogiad –
Adriano Gon’i
näiteks Opal Dunn’i ja
gu
na
,
ne
ioo
ats
str
illu
jastanud
y and Play!, mille on kir
Number Rhymes to Sa
shers
r Goose Sterling Publi
the
Mo
ln/
co
Lin
s
ce
an
Fr
bird Book of
aamatud – The Lady
ler
luu
ed
ilis
on
sio
• tradit
mpty Dumpty
Nursery Rhymes – Hu
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• Pereliikmed – on he
a mõte õppida värsse,
mis on
pereliikmetele juba tut
tavad, sest see suuren
dab
kokkukuuluvustunne
t ja ergutab lapsi kaas
a lööma.
Värsse kogudes peav
ad vanemad valima se
llised, mida nad
ka ise naudivad, võtte
s arvesse järgmist:
• laste kasvav inglise
keele tase
• laste muutuvad huvid
ja soolised eripärad –
eelkõige
poisid naudivad ka füü
silist tegevust, nagu nä
iteks
riimvärsis:

Jeremiah, blow the fire,
Puff, puff, puff.
First you blow it gently . . .
Then you blow it rough.

• vajadus kanda õpita
v üle igapäevasesse

vestlusse

• vajadus võimaluse
korral lisada mõni luu
letus, mida teavad
ka teised sugulased
• vajadus lisada värss
e, kus esinevad pärsi
nimed ning mida
saab isikustada kasutad
a pereliikmete nimes
id:

Diddle, diddle dumpling.
My son John,
Went to bed
With his trousers on.

On olemas lai valik

värsse, mis vastava
d enamiku vajaduste
le:
Tervitus ja hüvastijä
tt

Hi Mary!
How are you?
Fine, thanks.
What about you?

Erinevad tegevuse
d ja näpumängud

Mängud

10 fingers,
10 toes,
2 eyes
And a round nose.

Acker Backer, Soda Cracker, Acker B
Acker Backer, Soda Crackeracker Boo!
Out goes YOU!
One potato, two po toes, three potatoe
s, four,
Five potatoes, six potatatoe
s, seven potatoes, more?
One banana, two bananas, three banana
s, four…

• vajadus lisada mõne
d värsid, mida saab ka
sutada pere
teatud igapäevatege
vuste ajal:

I scream,
You scream
We all scream for ice-cream
What would you like?
Chocolate, lemon, vanil
One is for you/And onela’sorfor. .me. .

6
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Teemavärsid

Two big apples
Under a tree.
One is for you
And one’s for me.
Rain, rain, go away! ay.
Al the children want toaypl!
Rain, rain, go aw y
Come again another da

Goose“ rhymes
mvärsid/ “Mother
Traditsioonilised rii

r
Twinkle, twinkle, little sta
ar
u
How I wonder what yo highe
Up above the world soe sky
Like a diamond in th star
Twinkle, twinkle, little u are.
How I wonder what yo

a
Kuidas värsse esitad

viisist, kuidas
s ellu ärkab, sõltub
See, kuidas riimvärs
ja kehakeelt
häält, silmi, näoilmeid
a
om
ad
tav
su
ka
ad
vanem
inglise keeles
u brošüüri Lapsega
(vaata Briti Nõukog
rääkimine).

‘Two big apples’ is taken from Number rhymes
to say and play by Opal Dunn and illustrated by
Adriano Gon, published by Frances Lincoln Ltd,
copyright ©2003.
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Paljudes värsiraamatutes
aitab tekstist aru saada
värssi
illustreeriv pilt. Kui pildid
puuduvas, siis võiksid va
ne
mad ise
kiiresti visandada esem
e kujundi või osutada mä
nguasjadele
või muudele esemetele.
Igasugune sõnade tõlkim
ine võib
toimuda sosinal ja vaid
korra, seejärel korratak
se edaspidi
vaid ingliskeelset sõna.

Uue värsi tutvustamine

Vanemad võivad lapsele
uusi värsse tutvustades
kasutada
pudikeelt (vaata Briti Nõ
ukogu brošüüri Lapsega
ing
lise
keelse rääkimine). Lühik
este värsside keelt on en
amasti
lihtne imiteerida ja meeld
e jätta, seepärast vähene
b
pudikeele kasutamise va
jadus lapse oskuste kas
vades.
Õpitu kinnistamiseks va
javad lapsed aega süve
nemiseks, et
neile sobival viisil ja ajal
saada aru ja võrrelda sõ
nu, häälikuid
ja tähendusi. Lapsi ei toh
iks tagant kiirustada eg
a sundida
neid tööle täiskasvanu kiir
usel, eriti uue värsi oman
damise
algstaadiumis. Kordami
ne võib täiskasvanutele
tunduda
igav, kuid lastele on see
oluline - see annab neile
võimaluse
alateadlikult keelt ja hääld
usi üle korrata. See anna
b neile
ka võimaluse kinnistada
seda, mida nad juba tea
va
d,
lisades
sellega enesekindlust.
Esita värsse aeglaselt, illu
streerides sisu tegude,
piltide
ja reaalsete esemetega
. Kui tekst ei eelda konk
ree
tset
tegevust, siis püüdke ise
leida lihtsamaid liigutusi,
mi
s
aitavad lapsel teksti me
elde jätta ning loovad „he
a
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enesetunde“ faktori. Rõhu
ta olulisi ja riimuvaid sõn
u ning
sosista tähendus seal, kus
seda vaja on.
Kui uus riim saab selgeks,
on lapsed valmis, et ridu
kordamööda ette kanda.
See oskus on oluline, ses
t see
hõlmab nii tähelepanelikk
u kuulamist ja riskimist kui
ka
empaatiavõimet teise kõn
eleja suhtes ning võimet
hin
nata,
millal on tema kord rääkid
a.
Tuleb ka meeles pidada,
et isegi kui laps on suutel
ine
enamikku värsist peast ütl
ema, ei pruugi ta veel olla
valmis
seda üksinda ette kandm
a.

Vabas vormis ettelugemis
ed

Mida rohkem peres värsse
loetakse, seda kiiremini mu
utub
nende lihtne igapäevakee
l lapse elu ja kõne osaks.
Isik
lik
värsikogu on oluline, ses
t mida rohkem lapsed vär
sse
teavad, seda rohkem tah
avad nad neid juurde õp
pid
a.
Riimide lugemine on lõb
us!
Vanemad ja lapsed võiva
d kasutada ühe või paari
värsi
ettelugemiseks mistahes
vabu hetki, nagu näiteks
ostukeskuse järjekorras
seistes või mõnel pikemal
reisil.
Niisugustel puhkudel tuleb
vanematel asjaga algust
teha, kuid seejärel meeld
ib lastele juba oma lemmi
kuid
lisada. Laste jaoks on olu
line värsi kordamine; see
an
nab
neile võimaluse oma esitus
viisi üle järele mõelda ja
seda
parandada. Lapsed paran
davad pidevalt oma hääld
ust
, kuid
nad ei saa seda teha, kui
neid tagant kiirustatakse
ja
ne
il
ei ole harjutamisvõimalu
si. Uute värsside tutvusta
mi
ne
on
parem jätta traditsioonilis
teks tundideks.
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Värsisessioonid
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Salvestamine

salvestamiseks,
s on ruumi värsside
MP3 mängijad, mille
e võimaluse:
annavad suurepäras
iseks
• salvestuste kuulam
• salvestamiseks

iseks, mida annaks
erimiseks ja kuulam
• salvestatu tagasik
parandada
stuse tegemiseks
• teise, parema salve
lised ja enamik neist
„vigade“ suhtes kriiti
Lapsed on ise oma
i nad on oma
lvestada niikaua, ku
sa
ti
es
uu
a
ikk
ja
a
tahab ikk
hääldusega rahul.

amine
Värsiraamatute koost
avad 26 tähe

te
nnevad tähestikku ja
Lapsed, kes juba tu
a ja isegi oma
ti teada, kuidas luged
hääldusi, tahavad tih
riimvärsist
a. Tee tuntud lihtsast
käega värsse kirjutad
rel lase lastel seda
koos lapsega ja seejä
koopia, lugege seda
gemööda
al ajal igale sõnale jär
m
sa
a,
ed
lug
te
et
d
valjusti
ad peagi, et oskava
es). Lapsed avastav
id
osutades (dikteerid
ne
Lase lapsel
idagi lihtsat lugeda.
inglise keeles juba m
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lehti kaunistada - se
e annab neile aega
teksti korduvalt
üle vaadata. Kui nad
on paar lehekülge va
lmis saanud,
valmistage neist vä
rsiraamat. Lase lapse
l endal teha
sisukord ja esikaas
vastavalt sellele kui
ar
enenud nad inglise
keeles kirjutamises
on.
Järgmine kord kui sa
raamatut teed, võiva
d mõned lapsed
juba tahta ise riime
käsitsi kirjutada. Ne
ile
võ
ib meeldida ka
sünnipäeva- ja õnnit
luskaartide valmistam
ine.
Need isetehtud raam
atud võivad lapsi ins
pireerida ise oma
värsse kirjutama ha
kkama. Mõned lapse
d alustavad sellest,
et muudavad juba tu
ttavad värsid enda
jao
ks isikupäraseks
või mõeldes välja om
a riime, võttes enda
jaoks värssidest
üle juba tuttavaid fra
ase. Julgusta neid, se
st see on üks
loovkirjutamise vorm
.
Pildiraamatute vaat
amine annab võimalu
se nende
sirvimiseks. Alustage
juturaamatutest, mis
sisaldavad
värsse, sest sellisel
juhul leiavad lapsed,
et nad saavad
lugusid ise juhtida ja
„lugeda“, sest teksti
toetavad
paljud illustratsioon
id. Antoloogiad võiva
d esialgu olla
demotiveerivad, se
st nad sisaldavad su
ur
e hulga värsse,
mida lapsed veel ei
tunne.

Selles staadiumis os
kavad lapsed luged
a vaid keelt, mis on
jaoks juba värssides
nende
t õpitud fraasidest tu
ttav. Selline „lugemine
viib korduvate sõna
“
kujude äratundmise
ni ja aitab neil hiljem
koostada oma sõna
kogumeid, mida nad
oskavad ära tunda
ja „lugeda“. Umbes
samal ajal hakkavad
nad tuttavate sõnade
hääldusi analüüsima
(vaata Briti Nõukog
u
brošüüri Inglise keele
õppimine pildiraama
tute abil). Lemmikm
äng, mida võiks kasu
on riimuvate sõnade
tada,
, nagu „four“, „door“,
„more“, „floor“, „saw“
kogumine.
Vanemad – ja õpetaja
d – ei ole alati teadlik
ud sellest olulisest
sammust lugema õp
pimisel. Selline õppim
ine
on laste jaoks
loomulik, sest nad te
avad ja naudivad vä
rsse.
Lapsed, kes omanda
vad oskuse loomuli
kult riimvärsse luged
arenevad edasi ja ha
a,
kkavad lugema lihtsa
id luuletusi. Kui lapse
võimet kaheksanda
eluaasta paiku värs
se ja luuletusi meelde
jätma ergutatakse,
võib see kujuneda elu
aegseks oskuseks na
keelte omandamine
gu
.

Värsside lugemine

Uuringud on näidanu
d, et juba tuttavate
lihtsate värsside
„lugemine“ on olulin
e samm soravalt lug
em
a õppimise
protsessis. Kui lapse
le tuttavat värssi ette
lugeda, osutades
samal ajal tekstis ole
vatele sõnadele, on
se
e nende jaoks
huvitav, sest nad lei
avad, et nad oskava
d midagi inglise
keeles lugeda.

Go to bed late,
Stay very small.
Go to bed early,
Grow very tal .
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