
1. KLASSIS VAJAMINEVAD ÕPPEVAHENDID 

 

 

KOOLIKOTT – tugevama seljaosaga. Mida kergem seda parem lapsele 

VIHIKUD: 

  16 joonega vihik (2 tk) 

  abijoonega vihik (2 tk) 

 suure ja väikese ruuduga vihik (1 tk+ 1 tk) 

 

KIIRKÖITJAD KILEKAANTEGA 4 tk (töölehtede koondamiseks, A4 

paberitele: punane -eesti keel, roheline- loodusõpetus, sinine-matemaatika) 

 

ÕPILASPÄEVIK – formaat A5  

 

PLASTIKÜMBRISED (kilekaaned) õpikutele/töövihikutele  (Kui võimalik, 

siis eelistada kilekaasi ümbrispaberitele, kuna nii on lapsel lihtsam  vajalikke 

vahendeid leida võrreldes ümbrispaberites õpikute/töövihikutega) 

 Töövihikud ja õpikud tuleb pealkirjastada kodus, järgida juhendit: 

1. rida: Töövihiku/õpiku nimi (nt. Eesti keele töövihik) 

2. rida: Kooli nimi (Vastse-Kuuste Kool) 

3. rida: klass (1. klass) 

4. rida: sinu nimi (Mari Tarkus) 

Vihikud pealkirjastame koolis. Kui oled muretsenud endale piltidega 

vihikud, siis vajad suuremat etiketti. See tähendab, et koht, kuhu tuleb 

kirjutada andmed vihiku kohta, võib olla liiga väike. Palun teha kodus 

suurem etikett ja kleepida see vihikule alla paremasse nurka. 

 

PINAL, milles on: 

 keskmise kõvadusega harilikud pliiatsid nt 2B  (3 tk) 

 värvipliiatsid (12 värvi) 

 viltpliiatsid (12 värvi) 

 lühike joonlaud (~15 cm)  

 kustutuskumm  

 purukogujaga pliiatsiteritaja 

 käärid (ümara otsaga) 

 pulgaliim 

 

Pinali kuju ja välimuse saab loomulikult valida omal vabal valikul, kuid lapsel 

on esialgu kindlasti lihtsam kasutada pinalit, milles on iga asi omal kohal). 

 



 

KUNSTI- JA TÖÖÕPETUSE VAHENDID:   

 Kunsti- ja tööõpetuse vahendid palun panna kaanega plastist 

kuntsitarvete kasti  sisse, mida hoiame klassis riiulis. 

 (suurusega u 14 liitrit, mõõdud 386x292x102 mm, nt JYSK-st)  

 
 

 akvarellid ehk vesivärvid (pehmed, läikivad, katsumisel veidi kleepuvad, 

meesisaldusega)  

 plastiliin (pehmed, mitte neoonvärvid, soovitatavalt firmalt „Jovi“) 

 pikk joonlaud (u 30 cm) 

 Pulgaliim (keskmise suurusega 2 tk) 

 Õlipastellid  (12 tk) 

 Pintslid (3 erinevat suurust, kindlasti suur taustapintsel!) 

 Laualapid (2 tk) 

 Veetops (kaanega) 

 Lauakate (kile, vakstu vms, A3 paber peab mahtuma varuga äärtes peale)- 

oleks hea, kuis seda on võimalik kokku voltida ja hoida riiulis kunstitarvete 

karbis. 

 soovi korral põll või vana t-särk (riiete kaitsmiseks) 

  A3 mapp valmistööde jaoks (papist, plastikust vmt) 

     

NB! Guaššvärvid, pva-liimi, värvilised paberid ja joonistuspaberid ostame 

sügisel ühiselt!  

 

NB! Lastel on alguses oma asjade äratundmisega päris palju raskusi. Palun kõik 

asjad MARKEERIDA lapse nimega, et kaotatud asjad leiaksid tee õige 

omanikuni. 

 

KEHALINE KASVATUS  

 Lühikesed ja pikad dressid riidest kotis  

 Spordijalanõud (õues botased, sees tennised või botased)  

 Käterätt  

 

 



 

Lisaks:  

 Palun tuua 1 dokumendifoto õpilaspiletile ja KAELA RIPUTATAV 

VÕTMEHOIDJA kapivõtme jaoks (kapis hoiab laps üleriideid, kehalise 

kasvatuse kotti ja vahetusjalatseid). 

 
 

 VAHETUSJALATSID – tumedaid triipe mitte tegevate taldadega 

 Igal õpilasel palun tuua klassi 2 pakki salvrätte. 

 
 

 


