
1. KLASSIS VAJAMINEVAD ÕPPEVAHENDID 

 

Tubli lapsevanem kindlasti mõtleb juba aegsasti koolis vajaminevatele õppevahenditele, sest 

väike inimene, kes alustab kooliteed, on palju õnnelikum ja rahulikuma südamega, kui kõik 

kooliks vajaminev on õigeks ajaks olemas. Kindlasti ei ole alljärgnevaid asju vaja kohe esimesel 

koolipäeval kõike kooli tuua. Antud nimekiri annab Teile ülevaate, mida üldse koolis vaja 

läheb. 

VIHIKUD: 

 16 joonega vihik 

 abijoonega vihik 

 suure ruuduga vihik 

 väikse ruuduga vihik 

 noodivihik 

ÕPILASPÄEVIK – formaat A5 

KATTEPABERID või PLASTIKÜMBRISED õpikutele/vihikutele 

PINAL, milles on: 

 keskmise kõvadusega harilikud pliiatsid (2 tk) 

 värvipliiatsid  

 joonlaud (~20 cm) 

 kustutuskumm (hele) 

 purukogujaga pliiatsiteritaja 

(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: 

 värviline paber A4 (kummide või trukiga mapis,  

 käärid (lapse käele mitte liiga suured) 

 plastiliin (suured tükid, pehme) 

 guaššivärvid (12 värvi karbis) 

 vesivärvid (12 värvi karbis) 

 3-4 pintslit (eri laiusega) 

 veetops (kaanega) 

 joonistuspaber A4 (paksem) 

 joonistuspaber A3 (paksem) 

 õlipastellid  

 viltpliiatsid 



 

 liimipulk 

 lapp 

 pakk kätekuivatuspaberit 

 A3 mapp valmistööde jaoks 

Kunsti- ja tööõpetuse vahendid võib panna ühe karbi sisse. 

VÕIMLEMISRIIDED 

 lühike ja pikk dress  

 spordijalanõud (heleda tallaga või sellised, mis ei tee tumedaid triipe) 

 väike rätik 

Võimlemisriided peavad olema kõik koos koti sees, soovitavalt riidest kotis, mille sangad ei 

rebene nii kergesti. 

ÕPILASPILETI PILT – et kool saaks õpilaspileti väljastada, on vaja tuua kooli õpilaspileti 

pilt suuruses 3x4 cm hiljemalt 15. augustiks 

KOOLIKOTT – tugevama seljaosaga. Mida kergem seda parem lapsele. 

VAHETUSJALATSID – tumedaid triipe mitte tegevate taldadega. Vahetusjalanõusid 

hoiavad lapsed nagis koti sees. 

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

MARKEERIDA lapse nimega, et kaotatud asjad leiaksid tee õige omanikuni. 

Kui lapsevanemal on küsimusi, muresid või ettepanekuid, võib need saata meilile 

eda@ridala.edu.ee või helistada tel. 5244687 

1. klassi õpetaja Eda Kivimäe 


