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Eve Tislermuutis viimati 07.08.2019, koostas 29.05.2019, välja andis: Avita, Kiidab 0
kasutajat, vaadatud 547 korda. Kiida. Vaata hiljem. stuudium-icon . klassile Loodus- ja
inimeseõpetus 3. klassile Loodusõpetus 4. klassile Bioloogia 9. klassile Bioloogia
gümnaasiumile, IV kursus Hiiepuu CD 1 Eesti keele . Eesti keel - I kooliaste. Eesti
keele õpik 1. klassile (II p-a). Ene Hiiepuu, Leelo Tungal. Õpik jätkab juba tuttava
metoodilise ülesehitusega. 27 abr 2020. NB! DPD pakiautomaati tellides rohkem kui 1
ese ühe saadetisena palun kooskõlastada see minuga ENNE transpordi kinnitamist.
Kauba panen teele . 28 nov 2021. Eesti keele õpik 1. klassile (II p-a) Ene Hiiepuu,
Leelo Tungal. TOOTEKOOD: 01-001-01-0202. AASTA: 2007, 2017.Avita esindustes
jaemüüki ei Eesti . klassile (märts – juuni) (VF) Pille Arnek. Eesti keele õpik 1. · ee või
telefonil 6 275 401 · e-pood@avita · ee/shop/29083 ISBN: 9789985222492 5 · klassile
(dets – . seisuga on kirjastus Avita arendamas veebipõhist eesti keele e-õpikut
(Rammo 2015). 1.5.1. Eesti keele e-õpikud. Kirjastus Koolibri eesti keele digiõpikuid .
Eesti keele õpik 2. klassile. Õppekomplektis on 149 peatükki ja õpetaja
ülesannetekogus 333 ülesannet. 2. klassi eesti keele õpikute . Eesti keele õpik 1.
klassile (II p-a) Ene Hiiepuu, Leelo Tungal 2007, 2017 Eesti keele töövihik 4. I osa Kati
Lepp, Kristiina Orgla . hace 5 días. Digiharjutused 1.klass. Töökavad 1. klassile.
klassile 2. osa. Sõnadest tekstini. 126-leheküljeline pehmes köites raamat 2. osa.
Avita 2010. Õpiku on illustreerinud Mariann Joa, Ott Vallik. Retsensendid Kersti
Lepajõe ja Katrin Reino. Kaane kujundanud Ott Vallik. Seotud tooted . E-tund. Aabitsa
ja eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 1. klassile. Eesti keele õpik 1. klassile
(märts– juuni) (VF). Eesti keele CD1 1. klassile. Häälikud, hääldusharjutused ja
kuulamisülesanded. 18. Sulghäälik sõna alguses ning S-i ja H kõrval. Eelkool
õpetajale, Eelkool õpilasele, Erakasutaja kasutuslitsents õpikeskkonnas Opiq, Õpetaja
2021/22, Õpilane 2021/22. 176.116.231.224 Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GTP3100 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.94
Safari/537.36. Eesti keele töövihik 1. klassile (märts– juuni) (VF). Näib, et kasutasid
seda funktsiooni valesti, minnes liiga kiiresti. Sulle on selle kasutamine ajutiselt
blokeeritud. Kui sa arvad, et see ei vasta meie kogukonna reeglitele, anna meile
teada. Eesti keele õpik 1. klassile (märts– juuni) (VF). 10. Täishääliku pikkus (A, E, I, O,
U). E-tund. Aabitsa ja eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 1. klassile. Õpetajatele
ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00. AVITA INFOLEHE
saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun". Eelkool
õpetajale, Eelkool õpilasele, Erakasutaja kasutuslitsents õpikeskkonnas Opiq, Õpetaja
2021/22, Õpilane 2021/22. Õppekomplektis on 104 peatükki ja õpetaja
ülesannetekogus 147 ülesannet. Õpik jätkab juba tuttava metoodilise ülesehitusega.
Täiendatud ja parandatud on keeleõpetuse osa. Õppimist lihtsustab ka uus kujundus,
mis on pildilisem ja täpsem. Õpiku juhatab sisse ülesehitust tutvustav paarislehekülg.
See hõlbustab õpiku kasutamist. Ka sisukord on toodud õpiku algusesse. Uudne on, et
lugemisteksti ees on küsimused, mis juhatavad last pala sisu juurde. Lugemistehnika
arendamiseks ja loetu parema mõistmise huvides on raskemad sõnad ja väljendid
toodud teksti ette või kõrvale, et nende lugemist eelnevalt harjutada. Tutvustatud on
ka neid raamatuid, millest on õpikusse lugemispala valitud. Algajale mõeldud
lugemisvara on tähistatud rohelise ja n-ö edasijõudnu oma oranži värviga. Õpikus on
viited kuulamisülesannetele ja lisalugemistekstidele. Õpikusse on lisatud uusi
lugemispalu, sealhulgas lühinäidendeid, muinasjutte ja luuletusi. Lisatud on uusi
vanasõnu ja mõistatusi. Rohkem kui õpiku eelmises trükis tutvustatakse raamatuid,
mida soovitatakse lastel lugeda. Õpiku juurde kuulub ka töövihik. 45.92.247.241
Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-P3100 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.94 Safari/537.36. AVITA INFOLEHE saamiseks
kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun". Kasutad brauserit, mida
Facebook ei toeta, nii et suunasime su parima kogemuse pakkumiseks. lihtsamale
versioonile. Eesti keele õpik 1. klassile (dets– veebr) (VF). Avita esindustes jaemüüki
ei toimu. Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes. Väljaandja kinnitab: õpik vastab
põhikooli riiklikule õppekavale ning haridus- ja teadusministri poolt õppekirjandusele
kehtestatud nõuetele. Eesti keele CD1 1. klassile. Häälikud, hääldusharjutused ja
kuulamisülesanded. 45.131.212.237 Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-P3100
Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.94
Safari/537.36. Digiõppekomplekt ühendab endas 1. klassi eesti keele õpikute ja
töövihikute materjali ning on mõeldud kasutamiseks pärast aabitsaperioodi
detsembrist juunini. PeatükTEENe ülesehitus sarnaneb paberõpikute omaga. Igal
nädalal käsitletakse õpikus üht ilukirjandusteost ning üht keeleteemat. Valitud
peatükk või katkend lasteraamatust on jagatud sobiva pikkusega lugemispaladeks,
mida nädala jooksul loetakse. Sel moel on võimalik lasteraamatutesse põhjalikumalt
süveneda. Lisatud on õppimist toetavaid pilte, videoid ja helifaile. Interaktiivsete
harjutustega saavad õpilased iseseisvalt kontrollida, kui hästi nad loetud teksti

mõistavad. Suurem osa ülesandeid võimaldab automaatkontrolli, nii et õpilane saab
kohe tagasisidet ja kinnistab õpitut. Samas ei puudu õpikust ka arutlusküsimused,
mille abil arendada suulist väljendusoskust ja rühmatööoskust. Õpiku on illustreerinud
Mariann Joa, Ott Vallik. Retsensendid Kersti Lepajõe ja Katrin Reino. Kaane
kujundanud Ott Vallik. Eesti keele õpik 1. klassile (dets– veebr) (VF). Enamiku
peatükTEENe juurde kuulub ülesandekogu, kust õpetaja saab valida ülesandeid, mida
saata lahendamiseks kogu klassile või ka ainult mõnele õpilasele– see võimaldab tööd
diferentseerida. Avita esindustes jaemüüki ei toimu. Eraisikutel palume ostud teha
Avita e-poes. 45.128.245.61 Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-P3100
Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.94
Safari/537.36. Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 17.00. Eesti keele töövihik 1. klassile (märts– juuni) (VF). Avita esindustes jaemüüki ei
toimu. Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes. Eesti keele töövihik 1. klassile
(märts– juuni) (VF). Eesti keele õpik 1. klassile (märts– juuni) (VF). Õpiku on
illustreerinud Ott Vallik ja Mariann Joa. Eesti keele töövihik 3. klassile, II osa. KOGUS
PIIRATUD. PALUN VÕTKE ÜHENDUST MÜÜGIESINDAJAGA. Eesti keele töövihik 3.
klassile, II osa (VF). Eesti keele töövihik 1. klassile (dets– veebr) (VF). Eesti keele õpik
7. klassile. Sõnadest tekstini, II osa. Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu,
Jaak Urmet, Lauri Vanamölder. Eesti keele töövihik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa.
Eesti keele töövihik 1. klassile (märts– juuni) (VF). Eesti keele õpik 1. klassile (dets–
veebr) (VF). 5. klassi eesti keele õpiku I poolaasta näidistöökava (2014). Eesti keele
töövihik 1. klassile (dets– veebr) (VF). Õppekomplektis on 104 peatükki ja õpetaja
ülesannetekogus 147 ülesannet. Eesti keele töövihik 9. klassile. Mõttest tekstini, I osa.
Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder. Eesti
keele töövihik 8. klassile. Lausetest tekstini, II osa. 5. klassi eesti keele õpiku I
poolaasta näidistöökava (2014). AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma eposti aadress ja vajuta nuppu "Liitun". Avita esindustes jaemüüki ei toimu. Eraisikutel
palume ostud teha Avita e-poes. Kui Salalaeka mõistatus saab uue aabitsa abil
novembri lõpuks lahendatud, võib kätte võtta sama toreda õpiku. Eesti keele õpiku I
osa on mõeldud kasutamiseks detsembrist veebruarini. 5. klassi eesti keele õpiku II
poolaasta näidistöökava (2014). Eesti keele töövihik 1. klassile (märts– juuni) (VF).
Eesti keele töövihik 2. klassile, II osa (VF). Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest
tekstini, I osa. Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Eesti keele
töövihik 9. klassile. Mõttest tekstini, II osa. Eesti keele õpik 1. klassile (märts– juuni)
(VF). Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00. Eesti
keele kuulamisülesanded ja luuletused. CD 2. klassile..
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