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1. Eesti keele õpik 4. klassile, 

I osa (koolis olemas) 

K. Sarapuu, L. 

Piits, 

L.Vanamölder,  

J. Urmet,  K. 

Orgla, K. Lepp 

Avita 
https://www.avita.ee/shop/13987 

ISBN: 978-9985-2-1688-0 

2. Eesti keele õpik 4. klassile, 

II osa (koolis olemas) 

K. Sarapuu, L. 

Piits, 

L.Vanamölder,  

J. Urmet,  K. 

Orgla, K. Lepp 

Avita 
https://www.avita.ee/shop/13989 
ISBN: 978-9985-2-1741-2 

3. Eesti keele töövihik 4. 

klassile, I osa 

K. Sarapuu, L. 

Piits, 

L.Vanamölder,  

K. Orgla, K. Lepp 

Avita 

https://www.avita.ee/shop/13988 

ISBN: 978-9985-2-1687-3 

4. Eesti keele töövihik 4. 

klassile, II osa 

K. Sarapuu, L. 

Piits, 

L.Vanamölder,  

K. Orgla, K. Lepp 

https://www.avita.ee/shop/13990 

ISBN: 978-9985-2-1742-9 

5. Eesti keele kontrolltööd 4. 

klassile 

K. Sarapuu Avita 
https://www.avita.ee/shop/13991 
ISBN: 978-9985-2-1706-1 

 

Luxembourg´i I Euroopa Koolis on õpilastele emakeele töövihikute ja muude tunniks vajalike 

õppevahendite soetamine lapsevanemate vastutusel. Vajalikud vihikud, töövihikud jm tuleb 

vanematel Eestist kaasa tuua. Eesti keele õpikutega toetab kooli Eesti Vabariigi Haridus- ja 

Teadusministeerium ja neid ei ole tarvis lisaks hankida, kuid soovi korral võib koju osta topelt 

õpiku, et koolikott kergem oleks.  

Eesti keele (L1) tunniks vajalikud vahendid: 

• eestikeelne  õpilaspäevik (võimaluse korral selline, mis läheb juulini välja) 

• 2 vihikut või kaustik (pigem laiema kui kitsama joonevahega) 

• kiirköitja lahtiste töölehtede köitmiseks 

• kodutööde mapp (nt kummiga) (A4) 

• pinal kirjutusvahenditega (võib olla sama, mis koduklassis) 

 

https://www.avita.ee/shop/13987
https://www.avita.ee/shop/13989
https://www.avita.ee/shop/13988
https://www.avita.ee/shop/13990
https://www.avita.ee/shop/13991


4. klassis aasta jooksul kodus loetavad raamatud (lisaks oma valikule): 

• Mika Keränen „Peidetud hõbedane aardelaegas“ või „Salapärane lillenäppaja“ või 

„Varastatud oranž jalgratas“ vms 

• Leelo Tungal „Kristiina, see keskmine” või Ilmar Tomusk, „Pöörane puhkus 

Parakatkus“ 

• Kristiina Kass, ”Kasper ja viis tarka kassi” 

• Andrus Kivirähk, „Oskar ja asjad” või „Tilda ja tolmuingel“ 

• Astrid Lindgren, „Röövlitütar Ronja“ või „Hulkur Rasmus“ 

• Siiri Laidla „Raamatukogunõid Rosaalie“ 

Kõik ülalmainitud raamatud on klassi raamatukogus olemas ja otseselt neid eraldi osta ei ole 

vaja. Loetud raamatutest räägime või kirjutame alati (kõikides klassides) kolmapäeviti 

vahetult peale vaheaega. Septembris kleebime päevikusse lugemisgraafiku, et lapsel oleks 

teada, milliseid raamatuid kooliaastal peab lugema. 

 


