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1. Eesti keele õpik 3. klassile,  

I osa (VF)  

Ly Rammo,  

Anneli Saro 

Avita 

https://www.avita.ee/shop/32215 
ISBN: 9789985222942 

2. Eesti keele õpik 3. klassile,  

II osa (VF) 

Ly Rammo,  

Anneli Saro 

Avita 

https://www.avita.ee/shop/32213 
ISBN: 9789985223192 

3. Eesti keele töövihik 3. 

klassile, I osa (VF) 

Ly Rammo,  

Anneli Saro 

Avita 

https://www.avita.ee/shop/32214 
ISBN: 9789985223055 

4. Eesti keele töövihik 3. 

klassile, II osa (VF) 

Ly Rammo,  

Anneli Saro 

Avita 

https://www.avita.ee/shop/32212 
ISBN: 9789985223215 

 

Luxembourgi I Euroopa Koolis on õpilastele emakeele töövihikute ja muude tunniks vajalike 

õppevahendite soetamine lapsevanemate vastutusel. Vajalikud vihikud, töövihikud jm tuleb 

vanematel Eestist kaasa tuua. 3. klassi õpikuid nimekirja koostamise hetkel koolis veel ei ole. 

Lapsevanem võiks aidata lapsel kooliaasta alguses õpikutele ja töövihikutele kaaned ümber 

panna ja neid vajadusel vahetada. 

Eesti keele (L1) tunniks vajalikud vahendid (nimed kodus peale kirjutada/kleepida!): 

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

• 2 abijoontega vihikut, 

• kiirköitja lahtiste töölehtede köitmiseks, 

• kodutööde mapp (nt kummiga) (A4) või kangast kott, et koolikotist ruttu eesti keele 

asjad tundi kaasa haarata, 

• pinal kirjutusvahenditega (võib olla sama, mis koduklassis), 

• lugemispäevik või vihik loetud raamatute kokkuvõtete kirjutamiseks (võib jätkata 2. 

klassi oma). 

 

3. klassi õppeaasta jooksul vali kodus lugemiseks 6 raamatut (lisaks oma valikule) siit: 

• Martin Widmark, raamat omal valikul „Mõistatuste“ sarjast 

• Andrus Kivirähk, eakohane raamat omal valikul 

• Kristiina Kass, „Samueli võlupadi” 

https://www.avita.ee/shop/32215
https://www.avita.ee/shop/32213
https://www.avita.ee/shop/32214
https://www.avita.ee/shop/32212


• Aino Pervik, „Kunksmoor” 

• Astrid Lindgren, eakohane raamat omal valikul 

• lasteluulekogumik, eakohane raamat omal valikul 

• Oskar Luts, „Nukitsamees“ 

• Erich Kästner, „Veel üks Lotte“ 

• Otfried Preussler, „Väike nõid“ 

• Reeli Reinaus, „Detektiiv Triibik loomaaias“ 

• Annie M. G. Schmidt, „Viplala lood“ 

• Markus Saksatamm, „Kass ja kinopilet“ 

Kõiki ülalnimetatud raamatuid on klassi raamatukogus piisavalt. Loetud raamatu kirjalik 

kokkuvõte esitatakse kolmapäevaks vahetult peale vaheaega (v.a viimasel perioodil). 

Septembris kleebime päevikusse lugemisgraafiku, et lapsel oleks teada, milliseid raamatuid 

kooliaastal peab lugema. 

3. klassis kirjutame igal esmaspäeval etteütlust, v.a vaheagadele järgnevatel esmaspäevadel.  


