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EESMÄRGISTAMISE JA  REFLEKSIOONI VÕTTED 
 
1. Eesmärgistamise võte 3,2,1: 
3 asja, mida sa tahad kuulda, näha või teha 

2 asja, mida sa arvad,et sa selle teema puhul ei saa 

1 mõte, millele sa tahad leida seost 

 

Refleksioon:  3,2,1  
3 asja, mida ma täna kuulsin, nägin, tegin 
2 asja , mida sa ei saanud 

1 mõte, millele leidsid seose 
 
 

2. Eesmärgistamise võte:  Meeldib – ei meeldi 
Variant A  1 asi, mis mulle tänases tunnis meeldiks  

                 1 asi, mis mind võib häirida 
 

Variant B  1 asi, mis mulle  õpetaja  tegevuses meeldiks 

        1 asi, mis mulle enda tegevuses meeldiks 

        1 asi, mis mulle teiste tegevuses meeldiks 

 
Variant C    1 asi, mida õpetaja võiks teisiti teha 

        1 asi, mida ma ise võiksin teisiti teha 

                   1 asi, mida teised võiksid teisiti teha 

 

Refleksioon: meeldib- ei meeldi 
Variant A   1 asi, mis mulle meeldis 

                   1 asi, mis mind häiris 

 

Variant B 1 asi, mis mulle õpetaja tegevuses meeldis 
                 1 asi, mis mulle enda tegevuses meeldis 

                 1 asi, mis mulle teiste tegevuses meeldis 
 

Variant C  1 asi, mida õpetaja tegi teisiti ja mis tunne mul oli 

                  1 asi, mida ma ise tegin teisiti ja mis tunne mul oli 
                  1 asi, mida kaaslased tegid teisiti ja mis tunne mul oli 

 



 

Avatud Meele Instituut 

2012 

 
 
 
 

 
 
3. Eesmärgistamise võte: kõige olulisem 
1 kõige olulisem asi, mida tahan teada teemast 

1 kõige olulisem asi, mida tahan osata seoses selle teemaga 

1 kõige olulisem asi, mida tahan enda õppimise kohta teada 

1 kõige olulisem asi, mida tahan enda uskumuste ja hoiakute kohta teada 

1 kõige olulisem asi, mida tahan enda suhtlemisoskuste kohta teada seoses selle teemaga 

1 kõige olulisem asi, mida tahan teada enda ettevõtlikkuse kohta seda teemat õppides 

1 kõige olulisem asi, mida tahan teada enda lugemise ja kijrutamise oskuse kohta seda  

   teemat õppides 

 
Refleksioon: kõige olulisem 
1 kõige olulisem asi, mida sain teemast  teada  

1 kõige olulisem asi, mida oskan  seoses selle teemaga 

1 kõige olulisem asi, mida sain enda õppimise kohta teada 
1 kõige olulisem asi, mida sain enda uskumuste ja hoiakute kohta teada 

1 kõige olulisem asi, mida sain enda suhtlemisoskuste kohta teada seoses selle teemaga 

1 kõige olulisem asi, mida sain teada enda ettevõtlikkuse kohta seda teemat õppides 

1 kõige olulisem asi, mida sain teada enda lugemise ja kijrutamise oskuse kohta seda  

   teemat õppides 
 

4. Eesmärgistamise võte:   Mida ma teen täna, et.... 
Mida ma teen täna, et kuulda  õpetajat? 

Mida ma teen täna, et kuulda  kaaslasi? 

Mida ma teen täna, et üles leida kõige olulisem teadmine? 

Mida ma teen täna sellist, mis aitab mul mõtteid väljendada suuliselt? Kirjalikult? 

 

Refleksioon:   
Õpetaja kuulamisel aitas mind..... 

Kaaslaste kuulamisel aitas mind... 
Kõige olulisema ülesleidmisel aitas mind.... 
Rääkimisel aitas mind.... 

Kirjutamisel aitas mind.... 

  

5.  Eesmärgistamise võte:  ! ? V 
! Mida tahan tähele panna enda juures? 

!! Mida tahan teemaga seonduvalt tähele panna? 
?  Mida tahan endalt küsida? 

?? Mida tahan teema kohta küsida? 
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 Refleksioon 
! Mida panin enda juures tähele? 

!! Mida panin tähele tänase teema juures? 

?  Mida vastan endale esitatud küsimusele? 

?? Millistele teemakohastele küsimustele sain vastuse ja kuidas ma sellesse suhtun? 

 

6. Eesmärgistamise võte:   AH-HAA 

     Ah-haa -  mida tahan  ära tunda, millele kinnitust saada 

     Oh-hoo – mida ma ei tea 

     Ih-hii   -  mis võiks naljakas olla 

  
Refleksioon: 
Ah-haa – mida teadsin eelnevalt, mis tuli meelde 

Oh-hoo – mis mind üllatas 
Ih-hii – mis oli lõbus, naljakas 

Eh-hee – mis on kahtlane  

 

 

 
8. Eesmärgistamise võte:  kolme sahtliga seljakott 
    Esimene sahtel: milliseid teadmisi tahan saada selle teema kohta 

    Teine sahtel: milliseid oskusi tahan endale 

    Kolmas sahtel: milliseid  tundeid tahan õppimise ajal tunda 

 

Refleksioon: 
Esimene sahtel: mida sain teada? 

Teine sahtel: milliseid oskusi sain  

Kolmas sahtel: milliseid tundeid tundsin 
 

9.  Eesmärgistamise võte:  sisukad küsimused 
Kirjuta iga küsisõnaga 1-2 küsimust tunni/teema kohta 
Mida? 

Kuidas? 

Millega? 

Millepärast? 
Kellele? 

 
Refleksioon: 

Millistele küsimustele sain vastuseid? Millepärast see sulle oluline on? 
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10. Eesmärgistamine: Ootused 
Mida ootan sellest teemast? Mida see mulle annab? 

Mida ootan õpetajalt selle teema puhul? Mida see mulle annab? 

Mida ootan kaaslastelt selle teemaga seoses? Mida see mulle annab? 

Mida ootan endalt selle teemaga seonduvalt? Mida see mulle annab? 

 
Refleksioon: 
Mida ootasin teemast ja kuidas ootus täitus? 

Mida ootasin õpetajalt ja kuidas ootus täitus? 

Mida ootasin kaaslastelt ja kuidas ootus täitus? 
Mida ootasin endalt ja kuidas ootus täitus? 

 

11. Eesmärgistamise võte: Laiast kitsamaks 
Mis on minu eesmärk selle teemaga tutvumisel? Mis on minu keeleline eesmärk? 

Mida ma konkreetselt  tahan? 

Mida kõike  ma teen selle teemaga tutvumisel? 

Millal ma sellega tegelen?  

Kellega koos ma selle teemaga tegelen? Mis see mulle annab? 
Mille abil ma selle teemaga tegelen? 
 
Refleksioon: 
Milles minu eesmärk täitus?  

Mida ma tegin teemaga tutvumisel? 

Millal ma sellega tegelesin ja kellega koos? Mis mulle meeldis? Mis häiris? 

 
 
12. Eesmärgistamise võte: Kuldhobune  

Kujutle, et sa tead ja oskad, mis selle teemaga on seotud.  

1. Kirjelda, mida siis näha on? Mida sa teed? Kus sa seda teed? Kellega koos? 

2. Mida sa kuuled? Millest sa räägid? Kellele räägid?  
3. Milliseid kõiki tundeid sa tunned? Millega seoses need tunded tulevad? 

4. Mis sa enne seda oled teinud, et  sa seda kõike koged? 
5. Ja mis sa veel enne seda tegid? 

6. Mis sa kõige alustuseks tegid? 

 

Refleksioon: 
Mida kõike sa nägid, kuulsid,tundsid, tegid, kui sa selle teemaga tegelesid? 
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13. Eesmärgistamise võte: just nagu 

• ajaline vaatenurk 

    Oletagem, et pool aastat on möödunud selle teemaga tutvumisest. Kuidas see teema võiks 

    olla mõjutanud sinu elu ja õppimist? Mis sinu keelekasutuses on muutunud?  

• inimestega seotud vaatenurk 

    Kui sa oleksid ....(Shakespeare ), mis oleks selle teema juures sulle huvitav ja kasulik? 

• informatsiooniline vaatenurk 

    Oletame, et te teate kõike, mis siin tunnis  toimus. Mida  kõike selle teema juures tehti? 

    õpiti? arvati? 

• tegevuslik vaatenurk 

     Oletame, et sa saad selle teemaga tutvumise juures  muuta ükskõik millist osa. Mida kõike 

     muudaksid? 

 

Refleksioon: 
Kuidas selle teemaga tegelemine on mõjutanud sinu elu? Õppimist? Mis oli huvitav ja 

kasulik? Millised tegevused olid mõjusad?  Mida sa muutsid, et olla tulemuslik? 
 

 

14. Eesmärgistamise võte:  võrdlus metafooriga 
Tänases tunnis tahan ma õppijana olla nagu:.......(kotkas, hunt, sipelgas, rebane, liblikas) 

Mis iseloomustab valitud looma, lindu, putukat? 
Kuidas see väljendub minu õppimises? 

 

Tänases tunnis tundsin õppijana ennast nagu..... 

Kuidas see  väljendus minu õppimises? 

 
15. Eesmärgistamise võte:  Sammud üles 
 
5. Mida sa siis saad? 

4. Millist kasu see sulle annab? 

3. Kui sa sellegi saad, mida see sulle siis annab? 
2. Kui sa seda saad, siis mida see sulle annab? 

1. Mida see mulle annab? 

Mida sa soovid? 
Refleksioon: 
Millist kõikvõimalikku kasu sa said tänasest tunnist? 

 
16. Eesmärgistamise ja refleksioonivõte:  TTS-tabel  (tean, tahan teada, sain teada) 

 

     Tean                                       Tahan teada                                     Sain teada 
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17.  Eesmärgistamise võte: Sammud alla 
Mida ma soovin seoses selle teemaga? Enda õppimisega? Oma uskumuste muutmisega? 

 
1. Milliseid kõikvõimalikke takistusi on selle soovi realiseerumisel? 

2. Mida kõike saab teha, et neid takistusi ületada? 
Skeem:  
                                                                 Soov 
 1. takistus                           2.takistus                                          3.takistus............. 
 
1.,2.,3.lahendus               1.,2.,3.,4.,5.lahendus                     1., 2.lahendus 
 
 

Refleksioon: 
Milliseid takistusi ma eeldasin ja milliseid reaalselt kogesin? 
Millised lahendused olid vajalikud? 

 
18. Eesmärgistamise  võte: olümpiamõtlemine 
1. Kirjelda detailselt, mida kõike sa teed, kui sa seda oskad? Mis tunne sul on? 

    Kirjelda detailselt, mida sa teed, kui sa  õpid seda teemat? 

2.Mida selles sa kõige enam harjutad? Mis tunne sul on? 

3.Kuidas sa teada saad, mis on õige, mis on vale? 
4. Milliseid teadmisi sul on vaja? 

5. Kelle ja mille abi sul on vaja? 

 

Refleksioon: 
Mida sa tegid,  et osata? Mida sa tundsid? 
Mida sa tegid, kui sa õppisid? 

Mida sa kõige endam harjutasid? Mis tunne sul oli? 

Mille järgi sa otsustasid, mis on harjutamisel õige, mis vale? 

Milliseid teadmisi sa rakendasid? 

Kelle ja mille abi sa kasutasid? 
 
HINDAN ENDAS SEDA, ET  
sain selgeks......ja selleks tegin ise....  
julgesin....... ja selleks oli mul vaja....... 
proovisin... ja  ma sain teada, et................... 
kavandasin.......ja mul õnnestus.......................... 
ma kahtlen hetkel.........ja ma tahan....................... 
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 19.  Eesmärgistamise võte: Descartes´i koordinaadistik 
 
 
Mis siis juhtub, kui ma seda õpin?                         Mis siis juhtub, kui ma seda ei õpi? 

 
Mida siis ei juhtu, kui ma seda  õpin?                   Mida siis ei juhtu , kui ma seda ei  õpi? 

 

 
Refleksioon:  
 
Mis siis juhtus, kui ma seda õppisin?                           Mis siis juhtus, kui ma ei õppinud? 
 
Mida siis ei juhtunud, kui ma õppisin?                         Mida ei juhtunud, kui ma ei õppinud? 
 

 
 
20. Eesmärgistamise võte: GROW (goal, reality,option,will) 
I Mida sa soovid? Kirjelda võimalikult detailselt!  Kirjelda ülimat soovi, ilma piiranguteta? 

II Mis sul on juba olemas selleks, et soov täituks? 

III Mis sul on teisiti, kui ideaalis? Mis on puudu? 
IV Mida sa teed, et puuduolevat saavutada? Millal? Kelle abil? Mille abil? Mis on 2 esimest 

     sammu?  

   

21.  Refleksioonivõtteid: 
a) Kolm olukorda, kus mul neid teadmisi, oskusi võib vaja minna? 
b) Millistes ainetes neid teadmisi ja oskusi võib kasutada? 

c)  Klassikaline refleksioonimudel 

      I  Mis sulle tänases tunnis / selles teemas/ selle teadmise juures meeldib? 

         Mida sa ise oled teinud sellist, et see meeldib? 

     II  Mis sind tänases tunnis /selle s teemas/ selle teadmise juures häirib? 
          Millega sa seda seletad? 

    III  Mida sa tahad tulevikus teha teisiti? Mida nimelt teisiti?  

         Millal sa seda teed? 

         Mille või kelle abi sa vajad? 
          Mis on esimesed 2 sammu selle saavutamiseks? 

  
        
 

 


