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AINEKAVA
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silma ringi laiendamisest; omandab oskused edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks ja
oma keele oskuse täiendamiseks; huvitub õpitavat keelt kõnelevates maadest ja nende kultuurist.
2. Õppeaine kirjeldus
Vene keel avardab õpilase tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada mitmekultuurilist maailma, arendab erinevate
keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega süsteemset mõtlemist ning eneseväljendus võimalusi. Vene keel arendab kultuuri teadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi erimaade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
3. Hindamine
4. Hindamisel lähtutakse Valga Põhikooli hindamisjuhendist.
Hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel, mille käigus tõstetakse esile õpilase edusamme.
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5.

II Õppesisu
Teemad ja alateemad
1. Mina ja teised.
Huvid ja võimed.
Iseloom.
Tervis.
Suhted sõpradega ja
lähikondsetega
2. Kodu ja lähiümbrus.
Kodu ja koduümbrus.
Kodukoha tuntumad
vaatamisväärsused.
Igapäevased kodused tööd ja
tegemised.

Lõiming

Läbivad teemad

1. Eesti keel – välimuse kirjeldamine,
iseloomustamine, telefonivestlus.
2. Inimeseõpetus – tervislik toitumine, kehaline
aktiivsus.
3. Kunstiõpetus – inimene oma hobide ja huvide
keskel.
4. Matemaatika – tehted arvudega, vanuse
väljendamine.

1.

Väärtused

1. Väärtuspädevus.

Tervis ja

2. Sotsiaalne pädevus.

1. Ajalugu – kultuur ja traditsioonid, inimeste
tegevusalad, tähtpäevad, vaatamisväärsused.
2. Geograafia, loodusõpetus – loodus,
aastaajad, ilmastikunähtused, inimene
looduses, regioonist tingitud elukutsed.
3. Informaatika – esitluse vormistamine,
infootsimine internetust.

1. Väärtused ja kõlblus.

1. Ajalugu – linnad, erialad, traditsioonid,
kombed.
2. Bioloogia, terviseõpetus – tervislik eluviis,
toitumine, inimese tervis, sport.
3. Eesti keel –viisakusväljendid, käitumine

1. Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine.

ja kõlblus.
2.
ohutus.
Õppimine

3.

Üldpädevused

ja töö.

2. Kultuuriline identiteet.
3. Keskkond ja
jätkusuutlik areng.

3. Suhtluspädevus.
4. Enesemääratluspädevus.

1.
2.
3.
4.

Väärtuspädevus.
Enesemääratluspädevus.
Suhtluspädevus.
Sotsiaalne pädevus.

Perekondlikud sündmused ja
tähtpäevad.
3. Igapäevaelu. Õppimine ja
töö.
Koolielu.
Teeküsimine ja juhatamine.

2. Tervis ja ohutus.

1. Õpipädevus.
2. Suhtluspädevus.
3. Sotsiaalne pädevus.
4. Ettevõtlikkuspädevus.
5. Matemaatikapädevus.
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3. Väärtused ja kõlblus.

erinevates situatsioonides.

4. Kultuuriline identiteet.

Suhtlemine teeninduses.
Ametid ja kutsevalik.
4. Vaba aeg.
Huvid, erinevad vaba aja
veetmise viisid

1. Inimeseõpetus – inimene ja sport, kehaline
aktiivsus.
2. Kunstiõpetus – hobid, tegevused,
vaatamisväärsused.
3. Kirjandus – kirjanikud, lemmikraamatud,
teater, kino.

1.Väärtused ja kõlblus.
2.Teabekeskkond.

1. Ettevõtlikkuspädevus.
2. Enesemääratluspädevus.
3. Suhtluspädevus.

3.Tervis ja ohutus.

Õpitulemused
Õpitulemused
Mina ja teised
Sa oskad rääkida endast ja
kaaslastest, kasutad
viisakusväljendeid. Räägid
probleemidest vanemate ja laste
vahel.
Kodu ja lähiümbrus.
Oskad tutvustada pereliikmeid
ja lähisugulasi ning suudad
rääkida oma kodust ja
kodulinnast.
Kodukoht Eesti.
Eesti asukoht, pealinn, oma
rahvus, keel.

Algtase/ teadmine
Õpitud sõnavara raames
kirjeldad suuliselt ja kirjalikult
oma perekonnaliikmeid ja
sugulasi, oskad kirjeldada
õpiku abil oma iseloomu ja
välimust.
Oskad nimetada pereliikmeid
ja oma kodulinna. Saad aru
dialoogidest antud teemal.
Oskad lõpetada dialoogi.
Vastad lihtsatele küsimustele.
Räägid oma riigist, pealinnast
ja kodulinnast. Vastad
lihtsatele küsimustele antud
teemadel.

Kesktase/ rakendamine
Oskad kasutada viisakusväljendeid
antud olukorras. Oskad sobitada
omavahel nimisõnu ja omadussõnu
algvormis. Alustad ja lõpetad
dialoogi, vastad küsimustele oma
iseloomu ja välimuse kohta.
Koostad dialoogi antud teemal.
Töötad tekstiga sõnaraamatu abil.
Koostad õpiku abil teksti oma perest
ja linnast.

Kõrgtase/ arutlemine
Oskad väljendada oma arvamust ja
suhelda antud teemadel. Koostad teksti ja
vastab küsimustele. Räägid oma
välimusest ja iseloomust.

Vastad küsimustele ja koostad
dialoogi Tallinna ja Tartu
vaatamisväärsustest.

Oskad rääkida pealinna ja oma kodukoha
vaatamisväärtustest. Jutustad enda ja oma
lähedaste elukohtadest.

Õpitud sõnavara raames räägid oma
kodust, perekonnast. Iseseisvalt koostad
kirjaliku jutu antud teemadel.
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Igapäevaelu.
Õppimine ja töö.
Nädalapäevad, aastaajad. Minu
lemmikaastaaeg. Ilm.

Räägid oma lemmikpäevast ja
tegevustest sellel päeval.
Töötad tekstiga antud sõnavara
raames.

Oskad alustada ja lõpetada dialoogi.
Kirjeldad päevarežiimi. Räägid
ilmast.

Kasutad õpitud sõnavara teksti lugemisel
ja tõlkimisel. Vastad küsimustele. Oskad
väljendada oma arvamust antud teemal.

Vaba aeg.
Pidupäevad. Minu sünnipäev. Sa
oskad nimetada oma
sünnipäeva. Tunned arvsõnu ja
kasutad neid jutus ja kirjas.
Riigid ja nende kultuur.
Venemaa ja Eesti – naaberriigid.
Räägib Venemaast ja Venemaa
pealinnast, keelest ja pühadest.

Räägid oma
lemmiktegevustest. Alustad ja
lõpetad dialoogi. Nimetad oma
sünnipäeva, kasutad arvsõnu.

Räägid enda ja lähedaste inimeste
sünnipäevast, kasutad järgarve.
Vastad küsimustele oma lemmikutest
pidupäevadest.

Oskad nimetada naaberriike ja
nende pealinnu. Vastad
küsimustele. Nimetad rahvust
ja keeli.

Oskad alustada ja lõpetada lauset
antud dialoogi või teksti alusel.
Räägid Venemaa tähtsamatest
pühadest ja traditsioonidest.

Räägid ja kirjeldad oma tegevusi vabal
ajal ja koolivaheajal. Räägid oma
huvidest ja hobidest, kasutad jutus
arvsõnu. Jutustad lemmikutest
pidupäevadest.
Võrdled Eesti ja Venemaa pühi. Koostad
tekste Eesti või Venemaa pealinnast.
Pöörad tegusõnu.

