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EESTI KEELE AINEKAVA 5. klassile
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Emakeeleõpetuse peamine eesmärk on soodustada olulisi arengulisi muutusi õpilaste tunnetuslikus-kõnelises tegevuses. Tunnetustegevus ja kõne.
Õpilase ajutegevus on täiustunud. Kasvab analüütilist taju ja kõnetegevust korraldava vasaku poolkera osakaal, mis võimaldab esemete, tegevuste
ja sündmuste seni hägusaid mälukujutlusi suurema hulga tunnuste abil täpsemaks muuta. Lisaks kaemuslik-praktilisele mõtlemisele suunatakse
last järjest enam kasutama kujundilist mõtlemist. Õpilase analüütilis-sünteetilise taju ja sellest kujunevate kujutluste areng eeldab õpetaja
suunamisel toimuvat esemete tunnuste/omaduste, osade ning funktsioonide märkamist ja teadvustamist. Nendele toetudes saab arendada esemete,
tegevuste, sündmuste jm rühmitamis-ning üldistamisoskust. Lihtsustatud õppe 3.-5.klassi õpilastel kasvab oluliselt kõne mõju käitumisele ja
tunnetustegevusele (sh tegevuse reguleerimisele). Kõne abil ammutatakse varem omandatud teadmisi mälust sihipäraselt; luuakse rohkem uusi
mõtestatud seoseid (sõnaühendite, tekstisidusate lausete mõistmine ja kasutamine); hangitakse uut teavet; suunatakse tunnetusprotsesse (tajumise
suunamine, materjali seostamine mälus, mõtlemisoperatsioonide sooritamine); kommenteeritakse, kavandatakse ja kontrollitakse oma tegevust.
2. Õppeaine kirjeldus
Jätkuvalt on õpetamisel tähelepanu keskmes häälimise ja võrdleva hääldamise oskuste arendamine. Eesmärgiks on, et õpilased suudaksid nimetatud
operatsioone privaatkõnele ja sisekõnele toetudes sooritada, tempot kirjutamisega kohandada ja lugemisoskuse arenguks tõsta. Nimetatud
operatsioonide sooritamise kiiruse tahtlik reguleerimine on otseselt seotud lugemistehnik aja õigekirja omandamisega. Häälimist ning võrdlevat
hääldamist kasutatakse ühtlasi enesekontrollioskuse omandamiseks. Lugemisoskuse kujunemine sõltub veel olulisel määral õpilase jaoks tuttavate
süntaktiliste konstruktsioonide esinemise sagedusest tekstis ning õpilase keeleüksuste tähenduse valdamise tasemest. Lugemistehnika arendamise
eesmärgiks on jõuda sisult ja keeleliselt kohandatud tekstide ladusa lugemiseni või vähemalt selle piirini. Õpetaja suunab õpilasi tekste analüüsima
sisu ja mõtte mõistmise seaduspärasusi arvestades. Vajalik on läbida analüüsi kõik etapid, igal etapil enamkasutatavad strateegiad ehk oskuste
rühmad. Teksti esmasele lugemisele ja pedagoogi suunavatele kommentaaridele järgneb sündmuse puhul stseenide järjestuse, kirjelduse puhul
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tunnuste ja omaduste valdkondade teadvustamine. Korduval lõikude kaupa lugemisel suunatakse õpilasi mõistma lausete tähendust ja
lausetevahelisi seoseid, tuletama tekstis puuduvat teavet, märkama mõistmiseks olulisi keeleüksusi (sõnu, sõnaühendeid, osalauseid), kirjeldama
tekkivaid kujutlusi. Tekstis orienteerumist arendavad valiklugemise ülesanded (esmalt lõikude ja seejärel kogu teksti ulatuses). Valiklugemise
ülesanded kogu teksti ulatuses on suunatud lühikese sisukokkuvõtte ning ilukirjandusliku teksti puhul ka varjatud teabe sõnastamisele. Õpilaste
väljendust on harilikult vaja täiendada ja konkretiseerida. Alustatakse teksti kohta küsimuste moodustamise ja kaaslastele esitamise õpetamist.
Jutustamises eristatakse kahte valdkonda –tekstilähedane jutustamine (vahendatud tekstiloome) ja jutustamine oma kogemusest. Praktilise
grammatika õppimise peamised eesmärgid on tuumlause mallide hulga laiendamine; muutevormide kasutamine eri lausemallides ja mitmes
tähenduses; tuumlausete ühendamine ja sisestamine, et mõista ja moodustada koondlauseid, laiendatud lihtlauseid ning lihtsamate seostega
kaheosalisi liitlauseid.
3. Õppesisu
Kuulamine ja jälgimine. Ülesannete täitmine suuliste ja kirjalike hargnenud selgituste/korralduste alusel. Suulise kokkuvõtte tegemine oma
tegevusest, ühistegevusest. Tuttavate sündmuste ja tegevusaktide põhjuste, tingimuste, eesmärkide ning tulemuste mõistmine, nende väljendamine
ühisvestluses. Oma tegude analüüs (suunatult). Teistes ainetes (matemaatika, tööõpetus, loodusõpetus jm) omandatud toimingute kirjeldamine.
Suhtlemine. Koostegevuse vastastikune reguleerimine (teade-küsimus-vastus jne dialoog). Suhtluseesmärkide mõistmine: käskude-korralduste,
palvete, teabe, tingimuste jne praktiline mõistmine ja väljendamine. Otsekõne kaudse väljendamise harjutamine. Jutukeste koostamine olu-ja
tegevuspiltide järgi, ühiste samateemaliste jutukeste koostamine (abi: plaan, õpetaja suunavad repliigid). Nägemis-ja ruumitaju. Esemerühmade
vaatlemine ja võrdlemine; ühised tunnused/omadused ning erinevused (analüüsimine plaani järgi), rühmade koostise muutmine sõltuvalt
rühmitusalusest. Esemerühmade, loodusnähtuste ning piltidel kujutatu kirjeldamine plaani järgi. Ajakujutluste seostamine sündmuse põhjuse ja
tagajärjega. Matemaatikas ja tööõpetuses kasutatavate mõõtühikute tundmine ja mõõtmistulemuste sõnastamine. Kontroll, enesekontroll.
Tähelepanu keskendamine igale õpitoimingu etapile: orienteerumine/planeerimine (tööjuhise mõistmine ja osatoimingute järjestamine), täitmine
(sooritamine algoritmide alusel, kaasneva kontrolli rakendamine), tulemuse kontrollimine. Enesekontrolli harjutamine (plaani või algoritmi abil).
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Tegevuse ühine planeerimine õpitud oskuste ulatuses. Keeleüksuste võrdlemine ja rühmitamine õpitud tunnuste alusel. Lihtlause. Lause
laiendamine õpitud käändevormidega, sõnadevahelised seosed. Kõikide käändevormide rakendamine sõnaühendis ja lauses erinevates
funktsioonides (abiga). Lihtlause koostis. Alus ja öeldis, alus-ja öeldisrühm. Lause tähenduse sõltumine tegusõna vormist ja laiendist. Lihtlause
laiendamine (kuni 6-sõnaliseks). Lihtlause lühendamine (2–3-sõnaliseks). Sõnade järjekord lauses, deformeeritud lause taastamine. Kontekstivälise
lause muutmine kontekstisidusaks ja vastupidi (õpetaja suunamisel). Samaviiteliste sõnade kasutamine sidusa teksti koostamisel. Koondlause
äratundmine ja mõistmine. Koondlause koostamine: tuumlausete ühendamine küsimuste ja skeemide abil. Korduvad alused ja öeldised. Sidesõnade
(ja, ning, või) grammatiline tähendus, sidesõnade valimine koondlausesse. Koondlause kasutamine. Liitlause ja sama tähendust väljendavate
lihtlausepaaride tähenduse ning struktuuri võrdlemine. Liitlause äratundmine, selle tähenduse mõistmine. Liitlause konstrueerimine lihtlausetest:
osalausete sobitamine, lihtlausete ühendamine, liitlause koostamine skeemi ja sidesõnade järgi, lause lõpetamine. Sidesõnad rindlauses: ja, ning,
aga, kuid, või. Põimlause liigid: sihitislause, ajalause, täiendlause. Ülevaade sõnaliikidest: nimisõna, omadussõna, tegusõna, arvsõna (üldistatud
tähendus). Sõnade algvormid ja muutevormid. Sõnade rühmitamine. Nimisõna. Esemed/olendid ning nende erineva üldistusastmega (3–4)
nimetused. Kellegi või millegi nimi ja nimetus (kohad, elusolendid). Liik ja alaliik, nende nimetused. Nimisõna muutevormid, ühe ja sama sõna
muutevormide leidmine tekstist. Algvormi moodustamine muutevormidest. Sõnavormi sõltumine põhisõna tähendusest, sõnavormi moodustamine
süntaksiküsimuste abil. Nimisõna alusena. Nimisõnade tuletamine tegusõnadest (liited -ja, -mine), sõnavormide ja tuletiste praktiline eristamine
ning rakendamine. Omadussõna. Kellegi või millegi iseloomustamine omadussõnadega (objektide erinevad ja sarnased tunnused ning omadused).
Tähenduse sõltumine põhisõnast. Nimi-ja omadussõnade sobitamine (sõnaühendite koostamine). Omadussõna leidmine ja kasutamine tekstis
(kirjelduses). Omadussõnade praktiline tuletamine (liited -lik, -line, -ne), omadussõna muutmine koos nimisõnaga. Omadussõnade võrdlusastmed
(tähendus ja moodustamine analoogia alusel). Omadussõnade rakendamine sõnaühendis ja lauses (Viis on suurem kui kaks. Viis on kahest suurem).
Tegusõna. Kellegi või millegi tegevust ja/või seisundit väljendavad sõnad. Tegusõna öeldisena, öeldise laiendid. Nimi-ja tegusõnade sobitamine,
sõnaühendite moodustamine. Kindla kõneviisi oleviku ja lihtmineviku pöörded ning isikulised asesõnad. Tegevuse ja kõne ajaline suhe (sama aeg,
eri aeg). Pöördevormide grammatilise tähenduse praktiline mõistmine (kes kõneleb?, kes kuulab?, kes teeb?). Pöördevormide küsimused,
pöördelõpud. Ma-ja da-tegevusnimed, nende kasutamine ühendis koos teiste tegusõnadega. Põhisõnaks olevate tegusõnade mõistmine ja
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kasutamine sõltuvalt situatsioonist või kaastekstist (peab õppima, võib mängida). Tunnuse (-da/-ta) õigekiri analoogia alusel. Jaatav ja eitav kõne.
Tähenduse mõistmine, eitavate vormide moodustamine ja kasutamine lauses. Tingiv kõneviis. Tegevuseks vajalike tingimuste sõnastamine. Tingiva
kõneviisi vormide tähenduse mõistmine kaastekstis. Käskiv kõneviis. Käskude-korralduste, keeldude, palvete jms mõistmine ja väljendamine
(ainsuse ja mitmuse 2. pööre). Õpitud vormide kasutamine dialoogis. Arvsõnad. Põhi-ja järgarvsõnade tähenduserisuse mõistmine. Numbrite
nimetamine, arvsõnade lugemine, arvsõnade ja numbrite vastavuse mõistmine, numbrite asendamine arvsõnaga ja vastupidi. Arvsõnade ja nende
muutevormide kasutamine suulises ja kirjalikus tekstis (lugemine, kirjutamine). Arvsõna käsitlemise seostamine matemaatika õppesisuga. Liitsõna
ja sõnaühendi tähendus, liitsõna ja selle põhi-ning täiendosa tähendus. Liitsõna alaliigi nimetusena. Liitsõnade rühmitamine kohta, funktsiooni,
materjali vm märkiva täiendsõna järgi. Liitsõnade praktiline moodustamine: omastavaline ja nimetavaline liitumine. Liitsõnade rakendamine
sõnaühendis ja lauses. Häälik-ja foneemanalüüs. Veaohtlikud häälikud lihtsõnas ja liitsõnas: analüüsi iseseisvuse ja kiiruse harjutamine (tempo
muutmine), enesekontroll. Kaashäälikuühend sõnas (käsitletakse rühmiti: suluta kaashäälikute ühend, sulghäälikute ühend, kombinatsioonid):
äratundmine suulises ja kirjalikus tekstis, materialiseeritud analüüs. Oskus valida ja kasutada abivahendeid. Sulghäälik kaashäälikuühendis: sõnade
lugemine, sulghäälikuid sisaldava ühendi äratundmine, ühendi rühmitamine nii häälikurühma kui ka pikkuse alusel (skeemidele toetudes). Uue
teksti lugemine. Õpetaja/õpilase esmase lugemise jälgimine raamatust. Häälega lugemine sõnade ja lihtsamate süntagmade kaupa. Lugemise
harjutamine. Ladususe ja ilmekuse harjutamine, sh individuaalsed ülesanded. Varem häälega loetud teksti vaikne ülesandega lugemine. Õpitud
teksti lugemine ladusalt (kõne tempos) kirjavahemärke arvestades, endamisi vaikne ülesandega lugemine. Tundmatute sõnade leidmine lõigust,
sõnatähenduse täpsustamine sõltuvalt kaastekstist. Sõnade ja väljendite asendamine valikuks antud sõnadega. Õpilase väljendite võrdlemine
originaaltekstiga. Võrdluste ja ülekantud tähendusega sõnade leidmine ning selgitamine ühiselt. 4–5 sõna või väljendi aktiveerimine teksti
analüüsides ja taastades. Teksti korduv lugemine ja analüüs. Lausetes ja lõikudes sisalduva teabe seostamine, keeleliste väljendusvahendite
analüüsimine, objektide ja sündmuste oluliste ja/või iseloomulike tunnuste ning omaduste leidmine. Järelduste tegemine ja puuduva informatsiooni
tuletamine ühisvestluses. Dialoogi ütluse/repliigi eesmärkide ja strateegiate (õpetaja sõnastuses) sobitamine tekstis esineva otsekõnega. Puuduva
teabe tuletamine nii kuulaja kui ka kõneleja seisukohast lähtuvalt. Sõnade, lausete ja lõikude leidmine tähenduse või asukoha viite järgi, olulise
teabe leidmine lõigust. Lause mõtet väljendavate sõnade, samaviiteliste sõnade ja lauseid siduvate sõnade leidmine tekstist. Küsimustele ja
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korraldustele vastamine tekstis sisalduvate lause(te)/ osalause(te)/ sõnaühendi(te)/ sõna(de) abil. Ülesannete sõnastamisel lähtutakse kõikidest
mõistmisstrateegiatest, rõhuasetus on põhjus-tagajärgseoste tuletamisel ning metakeeleliste ülesannete täitmisel. Teksti jaotamine lõikudeks,
lõikude pealkirjastamine kokkuvõtliku lausega (õpetaja suunamisel). Lõigu peamõtte väljendamine oma sõnadega, peamõtte ühine täpsustamine.
Küsimuste esitamine kaaslastele. Küsimuste miks?, milleks? sobitamine lause või lõiguga. Küsimuste esitamine üksteisele. Tegelaste käitumise
analüüs. Kirjeldatud sündmuste ja tegevusaktide põhjuste, tingimuste, eesmärkide ja tulemuste mõistmine ning hinnangu andmine tegelaste
käitumisele ühisvestluses. Hinnangu põhjendamine valiklugemisele toetudes, hinnangu võrdlemine klassikaaslaste käitumisega. Teksti juhtlause
leidmine ja/või teksti peamõtte ning allteksti valimine, peamõtte tuletamine ja sõnastamine suunamisel. Tekstilähedase valikjutustamise
harjutamine (abiks sõnaühendid, tugisõnad, põhilist teavet sisaldavad lühilaused, tugilaused, -sõnaühendid, -sõnad). "Sõnaliste piltide" maalimine.
Jutustamine illustratsioonide järgi, rõhutades detaile ja kirjeldades miimikat. Jutustuse võrdlemine autoritekstiga. Oluliste lausete leidmine tekstist
ja nende seostamine õpetaja juhendamisel kokkuvõtliku jutustamise eeltööna. Ärakiri. Kirjutamine sõnarühmade või pikemate sõnade kaupa
(eneseetteütlus). Eelneva analüüsi ja järelkontrolli harjumuste kujundamine. Õigekiri. Veaohtlike lihthäälikute märkimine kirjas iseseisvalt,
häälikuühendite ja liitsõnade õigekirja harjutamine (abivahenditega). Järelkontrolli harjumuste kujundamine, kaasneva kontrolli harjutamine,
eelneva kontrolli õpetamine (võimalike protsessis tekkivate raskuste ja õigekirjavigade ette kujutamine). Vigade leidmine ja parandamine. Vea
võimaliku põhjuse teadvustamine (mis osatoiming või operatsioon on sooritamata või valesti sooritatud). Kaashäälikuühendi õigekiri skeemidele
toetudes. Käände-ja pöördelõppude, tunnuste ja liidete õigekirja harjutamine (vajadusel skeemidele toetudes). Poolitamise harjutamine ja
rakendamine. Kirjavahemärkide kasutamine koond-ja liitlauses (skeemide abil). Kirjalike tööde kogumaht ühes õppetunnis on 40–45 sõna.
Keeleteadmised ja –oskused. Sõnaliigi nimetuste teadmine, sõnade praktiline rühmitamine kujutlustele toetuva sõnavara piires. Morfoloogia-ja
süntaksiküsimuste eristamine ja kasutamine: küsimuste valimine ja sobitamine sõnavormiga (üksiksõna, sõnaühend), küsimuste esitamine. Aluse
ja öeldise ning nende laiendite leidmine, lause laiendamine süntaksiküsimuste abil (kuni 6 sõna). Liitsõna ja sõnaühendi eristamine, sõnade liitmine.
Sõnavormi ja tuletise koostise ja tähenduse analüüsimine, sõnavormi ja tuletise moodustamine skeemide abil. Muutevormi rakendamine sõltuvalt
tähendusest.
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4. Hindamine
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele
õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised
on hindamise kriteeriumid.
Õpilasi hinnatakse Valga Põhikooli hindamisjuhendi järgi. Hindamise vormidena kasutatakse õppimist toetavat väljundipõhist ja kokkuvõtvat
hindamist.
Õppeaine: Eesti keel, LÕK 5. klass, 7 tundi nädalas, kokku 245 tundi

Soovitused
Metoodilised soovitused
Õpitulemused
Kohustuslik
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(kohustuslike (jaotus

teemade kohta)
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hoiakuid
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Lause ja sõnavara (140

Meetodid:

tundi)

K:tahvlile,

kaashäälik

Täishäälik

õppekavas

orientiiridele kirjutamine.

üksikhäälikutest

koosnevates Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.

ettevõtlikkus-

ning hinnangut.

(kuni 4-silbilistes sõnades) ja I: kirjutatu kontrollimine õpiku digipädevus
häälikuühenditega (kuni 3 silpi) järgi. Oma kirjavea parandamine.

ja

õpilase

suhtlus-, matemaatika- toodud
oodatavate
suluta toetudes) veaohtlike häälikute Töö korrektne vormistamine, , loodusteaduste ja tulemustega, kasutades
pikkust õpitu ulatuses nii kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. tehno-loogiaalane
numbrilist või sõnalist

Täishäälikuühend ja suluta
kaashäälik

ja Kultuuri ja väärtus-, toetav hindamine:

sotsiaalne ja kodaniku- Võrreldakse
Muudab ja määrab (vajadusel Etteütlemise järgi sõnade ja lausete , enesemääratlus-, õpi- arengut

Veaohtlike häälikute õigekiri graafilistele
ja

vihikusse

Kokkuvõttev ja õppimist

õpilaspäevikusse kirjutamine.

1. Häälikud ja tähed

Täishäälik

Üldpädevused (8):

Valdkonnapädevused:

suluta sõnades;

Õpilased saavad avaldada
oma

mõtteid,

ideid,

õpipädevus: kuulamis- tundeid ja küsimusi.
ja lugemisoskus, eri
Enese- ja kaaslaste
pärast analüüsi õigesti;
Meetodid:
Täishäälik ja sulghäälik
liiki
tekstide
hindamine
vastava
sooritab
ärakirja
peamiselt K:tahvlile,
vihikusse
ja
mõistmine, fakti ja
2. Täishäälikuühend ja sõnapaaride kaupa;
hindamis-mudeli järgi.
õpilaspäevikusse kirjutamine.
arvamuse eristamine,
sulghäälik
kasutab
kirjutamisel Etteütlemise järgi sõnade ja lausete
eri allikatest teabe
enesekontrollivõtteid
kirjutamine.
3. Kaashäälikuühend
hankimine ja selle
Töö korrektne vormistamine,
kriitiline kasutamine,
4. Suluta kaashäälikud
Kokkuvõttev ja õppimist
kuupäeva kirjutamine, töö puhtus.
eri
liiki
tekstide
ühendis
toetav hindamine:
Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.
koostamine ning oma
kaashäälikute ühend

kirjutab häälikuühenditega sõnu

arvamuse
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I: kirjutatu kontrollimine õpiku kujundamine
järgi. Oma kirjavea parandamine.

6. S ja H kaashäälikuühendis
7.

Veaohtlike

häälikute

algoritmi alusel

K:tahvlile,

8. Sõnaliigid

õpilaspäevikusse kirjutamine.

Omadussõna
Tegusõna
Arvsõna
9. Liitsõna

muutevormid.

õppekavas

funktsionaalne

toodud

oodatavate

väljendusoskus,
vihikusse

algvorm

ja

ja tekstiloome

(lugemispalad,

Sõnavormi

ilukirjandus, analüüs,

leksikaalne ja grammatiline

arutelu, rollimängud,

tähendus Põhi-ja lisa
11. Sõnavormi koostis

Meetodid:

kasutades

kirjalik numbrilist või sõnalist

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete Läbivad teemad
kirjutamine.
L:
„Keskkond ja
Töö korrektne vormistamine,
ühiskonna jätkusuutlik
kuupäeva kirjutamine, töö puhtus.
areng“ (teemakohased
Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.
tekstid,
suuline
I: kirjutatu kontrollimine õpiku
arutelu)
järgi. Oma kirjavea parandamine.
"Väärtused ja kõlblus"

Nimisõna

Sõna

arengut

ja
Meetodid:

õpilase

sõnastamine;

lugemisoskus, suuline tulemustega,

õpitud variantide õigekiri

10.

ja Võrreldakse

dramatiseeringud)

hinnangut.
Õpilased saavad avaldada
oma

mõtteid,

ideid,

tundeid ja küsimusi.
Enese- ja kaaslaste
hindamine

vastava

hindamis-mudeli järgi.

Kokkuvõttev ja õppimist
toetav hindamine:
Võrreldakse

õpilase

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate

tulemustega,

kasutades

Valga Põhikooli ainekavad
12. Ainsuse ja mitmuse tüvi
13. Mitmuse tunnus, valik,
õigekiri
14.
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K:tahvlile,

vihikusse

ja „Tervis

õpilaspäevikusse kirjutamine.

vormide

käände

mõistmine

ja

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete suuline arutelu)
Töö

korrektne

vormistamine,

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus.

kasutamine sõnaühendis ja

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.

lauses

I: kirjutatu kontrollimine õpiku

15.

Omastava

vormide

käände

järgi. Oma kirjavea parandamine.

oma

identiteet“

tundeid ja küsimusi.

((ette)lugemispalad,
arutelud,

rahvaluule,

hindamis-mudeli järgi.

lauses

tutvumine,

vormide

mõistmine

ja

kasutamine sõnaühendis ja

K:tahvlile,

vihikusse

õpilaspäevikusse kirjutamine.

ja

17. Ainsuse osastava ja

Töö

vormide eristamine

toetav hindamine:
Võrreldakse

külastus)

lauses

vastava

Kokkuvõttev ja õppimist

teatrietenduste

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete „Kodanikualgatus
ettevõtlikkus“
kirjutamine.

mitmuse nimetava käände

Enese- ja kaaslaste

muinasjutud,
rahvaluulega

Meetodid:

ideid,

hindamine

kasutamine sõnaühendis ja

käände

mõtteid,

luuletused,
ajakirjandus,

Osastava

Õpilased saavad avaldada

„Kultuuriline

ja

16.

mõistmine

ohutus“ numbrilist või sõnalist

(teemakohased tekstid, hinnangut.

kirjutamine.

Nimetava

ja

ja

õpilase

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate

tulemustega, kasutades
vormistamine, (teemakohased tekstid,
numbrilist või sõnalist
kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. koostöö, rollimängud,
hinnangut.
arutelu, loovtöö)
Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.
korrektne
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18.

Sisseütleva

vormide

käände

mõistmine

ja
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I: kirjutatu kontrollimine õpiku „Teabekeskkond“
järgi. Oma kirjavea parandamine.

(meedia

kasutamine sõnaühendis ja

visuaalse

lauses

analüüs,

19.

Seesütleva

vormide

käände

mõistmine

ja

kasutamine sõnaühendis ja
lauses
20.

Meetodid:
K:tahvlile,

vormide

käände

mõistmine

ja

vihikusse

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete
korrektne

vormistamine,

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus.

lauses

I: kirjutatu kontrollimine õpiku

vormide

käände

mõistmine

järgi. Oma kirjavea parandamine.

„Elukestev

õpe

ametite kohta, arutelu,
dramatiseering,

lauses

väljendusoskus,

vormide

mõistmine

ja

Meetodid:
K:tahvlile,

vihikusse

õpilaspäevikusse kirjutamine.

vastava

ja

ja

tekstid tegevusalade ja
rollimängud,

ja

käände

Enese- ja kaaslaste
hindamine

püstitamine, erinevad

suuline

Alalütleva

ja

karjääri planeerimine“ Kokkuvõttev ja õppimist
(õppeaasta eesmärkide toetav hindamine:

kasutamine sõnaühendis ja

22.

ideid,

hindamis-mudeli järgi.

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.

Alaleütleva

teabe

õpilaspäevikusse kirjutamine.

Töö

mõtteid,

teksti tundeid ja küsimusi.

ja internetikasutus)

kasutamine sõnaühendis ja

21.

kasutus, oma

õppetekstid,

kirjutamine.
Seestütleva

Õpilased saavad avaldada

Võrreldakse

õpilase

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate

tulemustega,

kasutades

numbrilist või sõnalist
hinnangut.

loomekonkurssidel

Õpilased saavad avaldada

esinemine)

oma

Teised ained:

mõtteid,

ideid,

tundeid ja küsimusi.
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kasutamine sõnaühendis ja

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete matemaatika ( mõistab Enese- ja kaaslaste

lauses

kirjutamine.

23.

Alaltütleva

vormide

Töö

käände

mõistmine

ja

kasutamine sõnaühendis ja
lauses

võrdleb,

vormistamine, rühmitab,

mõistab

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus.

tabelit,

diagrammi,

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust.

vastab küsimustele)

kasutab algoritmi sõnavormide I: kirjutatu kontrollimine õpiku muusikaõpetus
analüüsimisel ja moodustamisel;

24. Saava käände vormide rakendab
lauses
mõistmine ja kasutamine muutevorme
sõnaühendis ja lauses

korrektne

teksti,

järgi. Oma kirjavea parandamine.

(avaldab

kuuldu kohta, jutustab

õpitud

läbielatud sündmusest,
lauluteksti

25. Oleva käände vormide

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, peast,

vastab

mõistmine ja kasutamine

paaristöö,

sõnaühendis ja lauses

moodustamine,

mõistmine ja kasutamine
sõnaühendis ja lauses
27.

Kaasaütleva

vormide

käände

mõistmine

ja

kasutamine sõnaühendis ja
lauses

hindamis-mudeli järgi.

arvamust toetav hindamine:

esitab

26. Rajava käände vormide

vastava

Kokkuvõttev ja õppimist

sõnade

funktsioonides;

hindamine

küsimuste küsimustele)

Võrreldakse

õpilase

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate

tulemustega,

kasutades

numbrilist või sõnalist
küsimustele loodusõpetus (mõistab
hinnangut.
vastamine, oma töö/idee esitlemine, teksti, töötab tekstiga
avaldamine, juhiste alusel, vastab Õpilased saavad avaldada
mõtteid,
ideid,
rollimängud,
dialoogi/ küsimustele
loetu oma
dramatiseeringu koostamine
kohta,
vaatleb tundeid ja küsimusi.
oma

arvamuse

sihipäraselt, kirjeldab Enese- ja kaaslaste
teabe leidmine ja selle kriitiline nähtut ning märkab
hindamine
vastava
analüüsimine
erinevusi ja sarnasusi,
hindamis-mudeli järgi.
olulise eristamine ebaolulisest
avaldab
arvamust
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28.

Ilmaütleva

võrdlemine

kuuldu,

meedia kasutamine

loetu kohta, loeb ja

kasutamine sõnaühendis ja

visuaalse teksti analüüs

mõistab kaarti)

lauses

teksti /kaaslase kuulamine

inimeseõpetus

kuuldule hinnangu andmine

mõistab teksti, töötab

vormide

käände
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mõistmine

ja

29. Tegusõna muutevormid
30. Lause
Lihtlause
Koondlause

vaadeldu,
Kokkuvõttev ja õppimist
toetav hindamine:
(
Võrreldakse

õpilase

õppekavas
kuuldud teabe rühmitamine skeemi, tekstiga juhiste alusel, arengut
toodud
oodatavate
Mõistab õpitud koond- ja märksõnade jm alusel
vastab
küsimustele
liitlausete
liike
tekstis
ja kuuldud
teksti
kokkuvõtte loetu kohta, vaatleb tulemustega, kasutades
numbrilist või sõnalist
tekstiväliselt,
oskab
neid sõnastamine
sihipäraselt, kirjeldab
hinnangut.
suunatult moodustada
kuuldu põhjal tegutsemine
nähtut ning märkab

Liitlause

oluliste mõistete ja seoste leidmine

erinevusi ja sarnasusi, Õpilased saavad avaldada

sõnavaramängud

avaldab

arvamust oma

ringmängud
Lugemine (105 tundi)

kuuldu,

vaadeldu, tundeid ja küsimusi.

IKT vahendite kasutamine

loetu kohta, loeb ja

1. Uue teksti lugemine

Projektõpe

mõistab kaarti, plaani,

Õpetaja/õpilase
lugemise

jälgimine

raamatust.

Häälega

lugemine
lihtsamate
kaupa.

sõnade

ja

süntagmade

ideid,

Enese- ja kaaslaste
hindamine

tabelit)

esmase

mõtteid,

vastava

kunstiõpetus ( toimib hindamis-mudeli järgi.
Loeb õpitud teksti sõnade ja

juhendi järgi, avaldab

süntagmade kaupa, arvestades

arvamust

kirjavahemärke.

vaadeldu kohta)

loetu/

Kokkuvõttev ja õppimist
toetav hindamine:

Valga Põhikooli ainekavad
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2. Lugemise harjutamine
Ladususe

ja

tööõpetus

ilmekuse

harjutamine,

sh

individuaalsed

ülesanded.

Varem häälega loetud teksti

;

Õpitud
ladusalt

teksti
(kõne

paaristöö,

oodatavate

oma

küsimuste arvamust

arvamuse

lugemine.
3. Sõnavaratöö

kaastekstist.
väljendite

sõltuvalt kaastekstist;
Sõnade ja asendab sõnu

olulise eristamine ebaolulisest

eakohast teksti, toimib hindamine

võrdlemine

sõnumi või juhendi hindamis-mudeli järgi.

valikuks antud sõnadega.
Õpilase
võrdlemine

väljendeid kuuldule hinnangu andmine

asendamine valikuks antud sõnadega;
väljendite

Enese- ja kaaslaste

võõrkeel

teksti /kaaslase kuulamine
ja

arvamust tundeid ja küsimusi.

analüüsimine

Tundmatute sõnade leidmine Leiab lõigust tundmatud sõnad, meedia kasutamine
lõigust,
sõnatähenduse täpsustab sõnatähenduse sõltuvalt visuaalse teksti analüüs
täpsustamine

kasvatus numbrilist või sõnalist

küsimustele, Õpilased saavad avaldada
kirjeldab
nähtut, oma
mõtteid,
ideid,

teabe leidmine ja selle kriitiline loetu kohta)

endamisi vaikne ülesandega

kasutades

dialoogi/ vastab

avaldab

kirjavahemärke arvestades,

tulemustega,

avaldamine, (toimib juhendi järgi, hinnangut.

dramatiseeringu koostamine

tempos)

toodud

küsimustele loetu/vaadeldu kohta

rollimängud,

lugemine

õpilase
õppekavas

vastamine, oma töö/idee esitlemine, kehaline

vaikne ülesandega lugemine.

toimib Võrreldakse

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, juhendi järgi, avaldab arengut
moodustamine,
.

(

(loeb

vastava

järgi, loeb nii häälega
kui

ka

endamisi

teksti Kokkuvõttev ja õppimist
mõistes, loeb õpitud toetav hindamine:
ladusalt,

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, teksti ette õigesti,
Võrreldakse
õpilase
märksõnade jm alusel
selgelt
ja
sobiva arengut
õppekavas
kuuldud
teksti
kokkuvõtte intonatsiooniga, töötab
toodud
oodatavate
sõnastamine
tekstiga juhiste alusel, tulemustega, kasutades
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originaaltekstiga. Võrdluste

kuuldu põhjal tegutsemine

vastab

ja ülekantud tähendusega

oluliste mõistete ja seoste leidmine

lühikestele kirjalikele hinnangut.

sõnade

sõnavaramängud

küsimustele

selgitamine ühiselt. 4–5 sõna

ringmängud

kohta)

või väljendi aktiveerimine

IKT vahendite kasutamine

teksti

Projektõpe

leidmine

ning

analüüsides

ja

suulistele

4. Teksti korduv lugemine ja

visuaalse

ja

lõikudes

kasutus,

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, analüüs,
teabe
paaristöö,
küsimuste õppetekstid,

sisalduva teabe seostamine,
Keeleliste

oma

väljendusvahendite

rollimängud,

analüüsimine, objektide ja

dramatiseeringu koostamine

arvamuse

avaldamine,
dialoogi/

iseloomulike tunnuste ning

teabe leidmine ja selle kriitiline

omaduste

analüüsimine

puuduva

tegemine

ja

informatsiooni

tuletamine ühisvestluses.

ideid,

Enese- ja kaaslaste
vastava

ja hindamis-mudeli järgi.

moodustamine,

sündmuste oluliste ja/või

Järelduste

mõtteid,

teksti hindamine

küsimustele internetikasutus)
vastamine, oma töö/idee esitlemine,

leidmine.

Õpilased saavad avaldada
oma

„Teabekeskkond“
(meedia

Lausetes

loetu

tundeid ja küsimusi.

taastades.

analüüs

ja numbrilist või sõnalist

olulise eristamine ebaolulisest
võrdlemine
meedia kasutamine

„Elukestev

õpe

Kokkuvõttev ja õppimist
ja

toetav hindamine:

karjääri planeerimine“ Võrreldakse

õpilase

(õppeaasta eesmärkide arengut

õppekavas

püstitamine, erinevad toodud

oodatavate

tekstid tegevusalade ja tulemustega,

kasutades

ametite kohta, arutelu, numbrilist või sõnalist
rollimängud,
dramatiseering,
suuline

hinnangut.
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5. Dialoogi analüüs
Dialoogi

ütluse/repliigi

eesmärkide ja strateegiate
(õpetaja
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Kasutab eri tüüpi dialoogirepliike visuaalse teksti analüüs

väljendusoskus,

Õpilased saavad avaldada

koostegevuses, teeb kokkuvõtteid teksti /kaaslase kuulamine

loomekonkurssidel

oma

ühistegevusest.

esinemine)

tundeid ja küsimusi.

kuuldule hinnangu andmine
kuuldud teabe rühmitamine skeemi,

sõnastuses)

kuuldud

otsekõnega.

teksti

ideid,

Enese- ja kaaslaste

märksõnade jm alusel

sobitamine tekstis esineva

mõtteid,

hindamine

kokkuvõtte

vastava

sõnastamine

hindamismudeli järgi.

Puuduva teabe tuletamine nii

kuuldu põhjal tegutsemine

kuulaja kui ka kõneleja

Kokkuvõttev ja õppimist

oluliste mõistete ja seoste leidmine

seisukohast lähtuvalt.

sõnavaramängud

6. Valiklugemine

ringmängud

Sõnade, lausete ja lõikude
leidmine

tähenduse

või

asukoha viite järgi, olulise

täidab valiklugemise ülesandeid IKT vahendite kasutamine
õpitud teksti ladusalt häälega või Projektõpe
endamisi vaikselt lugedes

toetav hindamine:

Üldpädevused (8):

Kultuuri ja väärtus-, Võrreldakse
sotsiaalne ja kodaniku- arengut

õpilase
õppekavas

oodatavate
, enesemääratlus-, õpi- toodud
suhtlus-, matemaatika- tulemustega, kasutades
,

loodusteaduste

ja numbrilist või sõnalist
hinnangut.

teabe leidmine lõigust.

tehno-loogiaalane

Lause mõtet väljendavate

ettevõtlikkus-

sõnade,

digipädevus

oma

sõnade ja lauseid siduvate

Valdkonnapädevused:

tundeid ja küsimusi.

sõnade leidmine tekstist.

õpipädevus: kuulamis-

samaviiteliste

ning Õpilased saavad avaldada

ja lugemisoskus, eri

mõtteid,

Enese- ja kaaslaste

ideid,

Valga Põhikooli ainekavad
7.

Küsimustele

korraldustele
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ja

liiki

vastamine

tekstide hindamine

mõistmine,

fakti

ja hindamis-mudeli järgi.

tekstis sisalduvate lause(te)/

arvamuse eristamine,

osalause(te)/ sõnaühendi(te)/

eri

sõna(de) abil.

hankimine

allikatest

vastava

teabe

ja

selle

lähtutakse kõikidest

kriitiline kasutamine, Kokkuvõttev ja õppimist
Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, eri
liiki
tekstide toetav hindamine:

mõistmisstrateegiatest,

moodustamine,

rõhuasetus

vastamine, oma töö/idee esitlemine, kujundamine

Ülesannete

sõnastamisel

on

tagajärgseoste
ning

paaristöö,
põhjus-

tuletamisel

oma

metakeeleliste

Teksti

ja

avaldamine, sõnastamine;
lugemisoskus, suuline
ja

jaotamine

kirjalik

Teksti jaotamine lõikudeks,
pealkirjastamine

kokkuvõtliku

lausega

(õpetaja suunamisel).

tekstilähedaselt

edasi analüüsimine

ja

täpsustamisel;

osaleb

sõnastuse võrdlemine
meedia kasutamine
visuaalse teksti analüüs
teksti /kaaslase kuulamine

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate
kasutades

numbrilist või sõnalist
hinnangut.

oma

tekstiloome

mõtteid,

ideid,

tundeid ja küsimusi.

tekstilõikude sisu, pealkirjastab olulise eristamine ebaolulisest
lõike

õpilase

Õpilased saavad avaldada

teabe leidmine ja selle kriitiline väljendusoskus,
annab

Võrreldakse

tulemustega,

dialoogi/ funktsionaalne

dramatiseeringu koostamine

lõikudeks

lõikude

küsimustele arvamuse

rollimängud,

ülesannete täitmisel.
8.

arvamuse

küsimuste koostamine ning oma

Läbivad teemad
L:

„Keskkond

Enese- ja kaaslaste
ja

ühiskonna jätkusuutlik
areng“ (teemakohased

hindamine

vastava

hindamis-mudeli järgi.
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Lõigu

peamõtte leiab
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tekstist

küsimuste- kuuldule hinnangu andmine

tekstid,

suuline

väljendamine oma sõnadega, korralduste järgi sõnu, lauseid ja kuuldud teabe rühmitamine skeemi, arutelu)
peamõtte

ühine

täpsustamine.

lõike, osaleb lõigu ja teksti märksõnade jm alusel
peamõtte sõnastamisel;

kuuldud

teksti

"Väärtused ja kõlblus"
kokkuvõtte (lugemispalad,

sõnastamine

ilukirjandus, analüüs, Kokkuvõttev ja õppimist

kuuldu põhjal tegutsemine

arutelu, rollimängud, toetav hindamine:

oluliste mõistete ja seoste leidmine

dramatiseeringud)

miks?, milleks? sobitamine

sõnavaramängud

lause või lõiguga.

„Tervis

ringmängud

(teemakohased tekstid,

IKT vahendite kasutamine

suuline arutelu)

9.

Küsimuste

kaaslastele

Küsimuste

esitamine
Küsimuste

esitamine

Projektõpe.

üksteisele.
10.

Tegelaste

käitumise

analüüs

annab hinnangu tekstis kirjeldatud
tegevusaktidele ning põhjendab

Kirjeldatud sündmuste ja seda
tegevusaktide

põhjuste,

tingimuste, eesmärkide ja
tulemuste mõistmine ning
hinnangu andmine tegelaste
käitumisele ühisvestluses.

ja

ohutus“

Võrreldakse

õpilase

arengut

õppekavas

toodud

oodatavate

tulemustega,

kasutades

„Kultuuriline

numbrilist või sõnalist

identiteet“

hinnangut.

((ette)lugemispalad,
arutelud,

rahvaluule,

luuletused,
muinasjutud,
ajakirjandus,
rahvaluulega
tutvumine,
teatrietenduste
külastus)

Õpilased saavad avaldada
oma

mõtteid,

ideid,

tundeid ja küsimusi.
Enese- ja kaaslaste
hindamine

vastava

hindamis-mudeli järgi.

Valga Põhikooli ainekavad
Hinnangu
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põhjendamine

valiklugemisele
hinnangu

„Kodanikualgatus

toetudes,
võrdlemine

klassikaaslaste käitumisega.

ettevõtlikkus“
Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, (teemakohased tekstid,
küsimuste koostöö, rollimängud, Kokkuvõttev ja õppimist
toetav hindamine:
küsimustele arutelu, loovtöö)

paaristöö,
moodustamine,

11. Teksti peamõte

vastamine, oma töö/idee esitlemine, „Teabekeskkond“

Teksti juhtlause leidmine

oma

ja/või teksti peamõtte ning

rollimängud,

allteksti valimine, peamõtte

dramatiseeringu koostamine

arvamuse

avaldamine, (meedia
analüüs,

teksti toodud

oodatavate

teabe

12. Teksti taastamine

analüüsimine
võrdlemine

sõnaühendid,

(abiks
tugisõnad,

põhilist teavet sisaldavad
lühilaused,

tugilaused,

sõnaühendid, -sõnad).

-

meedia kasutamine

kuuldule hinnangu andmine
kuuldud teabe rühmitamine skeemi,
märksõnade jm alusel
kuuldud

teksti

„Elukestev

õpe

ja oma
mõtteid,
ideid,
karjääri planeerimine“ tundeid ja küsimusi.
püstitamine, erinevad

teksti /kaaslase kuulamine

Enese- ja kaaslaste

tekstid tegevusalade ja hindamine

vastava

ametite kohta, arutelu, hindamis-mudeli järgi.
rollimängud,
dramatiseering,

kokkuvõtte

hinnangut.
Õpilased saavad avaldada

(õppeaasta eesmärkide

visuaalse teksti analüüs

kasutades

numbrilist või sõnalist

teabe leidmine ja selle kriitiline internetikasutus)

valikjutustamise

ja tulemustega,

õppetekstid,

olulise eristamine ebaolulisest

õpilase
õppekavas

suunamisel.

Tekstilähedase

Võrreldakse

kasutus, arengut

dialoogi/ visuaalse

tuletamine ja sõnastamine

harjutamine

ja

suuline

Valga Põhikooli ainekavad
"Sõnaliste

piltide"

maalimine.
Jutustamine illustratsioonide
järgi, rõhutades detaile ja
kirjeldades miimikat.
Jutustuse

võrdlemine

autoritekstiga.
Oluliste

leidmine

tekstist ja nende seostamine
kokkuvõtliku
eeltööna.

sõnastamine

väljendusoskus,

Kokkuvõttev ja õppimist

kuuldu põhjal tegutsemine

loomekonkurssidel

toetav hindamine:

oluliste mõistete ja seoste leidmine

esinemine)

sõnavaramängud

Teised ained:

ringmängud

matemaatika ( mõistab toodud
oodatavate
teksti,
võrdleb, tulemustega, kasutades
rühmitab,
mõistab numbrilist või sõnalist

IKT vahendite kasutamine
Projektõpe

Võrreldakse
arengut

tabelit,

lausete

õpetaja
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juhendamisel
jutustamise

õpilase
õppekavas

diagrammi, hinnangut.
vastab küsimustele)
Õpilased saavad avaldada
muusikaõpetus
oma
mõtteid,
ideid,
Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu,
(avaldab
arvamust
tundeid ja küsimusi.
paaristöö,
küsimuste
kuuldu kohta, jutustab
moodustamine,
küsimustele
läbielatud sündmusest, Enese- ja kaaslaste
vastamine, oma töö/idee esitlemine,
esitab
lauluteksti hindamine
vastava
oma
arvamuse
avaldamine,
peast,
vastab hindamis-mudeli järgi.
rollimängud,
dialoogi/
küsimustele)
dramatiseeringu koostamine
loodusõpetus (mõistab
teabe leidmine ja selle kriitiline
analüüsimine
olulise eristamine ebaolulisest.

teksti, töötab tekstiga
juhiste alusel, vastab
küsimustele
kohta.

loetu
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