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1.  Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes 

valdkondades ja õppeainetes. 

 

2.Õppeaine kirjeldus 

 

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab 

juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.  

Oluline on erinevate keelte üksteist toetav ja väärtustav õpetamine, aga eriti seoste nägemine A-võõrkeelega. A-võõrkeelt õppides saadud 

õpikogemus ja omandatud õpioskused toetavad B-võõrkeele õppimist. Samuti arvestatakse teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja 

kultuuri kohta teiste õppeainete kaudu.  

Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine on tegevus, mis nõuab õppijalt pikaajalist pingutust ning aktiivset osalust.  

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.  
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Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetusepõhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist.  

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult 

jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde.  

Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm).  

Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste.  

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu.  

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.  

Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel 

lähtutakse õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest.  

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 

abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest).  

Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse 

tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne ).  

Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Motivatsiooni 

suurendamiseks on soovitatav aidata leida kirjasõpru ning korraldada kohtumisi õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega.  

Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse 

tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu. 

 

3.Hindamine 



Valga Põhikooli ainekavad    Kinnitatud 07.01.2016 dir kk nr 1-6/125 
 

 

II kooliastmes hinnatakse õppe alguses põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust, jõudes õppe edenedes kõigi 

osaoskuste hindamiseni. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. Hinnates kasutatakse hindeid ning suulisi või kirjalikke sõnalisi 

hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevused ja edusamme. 

 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise 

hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 
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AINEKAVA 

Õppeaine: saksa keel, 7. klass, …3 tundi nädalas, kokku …105. tundi  

Kohustuslik teema/maht (tundi) 

Õpitulemused (kohustuslike 

teemade kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused 

hindamise 

osas 

(hinnatakse 

õpilaste 

teadmisi ja 

oskusi, kuid ei 

hinnata 

hoiakuid ja 

väärtusi)  

Kõnearendus-,lugemis-,kuulamis-ja 

kirjutamisteemad.Keeleteemad 

Die Freizeit.Die Ferien  Sept. 

 Vaheaja ja päevaplaani 

tutvustamine 

 Enesetunne endal ja teistel 

 Ühistegevused sõpradega 

 Ilm 

 Tinas Tagebuch 

Lauseehitus, reeglipärased ja 

ebareeglipärased 

minevikuvormid 

haben ja sein lihtminevik 

 

Sept.     Wieder in der Schule 

 oskab oma vabast ajast 

rääkida 

 oskab kirjeldada tegevusi 

minevikus 

 teab mõnda ilmastikunähtust 

nimetada 

 oskab rääkida ilmast, küsida 

ilma kohta 

 saab kuulamisel aru õpitud 

sõnavara ulatuses tekstidest, 

lauludest, samuti passiivset 

sõnavara sisaldatavatest 

tekstidest 

 Oskab kuulamisel eristada 

kuulatavast tekstist vajalikku 

informatsiooni 

K: Lühidialoogide kuulamine 

ja järeleaimamine 

Kuulamis- ja rääkimisoskuse 

kõrval muutuvad tähtsaks ka 

lugemis-ja kirjutamisoskus, 

õigekirjaoskus. Jätkub 

põhisõnavara kiire laiendamine 

Ü:sotsiaalne pädevus, 

väärtuspädevus 

digipädevus 

T: eesti keel, inimeseõpetus, 

loodusõpetus, matemaatika 

Hinnatakse kas 

ühte või mitut 

keeleoskuse 

aspekti, 

lähtudes 

ülesande 

eesmärgist 
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 Õpilane koolis 

 Nädalavahetus 

 ilmakaared 

 kinoskäik 

 Oskab kõnelemisel õpitud 

sõnavara piires rääkida 

igapäevastest tegevustest ja 

harrastustest 

Der Alltag.Das Lernen.  Okt. 

Der Stundenplan 

Fleiβige Schüler 

 Päevaplaan 

 Kooliasjad 

 Kooliruumide ja sealsete 

tegevuste tutvustamine 

 Suhtumine õppetöösse 

Aega väljendavad eessõnad 

Püsiväljendid:am Montag, in der 

ersten Stunde, 20 vor drei,um 

5Uhr 

Enesekohased verbid: sich freuen 

Okt.Probleme? Wir helfen   

kooliprobleemid, teiste abistamine 

Kõrvallause, sõnade järjekord: 

wenn 

 Wenn du trainierst, wirst du 

besser. 

Liitnimisõnade 

moodustamine:der Klassenraum 

 

 Õpilane: oskab rääkida oma 

klassist ja koolist 

 oskab kirjeldada õpilasi ja 

õpetajaid 

 oskab rääkida 

kooliprobleemidest 

 anda nõu 

 öelda, kus ma vaheajal olin 

 avaldada arvamust vaheaja 

kohta 

 rääkida vaheaja tegevustest 

olevikus ja minevikus 

 

 

 

 

 

 oskab vestelda  

kooliprobleemidest 

 oskab kaasõpilastelt nõu 

küsida ja neile nõu anda 

 

Meetodid: rollimängud, 

projektitöö, rühmatöö, video, 

arvuti 

Õpilasi harjutatakse kasutama 

sõnaraamatuid. 

Suulise suhtluse kõrval 

suurendatakse kirjalike tööde 

mahtu. Pööratakse tähelepanu 

erinevate osaoskuste kaudu 

teiste kultuuride 

tundmaõppimisele ning 

kõrvutatakse oma kultuuriga 

 

 

ÜV:väärtuspädevus 

T:eesti keel 

Muusika 

Kunst ja käsitöö(võrdlemine) 

Matemaatika 

Inimeseõpetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜV:Sotsiaalne pädevus 

 

Mahukas 

kontrolltöö 

kord veerandis 

Hinnatakse 

õpitudteema 

sõnavara 

tundmist ja 

kasutusoskust 

vestluses 
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Ich und die anderen. Was fehlt 

dir?       Nov. 

 Kehaosad 

 Tervisliku seisundi kirjeldamine 

 Nõuanded tervenemiseks 

 Arstilkäigu imiteerimine 

Nimisõnad ja asesõnad 

nominatiivis ja daativi käändes 

 

Nov.    Ein Brief aus dem 

Krankenhaus 

 Kirja tõlkimine 

 kirjale vastu kirjutamine 

Modaaltegusõna sollen 

 oskab kirjutamisel lõpetada 

lauseid ja fraase 

 oskab kirjutada lühijutukesi 

 oskab kirjeldada oma või 

teiste seisundit, tunneb 

mõningaid haiguste kohta 

käivaid sõnu 

 

 

 oskab õpitud teemal nõu anda 

 tunneb huvi teiste seisundi 

vastu 

Osaoskuste arendamine: 

tekstide kuulamine ja lugemine 

Ülesande täitmine kuuldu ja 

loetu põhjal (nt tabeli täitmine, 

joonise täiendamine) 

kirjad 

T:  inimeseõpetus 

Eesti keel 

 

 

 

 

bioloogia 

inimeseõpetus 

Lühikokkuvõt-

ted,vestlused,m

ida õpilane teha 

oskab mida uut 

on õppinud 

Dez.  Die Weihnachten. Träume und 

Wünsche 

 Jõulutraditsioonid kodus 

 Jõulude tähistamine 

 Soovid ja kingituste kinkimine, 

saamine 

Satzstruktur: Subjekt,Dativobjekt 

und Akkusativobjekt 

Ich schenke dem Freund einen 

Teddybär 

 

Dets.      Weihnachtslieder, 

Weihnachten in Estland 

Õpilane: 

 tunneb 

jõulukombestiku 

sõnavara 

 oskab õnnitleda 

 oskab rääkida, mida 

kingib 

 

  

 

 oskab jõululaule kaasa 

laulda 

 oskab kirjutada jõulu- 

Õppevahendid: 

 

Meetodid:mudelkirjutamine 

(postkaardid, sõnumid) 

Rollimängud 

Järjestusülesanded 

 

 

 

Muusikaõpetus 

Inimeseõpetus 

Geograafia 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel 

Inglise keel 

Vestlemisel ja 

kirjalikes 

töödes 

hinnatakse 

grammatilist 

õigsust ja sisu 
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 Jõululaulud 

 Õnnitluste kirjutamine 

Jaan. 

 

Das Zuhause und die Familie 

Mein neues Zimmer. Einweihung 

 Toa sisustamine 

 soolaleivapidu 

Wechselpräpositionen: an, auf,... 

Fragewörter wo?, wohin? 

 

Jaan. 

Meine Familie und ich 

 Minu perekond ja mina 

Fragewörter: wer?, 

wem?was?, wohin?wo? 

wie viele?wann?mit 

wem? womit? 

Omadussõna öeldistäitena 

Komparation. 

 

 

 

 

 

 

Veebr. 

Ich und die anderen.Typischer Junge, 

ja uusaastaõnnitlusi 

 

 

 oskab küsimustele 

vastata esemete 

asupaiga kohta 

kasutades õigesti 

eessõnu ja nimisõna 

artiklit 

 

 

 oskab rääkida oma 

perekonnast 

 oskab esitada 

küsimusi kasutades 9 

erinevat küsisõna ja 

neile vastata 

 oskab võrrelda 

pikkust, vanust jne, 

 

 

 

 

 

 

 

 Oskab kirjeldada ennast ja 

oma sõpra/sõbrannat 

 

 

 

F:lugemine, tõlkimine 

K: info otsimine 

 

 

 

I: iseseisvalt dialoogide 

väljamõtlemine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:lugemine ja tõlkimine 

K:info otsimine 

Muusikaõpetus 

 

 

 

Ü: sotsiaalne pädevus, 

väärtuspädevus 

T: inimeseõpetus 

Kunstiõpetus 

 

 

 

Ü: enesemääratluspädevus 

T: inimeseõpetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T:bioloogia 

T:väärtuspädevus,inimeseõpe

 

 

 

Hinnatakse 

õpilase 

toaplaani alusel 

toa kirjeldamist 

Hinnatakse 

kuulamistekstis

t arusaamist, 

esemete 

toajoonisele 

kandmist 

Hinnatakse 

küsimustest 

arusaamist ja 

neile vastamist 

Poster-

hinnatakse 

teostust, sisu, 

ettekandmist 

 

 

 

 

Hinnatakse 

loomingulisust, 

plakati 
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typisches Mädchen 

 tüüpiline poiss/tüdruk 

 Sõnajärg liitlauses sidesõnaga weil 

 Omadussõna võrdlusastmete kasutamine 

  

 veebr. 

 Projekt: poster tüüpilisest 

poisist/tüdrukust 

 Poster :Minu tuba 

 Poster:Perekond 

 

Märts 

Sport,Sportstars,Sportarten 

Sportarten 

 sportimine,spordialad 

 spordistaarid 

 lemmiksportlane 

Länder und Sprachen 

 maade nimetused 

 rahvused 

 keeled 

Omastav asesõna 

Küsisõnawelch-e,-er,-es 

 

Märts 

Wer gewinnt.Sportfans 

 Intervjuu BMX ratturiga 

 Oskab nõusolekut avaldada, 

olla eitaval seisukohal, 

väljendada kahevahelolekut 

 Oskab esitleda oma plakatit 

 Oskab vastata lisaküsimustele 

seoses plakatiga 

 

 

 

 

 Oskavad rääkida oma 

sportimisest ja 

lemmiksportlastest. 

 oskab koostada lühiankeeti 

sportlase kohta 

 oskavad teha ettepanekut  

 oskab ettepanekule jaatavalt 

ja eitavalt vastata 

 tunnevad riikide ja rahvuste 

nimetusi 

 teavad valikut keelte nimetusi 

Euroopas 

 

 

 

 

 

 Meeskondlikud-

I: Iseseisvalt dialoogide välja 

mõtlemine ja ettekandmine 

 

 

 

K:projekti tegemine valitud 

teemal, selle ette kandmine 

 

 

K:Lühiankeedi täitmine mõne 

sportlase kohta õpikuteksti 

põhjal 

F: lemmikspordialade 

väljaselgitamine 

klassis.Küsitlus 

K: vestlus 

treeningutest,sportlikust 

eluviisist 

K,I:fännikirja koostamine 

näidise järgi sportlasele 

 

 

 

 

 

 

 

tus 

Eesti keel 

Ettevõtluspädevus 

Kunstiõpetus 

 

 

 

 

 

Ü:sotsiaalne pädevus, 

väärtuspädevus 

T:eesti keel, inimeseõpetus, 

kehaline kasvatus 

Inglise, vene keel 

 

 

 

 

 

 

Matemaatika 

Kehaline kasvatus 

Väärtuspädevus 

Inimeseõpetus 

Kirjandus 

Kunst 

vormistamist,et

tekandmisosku

st, 

lisaküsimuste 

esitamise, 

nendele 

vastamise 

oskust 

 

 

Hinnatakse 

sõnavara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinnatakse 

suulist vestlust 

spordist 

 

Hinnatakse 
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 Dativi eessõna mit 

Kleinprojekte 

 

Apr. 

Die Freizeit.Womit beschäftigt ihr euch? 

Was hast du heute vor? 

 Vaba aeg. Tegevusalad 

 Päevakava 

 Kino,teater,televiisor 

 Aja planeerimine 

 

Mai 

Im Cafe. Die Speisen 

 Toidud kohvikus 

 Menüü, hinnad 

Modaalsed tegusõnad olevikus ja 

minevikus 

Abitegusõnad haben ja sein 

 

Zik-zak durch das Deutschbuch 

Fragewörter.Perfektformen 

 

Mai 

Isikuline asesõna 

Käänamine:Nom., Akk. 

Omastav asesõna 

 

 

,talispordialad 

 oskavad kirjutada fännikirja 

 

 

 Tunneb teemakohast 

sõnavara ja oskab vestluses 

kasutada 

 oskab kutsuda kinno 

 oskab kinopiletit osta 

 oskab jaatavalt vastata või 

viisakalt keelduda 

 kohtumist kokku leppida 

 oskab rollimängus erinevaid 

rolle kehastada 

 

 saab aru menüüs kirjutatust 

 oskab kohvikus tellida 

 

 

 

 

Valdab teemade 

miinimumsõnavara 

 

I: iseseisev lugemine, tõlkimine 

K:Dialoogide koostamine ja 

nende ettekandmine 

 

 

 

 

Rollimäng: tellimuse esitamine 

kohvikus, menüüde koostamine 

 

 

 

 

K: korratakse mängude, 

tõlkeharjutuste, iseõppimise 

käigus7.kl põhilisi 

kõnearendus- ja 

grammatikateemasid 

 

Kehaline kasvatus 

Matemaatika 

 

 

 

 

 

Ettevõtluspädevus 

Matemaatika 

Kodundus 

 

 

 

Eesti keel 

Väärtuspädevus 

suhtluspädevus 

oskust vabast 

ajast rääkida, 

põhjendada 

oma valikuid 

 

 

 

 

 

 

Hinnatakse 

suhtluspäde-

vust ja 

loomingulisust,

sõnavara 

 

Hinnatakse eri 

teemade 

sõnavara 

tundmist 
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