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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 

Hindamine toimub vastavuses kooli hindamisjuhendiga. 

Hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel, mille käigus tõstetakse esile õpilase edusamme. 

Puudustele juhitakse tähelepanu taktitundeliselt, osutades võimalustele neist üle saada. 
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Vene keel (B-võõrkeel), 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)  

Teema 1     

 

Mina ja teised. (27 t.) 

 

Õpilane: 

Suudab: rääkida ennast, oma 

välimusest. 

Mõistab lühikesi ja tuttavaid 

tekste. 

Mõistab selget ja aeglast kõne. 

Oskab: lühidalt tutvustada 

iseennast ja oma ümbrust. 

Loeb  lihtsaid tekste. 

Kirjutab mudeli järgi. 

Lahendab sobitusülesande. 

Leiab tekstist olulist. 

Teab: Iseloomu ja välimust 

kirjeldav sõnavara, läbivate 

teemade grammatika; kehaosad, 

kuidas olla terve, kergemad 

terviseprobleemid. 

 Õpitud käände lõpud. 

Õppevahendid: 

 Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

 

Meetodid: 

Frontaalne (näitvahendite 

kasutamine), koosõppimine 

(rühmatööd, paaristöö), 

iseõppimine (iseseivad tööd) 

Õppeained 

Eesti keel (tekstide tõlkimine, 

teemade võrdlemine grammatikas; 

teksti loomine, küsimuste 

moodustamine). 

Kehaline kasvatus (liikumine, 

spordialad) 

Inimeseõpetus (minapilt, 

enesehinnang, päevakava, tervis, 

kehaline aktiivsus). 

Üldpädevused  

Väärtuspädevus. 

Sotsiaalne pädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus. 

Matemaatikapädevus. 

Enesemääratluspädevus. 

Läbivad teemad 

 

Eraldi hinnatakse 

osaoskusi ning 

keeleoskust tervikuna. 

Hinnatakse õpilase 

suulist ja kirjalikku 

väljendusoskust, 

arusaamist võõrkeelsest 

suulisest kõnest, õppe- 

ja muudest 

võõrkeelsetest 

tekstidest, oskust 

kasutada õpitud 

keelestruktuure seotud 

suulises ja kirjalikus 

kõnes, hinnatakse kõiki 

osaoskusi kas eraldi või 

lõimitult, andes 

õpilasele adekvaatset 
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 1. Välimus. 

2. Iseloom. 

3. Riietus. 

4. Tervis. 

5. Asesõna. 

6. Käänded. 

 

tagasisidet. 

 

Teema 2     

 

Kodu ja lähiümbrus. (27 t.) 

Õpilane: 

Suudab: õpitud sõnavara 

ulatuses rääkida perest, kodust  

ja lähiümbrusest.  

Mõistab lühikesi tekste. 

Mõistab selget ja aeglast kõne. 

 

Oskab: lühidalt kirjeldada 

suuliselt 

ja kirjalikult lähiümbrust. 

Loeb  lihtsaid tekste. 

Kirjutab mudeli järgi. 

Lahendab sobitusülesande. 

Leiab tekstist olulist. 

 

Teab: läbivate teemade 

sõnavara, 

grammatika. Õpitud käände 

Õppevahendid: 

 Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, 

ekskursioon linnas, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

Frontaalne (näitvahendite 

kasutamine), koosõppimine 

(rühmatööd, paaristöö), 

iseõppimine (iseseivad tööd) 

Õppeained 

Eesti keel (tekstide tõlkimine, 

teemade võrdlemine grammatikas; 

teksti loomine, küsimuste 

moodustamine). 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus 

Geograafia 

Üldpädevused : 

Väärtuspädevus. 

Sotsiaalne pädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus. 

Matemaatikapädevus. 

Enesemääratluspädevus. 

Läbivad teemad 

1. Perekond 
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lõpud. 

  

 

2. Linn 

3. Korter/maja 

4. Järgarvsõna. 

5. Asesõna 

6. Käänded. 

Teema 3     

 

Igapäevane elu. Õppimine ja 

töö. ( 30 t.) 

Õpilane: 

Suudab: lühidalt kirjeldada 

suuliselt 

ja kirjalikult igapäevaseid 

toiminguid 

koolis ja kodus. 

Saab hakkama igapäevastes 

suhtlusolukordades, mis 

nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust 

tuttavatel teemadel. 

Oskab: kaasa rääkida, kuid 

vestlust 

ise juhtida veel ei oska. 

Oskab öelda ja küsida kellaaega.   

Loeb  lihtsaid tekste. 

Kirjutab mudeli järgi. 

Lahendab sobitusülesande. 

Leiab tekstist olulist. 

Teab: läbivate teemade 

Õppevahendid: 

 Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

Frontaalne (näitvahendite 

kasutamine), koosõppimine 

(rühmatööd, paaristöö), 

iseõppimine (iseseivad tööd) 

Õppeained 

Eesti keel (tekstide tõlkimine, 

teemade võrdlemine grammatikas; 

teksti loomine, küsimuste 

moodustamine). 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus. 

Tööõpetus (sööki valmistamine) 

Inimeseõpetus (päeva reziimid) 

Üldpädevused : 

Väärtuspädevus. 

Sotsiaalne pädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus. 

Matemaatikapädevus. 

Enesemääratluspädevus. 

Läbivad teemad 

1. Tee küsimine ja juhatamine. 

2. Kool. 
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sõnavara, grammatika. 

Õpitud käände lõpud. 

  

 

3. Söömine kodus ja väljaspool. 

4. Elukutse. 

5. Kellaaeg. 

6. Päevarežiim. 

7. Asesõna. 

8. Käänded. 

Teema 4     

 

Vaba aeg. (21 t.) 

Õpilane: 

Suudab: kirjeldada suuliselt ja 

kirjalikult eesti ja vene pühi; 

lühidalt 

rääkida oma huvidest. 

Oskab: kaasa rääkida, kuid 

vestlust 

ise juhtida veel ei oska. 

Loeb  lihtsaid tekste. 

Oskab teha märkmeid ja 

koostada 

lihtsat isiklikku kirja. 

Leiab tekstist olulist ja vastab 

küsimustele. 

Teab: sõnavara antud teemadel. 

Õpitud käände lõpud. 

  

 

Õppevahendid: 

 Temaatilised pildid, kaardid, 

PP esitlused, mängud, õpik, 

töövihik. 

Meetodid: 

Frontaalne (näitvahendite 

kasutamine), koosõppimine 

(rühmatööd, paaristöö), 

iseõppimine (iseseivad tööd) 

Õppeained 

Eesti keel (tekstide tõlkimine, 

teemade võrdlemine grammatikas; 

teksti loomine, küsimuste 

moodustamine). 

Kunst 

Ühiskonnaõpetus (riigipühad ja 

traditsioonid) 

Üldpädevused : 

Väärtuspädevus. 

Sotsiaalne pädevus. 

Õpipädevus. 

Suhtluspädevus. 

Ettevõtlikkuspädevus. 

Matemaatikapädevus. 

Enesemääratluspädevus. 

Läbivad teemad 

1. Harrastused. 

2. Pühad. 
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3. Käänded. 

 

 

  


