
2.3. II kooliaste 

 

2.3.1. Õpitulemused 

 6. klassi lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 

emakeelena kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning 

oskab neid arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Teised keeled A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5 . 

2.3.2. Õppesisu 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad 

järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, 

ühised tegevused, viisakas käitumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 

kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, 

käitumine looduses. 

Riigid ja nende kultuur. Sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, 

saavutused ning nendega seotud inimesed ajaloo ja kultuurivaldkonnast riikides, kus 

kõneldakse õpitavat keelt; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 

turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik, arsti juures käimine; kool ja klass, 

koolipäev, õppeained; ametid. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

2.3.3 Õppetegevused 

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse 

kõrval järk-järgult kirjalike tööde mahtu. 

Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja kirjutamisoskus, sh 

õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire laiendamine, 

õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist 

suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 

Kirjutamisel on oluline tekstiloome oskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse 

erinevate osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning 

kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 



2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 

4) eri liiki etteütlused; 

5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 

7) eakohased projektitööd; 

8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

9) rollimängud; 

10) õppesõnastike kasutamine. 

2.3.4. Hindamine 

II 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. 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte 

rohkem kui 4 õppeaastas. 

2.3.5. Füüsiline keskkond 

Füüsiline keskkond toetab õpilaste eakohase, turvalise ja arendava õpikeskkonna loomist, 

toetades õpioskuste arengut, koostööd ning eneseväljendamise oskust. 

Lauad on paigutatud rühmadesse, kus toimub nii üksi õppimine, paaris-, rühma- kui ka 

üleklassitöö ja/või õpikeskuste põhine õpe. Õppeprotsessis antakse õpilastele rühmades 

aktiivse keelekasutaja roll kõigi osaoskuste arendamise eesmärgil. 

Seinal on õpioskuste arendamist toetavad planeerimismaterjalid/tabelid, klassireeglid ja 

rühmatöö hindamiskriteeriumid ning tunnustamistegevuste nähtav/loetav materjal/tabel/loend 

vms. 

Õppe rikastamise eesmärgil saab klassiruumis liikuda, moodustada uusi rühmi, erinevate, 

liikumist eeldavate ülesannete käigus suheldakse kõigi klassikaaslastega. 

Keelelist tuge pakuvad keele- ja aineõppe lõimingut toetavad seinamaterjalid (keele- ja 

aineõpet toetav seinasõnastik, suhtlust ja õpet toetavad väljendid, keelestruktuuri 

illustreerivad tabelid, üksi tehtud ja koostöös valminud materjalid. Riiulitel on illustreeritud 

teatmeteosed, infomaterjalid, ea- ja huvikohane aine- ja keeleõpet toetav ilukirjandus, 

lasteraamatud, sõnastikud. Interneti vahendusel on kättesaadavad veebipõhised materjalid, 

sõnastikud, töölehed, audiovisuaalne materjal jne. 


