
6. klassi x-keele näidisainekava  3 tundi nädalas, 105 tundi aastas 

1. Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1) suudab jälgida mõttevahetust ja mõistab tavatekste tuttavas valdkonnas; 

2) saab aru üldkeelse suhtluse sisust ja suudab eristada olulist teavet; 

3) oskab kirjutada lühikesi tekste ja isiklikke kirju; 

4) oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest, väljendada oma suhtumist ja eelistusi; 

5) tuleb toime olmevestluses, kuid võib vajada abi; 

6) teadvustab riigi, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja 

erinevusi ning oskab nendega arvestada; 

7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab 

töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

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

2. Õppetegevused 

6. klassis toetab õpetaja õpilaste võõrkeeles suhtlemist nii suulises kui kirjalikus vormis. 

Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval pööratakse võrdselt tähelepanu ka lugemis- ja 

kirjutamisoskusele, jätkuvalt tegeldakse õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatilise 

arendamisega. 

Sõnavara laieneb koos õppesisuga, seejuures toetab keeleõppe sisu teisi aineid (nt ajalugu, 

muusikaõpetus, kunstiõpetus, loodusained, ühiskonnaõpetus) ainesõnavara toel. 

Sõnavara laiendamisele aitab kaasa ka interneti eesmärgipärane kasutamine. Õpilast 

suunatakse iseseisvalt otsima/lugema teavet teda huvitavas valdkonnas ning seda kaaslastega 

jagama. Õpilane loeb iseseisvalt ilma õpetaja suunamiseta. Erinevates rühmatöödes ja 

mängudes kasutatakse vähem etteantud lausemudeleid, suureneb õpilaste loomingulisus ning 

töökeeleks on valdavalt õpitav keel. 

Kirjutamisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu õpilase loovuse arendamisele, etteantud 

mallid puudutavad vormi. Kirjutistes suunatakse õpilast avaldama oma arvamust, andma 

vähesel määral hinnanguid. Valdavalt on kirjalikud tekstid kas kirjad või lühikesed 

kirjeldavad jutukesed. 

Õppetöös kasutavad õpilased iseseisvalt keelesõnastikke ning internetisõnastikke, selleks 

pakutakse õpilastele eesmärgipäraseid ülesandeid. 

Õpetaja suunamisel hakkab õpilane oma huvidele vastavalt kuulama, vaatama või lugema 

õpitavas keeles eakohaseid saateid või tekste. 

Üldpädevuste kujundamine toimub tunnitöös erinevate töövõtetega (individuaalsed ülesanded, 

paaris- ja rühmatööd ning ühisarutlused), aga ka läbi suunavate tööülesannete väljaspool 

koolitundi, nt raamatukogu külastamine. Õpilane õpib koos õpetaja ja kaaslastega oma 

tegevusi kavandama ja hindama ning valima ja rakendama tulemuse saavutamiseks vajalikke 

tegevusi, nägema oma eksimusi ning korrigeerima oma tegevust. 

Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema 

lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma tööd 

analüüsima. 

6. klassis osalevad õpilased võõrkeele ja ajaloo integreeritud üleriigilises võistluses 

„Keeleaeg“, mis toetab õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arengut, lõimingut ajalooga ning 

võimaldab luua aktiivse seose läbivate teemadega. 



 

3.  Õppesisu 

Õppesisu Läbivad teemad, mida on võimalik 

õppesisuga siduda 

(lähemalt vt töökavas) 

Mina ja teised 

Suhted sõprade ja lähikondlastega. Ühised 

tegevused ümbritsevate inimestega, viisakas 

käitumine. 

Väärtused ja kõlblus. 

Tervis ja ohutus. 

Kodu ja lähiümbrus 

Avalikud kohad, rõõmsad ja kurvad sündmused 

peres, minu kohustused ja töövahendid kodus. 

Väärtused ja kõlblus. 

Tervis ja ohutus. 

Kodukoht Eesti 

Käitumine looduses, Eesti riiklikud tähtpäevad 

ja riigipühad, üldrahvalikud sündmused. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. 

Kultuuriline identiteet. 

Väärtused ja kõlblus. 

Riigid ja nende kultuur 

Tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad 

sündmused, saavutused ning nendega seotud 

inimesed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast, 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad 

riigis, kus kõneldakse õpitavat keelt. 

Teabekeskkond. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Väärtused ja kõlblus. 

Kultuuriline identiteet. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö 

Turvaline liiklemine, tee küsimine ja 

juhatamine, ametid ja töökohad. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. 

Teabekeskkond. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

Tervis ja ohutus. 

Vaba aeg 

Kooliväline tegevus, laagrid, 

lugemiseelistused, spordialad ja sportlikud 

tegevused. 

Väärtused ja kõlblus. 

Teabekeskkond. 

Tehnoloogia ja innovatsioon. 

 

4. Hindamine 

6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult ning õpilane saab õppetöö käigus 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste 

kohta. Ülesande eesmärgist lähtuvalt hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse 

aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust). 

Hindamiskriteeriumid arvestavad osaoskuste tabeli (RÕK lisa 5) A2.1 ja A2.2 osaoskuste 

kirjeldusi (nt hääldus, grammatiline korrektsus). 

Kujundava hindamise käigus seavad õpilased koos kaaslaste ja õpetajaga endale õpieesmärke 

ning sõnastavad, mille nad on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks 

peavad nad veel tööd tegema. Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma 

tööle hinnangu õpitavas keeles ka siis, kui ta eneseväljendusoskus on piiratud. 

Õppeaastas jooksul toimub üks mitut osaoskust hõlmav suurem töö, mille tulemusi 

analüüsitakse õpilastega koos ning mis võimaldab saada ja anda tagasisidet õpilase 

keeleoskuse arengu kohta. 


