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Vene keele õpetamise eesmärk on eelkõige huvi äratamine õpitava keele ja kultuuri vastu, samuti 

motivatsiooni tekitamine keeleõppe jätkamiseks.  
 

Tänapäeval on tööotsinguil eelistatud need noored, kes valdavad vene keelt. Oskus suhelda vene 

keeles on väga oluline, sest meie ümber elavad vene keelt kõnelevad inimesed, kes ei ole eesti 

keelt selgeks õppinud ja teenindussfääris on suhtlemiseks vaja osata ka seda keelt. Venemaal 

asuvate erinevate firmade ja ettevõtete esindajad, kellega on loodud või luuakse ärisidemed, 

soovivad samuti suhelda eelkõige oma emakeeles - vene keeles. Ka välismaal õppides ning 

töötades tuleb kasuks hea vene keele oskus. 
 

Eesti ja Venemaa on olnud väga pikka aega teineteisega seotud. Palju eestlasi on aegade jooksul 

rännanud välja paremat elu otsima Venemaale, samuti on paljud tuntud eesti kunstnikud ja 

heliloojad omandanud vastava hariduse Sankt-Peterburgis. Õppides ja õpetades vene keelt 

toetume ajaloolistele ning kultuurilistele sidemetele kahe naaberriigi vahel. Vene keele oskus 

avardab õpilaste suutlikkust mõista suure naaberriigi Venemaa kultuuri, arendab 

kultuuriteadlikku suhtlusvõimet ning annab teadmisi vene rahva kohta. Vene kultuuri tundmine 

aitab teadlikumalt tajuda ka oma keele ja kultuuri spetsiifikat, sest elame venelastega külg külje 

kõrval. Keeleõpinguid toetab olemasolev keelekeskkond, võimalus suhelda igapäevaselt vene 

keeles, lugeda ajalehti ning ajakirju, kuigi selle keskkonna mõjusfäär väheneb iga aastaga. Ent 

samas saame keelt praktiseerida ka reisides ringi Eestis. Näiteks Ida-Virumaal on olemas selleks 

ideaalne keelekeskkond. Eesti Vabariigis on koole, kes organiseerivadki keelealaseid 

õpilasvahetusi Narva ning Kohtla-Järve koolidega, et eestlased saaksid omandada vene keelt 

ning venelased eesti keelt. Meie rõõmuks tuleb ka tõdeda, et kasvab õpilaste hulk, kes soovivad 

teise keelena õppida just vene keelt. 
 

Vene keelt võõrkeelena õpetatakse enamasti B-keelena. Vene keele omandamine on raske ning 

pingutust nõudev pikaajaline protsess, sest keel kuulub hoopis teise keelkonda kui seni õpitud A- 

võõrkeel ning ka emakeel. Hilisemas õppeprotsessis saame toetuda ka A-keele õppimisel 

omandatud kogemustele, sest kasutame sarnast metoodikat. 

 

Järgnev artikkel põhineb vene keele õppimisel B-keelena. 
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1. Ainesisene lõiming 

 
Vene keele kui võõrkeele õpetamine toimub sarnaselt teiste võõrkeelte õpetamisega. Vene keelt 

B-keelena hakatakse õpetama 6. klassis ning siin toetutakse eesti keeles omandatud teadmistele 

ja oskustele. Alustatakse tähestiku õppimisest, seejärel sagedamini kasutatavatest sõnadest ja 

vormidest. Õppetöö toimub keelegruppides, mille optimaalne suurus on kuni 14 õpilast. II 

kooliastme lõpuks saab õpilane aru igapäevastest väljenditest ning lühikestest lausetest, oskab ise 

kasutada õpitud väljendeid, oskab jutustada iseendast, oma perest ja sõpradest, suudab nimetada 

erinevaid tegevusi, oskab esitada küsimusi ning neile ka vastata, osaleda lühikestes dialoogides. 

Selgeks on saanud sõnaraamatu kasutamine. III kooliastme lõpuks tuleb õpilane toime 

igapäevases suhtlusolukorras vene keelt emakeelena kõnelejaga, saab aru sageli kasutatavatest 

väljenditest ning oskab neile reageerida, oskab jutustada Eestist, iseendast, oma perest ja 

sõpradest, kodust ja koolist, oskab hankida infot erinevatest venekeelsetest infoallikatest, tunneb 

Vene riigi sümboolikat, on omandanud esmased teadmised Venemaa kultuuriloost ja oskab seda 

võrrelda eesti kultuuriga, oskab arvestada kultuuride erinevustega.  

 

Vene keelt õpetatakse kuulamise, lugemise, rääkimise ning kirjutamise kaudu. Oluline on huvi- 

äratamine keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse arendamine ning 

õigete hääldusharjumuste kujundamine. Lugemisoskuse arendamiseks kasutatakse lihtsaid tekste 

ning lühikesi dialooge. Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste huvidest, kogemustest, palju 

kasutatakse mängulisi elemente. Ülesanded on üksteisega seotud, iga järgnev ülesanne kasvab 

välja eelnevast ning valmistab ette järgmiseks. Keeleteadmised on vahend parema keeleoskuse 

omandamiseks. Järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Kesksel kohal 

on tegevused, mis nõuavad eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse 

aspekte. 

 

Vene keele, nagu iga teisegi võõrkeele, õpetamine ja õppimine peab olema õpilaskeskne ja 

arvestama ealisi iseärasusi. Oluline on selles protsessis kasutada ülesandeid, mis võimaldavad 

õpilastel kaasa rääkida, oma arvamust avaldada ning kogemusi jagada. Selliselt tekib ühendus 

õppimise ja tavaelu vahel. Oluline on ergutada õpilasi kasutama vene keelt ka väljaspool 

keeletundi. Selleks sobivad nii iseseisev lugemine, telesaadete ja filmide vaatamine, teabe 

otsimine erinevatest allikatest, projektitööd, kirjasõprade leidmine, ekskursioonid jne. 

Tähelepanu tuleb pöörata mängulistele elementidele, sest tegutsemine ning ka väike 

võistlusmoment aitavad keeleomandamisele hästi kaasa. 
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2. Lõiming teiste ainetega 
 

Võõrkeeled lõimuvad suurepäraselt teiste ainetega ning toetavad läbivate teemade omandamist. 

Võõrkeelte ainekavad arvestavad nende teadmistega, mida õpilased saavad õpitava keele maa ja 

kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu ning samas täiendavad teisi aineid. Võõrkeelte 

oskus võimaldab õpilastel pääseda erinevate teabeallikate juurde ning samas toetab materjali 

otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Ainetevaheline lõiming rikastab õpilase maailmapilti. 

Erinevate projektide, referaatide, uurimistööde jne koostamisel peavad õpilased kasutama 

erinevates ainetes omandatud teadmisi ning looma nende vahel seoseid. Seega saavad õpilased 

toetuda eelnevatele teadmistele ning samas annavad teadmisi teiste ainete omandamise tarvis. 

 

Vene keele ainekava haakub hästi eesti keele, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, geograafia, 

loodusõpetuse, bioloogia, tööõpetuse, tehnoloogia, informaatika, muusika ning 

kunstiõpetuse ainekavadega.  
 

Vene keelt B-keelena hakatakse õpetama 6. klassis ning siin on eesti keel emakeelena kogu 

õpetuse aluseks. Kui alustame tähestiku õppimisega, siis saame toetuda eelkõige just eesti 

keelele. Slaavi tähestik erineb ladina tähestikust suuresti nii kirjapildilt kui ka häälduselt. Siin 

võrdlemegi kahe keele tähestikku, häälime korduvalt neid tähti, mida emakeeles ei ole. 

Samamoodi aitab slaavi tähtede õppimine paremini hääldada eesti keeles olevaid võõrsõnu. Läbi 

eesti keele läheneme vene keelele, teeme keeleõppimise põnevaks ning huvitavaks reisiks 

suurepärase kultuuriga naaberriiki. Iga tunniga peame meie, õpetajad, rääkima ikka rohkem ja 

rohkem vene keeles, et õpilased harjuksid seda võõrkeelt kuulma ja kuulama, järk-järgult 

rohkem ka mõistma.  
 

Tabel 1. Vene keele seosed eesti keelega 
Eesti keel Vene keel 

Luuletuse, dialoogide ilmekas esitamine Luuletused, dialoogid, laulud - nende ilmekas 
esitamine 

Piltide ja fotode järgi jutustamine, loetu, 
läbielatu kirjeldamine, vestlemine etteantud 
teemal 

Erinevate temaatiliste piltide kirjeldamine, nende 
järgi lugude kirjutamine 

Tekstide ärakirja tegemine, tähtede 
ühendamisviisid sõnades 

Tähtede õppimine, trükitähtedest kirjatähtede 
kirjutamine, tähtede ühendamine sõnadeks 

 
Viisakusväljendid, käitumine erinevates 
situatsioonides 

Viisakusväljendid, isanime kasutamine suheldes 
vene inimestega, sinatamine, teietamine, nimed 
erinevas vanuses inimestel ning nende õige 
kasutamine 

 
Telefonivestluse toimumine, viisakus, 
arusaadavus, väljendid 

Viisakad eneseväljendamise viisid, vestlused 
vanematega, sugulastega, sõprade ja semudega 
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Inimese välimuse kirjeldamine 

Kuidas näeb välja inimene erinevas vanuses, kuidas 
riietub jne  

Maailma keeled ja rahvad, eesti keele võrdlus 
teiste keeltega, eesti keele eripära, eesti 
kultuur 

Maailma keeled, vene keele tähtsus, osakaal, vene 
keel ja naaberriigid, vene kultuur. Venemaa ja Eesti 
vahelised kultuurisidemed 

Mõistekaardi koostamine Кластер – teemade lahtimõtestamine 
 
Küsimuste koostamine 

Kuidas moodustada küsimusi, millised on 
küsisõnad, kas- küsimuse moodustamine 

Meilivahetus, kirjavahetus, jututoad, 
suhtlusolukorrad 

Nõuded kirjavahetusele, viisakusväljendid, 
ülesehitus; jututoad 

 
Infootsing raamatukogust, Internetist, info 
edastamine, intervjuu 

Erinevate materjalide otsimine raamatukogust, 
Internetist. Info edastamine teistele, esinemisoskus; 
intervjuu koostamine 

 
Töö teabetekstidega 

Töö erinevate artiklitega, ajalehtedega, ajakirjadega 

 
Lemmikraamatud, meedia, teater, kino 

Sõnavara, kuulutuste koostamine, jutustamine 
nähtust, loetust 

Muinasjutud, näidendid Muinasjuttude lavastamine 
Sõnaliigid, lauseliikmed, tegusõnade 
pööramine, aeg, ainsus-mitmus 

Keeleõpetus, võrdlus emakeelega nii pööramisel kui 
käänamisel, aegade õpetuses 

Rümatöö, paaristöö Levinud metoodiline võte 
Rahaühikud Ostmine, müümine. Raha Venemaal 

 

Kui teemaks on keel, riik, rahvus, kultuur, loodus, kodu, lähiümbrus, elu-olu üldse, linn, maa, 

siis toetume eelkõige loodusõpetusele ja geograafiale, bioloogiale, ajaloole, kunstiõpetusele, 

tööõpetusele, kodundusele, A-võõrkeelele ja ka muusikale. Võtame appi atlase, seinakaardi, 

fotod, meenutame õpitut eelpool nimetatud ainetes vastavalt teemale ja kanname selle üle vene 

keele tundi. Esineme suuliste ülesastumistega, laulame ja mängime, tõlgime retsepte ja 

küpsetame midagi erilist nende järgi, näiteks sõbrapäeva puhul südamekujulise koogi, mida koos 

teega on mõnus maitsta, teeme erinevaid grupitöid. Võttes appi ka Interneti (informaatikas 

omandatud teadmised ja oskused), saame koostada huvitavaid ning samas õpetlikke 

slaidiseansse, mis tublisti ilmestavad tunde. Olen PowerPointis koostanud esitlusi erinevatel 

teemadel, näiteks „Slaavi tähestik“, „Eesliited ning nende tähendus liikumisverbidel“, 

„Liikumisverbide kasutamine“, „Sankt-Peterburg“, „Moskva“, „Vene käsitöökunst“ jne. 

Tutvumaks vene kultuuriga on tore tuua tundi külalisi, kes lastepäraselt ja kindlasti kahes keeles 

edastavad infot kultuuri ning kõige sellega seonduva kohta, näitavad rahvuslikke esemeid 

/Hohloma/ jne. Minu tundides on käinud korduvalt esinemas vene kultuuri edendajad Pärnus ja 

Pärnumaal, kelle emakeeleks on vene keel. Organiseerisin kultuuriloo tunni ka kohalikus vene 

traditsioonidega restoranis Postipoiss. Seal rääkisime vene söömiskultuurist ning maitsesime 

venepärast borši, jõime samovarist teed koos erinevate lisanditega (moos, mesi, suhkur). 

Ülevaatliku ettekandega esinesid õpilased ise. Huvitavaid inimesi leidub kindlasti igas linnas ja 

maakonnas. Veel toredam on aga viia õpilased koolimajast välja väikesele ekskursioonile. Pärnu 

maakonnas asub Sanga-Tõnise vene turismitalu, kus toimub otsene ja vahetu kontakt vene keele 

kasutajatega, mis peaks veelgi tõstma huvi õpitava maa ja keele vastu.  
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Ekskursioonid Pihkvasse, Petserisse, Mihhailovskojesse, Sankt-Peterburgi on toredaimad 

ettevõtmised õpilastega, sest tavaliselt Venemaale koos oma vanematega eriti ei sõideta. Huvi 

selle suure riigi vastu on aga päris suur. Loodusõpetuse ning geograafia tundides on 

piirkonnaga tutvust tehtud, nüüd seisab ees teadmistepagasi täiendamine ja keeleoskuse 

proovilepanek. Enne ekskursiooni saavad õpilased ülesanded, mida vaadata, mida meelde jätta, 

mida kindlasti pildistada jne. Pärast reisi aga toimub vene keele õhtu, kus kõik saavad grupis üles 

astuda oma materjalidega: jutustatakse nähtust, näidatakse fotosid arvutist suurele ekraanile. See 

on alati mõnus ja rahvarohke üritus. Näiteks õnnestus mul hästi 8.-9. klasside vaheline viktoriin 

Venemaast. Viktoriinid haaravad õpilasi alati. Koostasin küsimused õpitu ja räägitu põhjal. Iga 

klass pani välja nii palju viie- liikmelisi võistkondi kui soovis. Osaleda soovisid kõik. Läbi arvuti 

oli seda üritust hea organiseerida. Koostöö IT spetsialistiga on meie koolis hea. Pärast küsimuse 

esitamist ilmus ekraanile ka õige vastus. Rõõm õigest vastusest oli suur. Ja kõige lõpuks saada 

hea esinemise ja ka osalemise eest vene-teemaline šokolaad või vene kompvekke - see tõstab 

tuju veelgi.  

 

Kui teemaks on loodus, ilm, aastaajad, siis on loodud sidemed loodusõpetusega, bioloogiaga, 

geograafiaga, kunstiõpetusega. Läbi nende ainete jõuame uue sõnavarani vene keeles. Siin 

võime ellu viia ka projektilaadse ettevõtmise. Organiseerisime koos kolleegidega 6. klasside 

õpilastele ürituse, kus jagasime nad gruppidesse vastavalt võimetele ning andsime igale grupile 

ülesande. Üks grupp pidi õues ringi liikudes üles kirjutama ümbruses nähtu kohta õpitud sõnad 

ning lisama sobiva värvi või omadussõna. Teine grupp jälgis inimesi ning pani kirja, mis värvi ja 

mis riideesemed neil seljas olid. Kolmas grupp kirjeldas koolimaja läheduses olevaid elamuid. 

Neljas grupp püüdis nähtu põhjal kokku panna lauseid,, kus sees erinevad tegusõnad erinevates 

vormides. Kogu tegevust jälgisid õpetajad ning fotograaf. Tööd anti õpetajale ära. Järgmises 

tunnis kandsid kõik grupid klassis oma tööd ette, kirjutades kogu materjali tahvlile, et saaks ka 

kirjapilti kontrollida. Seejärel vormistati tööd ilusasti teistele vaatamiseks ning paigutati 

seinalehte koos fotodega. Tulemus oli ilus ja ka põnev!  
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Tabel 2. Vene keele seosed loodusõpetuse ja geograafiaga 
Loodusõpetus, geograafia Vene keel 

Rahvastik maailmas Maailma rahvastik, venelaste osakaal 
Regioonist tingitud elukutsed Pereliikmete tegevusalad, tegevused kodukohas 
Atlase ja kaardi kasutamine Kodukoha tutvustamine, eripära 
Aastaajad, loodus, ilmastikunähtused, inimene 
looduses 

Loodus meie ümber, aastaajad. Minu kodu Eesti 

Maailma poliitiline ja füüsiline kaart, mandrid, 
maailmajaod 

Venemaa kaardil. Asukoht. Suuremad linnad, 
jõed, järved 

Rahvused ja rassid maailmas, inimene ja kultuur Venelased ja eestlased, erinevad kultuurid. Mis 
ühendab? 

 

Õpilaste loovuse ja eneseväljendamise arendamiseks laseme koostada seinalehte, kuulutust 

ajalehte, kirjutada õnnitluskaarte tähtpäevadeks, seejuures kaardid joonistavad õpilased tunnis 

ise. Suurt huvi pakub õpilastele ka esinemine õpitavas keeles. Meeleldi loetakse luuletusi, 

esitatakse lühinäidendeid, stseene, esitatakse aeroobikakavu õpitava maa muusika taustal ning 

tantsitakse selle maa rahvatantse. Sellise ürituse organiseerisin oma koolis vene keele päevana. 

Väljas olid ka seinalehed, mille iga klass oli koostanud. Lisaks veel erinevate venekeelsete 

raamatute näitus, mille õpetajad ja õpilased tõid ise kaasa. Huvi ürituse vastu oli väga suur. Selle 

lõppedes olid õpilased varmad küsima, millal taas midagi taolist aset leiab. Keelepäevade (miks 

ka mitte keelenädala) organiseerimine on suur töö, kuid tasub end ära. Huvi keele õppimise vastu 

kasvab kindlasti! Siin on toeks nii emakeel, muusika, geograafia, loodusõpetus kui ka 

kehaline kasvatus.  

 

Tabel 3. Vene keele seosed ühiskonnaõpetusega 
Ühiskonnaõpetus Vene keel 

 
Inimesed meie ümber, sallivus 

Rahvuse mõiste, tolerantne suhtumine teistesse 
rahvustesse 

Inimõigused Suhted sõpradega 
Perekond Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad 
Ühiskonna struktuur, riik, valitsemine, 
sümboolika, Euroopa Liit 

Eestimaa, Venemaa, asukoht, sümboolika, riigikord 

Meedia ja teave Vaatamisväärsused Eestis ja Venemaal 
Majandus, tööturg Ametid, elukutsevalik 
 

Teemal enesetunne, tervis on seos bioloogiaga, inimeseõpetusega, eesti keelega, kodunduse 

ning kehalise kasvatusega, sest ka neis tundides on samal teemal räägitud. Kui vastav sõnavara 

on omandatud ja dialoogideski läbi räägitud, siis on tore lapsi üllatada näiteks arsti mängimisega. 

Arsti rollis on õpetaja. Laenasin kooli meditsiiniõelt valge kitli ja kuuldetoru ning läksin tundi. 

Üllatus oli suur, uudishimu veel suurem. Mängisime terve tunni arsti juures käimist. Lapsed 

tahtsid kõik mängust osa saada ja õpitud dialooge meenutada ning kaasa rääkida.  
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Tabel 4. Vene keele seosed bioloogia ja inimeseõpetusega 
Bioloogia, inimeseõpetus Vene keel 

 
Inimene, pärilikkus, muutlikkus 

Inimese välimuse kirjeldamine, erinevus vanuse 
järgi, pärilikkus, enesetunne 

Inimese areng Inimese kirjeldamine erineva vanuse järgi 
Tervislik toitumine, töö, puhkus, uni, hügieen Toiduained, puuviljad, juurviljad. Hügieen. Tervislik 

eluviis 
Sõprussuhted, üksteise abistamine, 
kooseksisteerimine 

Suhted perekonnas ja sõpradega, suhted koolis 

 
Perekond, turvalisus, ohutu käitumine, kehaline 
aktiivsus, päevakava 

Erinevad tegevused koos sõpradega, 
pereliikmetega, päevakava, vaba aja veetmine  

 
Inimene ja kultuur 

Perekondlikud traditsioonid, tähtpäevade 
tähistamine, kombed. Vene traditsioonid 

Inimene ja tervis Enesetunne, haigused, arsti juures 
 

Tabel 5. Vene keele seosed kehalise kasvatusega 
Kehaline kasvatus Vene keel 

Sportliku tegevuse tähtsus, liikumissoovitused Sport meie elus, liikumine, tuntud sportlased 
 
Sportmängud 

Sportlikud mängud, võistlused, harrastused, huvid, 
vaba aeg 

Liikumine vabas õhus Enesetunne, tervis, hügieen, tervislik eluviis 
 

Rääkides toiduainetest, rahast, seostub see eelkõige inimeseõpetuse, eesti keele, matemaatika 

ja kodundusega. Teema lõpetuseks mängisime kaupluses käimist. Osa õpilastest olid ostjad, 

teine osa müüjad. Kaubaks olid erinevad pildid, hinnasildid tegime ise. Viisakusväljendid olid 

omandatud juba eelmistes tundides ning mäng läkski lahti. Meeles pidi olema ka see, kuidas 

rääkida rahaühikutest, sest küsida tuli, kui palju maksab üks või teine asi ning samamoodi 

vastata. Kõik õpilased said võimaluse kontrollida oma oskusi ning teadmisi. Vigade parandajad 

olid kaasõpilased, kes pidid jälgima toimuvat ning vead kirja panema.  

 

Tabel 6. Vene keele seosed matemaatika, tööõpetuse, käsitöö ja kodundusega 
Matemaatika Vene keel 

 
Numbrid, liitmine, lahutamine 

Numbrid, aastaarvud, kuupäevad, vanus. Kui palju 
maksab? Kaupluses sisseoste tegemas 

Järgarvud Mitmes? Aastaarvud, kuupäevad 
 

Tööõpetus, käsitöö, kodundus Vene keel 
 
Riided, jalanõud 

Milliseid riideid ja jalanõusid millalgi kanname, 
inimese välimuse kirjeldamine 

 
Tööalane tegevus, tegevuse organiseerimine 

Meie huvid, võimed ning harjumused; igapäevased 
kodused tööd ja tegevused; ametid ja kutsevalik 

Disain, kavandamine  
Toit ja toitumine, tervislik toitumine, 
toitumiskultuur 

Toitumiskultuur, tavad, kombed, tervislik eluviis 

Korrastustööd kodus Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad 
Tegevused koolis Erinevad tegevused koolis, klassis; õppetöö 
Etikett Suhtlemine teeninduses, arsti juures 



Vene keel 
 

Mõistekaardi (кластер) koostamine uue teema algul on tore tegevus nii individuaalselt, 

paarikaupa kui ka grupiti. Neid kaarte koostatakse tõenäoliselt paljudes ainetundides, seetõttu ei 

ole see võõras tegevus kellelegi. Kui seda teha õpetaja antud suurele paberilehele ning pärast 

selle järgi jutustada, on tulemus huvitavam, sest tekib väikene võistlusmoment ja see viib alati 

paremate tulemusteni.  

 

Kunstiteoste ja nende reproduktsioonide kasutamine tundides, nendest jutustamine aitab 

avardada õpilaste teadmisi kunsti vallas, samas võimaldab arendada oskust jutustada ja 

väljendada end ka kirjalikult. Siin toetume eelkõige kunsti, ajaloo, A-võõrkeele ning eesti 

keele tundides räägitule. Võimalus on teha taas paaris- või grupitöid. Teretulnud on mitmed 

metoodilised võtted. Näiteks võib anda gruppidele sarnaseid või ka täiesti erinevaid ülesandeid, 

nagu pildi kirjeldamine, miks kunstnik on sellise maali teinud (mida tahtnud vaatajale öelda), 

millised värvid ja värvitoonid on maalil, millised omadussõnad sobivad maali kirjeldamiseks, 

küsimuste moodustamine maali kohta jne. Õpilased panevad selle kõik suurele paberile kirja 

ning seejärel esinevad teiste ees. Samuti saab leida Internetist (informaatika) materjali kas antud 

kunstniku või tema töö kohta ning selle põhjal lasta õpilastel täita erinevaid ülesandeid.  

 

Tabel 7. Vene keele seosed ajaloo, A-võõrkeele ja kunstiga 
Ajalugu Vene keel 

Maailma kultuurid Vene rahvus, nende kultuuri eripära, tähtpäevad 
 
Tegevusalad, kultuur ja traditsioonid 

Vene traditsioonid ja pidustused, toidud, kombed 

Riikide tekkimine, pealinnade moodustumine Venemaa, pealinn Moskva, suurlinnad 
 
Elu linnas ja maal, elamud 

Inimeste elu endistel aegadel, elu-olu linnas ja maal, 
kodud linnas ja maal 

 
Eesti ajalugu 

Eesti Vabariik, tähtpäevad, riigikord, sümboolika 

Ajaloolised isikud Tsaar Peeter I 
 

A-võõrkeel Vene keel 
Sõnade sugu Sugu ja sootunnused 
Perekond, sugulased Pere, pereliikmed, sugulased 
 
Pildi kirjeldamine 

Erinevate situatsioonide kirjeldamine piltidel, fotodel, 
aastaajad, ilm, loodus, looduskaitse 

Teater Vaba aeg 
Sõnaraamatu kasutamine Oskus kasutada sõnaraamatut 
 

Kunst Vene keel 
 
Värviõpetus 

Värvid, pooltoonid, sõnade õppimine vene keeles 

 
Erinevas vanuses inimeste joonistamine  

Inimese joonistamine, tema välimus erinevas 
vanuses 

Inimene tegevuses, liikumises Tegevused õues, toas, nende kujutamine 
 
Inimese huvid ja hobid  

Inimesed oma huvide ja harjumuste keskel: kes 
millega tegeleb, mida kogub jne 

 



Vene keel 
 

 
Inimene ja tema kodu, perekond, riided ja 
jalanõud, tähtpäevad 

Kodu, kus elan /maja, korter/. Pereliikmed, 
tegevused koos. Riided, jalanõud. Tähtpäevad 
kodus /jõulud, sünnipäev, vabariigi aastapäev/ 

Linn ja maa, hooned linnas ja maal Linna ja maakoha kujutamine, jutustamine 
Loodus erinevatel aastaaegadel Aastaaegade joonistamine, kirjeldamine 
 
Riigisümboolika 

Vabariigi aastapäev, riigilipu joonistamine, 
kirjeldamine 

 
Vaatamisväärsuste kujutamine 

Tornid, lossid, pargid, nende kujutamine, 
kirjeldamine  

 
Joonistamine, maalimine 

Oskus joonistada ning maalida, oma oskuste 
kasutamine ning näitamine, vaba aja sisustamine 
joonistamise ning maalimisega 

Koomiks Erinevate tegevuste kujutamine koomiksina 
Liiklusvahendid ja nende liikumine Erinevad liiklusvahendid, nende kujutamine 
Situatsioonide kujutamine Arsti juures, kaupluses: situatsioonide kujutamine 
 

Tabel 8. Vene keele seosed informaatikaga 
Informaatika Vene keel 

 
Infootsing Internetist 

Elukoht, kodukoha tutvustamine, Eesti ja 
Venemaa, pealinnad, riigisümboolika; teised 
riigid ja rahvused; ametid ja elukutsevalik 

Fotode ülekandmine arvutisse Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad 
 
Esitluse koostamine 

Riik, tema asukoht, pealinn; vaatamisväärsused; 
teised riigid ja rahvused; tegevused kodus ja 
koolis; lemmikloomad 

Kiri, meilivahetus, blogid, jututoad Suhted sõpradega ja lähedastega 
 

Kui oleme jõudnud teema juurde vaba aeg, siis räägime kindlasti muusikast. Toetume eelkõige 

muusikatundide materjalidele. Esikohal on siin mitmesuguste esitluste tegemine oma 

lemmikbändist või lauljast ning ka vastava muusika kuulamine. Sellisest õppimise meetodist on 

haaratud kõik õpilased. Valmivad väga huvitavad esitlused ning tunnis kõlab ilus vene keel. 

Eriline koht sellistes tundides kuulub just nimelt vene muusikale ning vene bändidele ja 

lauljatele. Lapsed leiavad nende kohta huvitavaid materjale. Samas laulavad õpilased erinevaid 

venekeelseid laule tunnis meeleldi kaasa. Ka muusikaõpetuse tundides saavad kõik oma head 

võõrkeeleoskust näidata ning õpitud eestikeelset laulu lauldakse ka vene keeles. Samuti võib 

anda kuulata mõnd tuttavamat ja lihtsamat venekeelset lastelaulu ning püüda laulusõnu kirja 

panna.  

 

Tabel 9. Vene keele seosed muusikaga 
Muusika Vene keel 

 
Rütm, rõhulised kohad 

Sõnarõhu määratlemine, rõhuliste silpide 
hääldamine 

 
Tähtpäevamuusika  

Traditsioonid peredes, jõulud, sünnipäevad. 
Vastavate laulude laulmine vene keeles 

 
Lemmikmuusika, ansamblid, bändid, lauljad, 
muusikastiilid 

Muusika noorte seas. Muusikastiilid, bändid, 
ansamblid. Ettekanded - esitlused 
lemmikartistidest, ansamblitest 



Vene keel 
 

 

III kooliastme lõpus esinevad õpilased meeleldi neile sobival ning meeldivaimal teemal 

esitlustega ning kuulda võib väga palju huvitavat; samas saame nautida ka informaatika tunnis 

õpitut. Jutustatakse oma lemmikloomast, sõpradest, huvitavatest reisidest, lemmikraamatust, 

lemmikkunstnikust jne. Kui ülesanne õigeaegselt teatavaks teha, siis saab õppeaasta lõpul 

nautida toredaid tunde ning kuulda päris ilusat vene keelt. Õpilased saavad toetuda kõikidele 

õpitud ainetele.  

 

2.1. Lõimingu teostamise näide 

 

Metateemaks on Mina ja teised, mis aitab õpilastel end tundma õppida ning samas arendab 

oskust rääkida oma kaaslastest. III kooliastmes on nimetatud teema seotud inimeseõpetuse, 

kunstiõpetuse, eesti keele, loodusõpetuse, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, A-

võõrkeele, matemaatika, kehalise kasvatuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse ning ka 

informaatikaga.  

 

Nimetatud metateema kaudu arendame erinevaid pädevusi: loodusteaduslikku, sotsiaalset, 

enesemääratlus-, tegutsemis-, suhtlemis-, väärtus- ja kehakultuuripädevust. Samas on läbivateks 

teemadeks „Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Väärtused ja kõlblus“, „Kultuuriline identiteet“ 

ning „Tervis ja ohutus“.  

 

Tabel 10. Metateema Mina ja teised 
Vene keel Mina ja teised: enesetutvustus ning teiste tutvustamine 

 
Inimeseõpetus 

Inimene, kehaline aktiivsus, tervislik toitumine, töö-puhkus-uni, üksteise aitamine 

 
Kunstiõpetus 

Inimese joonistamine, värviõpetus, inimesed erinevas vanuses, inimene tegevuses, 
liikumises, inimene oma hobide ja huvide keskel 

 
 

Eesti keel 

Välimuse kirjeldamine, eneseväljendusviisid, mõistekaart, jutustamine, 
arvamusavaldus, küsimuste esitamine ja vastamine, Kirjeldamine, telefonivestlus, 
dialoogi esitamine, suhtlusolukord ja  
-partnerid, vaba aeg 

Loodusõpetus Rahvastik maailmas 
Geograafia Rahvastik maailmas, naaberriigid 

Ajalugu Maailma kultuurid, kultuur ja traditsioonid, inimeste tegevusalad 
 

Ühiskonnaõpetus 
 
Inimesed meie ümber, inimõigused 

A-võõrkeel Sõnade sugu, jutustamine, kirjeldamine 
Matemaatika Tehted arvudega (vanus) 

Kehaline kasvatus Sportlik tegevus, selle tähtsus, liikumissoovitused, kehaliste võimete arendamine 
Bioloogia Inimene, pärilikkus, muutlikkus, infovahetus väliskeskkonnaga 
Käsitöö Töö organiseerimine, disain ja kavandamine, tehnoloogiaõpetus 

Kodundus Tervislik toitumine 
Informaatika Kiri, meilivahetus, blogid, jututoad 



Vene keel 
 

 

Teema käsitlemisel kasutatakse erinevaid metoodilisi võtteid: monoloog, dialoog, küsimuste 

moodustamine, küsimustele vastamine, paaris- ja grupitööd.  

Teema läbimisel on toredaks vahelduseks ühine tund teise grupiga. Seal saavad õpilased esineda 

suuliste ettekannetega nii monoloogi kui ka dialoogi vormis. 

 

Tabel 11. Õpitulemused, õppetegevused ja hindamine vene keeles 
Soovitavad õpitulemused Õppetegevused Hindamine 

Mõistab kõike olulist endale 
tuttaval teemal 

 
Tekstide lugemine ja tõlkimine 

Küsimustele vastamine, tõlkimine 

On omandanud oskuse jutustada 
monoloogi vormis iseendast 

 
Jutustamine nii suuliselt kui 
kirjalikult 

 
Jutustamine, kirjaliku töö 
esitamine 

On omandanud oskuse osaleda 
dialoogis 

Dialoogi koostamine nii suuliselt 
kui ka kirjalikult 

Dialoogi esitamine, kirjaliku teksti 
koostamine 

On omandanud vastava 
sõnavara nii kirjalikus kui ka 
suulises vormis 

Õpitud sõnavara kasutamine, 
harjutuste ning tekstide 
kirjutamine 

 
Sõnadetööd 

Oskab koostada lihtsat teksti 
õpitud teemal 

 
Tekstide kirjutamine 

 
Lühikirjand iseendast 

On omandanud viisakusväljendid Viisakusväljendid vestluses 
dialoogi pidamisel 

 
Dialoogi esitamine 

 
Oskab koostada mõistekaarti 

Teemakohase mõistekaardi 
koostamine 

 
Mõistekaart 

Oskab arvutis kasutada kõiki 
vahendeid kirjavahetuse 
pidamiseks, teab suhtlemisest 
jututoas ning teab, mis on blogi 

Arvuti kasutamise oskus, 
Interneti kasutamine 

 

 




