
Näidistöökava 

Õppeaine: X-keel 4. klass 3 tundi nädalas – 105 tundi aastas 

Selgitused töökava juurde 

4. klassi näidistöökava ees on esitatud üldised õpieesmärgid, millest lähtuvalt on iga teema juures sõnastatud oodatavad õpitulemused. Teemade 

kaupa on lahti kirjutatud võimalikud õpitegevused, kirjeldatud arendatavad üldpädevused ning pakutud lõimingu võimalusi teiste õppeainetega. 

Hindamine on iga teema juures jagatud kaheks: kujundav hindamine ja hindeline tagasiside. See tähendab, et lähtuvalt oma õpilastest ja seatud 

eesmärkidest võib õpetaja kasutada sobivaid hindamisviise (näiteks suurendada kujundava hindamise osakaalu), seejuures on oluline pöörata 

tagasiside andmisel tähelepanu sellele, mida õpilane on hästi teinud. Osa hindamisvõtteid on varustatud numbritega, mis seonduvad antud teema 

õpitulemustega ehk näitavad, millise õpitulemuse saavutatust hinnatakse. 

Põhimõtted, mis kehtivad kõigi teemade juures: 

 eesmärkide seadmine (õpetaja poolt, klassiga koos, klass/rühm/õpilane iseseisvalt); 

 eesmärkide saavutamise analüüs (tunni/teema lõpus, rühmatöö järel); 

 õpetaja suuline ja/või kirjalik tagasiside õpilaste tegevusele ja arengule; 

 õpioskuste arendamine, õpitegevused suunavad õpilast töötama üksi, paaris, rühmas; 

 tööreeglite kokkuleppimine ja nendest kinnipidamise analüüsimine. 

4. klassis on kasutusel õpimapp, kuhu õpilane kogub oma tööd, kirjalikud kokkulepped, eesmärgid, tagasiside. Õpilasi suunatakse õpimappi 

süstematiseerima, hindama õpimappi ja ennast kui õppijat ning andma kaaslasele põhjendatud tagasisidet. Enesehindamisoskuse arengut 

toetavad ka nt ülesanded, kus õpilasel tuleb kellelegi oma peres tutvustada tehtut ja saada hinnang oma tegevusele. 
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Õpieesmärgid 

4. klassi õpilane: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest; 

2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest; 

3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale); 

4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid; 

5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele); 

6) on omandanud esmased teadmised selle maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta; 

7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi. 

Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus: 18 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab lühidalt kirjeldada omaenda ja kaaslase välimust; 

2. oskab rääkida oma perest ja pereliikmete ühistest tegevustest; 

3. saab aru teemakohasest tekstist, arusaamist võib toetada pildimaterjal. 

4. teab lihtsaid viisakusväljendeid, oskab neid suhtlemisel kasutada. 

5. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

pädevused. 

Õpitegevused Hindamine 

Mina ja teised 

Välimus, ühised 

tegevused 

pereliikmetega, 

viisakusväljendid 

Lõiming 

Kunstiõpetus: perepildi 

joonistamine, kollaaži 

valmistamine. 

Muusikaõpetus: viisakusväljendeid 

sisaldava laulu õppimine. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: lugupidamise 

Rühmatöö: märksõna skeem. 

Pildi või foto kirjeldamine: paaristöö. 

Inimeste välimuse kirjeldamine: lugu 

„Bussipeatuses“. 

Kuulamisharjutus: sobiva välimuse 

otsimine töölehelt. 

Kollaaži valmistamine riietusesemetest, 

nende nimetustest. 

Kujundav hindamine: 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidetega oskan/pean harjutama. 

Rühmatöö analüüsimine nt läbi grupi 

enesehinnangu ja õpetaja tagasiside. 

Hindeline tagasiside: 

Pereliikmete suuline kirjeldamine (nt 

rollimäng sh viisakusväljendid) [1, 2, 
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ja sallivuse kujundamine erinevate 

inimeste vastu. 

Tervis ja ohutus: pere 

igapäevategevused, ühistegevused. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: oma huvide ja 

võimete tundmaõppimine. 

Pädevused 

Väärtuspädevus: oma perekonna ja 

viisaka suhtlemise väärtuse 

mõistmine. 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, 

erinevate arvamuste arvestamine 

(rollimängud, paaris- ja rühmatöö). 

Enesemääratluspädevus: oma 

teadmiste ja oskuste hindamine. 

Suhtluspädevus: selge 

eneseväljendamine, oma kirjalike ja 

suuliste tööde esitamine. 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud 

teadmiste, õpitud väljendite/sõnade 

kasutamine erinevates harjutustes, 

olukordades. 

Mäng „Kellest on jutt?“ – välimuse 

kirjeldamine. 

Perepildi joonistamine ja selle esitlemine 

(üksi või rühmatööna).  

Etteütlus õpitud lausemudelitest. 

Igapäevategevuste piltsõnastik. 

Pildi ja lause sobitamine 

kuulamisel/lugemisel. 

Kuulamise järgi piltide järjestamine. 

Jah/ei kaartide kasutamine loetud/kuuldud 

väite kohta. 

Telefonimäng tegevuste kirjeldamise 

harjutamiseks. 

Igapäevaste situatsioonide ettemängimine 

ühistööna. 

Viisakusväljendite kogumine tahvlile, 

viisakusrepliikide sobitamisharjutus. 

Rollimängud grupis (nt lühivestlused, pere 

tutvustus). Lühinäidendid klassi ees. 

Viisakusväljendeid sisaldava laulu 

õppimine. 

Ristsõna lahendamine pere 

igapäevategevuste kohta. 

Sobiva sisu ja keeleraskusega 

filmi/multifilmi vaatamine ja selle põhjal nt 

rollimäng, piltide/lausete seostamine. 

4]. 

Pildi kirjalik lühikirjeldus (pere ja 

tegevused) [2, 3, 5]. 

Kuulamine: nt järjestab kuuldu järgi 

pildi [3, 5]. 

Õpitud sõnavara kontroll (nt lühike 

lünktekst) [1, 2, 4]. 

Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus: 18 tundi 
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Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab esitada küsimusi oma kodu kohta ja neile vastata; 

2. oskab nimetada arve 1–1000 (sõltuvalt keelest) ja öelda kellaaega; 

3. oskab kirjeldada oma lemmiklooma; 

4. oskab nimetada ja kirjeldada lähisugulasi; 

5. oskab kirjeldada oma päeva; 

6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Kodu ja lähiümbrus 

kodu kirjeldamine, 

lemmikloomad, 

sugulased, igapäevased 

tegemised kodus 

Lõiming 

Matemaatika: ruumi pindala 

arvutamine, geomeetriliste 

kujundite leidmine ruumis, 

ristküliku ja ruudu joonestamine. 

Ajaühikud (kell, numbrid). 

Kunstiõpetus: teksti alusel pildi 

joonistamine, lemmiklooma 

joonistamine. 

Tööõpetus: perepuu. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: sallivuse ja 

lugupidamise kujundamine 

erinevate inimeste vastu. 

Tervis ja ohutus: päevakava, 

lemmikloomad. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: 

kodu väärtustamine. 

Pädevused 

Eluruumide nimetused – piltsõnastiku 

koostamine. Sõnavara kinnistamine – 

Korteri plaan. 

Mööbliesemete nimetused – sõnakaartide 

kasutamine klassiruumis. 

Küsisõnade kaartide valmistamine ja 

kasutamine. 

Numbrite kinnistamine: arvurida – 

õpilastel on numbrisildid seljal, üksteiselt 

küsides luuakse rida kasvavas või 

kahanevas järjekorras; Ühenda arvud; 

Arvude bingo. 

Loetud teksti alusel pildi joonistamine 

ja/või täiendamine. 

Lemmikloomade ideekaardi koostamine, 

sõnavara kasutamine nt ringmängus „Mis 

loom ma olen?“. 

Üksi-paaris-rühmas lemmiklooma pildi 

joonistamine ja selle lühike kirjeldamine. 

Kujundav hindamine: 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidete oskan/pean harjutama abil. 

Rühmatöö analüüsimine nt läbi grupi 

enesehinnangu, õpilaste vastastikuse 

hindamise ja õpetaja tagasiside. 

Õpetaja suuline tagasiside õpilaste 

tegevustele ja saavutustele. 

Hindeline tagasiside: Numbrite 

kirjutamine ja ütlemine/hääldamine 

(sh kellaajad) [2, 6]. 

Kuulamine: numbrite äratundmine 

tekstis [2]. 

Paaristööna dialoogi koostamine ja 

esitamine (küsisõnad) [1–6]. 

Oma märksõnaskeemi järgi rääkimine 

ja kirjutamine (nt lemmikloom, 

perepuu, päevakava) [1–6]. 

Õpitud sõnavara kontroll (nt 

sobitusülesanne) [1–6]. 
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Matemaatikapädevus: õpitud 

sümbolite, kujundite, numbrite 

kasutamine eluruumide ja mööbli 

kirjeldamisel, päevakava / 

graafiku / diagrammi koostamisel. 

Väärtuspädevus: oma perekonna 

ja lemmikloomade väärtuse 

mõistmine. 

Ei/jah vastustega kuulamisharjutus. 

Perepuu tööleht näidisena: oma perepuu 

meisterdamine (joonistamine, kleepimine 

vmt) ja esitlemine, sibul-tüüpi rühmatöö – 

õpilased moodustavad kaks ringi (seesmine 

ja välimine), partneriga räägitakse mingil 

teemal, seejärel liigub üks ring päripäeva 

edasi ja uue partneriga räägitakse teisel 

teemal. 

Oma pere lühikirjelduse kirjutamine. 

Kildlugemine rühmas koduste tegemiste 

väljenditega. 

Loetud tekstilõikude järjestamine 

kellaaegade järgi. 

Jah/ei kaartidega kuuldud tekstist 

arusaamise demonstreerimine. 

Ühisloovtöö: klassi õpilaste päevakava 

koostamine – graafik, diagramm, 

poster/plakat vms. 

Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus: 12 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab lugeda teemakohast lühikest teksti ja mõistab olulist teavet; 

2. oskab moodustada küsimusi ilma ja kodukoha kohta; 

3. oskab kasutada ilmastikuga seotud õpitud sõnavara; 

4. oskab lühidalt tutvustada oma kodukohta; 

5. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Võimalikud õpitegevused Võimalik hindamine 
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Kodukoht Eesti 

Ilm, Eesti asukoht, 

Eesti loodus 

Lõiming 

Matemaatika: temperatuuri 

mõõtmine. 

Loodusõpetus: kaardi kasutamine, 

värvide tähendus kaardil, 

põhiilmakaared. 

Informaatika: info otsing internetist 

ja töö meediafailidega (fotolugu, 

video). 

Läbivad teemad 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: 

oma kodukoha väärtustamine, 

koduümbruse loodusobjektide ja 

nähtuste kirjeldamine, loodust 

säästev käitumine. 

Kultuuriline identiteet: positiivse 

hoiaku kujundamine oma kultuuri 

suhtes. 

Väärtused ja kõlblus: osalemine 

projektides, rühmatöödes. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: 

praktilised ülesanded, mis eeldavad 

tehnoloogia rakendamist. 

Pädevused 

Õpipädevus: oma tegevuse 

planeerimine, vajaliku info 

leidmine. 

Ettevõtlikkuspädevus: oma idee 

elluviimine. 

Piltsõnastiku koostamine. 

Ilmateemalise salmi koostamine näidise 

järgi. 

Sõnavara õppimine sobitusülesandega 

(pildid+sõnad). 

Sõnaussist sõnade leidmine. 

Kuulamine: sobitusharjutus 

ilmastikunähtuste ja piltidega. 

Pildi kohta küsimuste esitamine ja nendele 

vastamine paaristööna. 

Ilmaga seotud kirja lugemine ja 

küsimustele vastamine. 

Kirjale vastamine nt lühisõnumiga. 

Rühmatöö: aastaaegu kirjeldavate lausete 

otsimine klassiruumist, konkreetse aastaaja 

kohta käivate lausete kogumine. 

Eestimaa kaardi kirjeldamine (nt pealinna 

asukoht, värvid kaardil – roheline mets, 

pruun mäestik, sinine meri). 

Marsruudi koostamine (nt külla sõbrale, 

vanaemale, transport) ja selle esitamine. 

Tabeli täitmine sõnade/infoga vastavalt 

kuuldule. 

Projekt: „Seikle Eestis“ – Eesti linnadega 

lauamängu koostamine. 

Rühmatöö (võib laieneda üle mitme 

teema): fotolugu Eesti loodusest õpilaste 

lindistatud kommentaaridega. 

Projekt: Minu kodukoht (õpilased filmivad 

Kujundav hindamine: 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidetega oskan/pean harjutama. 

Rühmatööde analüüsimine nt grupi 

enesehinnangu ja õpetaja tagasiside 

abil. 

Õpilaste vastastikune suuline 

tagasiside fotolugudele ja oma 

kodukoha videotele (teostus, esitlus). 

Õpetaja suuline hinnang õpilaste 

saavutatule. 

Hindeline tagasiside: 

Lugemiskontroll: lühitekst nt jah/ei 

vastusega [1, 3, 5]. 

Õpitud sõnavara kontroll (nt 

sobitusülesanne) [1–5]. 

Kirjutamine: (hinnatakse sõnavara ja 

keelestruktuure) lühikirjeldus, 

lühisõnum – minu kodukoht, ilm [2–

5]. 

Projekt: Minu kodukoht – suuline 

esitlus [1–5]. 

http://www.oppekava.ee/images/4/49/S%C3%B5nauss.docx
http://www.oppekava.ee/images/9/9e/R%C3%BChmat%C3%B6%C3%B6.docx
http://www.oppekava.ee/images/7/72/M%C3%A4ngSeikleEestis_5kl.docx
http://www.oppekava.ee/images/8/82/Fotojutustus_5kl.docx


oma koduümbrust. Tunnis näitavad nad 

filmi teistele ja tutvustavad oma 

kodukohta, kirjeldades, mida nad filmisid). 

Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus: 9 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab kaardi abil nimetada riike ja nende pealinnu; 

2. oskab tugimaterjali abil võrrelda riikide suurust; 

3. oskab õpitud lausemalle kasutades kirjeldada pealinnade vahelisi kaugusi, Eesti naaberriikide asendit Eesti suhtes; 

4. saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest; 

5. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Riigid ja nende 

kultuur 

Eesti naaberriigid. 

Ilmakaarte nimetused. 

Transpordivahendite 

nimetused. Euroopa 

riigid ja pealinnad. 

Vahemaad 

kilomeetrites 

Lõiming 

Loodusõpetus: kaardil riigi asukoha 

leidmine. 

Matemaatika: vahemaade 

arvutamine. Kiiruse, teepikkuse ja 

aja seos. 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond: info leidmine ja 

kasutamine. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: 

praktilised ülesanded, 

liiklusvahendite häälte kuulamine, 

mõistatamine, reisiplaani 

koostamine. 

Väärtused ja kõlblus: tutvumine 

Halduskaardilt info lugemine: riikide 

nimed, pealinnad. 

Kuulamise järgi riigi nimedele osutamine. 

Riikide ja nende pealinnade nimede 

hääldus, võrdlus eesti keelega. 

Riikide lühike tutvustamine oma kogemuse 

abil. 

Rääkimine halduskaardi abil Eesti 

naaberriikide asendist Eesti suhtes (lausete 

koostamine üksikutest sõnadest). 

Liiklusvahendite häälte kuulamine, 

mõistatamine, kirjeldamine iseloomulike 

märksõnadega. 

Rääkimine reisimisvõimalustest Eesti 

Kujundav hindamine: 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidetega oskan/pean harjutama. 

Rühmatöö analüüsimine nt grupi 

enesehinnangu ja õpetaja tagasiside 

abil. 

Õpetaja suuline hinnang hääldusele, 

nt riikide ja nende pealinnade nimede 

hääldamine [1]. 

Vastastikune tagaside omakoostatud 

raamatutele ja nende tutvustamisele 

[1]. 

Hindeline tagasiside: 

Riikide nimedega ristsõna 



erinevate riikidega, erisuste 

väärtustamine. 

Kultuuriline identiteet: sallivuse 

kujundamine erinevatesse 

kultuuridesse. 

Pädevused 

Väärtuspädevus: tutvumine oma ja 

teiste maade rahvaste kultuuriga. 

Õpipädevus: oma teadmiste, 

oskuste, tugevuste ja nõrkuste 

analüüsimine ning selle põhjal 

edasiõppimise vajaduse märkamine.  

naaberriikidesse. 

Ristsõna (nt Puzzlemaker) naaberriike 

puudutava sõnavara kohta. 

Võrdluslausete moodustamine. 

Bingo mängimine: riikide nimed, 

pealinnad. 

Kuulamise järgi õigete-valede vastuste 

märkimine. 

Lünkteksti täitmine. 

Sõbrale lühisõnumi kirjeldamine. 

Üht õpitud riiki puudutava lühiuudise 

lugemine, olulise mõistmine. 

Riike tutvustava raamatu koostamine. 

Õpilaste kaasatoodud fotode põhjal 

riikidest rääkimine. 

Projekt (rühmatöö): Euroopas reisiplaani 

koostamine (kaardil teekond, suuline 

selgitamine, mis suunas liigutakse, kuidas 

liigutakse, lausenäidiste abil rühmatöö 

esitlemine). 

koostamine, kaaslase ristsõna 

lahendamine [1] 

Riike iseloomustavate omadussõnade 

kasutamine sobivas võrdlusastmes (nt 

lünkteksti täitmine) [1, 2, 3]. 

Raamatu koostamine ja selle 

tutvustamine [2, 3, 5]. 

Suuline: Rühmatöö esitlemine 

kaardile osutamisega [1–3, 5]. 

Lugemine: nt õige/vale küsimustik 

[4]. 

Teema: igapäevaelu. Kavandatav kestus: 21 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab lühidalt kirjeldada oma igapäevategevusi koolis ja kodus; 

2. oskab kasutada söögikordade ja toiduainetega seotud sõnavara; 

3. oskab lühidalt vestelda, kasutades õpitud teemadega seotud sõnavara; 

4. oskab lugemisel leida vajalikku infot; 

5. oskab vastata kas-küsimustele eitavalt ja jaatavalt; 

6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 
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Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Igapäevaelu 

Õppimine ja töö, 

päeva planeerimine, 

söögikorrad, 

hügieeniharjumused. 

Koolipäev, õppeained, 

kool ja klass 

Lõiming 

Loodusõpetus: tervislikud eluviisid. 

Matemaatika: ajaühikud oma 

tegevuste, päeva kirjeldamisel (mitu 

tundi, minutit jne). 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: oma huvide ja 

võimete tundmaõppimine ning 

arendamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: 

säästev suhtumine ümbritsevasse. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: 

ühistööna klassireeglite koostamine. 

Tervis ja ohutus: päeva 

planeerimine, söögikorrad, 

hügieeniharjumused. 

Pädevused 

Enesemääratluspädevus: tervisliku 

toitumise olulisuse mõistmine. 

Suhtluspädevus: selge ja asjakohane 

eneseväljendus dialoogide 

koostamisel. 

Akrostihhoni koostamine teemal „Minu 

päev“. 

Lünkharjutus igapäevaste tegevuste kohta. 

Paaristööna pantomiim: igapäevase 

tegevuse etendamine pinginaabrile, mille 

viimane püüab ära arvata. 

Jaatuse ja eituse õppimine 

igapäevategevusi kirjeldades. 

Päeviku sissekanne: õpilased kirjutavad 

oma ühe päeva tegevustest, mõtetest, 

kohtumistest päeviku vormis. 

Piltsõnastik söögikordadest, toitudest, 

toiduainetest. 

Toiduainete ostmise dialoogide koostamine 

ja ettekandmine. Mida lapsed ostavad? – 

kuulamise järgi info ülekandmine tabelisse. 

Pinginaabrilt söögiharjumuste kohta 

kas-küsimuste küsimine. Lünkadega 

sobitusülesanne loetud teksti põhjal. 

Sõnaussist sõnade leidmine ja nendega 

lausete koostamine. 

Dialoogide kuulamine ja esitamine. 

Kooli ja õppeainetega seotud ideekaardi 

koostamine. 

Rühmatöö: klassi töökäskude ja reeglite 

plakat. 

Kujundav hindamine: 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidetega oskan/pean harjutama. 

Rühmatöö analüüsimine nt grupi 

enesehinnangu ja õpetaja tagasiside 

abil. 

Luuletuste kirjutamise 

grupihindamine võistluse vormis, 

vastastikune tagasiside. 

Arutelu klassi tööreeglitest 

kinnipidamise teemal (ühiselt 

koostatud reeglistik). 

Õpetaja suuline tagasiside sooritatud 

ülesannetele. 

Hindeline tagasiside: 

Lugemiskontroll: lühitekst nt jah/ei 

vastusega [1, 2, 5, 6].  

Paaristööna dialoogi koostamine ja 

esitamine [1–6]. 

Unistuste tunniplaani koostamine [1, 

3, 6]. 

Oma päevast kirjutamine [1, 2, 6]. 

http://www.oppekava.ee/images/e/e2/Akrostihhon.docx
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Õppeainete bingo. 

Lemmikõppeainetest dialoogi koostamine 

paarilisega. 

Unistuste tunniplaan. 

Lühiteksti lugemine ning kas-küsimustele 

vastamine. 

Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus: 21 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. saab aru lühikestest vestlustest ja tekstidest; 

2. oskab lühidalt kirjeldada aastaaegu, leida sarnasusi ja erinevusi; 

3. oskab lühidalt rääkida ja kirjutada oma päevast, vaba aja tegevustest; 

4. oskab näidise järgi kirjutada lühisõnumit õpitud sõnavara piires (nt kaart puhkuselt); 

5. tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades; 

6. loeb ja kasutab õpitud väljendeid ning oskab koostada lauseid vastavalt näidisele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Vaba aeg 

Aastaajad. Spordialad. 

Vaba aja tegevused. 

Minu huvid. Kuidas 

puhkan? 

Lõiming 

Matemaatika: ajaühikud, 

temperatuuri mõõtmine. 

Kunstiõpetus: teksti järgi pildi, 

postkaardi joonistamine. 

Muusikaõpetus: aastaaegade teemat 

puudutavad laulud. 

Kehaline kasvatus: erinevate 

spordialade nimetused. 

Loodusõpetus: aastaajad looduses. 

Läbivad teemad 

Tekstist uue sõnaga lause otsimine. 

Lauses sobimatu sõna mahatõmbamine. 

Aastaaegade teemat puudutavate luuletuste 

ja laulude kuulamine. 

Teksti järgi pildi joonistamine (erinevad 

aastaajad). 

Aastaaegade kirjeldamine läbi erinevate 

meelte. 

Erinevate aastaaegadega seotud tegevuste 

kirjeldamine. 

Pantomiimi järgi spordiala mõistatamine. 

Kujundav hindamine: 

Õpitud sõnade loendite võrdlemine 

kaaslasega [6]. 

Õpetaja tagasiside aastaaegade 

kirjeldamisele [2, 6] ja loetu järgi 

pildiseeria joonistamisele [1]. 

Sõnakaartide koostamine ja 

vormistamine ning sõnavaliku 

põhjendamine [2, 3, 6]. 

Õpitu analüüsimine väidetega 

oskan/pean harjutama. 
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Väärtused ja kõlblus: vaba aja, 

huvialade väärtustamine. 

Teabekeskkond: sõnastike 

kasutamine. 

Tervis ja ohutus: vaba aja 

tegevused, spordialad. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö ning 

erinevate arvamuste arvestamine. 

Suhtluspädevus: eri liiki tekstide 

mõistmine, lugemine, kirjutamine. 

Tähereast spordialade nimetuste leidmine. 

Lausete tähendusest arusaamise 

väljendamine jah/ei kaartidega. 

Tabeli järgi lausete koostamine. 

Sõnades puuduva tähe märkimine. 

Õpetaja antud sõnade/väljendite loendi 

läbilugemine ja vajadusel tõlkimine, 

paarilisega teineteise täiendamine, klassiga 

kokkuvõtte tegemine, sõnastiku 

kasutamine. 

Küsimuste esitamine tegevusi kirjeldavate 

piltide järgi. 

Oma nädala kirjeldamine: tabeli täitmine, 

tabeli andmete järgi tulpdiagrammi 

koostamine, selle alusel oma ajakasutusest 

kokkuvõtte tegemine. 

Dialoogi koostamine oma huvide 

kirjeldamiseks ja kaaslase huvide 

teadasaamiseks. 

Sulgudes antud sõnadest lausesse sobiva 

valimine. 

Loetu järgi tegevuste järjestamine, hobide 

bingo. 

Loetu järgi pildiseeria joonistamine. 

Rollimäng sõpradega vaba aja veetmisest 

või nt hotellis viibimisest. 

Postkaardi kirjutamine: puhkusele minek / 

puhkusel olemine. 

Mäng „Pakin kohvrit“. 

Rühmatöö analüüsimine nt grupi 

enesehinnangu ja õpetaja tagasiside 

abil. 

Hindeline tagasiside: 

Loetu järgi tegevuste järjestamine [1, 

2, 3, 6]. 

Lugemine, sõnavara: lühiteksti 

täiendamine sobivate sõnadega [1–6]. 

Dialoogi koostamine ja esitamine [2, 

3, 5, 6], postkaardi kirjutamine ja 

vormistamine [2–4, 6]. 
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Loendi koostamine: mis sõnad said 

selgeks. 

Sõnakaartide tegemine: kahes keeles 

sõna/sõna-pilt. 

Teema: projekt „Kuldvillak“. Kavandatav kestus: 6 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab teha koostööd kaaslaste ja eri ainete õpetajatega; 

2. oskab kasutada teatmeteoseid; 

3. oskab anda hinnangut oma tööle ja teadmistele. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Viktoriin „Kuldvillak“ 

Kordamine (võimalik 

kasutada üksikteema, 

teemavaldkonna, kogu 

õppeaasta materjali 

jmt kordamiseks), 

vastavalt mahule 

arvestada vajalik 

tundide arv. 

 

Lõiming 

Informaatika: info leidmine 

internetist, esitluse koostamine. 

Koostöö teiste ainetega sõltuvalt 

viktoriini teemast. 

Projekti läbiviimine hõlmab kõiki 

pädevusi. 

Projekti saab otseselt seostada 

koolis kokkulepitud läbivate 

teemade arendamisega. 

Grupitöö – tööjaotuse, ajakava, 

esitamisviiside, teemade jaotuste (nt iga 

grupp saab viktoriini jaoks oma teema) jmt 

kokkulepped. 

Viktoriiniküsimuste koostamine (vastavalt 

kokkulepitud teema(de)le võib teha 

koostööd teiste ainete õpetajatega). 

Küsimuste keelelise ja sisulise õigsuse 

kontroll nt õpiku, teatmike, interneti, 

sõnastike abil. 

Küsimuste kujundamine PowerPointis. 

Viktoriini kokkupanemine. 

Viktoriini läbiviimine. 

Kujundav hindamine: 

Grupitöö ja oma panuse analüüs. 

Õpetaja tagasiside. Eneseanalüüs 

pärast viktoriini – tean, vajab 

kordamist, ei tea. 
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