
Näidistöökava 

Õppeaine: X-keel 5. klass 3 tundi nädalas – 105 tundi aastas 

Selgitused töökava juurde 

Näidistöökava ees on 5. klassi üldised õpieesmärgid, millest lähtuvad iga teemaga saavutatavad õpitulemused. Peale õpitulemuste on teemade 

kaupa välja toodud võimalikud õpitegevused, kirjeldatud arendatavad üldpädevused ning pakutud võimalusi lõiminguks teiste õppeainetega. 

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

lähtuvalt võib õpetaja kasutada sobivaid hindamisviise (näiteks suurendada kujundava hindamise osakaalu), seejuures pööratakse tagasiside 

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

õpitulemustega ehk näitavad, millist õpitulemust hinnatakse. 

Põhimõtted, mis kehtivad kõigi teemade juures: 

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

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

 õpetaja suuline ja/või kirjalik tagasiside õpilaste tegevustele ja arengule. 

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

 töö reeglite kokkuleppimine ja nendest kinnipidamise analüüsimine. 

5. klassis on kasutusel õpimapp, kuhu õpilane kogub oma tööd ja kirjalikud kokkulepped. Õpilasi suunatakse õpimappi süstematiseerima, 

hindama õpimappi ja ennast kui õppijat ning andma kaaslasele põhjendatud tagasisidet. Enesehindamisoskuse arengut toetavad ka ülesanded, 

kus õpilasel tuleb kaaslastele esitada enda ja saada neilt hinnang oma saavutatule. 
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Õpieesmärgid 

5. klassi õpilane: 

1) suudab jälgida mõttevahetusi, jutustusi tuttavas valdkonnas; 

2) saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet; 

3) oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (nt postkaart, kutse, isiklik kiri, jutuke); 

4) oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi; 

5) tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja lõpetada lühivestlust; 

6) teadvustab maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning suhtub nendesse positiivselt; 

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

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

Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus 18 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab nimetada iseloomu kirjeldavaid omadussõnu; 

2. oskab kirjutada meili, kasutades etteantud sõnavara; 

3. tunneb kehaosade nimetusi ja oskab nimetada lihtsaid terviseprobleeme; 

4. jutustab vähemalt kuue lausega ühistest tegevustest sõprade ja pereliikmetega; 

5. oskab tõlgendada lihtsat diagrammi etteantud mudeli alusel; 

6. teab ja seostab viisakusväljendeid vastavate situatsioonide lihtsate kirjeldustega. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Mina ja teised 

Iseloom. Enesetunne ja 

tervis. Ühised tegevused 

pereliikmete ja 

sõpradega, viisakas 

käitumine 

Lõiming 

Informaatika: meili kirjutamine. 

Kunstiõpetus: piktogrammide 

valmistamine. 

Matemaatika: diagrammi koostamine 

õpilaste tegevuste kohta. 

Rühmatöö isikuomadusi kirjeldava 

omadussõnade pilvega. 

Isikuomadust kirjeldava omadussõna 

sobitusharjutus vastava tekstiga. 

Ennast iseloomustava meili kirjutamine 

näidise abil. 

Kehaosade kordamine/õppimine 

Kujundav hindamine: 

Rühmatöö analüüs + õpetaja 

tagasiside. 

Kaaslase töö hindamine etteantud 

või koos väljatöötatud kriteeriumite 

alusel. 

Õpitud teadmiste analüüsimine 
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Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: lugupidamise ja 

sallivuse kujundamine erinevate inimeste 

vastu. 

Tervis ja ohutus: tervislikud eluviisid, 

ühised tegevused. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: meili 

kirjutamine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamuste arvestamine (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. 

Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine, 

vajaliku info leidmine. 

piltsõnastiku abil. 

Terviseprobleeme kirjeldava filmi või video 

vaatamine ning selle põhjal märksõnade 

skeemi koostamine. 

Paaristöö: kahekõne koostamine teemal „Mis 

sul valutab?“. 

Kahekõne esitamine klassis ja/või selle 

lindistamine. 

Pereliikmete ja sõpradega ühiste tegevuste 

piktogrammide valmistamine, nendele 

võõrkeelsete väljendite kogumine. 

Ühistest tegevustest jutustamine 

piktogrammide abil. 

Diagrammi koostamine õpilaste tegevuste 

kohta, selle selgitamine etteantud 

näitelausete abil. 

Viisakusväljendite sobitusharjutus vastavalt 

situatsiooni kirjeldusele/fotole. 

Õige/vale küsimustega lugemisharjutus. 

väidetega oskan/pean harjutama. 

Õpetaja suuline tagasiside. 

Õpimapi täitmine. 

Hindeline tagasiside: 

Omadussõnade lünkharjutus [1]. 

Meili kirjutamine [2]. 

Kehaosade joonise täiendamine [3]. 

Ühistest peretegevustest jutustamine 

[4]. 

Diagrammi tõlgendamisharjutus (nt 

erineva informatsiooni värvimine eri 

värviga) [5]. 

Viisakusväljendite ja kirjelduste 

sobitusharjutus [6]. 

Õpitud sõnavara kontroll (nt 

paarisetteütlus) [1– 6]. 

Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus 18 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab kirjeldada oma kodu, kodukohta või tuba vähemalt viie lihtsa lausega; 

2. oskab koostada lihtsat kaarti või skeemi kodukoha või kodu kohta; 
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3. võrdleb linna- ja maaelu näitelausete abil; 

4. oskab kirjeldada pereliikmete ja sõprade igapäevategemisi; 

5. teab tähestikku ja oskab järjestada sõnu tähestikulises järjekorras; 

6. oskab vormistada ja kirjutada küllakutset. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Kodu ja lähiümbrus 

Kodu ja koduümbruse 

kirjeldamine. Elu linnas ja 

maal – võrdlus. 

Igapäevased tööd ja 

tegemised kodus. 

Pereliikmete ametid 

Lõiming 

Matemaatika: plaanimõõt, lihtsama plaani 

valmistamine. 

Kunst: piltsõnastiku, postri koostamine. 

Ajalugu: elu linnas ja maal, eluolu, 

tegevusalad, kultuur, traditsioonid. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: kodu, erinevate 

ametite väärtustamine. 

Tervis ja ohutus: igapäevased tööd. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: filmi / 

õppevideo vaatamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: elu linnas 

ja maal, selle võrdlemine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (paaris- ja 

rühmatöö). 

Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja 

oskuste hindamine. 

Suhtluspädevus: selge 

Kodu märksõnaskeemi koostamine. 

Oma kodukoha plaani koostamine ja 

kirjeldamine (võimalik õuesõpe). 

Oma kodu või toa plaani koostamine ja 

esitamine. 

Tubade/kodude kirjelduste/piltide 

sobitusharjutus kuuldud või loetud infoga. 

Võrdlustabeli koostamine teemal „Elu 

linnas/elu maal“. 

Paarisetteütlus. 

Igapäevaste tööde nimetuste/fotode 

doomino või memoriin. 

Pereliikmete igapäevatöid kirjeldava 

postri /plakat koostamine. 

Erinevate perede igapäevategemisi 

kajastavate fotode kirjeldamine, 

erinevuste ja sarnastuste nimetamine 

näitelausete abil (suuliselt või kirjalikult). 

Teemakohase filmi või õppevideo 

vaatamine, töölehe täitmine. 

Pereliikmete ametite (pilt)sõnastiku 

koostamine klassis. 

Kujundav hindamine: 

Õpilane analüüsib õpitut väidetega 

oskan/pean harjutama. 

Õpetaja suuline tagasiside 

rühmatööst ja individuaalsest tööst. 

Igapäevategemiste postrite või 

tabelite rühmaanalüüs. 

Hindeline tagasiside: 

Oma kodu, kodukoha või toa 

kirjeldamine ( nt enda loodud plaani 

abil) [1, 2]. 

Postrit või tabelit kasutades oma 

igapäevategemiste kirjeldamine [4]. 

Tööleht linna- ja maaelu erinevuste 

leidmise kohta [3]. 

Kuulamisetteütlus tähestiku 

tundmise kohta [5]. 

Sõnade reastamine tähestikulises 

järjekorras [5]. 

Küllakutse kirjutamine [6]. 
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eneseväljendamine, oma kirjalike ja 

suuliste tööde esitamine. 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud 

teadmiste, õpitud väljendite/sõnade 

kasutamine erinevates harjutustes, 

olukordades. 

Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine, 

vajaliku info leidmine. 

Küllakutse kirjutamine ja vormistamine. 

Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus 12 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab Eesti kaardilt leida ja öelda nt linna, asula vmt ilmakaarelist asukohta; 

2. oskab kokku panna tähtpäevade info vastavalt tekstile; 

3.  oskab lühidalt kirjutada lemmiktähtpäevast; 

4.  mõistab kuulates olulist infot. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Kodukoht Eesti 

Eesti sümboolika ja 

tähtpäevad 

Lõiming 

Loodusõpetus: ilmakaared, kaardil riikide 

asukohad. 

Ajalugu: erinevate maade tähtpäevad. 

Läbivad teemad 

Kultuuriline identiteet: tutvumine Eesti ja 

teiste maade tähtpäevadega. 

Väärtused ja kõlblus: lugupidamise 

kujundamine Eesti ja teiste riikide 

sümboolikasse, tähtpäevadesse. 

Eesti Euroopa kaardile paigutamine ja 

riikide tutvustamine. 

Ilmakaarte kordamine kaardi abil. 

Eesti ja teiste maade tähtpäevade 

võrdlemine erinevate tekstide kaudu: kahe 

erineva segamini aetud teksti lõikude 

kokkusobitamine. 

Sõbrale kirja või jutukese kirjutamine oma 

lemmiktähtpäevast. 

Tähtpäevade teemalise dialoogi 

kuulamine ja peamise info mõistmine 

Kujundav hindamine: 

Õpetaja suuline tagasiside ilmakaarte 

nimetuste kasutamise kohta [1]. 

Õpilane analüüsib kuuldud teksti 

väidete mõistan/pean harjutama abil 

[4]. 

Hindeline tagasiside: 

Funktsionaalse lugemise ja/või 

kuulamise kontroll [2, 4]. 

Kirja kirjutamine [3]. 



Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (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. 

Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine, 

vajaliku info leidmine. 

küsimuste abil. 

Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus 12 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet; 

2. oskab rääkida riikide sümbolitest; 

3. oskab kirjeldada näidise järgi üht huvipakkuvat paika; 

4. oskab õpetaja suunamisel leida õpitavas keeles ilmunud teemakohast lugemismaterjali. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Riigid ja nende kultuur 

Sümboolika, kultuuritavad, 

huvipakkuvad paigad, 

Lõiming 

Ajalugu: erinevad riigid, nende 

rahvussümbolid. 

Anagrammidest riiginimede koostamine 

(sõna tähtede ümberpaigutus uute sõnade 

moodustamiseks (tähemänguna): näiteks, 

Kujundav hindamine: 

Hindab kaaslase tööd etteantud või 

koos koostatud kriteeriumite alusel 



muuseumid riikides, kus 

kõneldakse õpitavat keelt 

Informaatika: esitluse koostamine. 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond: info otsimine. 

Väärtused ja kõlblus: lugupidamise 

kujundamine Eesti ja teiste riikide 

sümboolika, tähtpäevade vastu. 

Kultuuriline identiteet: erinevate 

kultuuride eripära märkamine, 

mitmekesisuse hindamine. 

Pädevused 

Väärtuspädevus: tutvumine oma ja teiste 

maade rahvaste kultuuriga, positiivne 

suhtumine leitud sarnasustesse ja 

erinevustesse. 

Õpipädevus: oma teadmiste, oskuste, 

tugevuste ja nõrkuste analüüsimine ning 

selle põhjal edasiõppimise vajaduse 

märkamine. 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (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, 

TEISE – EESTI), lippude värvimine. 

Lippude memoriin. 

Teabe otsimine ja lugemine riigi 

rahvussümbolitest. 

Teksti kuulamine ja peamise info 

mõistmine. 

Lõikude kaupa teksti lugemine, rühmas 

teistele oma tekstilõigu sisu tutvustamine. 

Omadussõna juurde sobiva riigi/paiga 

nimetamine ja valiku põhjendamine. 

Ühest paigast esitluse koostamine. 

Teabelehe (pildiga illustreeritud lühike 

tekst riigi tutvustamiseks: mõni lill, 

tähtpäev, rahvussümbol, ajalooline 

sündmus, komme) koostamine riigist: 

igaüks tutvustab üht sellele riigile omast 

tahku, kokku tuleb terviklik ülevaade 

riigist, kus räägitakse õpitavat keelt. 

[2]. 

Suuline eneseanalüüs õpetajaga 

vestluse põhjal. 

Hindeline tagasiside: 

Loetu põhjal jutustamine, 

küsimustele vastamine [1]. 

Loetu põhjal teabelehe koostamine, 

vormistamine [4]. 

Ühest paigast ettekande tegemine [2, 

3]. 
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olukordades. 

Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine, 

vajaliku info leidmine. 

Teema: igapäevaelu. Kavandatav kestus 21 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab leida vajalikku infot tekstist/tabelist ja seda kõnes kasutada; 

2. oskab kirjutada oma igapäevastest toimingustest; 

3. oskab arsti juures käies oma soove väljendada; 

4. oskab kasutada esmatarbevahenditega seotud sõnavara; 

5. teab enamlevinud ametite nimetusi; 

6. oskab rääkida oma vanemate ametitest.  

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. 

Pädevused 

Õpitegevused Hindamine 

Igapäevaelu.  

Õppimine ja töö 

Kodused toimingud, arsti 

juures käimine, poes 

käimine, ametid 

Lõiming 

Informaatika: tekstitöötlus, e-kirja 

kirjutamine. 

Kehaline kasvatus: pantomiim 

ametitest. 

Muusikaõpetus: laul kehaosadest. 

Emakeel: dialoogi koostamine. 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: 

tutvumine erinevate ametitega. 

Teabekeskkond: e-kirja kirjutamine. 

Tervis ja ohutus: oma tervisest 

Piltide ja fraaside kokkusobitamine. 

Igapäevaste fraaside kuulamine ja järgi 

kordamine. 

Dialoogide kuulamine ja üldisest mõttest 

arusaamine. 

Dialoogi lugemine ja valikvastustega 

ülesande lahendamine. 

Paarilisega dialoogi koostamine telekava 

alusel. 

E-kirjas sõbrale oma päevategevuste 

kirjeldamine. 

Laul kehaosadest koos tegevusega. 

Kujundav hindamine: 

Enesehindamine – kuulan ja saan aru 

põhimõttel. 

Õpetaja suuline tagasiside seotud 

teksti lugemisest ja info 

ülekandmisest. 

Hindeline tagasiside: 

Paarilisega dialoogi koostamine ja 

ettekandmine [1, 2, 3, 4]. 

Lühikese e-meili kirjutamine [2]. 

Kehaosade sõnavara tundmise 

kontroll kuulamisülesande abil[1]. 



rääkimine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (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. 

Õpipädevus: oma tegevuse 

planeerimine, vajaliku info leidmine. 

Koletise kehaosade määramine. 

Paarilisega dialoogi koostamine arsti juures 

käimisest. 

Seotud teksti lugemine ja info kandmine 

tabelisse. 

Poe mängimine, kasutades piltkaarte. 

Dialoogide kuulamine ja küsimustele 

vastamine. 

Mõistekaart ametitest. 

Dialoogide kuulamine ja info kokkuviimine 

piltidega. 

Dialoogide koostamine pinginaabrilt, küsides 

erinevate ametite kohta piltide järgi. 

Pantomiim ametitest. 

Oma vanemate ametite tutvustamine. 

Lünkharjutus ametite kirjeldustega. 

Oma vanemate ametite kirjeldamine 

suuliselt [5, 6]. 

Esmatarbevahenditega seotud 

sõnavara kontroll [4]. 

Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus 18 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab kirjutada näidise järgi lühikesi tekste (kuulutus, e-kiri); 

2. oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi; 

3. saab aru teksti mõttest; 

4. oskab moodustada küsimusi ja neile vastata; 

5. oskab leida vajalikke sõnu sõnaraamatust; 

6. oskab kirjeldada oma pere puhkuseplaane. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 



Vaba aeg 

Erinevad vaba aja veetmise 

viisid. Perepuhkus 

Lõiming 

Informaatika: tekstitöötlus, e-kirja 

kirjutamine. 

Kunstiõpetus: ristsõna, reklaami / 

kuulutuse koostamine. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: perepuhkuse ja 

erinevate vaba aja veetmise viiside 

väärtustamine. 

Teabekeskkond: sõiduplaanide lugemine. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: e-kirja 

kirjutamine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (rollimäng, 

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. 

Õpipädevus: oma tegevuse planeerimine, 

vajaliku info leidmine. 

Piltide ja sõnade ühendamine. 

Sõnaloendite koostamine: igaüks koostab 

oma pealkirjast lähtuva loendi, 

sõnaraamatu abil loendi täiendamine. 

Pildi ja lõigu sobitamine. 

Tegevuste järjestamine (sedelitel laused 

või väljendid ühel teemal (nt reisile 

minek, päev maal/mererannas) ning 

õpilane järjestab need tegevuste loogilises 

järjestuses). 

Lausete alguste ja lõppude 

kokkusobitamine. 

Sõnaloendist teksti sobivate sõnade 

leidmine. 

Teksti järgi küsimustele vastamine; 

kaaslase vastuste täiendamine. 

Lausele sobiva lõpu valimine. 

Õpitu kohta küsimuste koostamine, ise 

nendele küsimustele vastamine. 

Ristsõna koostamine, kaaslase ristsõna 

lahendamine. 

Sõnastiku kasutamine vaba aja veetmise 

viiside kirjelduse koostamiseks. 

Tõlkelausete koostamine kaaslasele. 

Kaaslase kutsumine ühiselt aega veetma: 

e-kirja kirjutamine. 

Puhkusereisi sihtkoha kirjeldamine, 

kaaslaste kirjelduste järgi kohanimede 

mõistatamine. 

Loetu põhjal otsustamine, kas lause on 

Kujundav hindamine: 

Kaaslase töö hindamine etteantud 

või koos väljatöötatud kriteeriumite 

alusel, tulemuste paarisarutelu. 

Õpetaja abiga oma teadmiste 

analüüsimine [5]. 

Õpetaja suuline tagasiside õpilaste 

tunnitöödele, kokkulepitud reeglitest 

kinnipidamisele. 

Hindeline tagasiside: 

Ürituse kuulutuse koostamine [1]. 

Suuliselt oma arvamuse 

väljendamine erinevate vaba aja 

veetmise võimaluste kohta [2, 4, 6]. 

Teksti järgi küsimuste 

moodustamine, vastamine [3, 4]. 

E-kirja kirjutamine (sõnavara, teksti 

ülesehitus, õpitud keelestruktuurid) 

[1]. 

http://www.oppekava.ee/images/9/95/S%C3%B5na_loend.docx
http://www.oppekava.ee/images/c/c8/Rists%C3%B5na.docx


tõene või vale. 

Rollimäng perepuhkuse ühest seigast: 

reisile minek, huviväärsusega tutvumine, 

reisilt saabumine. 

Sõiduplaanide lugemine. 

Puhkuse reklaami koostamine. 

Ürituse (spordivõistlus, kontsert, näidend) 

kuulutuse koostamine. 

Projekt: lauluvõistlus. Kavandatav aeg 6 tundi 

Õpitulemused Õpilane:  

1. oskab esitada oma arvamust ning hinnata kaaslaste arvamusi; 

2. oskab otsida teavet internetist, raamatukogust; 

3.  mõistab kuuldust ja nähtust olulist teavet; 

4. oskab esitada õpitut õige intonatsiooni ja hääldusega. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Lauluvõistlusel osalemine Lõiming 

Kehaline kasvatus: lavaline liikumine. 

Muusikaõpetus: eri rahvaste laulud, 

muusika. 

Emakeel: õige intonatsioon, lauserütm. 

Informaatika: info leidmine internetist. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: eri kultuuride 

väärtustamine. 

Teabekeskkond: internetist avaliku teabe 

Ajurünnak: teema, esitusviisi valimine, 

näidete otsimine nt Youtube’ist, nende 

vaatamine, mõistmine, analüüsimine 

grupitööna (kuulamise/arutelu töölehed). 

Goethe Instituudi või rahvusraamatukogu 

külastamine. 

Sõnavara mõistmine, häälduse ja 

intonatsiooni harjutamine. 

Laulude õppimine, koostöö 

muusikaõpetajaga. 

Õpetaja tagasiside ja õpilaste 

eneseanalüüs grupitöö oskuste ja 

sisulise töö kohta. 

Kaaslaste tagasiside pakutud 

näidislauludele. 

http://www.oppekava.ee/images/a/aa/Rollim%C3%A4ng_perepuhkus.docx
http://www.oppekava.ee/images/e/e8/Goethe_Instituudi_poolt_organiseeritud_saksakeelne_laste_lauluv%C3%B5istlus.doc


leidmine, autoriõigused. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine, käitumine 

avalikus kohas. 

Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja 

oskuste hindamine, avalik esinemine. 

Suhtluspädevus: selge 

eneseväljendamine. 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud 

teadmiste, õpitud väljendite/sõnade 

kasutamine erinevates olukordades. 

Õpipädevus: õppimiseks sobiva 

keskkonna loomine, vajaliku info 

leidmine. 

Lavalise liikumise kavandamine. 

 


