
Näidistöökava 

Õppeaine: X-keel 6. klass 3 tundi nädalas – 105 tundi aastas 

Selgitused töökava juurde 

Näidistöökava ees on esitatud 6. klassi üldised õpieesmärgid, millest lähtuvad iga teemaga saavutatavad õpitulemused. Peale õpitulemuste on 

teemade kaupa antud võimalikud õpitegevused, kirjeldatud arendatavad üldpädevused ning lõimingu võimalused teiste õppeainetega. 

Õpitegevustes on 6. klassis välja pakutud ka töövõtteid, mis aitavad õpilasel järgmise kooliastme lõpus sooritada teste/eksameid, näiteks 

salvestusülesanded, et saada esimesi kogemusi oma hääle lindistamisest ja kuulamisest. 

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

eesmärkidest 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 seondub antud teema 

õpitulemustega, viidates sellele, 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, 

 tööreeglite kokkuleppimine ja nendest kinnipidamise analüüsimine. 

6. klassis on kasutatusel õpimapp või keelemapp, kuhu õpilane kogub oma tööd ja kirjalikud kokkulepped. Õpilasi suunatakse õpimappi 

süstematiseerima, andma endale kui õppijale hinnangut ja kaaslasele põhjendatud tagasisidet. Keeleoskuse arengut aitab hinnata keelemapi 

enesehindamisskaala, keelemapp toetab ka arutlemist ja mõtlemist oma keeleõppe kogemuse ja kultuurikontaktide üle. 

http://www.oppekava.ee/images/1/14/Eesm%C3%A4rgistamine.docx
http://www.oppekava.ee/images/d/d8/ENESEHINDAMINE.doc
http://www.oppekava.ee/images/5/53/Minu_%C3%B5pimapp.doc
http://www.keelemapp.ee/


Õpieesmärgid 

6. klassi lõpetaja: 

1) suudab jälgida mõttevahetust ja 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 maa, kus räägitakse 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 koostöös kaaslaste ja õpetajaga. 

Teema: mina ja teised. Kavandatav kestus 15 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab teha lihtsaid komplimente kaaslase kohta. 

2. oskab võrrelda õpetaja juhendamisel oma maa ja õpitava maa viisaka käitumise norme. 

3. oskab kaardistada oma õpitud oskusi 

4. oskab töötada sõnastikuga. 

5. omab luuletuse kirjutamise kogemust, võib kasutada abi ( teatud riim, rütm, silpide arv jne). 

6. omab loovtöö IKT vahendiga koostamise kogemust 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Mina ja teised 

Suhted sõpradega ja 

lähikondlastega. Ühised 

tegevused ümbritsevate 

inimestega. Viisakas 

käitumine. 

Lõiming 

Ühiskonnaõpetus: noorteorganisatsioonid,  

nende eesmärgid, tegevus. 

Ühistegevused, 

kommunikatsioonivõimalused. Meedia, 

info teadlik tarbimine, info edastamine 

(reklaam). 

Sõprust ja armastust väljendavate 

sõnakaartide koostamine sõnastiku abil. 

Sõnakaartide kasutamine oma suhete 

lihtsaks kirjeldamiseks. 

Pangaga lünklugemisülesanne. 

Kommentaaridega fotojutustuse 

koostamine (nt mõne IKT-vahendi abil). 

Kujundav hindamine: 

Õpilane analüüsib õpitud teadmisi 

väidetega oskan/pean harjutama [3]. 

Õpilane analüüsib loovtöö tegemise 

kogemust väidete õnnestus 

iseseisvalt/vajasin abi abil [2, 3, 5, 

6]. 

http://www.oppekava.ee/images/8/82/Fotojutustus_5kl.docx


Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: viisakas käitumine, 

suhted sõprade ja lähikondlastega. 

Tervis ja ohutus: ühised tegevused 

lähikondlastega. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: loovtöö 

koostamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: 

ringkirja koostamine. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: 

oma õpitud oskuste kaardistamine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö tegemine, 

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. 

Ringkiri klassis (igaüks kirjutab igaühe 

kohta mingi positiivse lause). 

Rühmatöö (sibul): komplimentide 

ütlemine kaaslasele. 

Vigade parandamise harjutus tekstide/info 

võrdlemise põhjal. 

Loovtöö: luuletuse „Minu 

sõber/ema/vanaisa“ kirjutamine mõne 

luulevormi, nt haiku reegleid järgides. 

Erinevates kultuuriruumides aset leidnud 

situatsioonide analüüs ja võrdlus 

kuulamise põhjal. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

Rühmatöö ja individuaalse töö 

analüüs: enesehinnang + õpetaja 

tagasiside. 

Õpetaja suuline tagasiside. 

(Hindeline) tagasiside: 

Sõnastikuga töötamise oskust 

mõõtev pangaga lugemisharjutus [4]. 

Viisakusväljendite sobitusharjutus 

vastavalt kuuldud situatsiooni 

kirjeldusele [1, 2]. 

Teema: kodu ja lähiümbrus. Kavandatav kestus 18 tundi 

http://www.oppekava.ee/images/e/ef/Haiku_6_kl.docx


Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab lugeda ja kasutada lihtsaid asula/linna plaane; 

2. oskab kirjutada postkaarti perekondlike sündmuste puhuks (nt haigus, sünnipäev); 

3. oskab jutustada oma igapäevakohustustest; 

4. omab dialoogilise teksti koostamise kogemust; 

5. omab internetis suunatud / kindla info otsimise kogemust; 

6. tunneb kodus vajalike töövahendite nimetusi. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Kodu ja lähiümbrus 

Avalikud kohad, rõõmsad ja 

kurvad sündmused peres, 

minu kohustused ja 

töövahendid kodus 

Lõiming 

Ühiskonnaõpetus: ühistegevus ja 

traditsioonid peres, suguvõsas, koolis, 

kodukohas. 

Loodusõpetus: asula plaani tingmärgid. 

Informaatika: info otsimine internetist. 

Kunst: postri/reklaamvoldiku 

valmistamine. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: perekonna, 

lähedaste väärtustamine. 

Tervis ja ohutus: töövahendid kodus. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: info 

otsimine internetist, kuuldemängu 

lindistamine. 

Teabekeskkond: internetis avaliku ja 

isikliku sfääri eristamine. 

Kultuuriline identiteet: oma kodukoha ja 

selle kultuuri väärtustamine. 

Asula plaani lugemine tingmärkide ja 

joonistuste järgi, sõnavara kordamine selle 

abil. 

Lühikese kuuldemängu teksti 

koostamine/lindistamine ja esitamine 

teemal „Õhtul väljas/linnas“: rühmatöö. 

Mõne õpitava maa linna plaaniga 

tutvumine internetis, töölehe täitmine ja 

kaaslase täidetud töölehega võrdlemine. 

Postkaardi kirjutamine haigele või mujale 

kolinud kaaslasele; sünnipäevaks; õe või 

venna sünni puhuks jne. 

Avatud lünkadega lugemisharjutus. 

Lõngakera-tüüpi jutustamine oma 

kodustest kohustustest. 

Igapäevaste töövahendite ja tööde 

nimetuste doomino. 

Kodumasinate ja töövahendite 

postri/reklaamvoldiku valmistamine. 

Kujundav hindamine: 

Oma töö võrdlemine kaaslase tööga 

ning vastastikku tagasiside andmine. 

Loovtöö kogemuse analüüsimine 

väidete õnnestus suurepäraselt/ 

õnnestus iseseisvalt/vajasin palju abi 

abil [3, 4, 5]. 

Õpitud teadmiste analüüsimine 

väidete oskan/pean harjutama abil. 

Õpetaja tagasiside õppetööle ja 

edusammudele. 

(Hindeline) tagasiside: 

Kuulamisharjutus avalike paikade 

märkimise kohta kaardil/joonisel [1]. 

Postkaardi kirjutamine [2]. 

Töövahendeid puudutava sõnavara 

kontroll [6]. 

Igapäevastest kohustustest 

http://www.oppekava.ee/images/a/ab/L%C3%B5ngakera_6.kl.docx


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. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

jutustamine [3]. 

Teema: kodukoht Eesti. Kavandatav kestus 12 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab pildi kirjeldamisel kasutada loodusega seotud sõnavara; 

2. oskab oma riietusesemeid kirjeldada; 

3. oskab õpetaja abiga koostada võõrkeeles lühireferaati; 

4. oskab kasutada koomiksi tegemise programmi internetis; 

5. oskab rühmatööna postrile/plakatile vajalikku infot leida ja kirja panna; 

6. oskab kuulamisel ja lugemisel leida ja eristada olulist infot. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Kodukoht Eesti Lõiming Kahe pildi erinevuste leidmine. Kujundav hindamine: 



Käitumine looduses. Eesti 

riiklikud tähtpäevad ja 

riigipühad, üldrahvalikud 

sündmused 

Loodusõpetus: elus ja eluta looduse 

väärtustamine, looduse ilu ja erilisuse 

märkamine. 

Ühiskonnaõpetus: teadlik ja säästev 

tarbimine. 

Kunstiõpetus: postri/plakati tegemine, 

koomiksi koostamine, moekollektsiooni 

disainimine. 

Ajalugu: üldrahvalikud sündmused, Eesti 

tähtpäevad. 

Läbivad teemad 

Keskkond ja jätkusuutlik areng: 

käitumine looduses. 

Kultuuriline identiteet: Eesti riiklikud 

tähtpäevad ja riigipühad, üldrahvalikud 

sündmused. 

Väärtused ja kõlblus: Eesti riiklikud 

tähtpäevad ja riigipühad, üldrahvalikud 

sündmused. 

Teabekeskkond: lühireferaadi 

koostamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: oma 

moekollektsiooni disainimine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (paaris- ja 

rühmatöö). 

Enesemääratluspädevus: oma teadmiste ja 

oskuste hindamine. 

Lühijutu kuulamine ning pildil inimeste ja 

nimede kokkusobitamine. 

Loodusretke kirjeldamine. 

Eesti tähtpäevadest postrite/plakatite 

tegemine rühmatööna ja nende 

tutvustamine. 

Oma moekollektsiooni disainimine ja selle 

tutvustamine (kasutades nt Eesti 

rahvarõiva elemente). 

Pühadeteemalise koomiksi koostamine ja 

selle tutvustamine klassis. 

Teksti lugemine ja õige/vale vastuste 

leidmine. 

Lühireferaat ühest üldrahvalikust 

sündmusest. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

Õpilane analüüsib õpitud teadmisi 

väidete oskan/pean harjutama abil. 

Enesehindamine pärast rühmatööna 

koostatud postrite esitlust [5]. 

Õpetaja suuline tagasiside lühijutu 

mõistmise kohta [6]. 

Õpetaja ja kaaslaste suuline 

tagasiside koomiksite koostamisele 

[4]. 

(Hindeline) tagasiside: 

Oma moekollektsiooni suuline 

tutvustamine [2]. 

Funktsionaalse lugemise kontroll 

väidete abil [6]. 

Lühireferaadi koostamine vastavalt 

juhistele [3]. 

Pildi kirjeldamine [1]. 



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. 

Teema: riigid ja nende kultuur. Kavandatav kestus 12 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab jutustada õpitava maa tähtpäevadest ja kommetest; 

2. oskab jutustada õpitava maa kultuuritraditsioonidest; 

3. oskab tekstis esitatud infot esitada skemaatiliselt ja koostatud skeemi järgi teemast rääkida ning kirjutada; 

4. oskab leida infot eakohaste aktuaalsete ühiskondlike teemade kohta riikides, kus kõneldakse õpitavat keelt; 

5. oskab võrrelda maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning nendega arvestada. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Riigid ja nende kultuur 

Õpitavat keelt kõnelevate 

riikide tähtpäevad ja 

kombed, mõned tuntumad 

sündmused, saavutused 

ning nendega seotud 

inimesed  ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast 

riikides, kus kõneldakse 

Lõiming 

Ühiskonnaõpetus: Euroopa riigid, Eesti 

naaberriigid. 

Ajalugu: olulised tähtpäevad, kombed 

Eestis ja riigis, kus kõneldakse õpitavat 

keelt. 

Kunstiõpetus: lauamängu valmistamine. 

Emakeel: lühiesitluse koostamine. 

Õpitava riigi kohta teadmiste 

kirjapanemine (individuaalselt, paariliselt 

täiendused, klassi tasandil kokkuvõte). 

Skeemi/tabeli koostamine olulisematest 

tähtpäevadest ja tähtpäevadega seotud 

kommetest Eestis ja riigis, kus kõneldakse 

õpitavat keelt. 

Tabeli põhjal lühiesitluste koostamine 

paaristööna. 

Kujundav hindamine: 

Õpitu analüüsimine väidete 

oskan/pean harjutama abil. 

Rühmatööna valminud lauamängu 

tööprotsessi ja tulemuse ühine 

analüüsimine. 

Info otsimise ja edastamise 

kogemuse analüüsimine väidete  

õnnestus suurepäraselt/ õnnestus 



õpitavat keelt. Nende 

riikide aktuaalsed 

ühiskondlikud teemad 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond: info otsimine erinevatest 

allikatest. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: vajaliku 

info leidmine. 

Väärtused ja kõlblus: õpitavate riikide 

tähtpäevade, kommete, aktuaalsete 

ühiskondlike teemade mõistmine. 

Kultuuriline identiteet: positiivse hoiaku 

kujundamine oma ja teiste riikide kultuuri 

suhtes. 

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. 

Välisriigi kohta teksti lugemine, 

märksõnaskeemi koostamine, selle järgi 

rääkimine. 

Lauamängu tegemine (rühmatöö): õpitud 

riigi/riikide kohta, kus edasi saab liikuda 

riigi kohta küsimustele vastates. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

iseseisvalt/vajasin palju abi abil 

[4,5]. 

(Hindeline) tagasiside: 

Õpitava maa tähtpäevadest, 

kommetest ja traditsioonidest 

jutustamine [1, 2]. 

Loetu järgi olulisest infost 

tabeli/skeemi koostamine, koostatud 

skeemi järgi rääkimine/kirjutamine 

[3]. 

Teema: igapäevaelu. õppimine ja töö. Kavandatav kestus 21 tundi 



Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab rääkida oma kooliteest; 

2. oskab kirjeldada oma lähiümbruskonda; 

3. oskab võrrelda maa ja linnaelu erinevusi ja sarnasusi; 

4. oskab kirjeldada lihtsamaid elukutseid ja töökohti; 

5. oskab kasutada kauplustes vajaminevat sõnavara; 

6. oskab kasutada koduümbruse kaarti; 

7. tunneb olulisemaid liiklusmärke ja oskab neid võõrkeeles seletada. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Igapäevaelu 

Õppimine ja töö 

Turvaline liiklemine, tee 

küsimine ja juhatamine, 

ametid ja töökohad 

Lõiming 

Ühiskonnaõpetus: elukutsed – teadmised 

ja oskused. Elukestev õpe. Töökultuur ja 

tööeetika. Aja ja kulutuste planeerimine. 

Kunstiõpetus: liiklusmärkide 

joonistamine. 

Loodusõpetus: plaani joonistamine, elus 

ja eluta looduse väärtustamine, looduse 

ilu ja erilisuse märkamine. 

Karjääriõpetus: unistuste/tuleviku 

töökoht, ametite kirjeldused. 

Läbivad teemad 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: 

tutvumine erinevate elukutsetega, oma 

oskuste kaardistamine. 

Tervis ja ohutus: turvaline liiklemine. 

Tehnoloogia ja innovatsioon: 

videost/tekstist vajaliku info leidmine. 

Kaardi järgi lünkülesande lahendamine. 

Oma koolitee kandmine kaardile ja selle 

kirjeldamine. 

Teemakohaste situatsioonidialoogide 

lugemine ja küsimustele vastamine. 

Linna- ja maaelu-teemalise teksti 

lugemine ja valikvastustega ülesande 

lahendamine: erinevuste leidmine. 

Oma lähiümbruskonna kirjeldamine. 

Reklaami kuulamine ja lünkülesande 

täitmine. 

Liiklusmärkide joonistamine ja arutelu 

nende tähendustest. 

Oma liiklusmärkide valmistamine paaris- 

või rühmatööna ning nende tutvustamine. 

Ametite kirjelduste ja vastavate piltide 

sobitusharjutus. 

Lühikirjand oma tuleviku/unistuste 

Kujundav hindamine: 

Õpitu analüüsimine väidete 

oskan/pean harjutama abil. 

Paarishindamine lünkülesande 

lahendamisel [2, 6]. 

Paarilisega dialoogi koostamine ja 

selle ettekandmine, kaaslaste ja 

õpetaja suuline tagasiside [7]. 

Rühmatööna kaubanduskeskuse 

plaani joonistamine ja selle 

tutvustamine, vastastikune suuline 

tagasiside koos õpetaja hinnanguga 

[5]. 

(Hindeline) tagasiside: 

Valikvastustega lugemisülesanne [3]. 

Lühikirjand oma tuleviku/unistuste 

töökohast [4]. 

Suuline ettekanne oma kooliteest [1, 



Väärtused ja kõlblus: erinevate ametite ja 

töökohtade väärtustamine. 

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. 

töökohast. 

Dialoogide kuulamine ja info kandmine 

tabelisse. 

Rühmatöö: unistuste kaubanduskeskuse 

plaani joonistamine koos poodide 

nimetustega ja selle tutvustamine. 

Videolõigu vaatamine ja küsimustele 

vastamine. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

2]. 

Liiklusega seotud sõnavara kontroll 

[1]. 

Teema: vaba aeg. Kavandatav kestus 21 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab rääkida oma huvidest ja koolivälistest tegevustest; 

2. oskab kirjeldada erinevaid spordialasid ja neid võrrelda; 

3. oskab rääkida oma lemmikraamatust; 

4. oskab täita lihtsat ankeeti; 

5. oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi; 

6. oskab kirjeldada tegevusi spordi- või huvialalaagris; 

7. saab aru kuulatavast tekstist spordi valdkonnas. 



Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Vaba aeg 

Spordialad ja sportlikud 

tegevused. Kooliväline 

tegevus. Lugemiseelistused. 

Laagrid 

Lõiming 

Kehaline kasvatus: erinevad spordialad, 

spordialade võrdlemine. 

Informaatika: info leidmine internetist. 

Emakeel: tähestikuline loend, loetud 

raamatu tutvustamine, teksti sisuline 

analüüs. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus: vaba aja 

väärtustamine. 

Teabekeskkond: internetis avaliku ja 

isikliku sfääri eristamine 

Tehnoloogia ja innovatsioon: info 

leidmine internetist. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: 

tutvumine erinevate spordialadega, oma 

õpitud oskuste kaardistamine. 

Tervis ja ohutus: ohutu ja üksteist toetav 

käitumine. 

Pädevused 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, erinevate 

arvamustega arvestamine (paaris- ja 

rühmatöö). 

Enesemääratluspädevus : oma teadmiste 

ja oskuste hindamine. 

Suhtluspädevus: selge 

Tähestikulise loendi tegemine 

spordialadest, loendi täiendamine 

sõnastiku abil. 

Lausete järjestamine loetu järgi, lausetele 

lõpu kirjutamine. 

Mitme spordiala võrdlemine (Venni 

diagramm /tabel). 

Sobiva video vaatamine: selle sisust 

rääkimine pildi toel. 

Küsitlus: kaaslastele spordiga tegelemise 

kohta küsimuste esitamine. 

Internetist õpitavas keeles spordiuudise 

leidmine, kaaslastele tutvustamine. 

Kooli spordipäeva plaani väljamõtlemine 

ja tutvustamine rühmas. 

Oma spordi- ja huvialaeelistustest ja 

suhtumisest jutustamine (plaani järgi). 

Arutelu ohutust ja üksteist toetavast 

käitumisest huviringis, trennis: reeglite / 

kokkulepete kirjutamine. 

Teksti sisuline analüüs: lugemise, 

raamatute, kirjanike, raamatukoguga 

seotud tegevuste märgistamine. 

Ühe loetud raamatu tutvustamine ja 

arvamuse avaldamine selle kohta. 

Lausete järjestamise harjutus: kahekõne 

raamatukogus. 

Kujundav hindamine: 

Õpitu analüüsimine väidete 

oskan/pean harjutama abil. 

Videol nähtust, spordiuudistes 

kuuldust rääkimine ning vastastikuse 

tagasiside andmine/saamine [7]. 

Õpetaja suunav hinnang 

klassitegevustele. 

(Hindeline) tagasiside: 

Laagris või mujal osalemise ankeedi 

täitmine [4]. 

Loetud raamatust rääkimine [3, 5]. 

Spordiga tegelemise kohta küsimuste 

koostamine ja nende esitamine 

kaaslastele [2]. 

Oma huvitegevustest jutustamine [1, 

5, 6]. 

Sõnavara kontroll: avatud lüngaga 

harjutus [1, 2, 5]. 

http://www.oppekava.ee/images/6/6a/Venni_diagramm_6.kl_Anne.docx
http://www.oppekava.ee/images/6/6a/Venni_diagramm_6.kl_Anne.docx
http://www.oppekava.ee/images/1/13/Lausete_j%C3%A4rjestamis.docx


eneseväljendamine, oma kirjalike ja 

suuliste tööde esitamine. 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud 

teadmiste, õpitud väljendite/sõnade 

kasutamine erinevates harjutustes, 

olukordades. 

Õpipädevus: õppimiseks sobiva 

keskkonna loomine, vajaliku info 

leidmine, õppimise planeerimine. 

Loetud teksti kohta küsimuste koostamine 

ning neile vastamine. 

Laagris osalemiseks ankeedi täitmine. 

Paaristööna intervjuu läbiviimine. 

Oma oskuste kaardistamine: oskan/vajan 

õpetaja abi/vajan harjutamist. 

Projekt: Keeleaeg. Kavandatav kestus 6 tundi 

Õpitulemused Õpilane: 

1. oskab otsida teavet ja seda süstematiseerida ; 

2. oskab koostada eri liiki kirjalikke tekste; 

3. oskab rääkida oma perekonna traditsioonidest ja väljendada oma suhtumist; 

4. oskab koostada esitlust ning seda ette kanda. 

Õppesisu Lõiming. Läbivad teemad. Pädevused Õpitegevused Hindamine 

Võõrkeele ja ajaloo ühine 

integreeritud üleriigiline 

võistlus „Keeleaeg“ 

Lõiming 

Võõrkeel: luuletuse kirjutamine, 

kokkuvõtte tegemine, esitluse koostamine 

ja ettekandmine. 

Ajalugu: Eestiga seotud ajaloolised 

isikud, rahvakalendri tähtpäevad. 

Kirjandus, eesti keel: rahvakalendri 

tähtpäevade salmid, luule, eri tekstiliigid. 

Informaatika: info otsing internetist ja töö 

meediafailidega, esitluse koostamine, 

Küsitluse koostamine ja selle läbiviimine 

oma perekonnas. 

Ajurünnak rahvakalendri tähtpäevade 

teemal. 

Esitluse koostamise põhimõtetega 

tutvumine. 

Tutvumine erinevate luulevormidega. 

Ajaloo teemal luuletuse kirjutamine. 

Loovtöö tegemise kogemuse 

analüüsimine väidete õnnestus 

iseseisvalt/vajasin palju abi abil. 

Õpetaja tagasiside ja eneseanalüüs 

sisulisele tööle. 

Kaaslaste tagasiside koostatud 

luuletustele ja esitlusele. 

http://www.oppekava.ee/images/4/49/Ankeet.docx
http://www.oppekava.ee/images/4/46/Keeleaeg_2013_1.doc
http://www.oppekava.ee/images/4/46/Keeleaeg_2013_1.doc
http://www.oppekava.ee/images/4/46/Keeleaeg_2013_1.doc


tekstitöötlus. 

Kunstiõpetus, informaatika: fotode 

tegemine ja töötlemine. 

Läbivad teemad 

Väärtused ja kõlblus, kultuuriline 

identiteet: positiivse hoiaku kujundamine 

eesti kultuuri suhtes, rahvakultuuri 

väärtustamine. 

Teabekeskkond: info otsimine erinevatest 

allikatest. 

Pädevused 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud 

teadmiste kasutamine erinevates 

olukordades. 

Suhtluspädevus: selge 

eneseväljendamine. 

Sotsiaalne pädevus: koostöö tegemine. 

Enesemääratluspädevus: avalik 

esinemine. 

Luuletuste ilmeka lugemise harjutamine. 

Eakohasest eestikeelsest ajalooteemalisest 

tekstist kokkuvõte tegemine võõrkeeles. 

Eesti ajaloo teemalise esitluse koostamine 

ja ettekandmine. 

 


