
AINEKAVA           II  kooliaste               

   

B - võõrkeel 6. klass 

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

B keel A1.1  A1.1  A1.1  A1.1  

 

Teema  

Mina ja teised.  Õpe ja koostöö 

  

Sisu lühitutvustus / alateemad 

Enese ja kaaslaste tutvustus;  

enesetunne,  

välimuse kirjeldus,  

ühised tegevused. 

Lõiming: emakeel, matemaatika, kunst, 

loodusõpetus 

Digipädevus: informatsiooni otsimine 

internetist, ekoolikoti kasutamine 

Ettevõtluspädevus: enesejuhtimine 

Klassiruumiväline õpe  

Õpitulemused: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

Teema 
 Kodu ja lähiümbrus. Õpe ja koostöö 

Sisu lühitutvustus / alateemad 

Pereliikmed ja sugulased, pereliikmete 

tegevusalad; kodu asukoht. 

Lõiming: emakeel, matemaatika, kunst, 

loodusõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus 

Digipädevus: informatsiooni otsimine 

internetist, ekoolikoti kasutamine 



Ettevõtluspädevus: väärtust loov mõtlemine 

Klassiruumiväline õpe 

Õpitulemused: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

 

Teema 
 Kodukoht Eesti. Õpe ja koostöö 

Sisu lühitutvustus / alateemad 

Riik, pealinn, rahvused; 

aastaajad ja ilm.  

Lõiming: emakeel, kunst, loodusõpetus, geograafia 

Digipädevus: informatsiooni otsimine internetist, 

ekoolikoti kasutamine 

Ettevõtluspädevus :väärtust loov mõtlemine 

Klassiruumiväline õpe: jalutuskäik Vändras 

Õpitulemused: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

 

 



Teema  
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpe ja koostöö 

Sisu lühitutvustus / alateemad 

Lihtsamad tegevused kodus ja 

koolis ning nendega seonduvad 

esemed.  

Lõiming: emakeel, kunst, ühiskonnaõpetus 

Digipädevus: informatsiooni otsimine internetist, 

ekoolikoti kasutamine 

Ettevõtluspädevus: enesejuhtimine 

Klassiruumiväline õpe 

Õpitulemused: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

Teema  
Vaba aeg. Õpe ja koostöö 

Sisu lühitutvustus / alateemad 

 Lemmiktegevused ja eelistused. 

Lõiming: kirjandus, kunst, kehaline kasvatus, muusika, 

loodusõpetus, geograafia, tööõpetus 

Digipädevus: informatsiooni otsimine internetist, 

ekoolikoti kasutamine 

Ettevõtluspädevus: väärtust loov mõtlemine ning ja 

lahenduste leidmine 

Klassiruumiväline õpe 

Õpitulemused: 

1) saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kool) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele kultuuriruumist; 

5) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

6) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas. 

 


