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EESTI KEELE AINEKAVA 8. klassile 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Lihtsustatud õppe viimaste kooliaastate peamine eesmärk on soodustada oma tegevuse reguleerimise kujunemist (peaaju frontaalsagarate 

funktsioonid), et omandatud oskusi ja elementaarseid keeleteadmisi võimetele vastavalt ja võimalikult iseseisvalt rakendada. Seda toetab aju 

kõnepiirkondade analüütilise tegevuse pidev stimuleerimine variatiivsete ülesannetega. Kõikide allteemade puhul ergutatakse õpilasi võimalikult 

iseseisvalt oma tegevust planeerima, toimingute eesmärke teadvustama, töövõtteid valima, tulemusi kontrollima ja hindama. Õpitegevuse 

kirjeldatud laad on ettevalmistus õpilaste edaspidiseks iseseisvaks eluks: kutseõpe ja töise tegevusega seotud täiendõpe, sotsialiseerumine ja töine 

tegevus, orienteerumine meedias, pere loomine jne. Tulemused sõltuvad eesti keele kui õppeaine lõimimisest teiste ainetega (keelematerjal, ühised 

nõuded, osaliselt samalaadsed ülesanded). 

2. Õppeaine kirjeldus 

Ilukirjanduslikud tekstid. Ilukirjanduslike tekstide käsitlemisel ja suhtlemisõpetuses on rõhuasetus pragmaatilise tähenduse mõistmisel, mis 

omakorda toetub keeleüksuste (sõnavara, lausemallid) semantilise tähenduse arengule. Tekste analüüsides arutletakse tegelaste käitumise üle: 

motiivid, kavatsused, tegevusakte soodustavad või takistavad tingimused, moraalsed valikud, tulemuse mõju tegevusakti sooritajale ja teistele, 

tegelasrühmade ühised tunnused, tunded ja hoiakud (sh poiste ja tüdrukute kiindumus). Meedia põhjal arutletakse ühiskonnas toimuvate protsesside 

üle, püütakse eristada fakte ja arvamusi. Teabetekstid. Teabetekstide käsitlemisel harjutatakse erilaadse teabe hankimist, märkmete tegemist, 

konspekteerimist, sõnaraamatute kasutamist. Teine teabega tegelemise valdkond on tarbekiri: kujundatakse selle mõistmise, koostamise ja 

blankettide nõuetekohane täitmise oskust. Tekstiga tutvumisel ja tekste analüüsides muutub valdavaks sihipärane endamisi lugemine: 

valiklugemine ülesandega (teabe otsimine), uue teabe iseseisev märkamine, valmistumine jutustamiseks ümberjutustuse liigist lähtudes. Analüüsi 

tulemusena sõnastatakse teksti mõtend (teksti sisu lühikokkuvõte ja alltekst ), mida vajaduse korral parafraseerib pedagoog. Tekstianalüüsi eesmärk 

on õppida iseseisvalt kasutama teksti mõistmisstrateegiaid. Oluliseks valdkonnaks on seejuures jätkuvalt kirjalik dialoog, mille analüüsile toetub 
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argidialoogi elementaarne teadvustamine ja reguleerimine. Ümberjutustus. Harjutatakse ümberjutustuse eri liike, varieerides üldistamise ja 

konkretiseerimise osakaalu. Suunatakse originaalteksti ja märkmete kasutamist vahendatud tekstiloome ajal olenevalt suulise või kirjaliku 

ümberjutustuse liigist. Lauseõpetus. Lauseõpetuses on rõhuasetus lausemallist oleneval lausetähenduse mõistmisel ning muuteharjutustel. 

Praktiline lauseõpetus toetub osaoskustele moodustada sõnavorme ja sõnu, mõista nende tähendust ning sõnade seost (tegusõna- ja nimisõnafraase). 

Konteksti lausetähenduse mõistmiseks on oluline analüüsida lausetevahelisi seoseid (kasutada lokaalse sidususe strateegiat). Sõnavara laiendamine 

ja sõnatähenduse täpsustamine sõltub objektide ja nende tunnuste rühmitamise oskusest ja teadmistest. Sõnatähenduse seletamisel suunatakse 

õpilaste tähelepanu objektide rühma tunnustele, funktsioonidele, omadustele, tunnuse tunnustele, objekti osadele. Suunamist vajab sõnavormide ja 

tuletiste eristamine: sõnavormid tähistavad sama objekti (rühma) või tunnust, samatüvelised tuletised aga eri objekte või tunnuseid. Samuti on vaja 

õpilaste tähelepanu suunata ja neid abistada abstraktse tähendusega sõnade ning metafoorsete väljendite mõistmisel. Õigekiri ja ärakiri. 8. ja 9. 

klassi eesmärk on saavutada võimalikult õige kiri ja rakendada kirjutamist ühe operatsioonina teiste ülesannete täitmisel. 

3. Õppesisu 

Suulise ja kirjaliku teabe hankimise võimaluste teadvustamine, teabe hankimine suhtluspartnerilt. Teabe suulise ja kirjaliku edastamise harjutamine 

sõltuvalt suhtluseesmärgist, strateegia valimine. Erinevate ja vastandlike arvamuste eristamine, oma seisukohtade kaitsmine kokkuleppe otsimisel, 

mõnest oma seisukohast loobumise harjutamine kujuteldavas situatsioonis. Suhtlemissituatsiooni komponentide teadvustamine: 

suhtluspositsioonid (situatiivsed ja sotsiaalsed rollid, hoiakud ja koostöövalmidus), motiividest tulenevad eesmärgid ja strateegiad, ütluse sisuline 

ja keeleline sobivus (ütluste valimine). Teabe seostamine ja sõnastamine eri suhteid väljendavate liitlausete abil (suunatult). Õpitud oskuste 

kasutamine kaaslaste ütlusi analüüsides. Eri põlvkondade suhtlemisiseärasuste teadvustamine: lapsed- vanemad-vanavanemad, noorukid-

täiskasvanud. Poiste-tüdrukute vastastikune suhtlemine, kiindumuse väljendamine. Ebaviisakatele repliikidele reageerimine. Käitumise 

otstarbekuse ja moraalinõuetele vastavuse hindamine, individuaalne ja rühmakäitumine. Tähelepanu keskendamine kestva samalaadse tegevuse 

jooksul: teabe otsimine, tekstide koostamine, ühisvestlus-väitlus, tekstide kuulamine jm. Taju arendamine: objekti osade ja tegevusstseenide 

analüüsimine, tajutud teabe sõnastamine. Mõtlemise ja mälu arendamine: üldistamis- ja konkretiseerimisstrateegiate rakendamine, erilaadsete 
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seoste loomine. Enesekontrolliharjumuste kujundamine, planeerimise osatähtsuse teadvustamine. Teabekirjanduse, Interneti ja meedia kasutamine 

õpetaja suunamisel. Koondlauset moodustavad ja erilaadseid tunnuseid väljendavad põhisõna rinnastavad laiendid. Lihtlause. Äratundmine, 

peamised formaalsed tunnused. Korduvad lauseliikmed ja osalaused või nende puudumine. Põhisõna ja laiendite seosed lauses, seosed osalausete 

vahel. Süntaksiküsimuste esitamine. Alus, öeldis ja nende laiendid lauses. Väit-, küsi- ja käsklause, nende vastastikune transformeerimine. 

Kaastekstisidusad laused: lausete sisuline ja vormiline sõltumine eelnevast lausest. Aluseta või öeldiseta laused tekstis, sh repliigid dialoogis. 

Lausete muutmine kaastekstisidusaks. Dialoogi lühikese vastusrepliigi asendamine hargnenud lausega või lauserühmaga ja vastupidi. Küsimuste 

esitamine dialoogi repliikide sisu kohta. Otsekõne asendamine kirjeldusega. Suulise kõne lausungite muutmine normatiivseteks. Suuliselt esitatud 

teksti sõnastamine kirjalikult. Koondlause. Korduvad põhisõnad ja laiendid (sihitised, määrused, täiendid). Koondlause korduvate lauseliikmete 

laiendid: seoste leidmine kahel tasandil (põhisõna laiend, laiendi laiend). Koondlause tähenduse sõltumine sidesõnadest ja, ning, ehk, ega, või, kui 

ka. Koondlausete moodustamine. Kirjavahemärgid koondlauses. Liitlause. Osalaused. Alus ja öeldis osalausetes. Liitlausetes väljendatavad suhted: 

tegevuste seostamine ja vastandamine; koht, aeg (üheaegsus ja järgnevus), põhjus, eesmärk, objekti tunnus, tegevuse tunnus (sihitisosalause) ja 

tingimus, võrdlus. Liitlausete käsitlemine suhete ja suhet väljendavate lausemallide kaupa. Suhteid väljendavad osalaused: vastandavad, eraldavad 

ja selgitavad, aja-, põhjus-, eesmärgi ja kohasuhteid väljendavad osalaused. Pealause sihilist tegusõna täpsustavad sihitis kõrvallaused. Pealause 

nimisõna täpsustavad täiend kõrvallaused. Liitlause tähenduse ja struktuuri analüüs. Osalausetega väljendatud mõtete teadvustamine ja seoste 

seletamine. Lausestruktuuri skemaatiline kujutamine. Küsimuste (küsilause, süntaksiküsimus) esitamine osalausete kohta. Sidendite tähenduse 

mõistmine. Lausete koostamine osalausetest skeemide abil ja iseseisvalt; osalausete ja sidendite sobitamine, lausete lõpetamine ja moodustamine 

sidendist lähtuvalt, sõnade valimine lausesse. Lausete kasutamine dialoogis ja tekstis. Liitlaused tekstis: eristamine väljendatud tähenduslike seoste 

alusel. Kaheosalise liitlause äratundmine, tähenduse mõistmine, koostamine ja kasutamine: liitlausena esitatud korralduste täitmine ja küsimustele 

vastamine, kaheosalise liitlause äratundmine suulises ja kirjalikus tekstis, lausestruktuuri teadvustamine (osalaused ja nende paigutus, sidendid, 

sõnajärg) ja küsimuste esitamine osalause kohta. Sõnade ja sõnaühendite tähenduse seletamine liitlausega (sobitamine, suunavad küsimused). 

Lühivastuse asendamine dialoogis liitlausega ja vastupidi. Lausete koostamine suunatult (analoogia, küsimused/korraldused, skeemid), lausete 

moodustamine lihtlauseid ühendades ja sisestades, moodustatud lausete kasutamine kontekstis. Ühe ja sama seose väljendamine erinevate 
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lausemallidega: erinevad sidendid, osalausete erinev paigutus. Teabe sarnasuse/erinevuse mõistmine, lausete suunatud transformeerimine. Liht-, 

koond- ja liitlausete eristamine, terminite kasutamine. Eri lauseehitusega samasisuliste tekstide võrdlemine (sama teabe esitusviiside 

teadvustamine). Koond- ja liitlausete moodustamine lihtlausest ja vastupidi (analoogia põhjal). Koond- ja liitlausete koostamine, transformeerimine 

ja rakendamine. Teadmiste süvendamine sõnaliikidest (nimisõna, omadussõna, tegusõna, arvsõna, määrsõna): morfoloogilised tunnused, 

küsimused, funktsioon lauses, semantilised rühmad ja nende üldistatud tähendus; terminite tundmine. Sõnaliikide eristamine. Samatüveliste sõnade 

tuletamine (kiirustama, kiirus, kiire, kiiresti), tähenduslik eristamine, kasutamine sõnaühendis ja lauses. Nimisõna. Nimisõna morfoloogilised 

tunnused ja süntaktiline funktsioon (alus; põhisõna, laiend). Nimisõna sõnaühendis, laiendi leksikaalne ja vormiline sõltumine põhisõnast. 

Morfoloogia- ja süntaksiküsimus. Aluse seos öeldisega. Nimisõna käänamine. Tutvumine käänamistabeliga: käändevormide moodustamine tabeli 

järgi, vormide äratundmine, vormide sobitamine käände nimetuse ja küsimusega (tabeli abil). Sama käändevormi erinevad tähendused. 

Rakendamine kontekstis. Mitmuse tunnuse valimine ja õigekiri. Ühe ja sama sõna vormide rakendamine eri funktsioonides (sõnaühendites, 

lausetes). Nimisõnade liitmine ja tuletamine: liitnimisõnade ja tuletatud sõnade semantilised rühmad, sõnaühendi muutmine liitsõnaks, tähenduse 

muutumine. Samatüveliste sõnade tuletamine ja tähenduse eristamine, tuletatud sõnadest käändevormide moodustamine, nende kasutamine 

sõnaühendis ja lauses. Õpitavad liited: -ur, -ar, -nna. Moodustatud sõnade tähenduse suunatud võrdlemine üldistusastmest lähtudes (rühmad, 

allrühmad, rühmitusalused). Varemõpitud liidete kasutamise aktiveerimine. Omadussõna. Esemete, olendite, nähtuste tunnused ja omadused ning 

nende väljendamine omadussõnade abil. Omadussõna süntaktiline funktsioon (täiend, öeldistäide). Mitu omadussõna põhisõna laienditena. 

Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. Võrdlusastmed. Omadussõna tuletamine: tuletusliited: -ne, -lik, -line, -tu, -kas. Tuletatud sõnade 

rühmitamine tuletusliidete tähenduse alusel, muutmine ning kasutamine sõnaühendis ja lauses. Omadussõnade kasutamine objekti osade 

kirjeldamisel, tegevusstseenide konkretiseerimisel. Määrsõna. Määrsõna tunnused, tähendusrühmad. Määrsõna sõnaühendis (tegevuse tunnus) ja 

lauses. Määrsõnade tuletamine: tuletusliited —ti/di; -sti, -lt. Samatüveliste omadus- ja määrsõnade kasutamine sõnaühendis ja lauses (tegevuse või 

objekti iseloomustamine).kasutab tuletisi; tunneb ära ja moodustab pöörde- ja käändevorme. Tegusõna. Semantilised (tegevuse/seisundi 

väljendamine) ja formaalsed tunnused. Tegusõna lauses, tegusõna laiendid. Samasse tähendusrühma kuuluvad tegusõnad, nende valimine 

väljendatava teabe konkretiseerimiseks ja sõnakorduste ärahoidmiseks. Samatüvelised tegusõnad. Laiendite leksikaalne ja vormiline valimine 
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sõltuvalt tegusõna tähendusest (riietab poega esinemiseks, riietub esinemiseks). Tegusõnade mitmetähenduslikkus, laiendite valimine ja kasutamine 

sõltuvalt kaastekstist. Tegusõna grammatilised kategooriad: pöörded (ja isikulised asesõnad), arv, aeg, kõne, tegumood, kõneviis. Lause tähenduse 

sõltumine tegusõna grammatilistest kategooriatest. Muuteoperatsioonid. Tegusõna vormide aktiveerimine. Ühendtegusõna, selle kasutamine lauses. 

Kesksõnad täiendi funktsioonis: olendi või objekti tunnuste väljendamine. Moodustamine analoogia alusel ning rakendamine lauses. Tegusõna 

asendamine kesksõnaga (käisid — oled/olid käinud), kontekstisidusate lausete moodustamine. Põhi- ja järgarvsõnad, nende muutevormid. 

Järgarvsõnade tuletamine. Rooma numbrid I-XXX. Arvsõna muutevormide kasutamine sõnaühendis ja lauses. Arvsõnade õigekiri. Liitsõnad. 

Tuletusliited liitsõnades, sõnatähenduse mõistmine. Liitsõnade moodustamine: tuletised liitsõna komponendina. Õppeainetes kasutatavate 

võõrsõnade mõistmine. Mõne Eesti kirjaniku ja tema teose teadmine. Uue teksti lugemine. Sisult ja keeleliselt jõukohase teksti ladus häälega 

lugemine kõne tempos, individuaalsed ülesanded lugemistehnika lünkade kõrvaldamiseks. Sihipärane endamisi lugemine (kuni 2/3 materjalist). 

Lugemise harjutamine. Ladususe harjutamine. Eelnevale analüüsile toetuva ilmeka (kõne tempos) lugemise harjutamine. Tooni ja tempo muutmine 

õpetaja näidise, selgituste ja korralduste alusel. Sõnavaratöö. Tundmatute sõnade leidmine esmasel või korduval lugemisel, nende tähenduse 

selgitamine. Tundmatute sõnade leidmine esmasel või korduval lugemisel, nende tähenduse selgitamine. individuaalne selgitamine või tähenduse 

otsimine. Võrdluste ja metafooride leidmine, selgitamine ja kasutamine suunamisel. Inimest iseloomustavate sõnade tähenduse täpsustamine ja 

aktiveerimine. Teksti analüüs. Teksti mõistmisstrateegiate teadvustamine: küsimuse/korralduse eesmärgi (lause tähendus, lausete seostamine, 

puuduva teabe tuletamine, väljendusvahendid, kokkuvõte) mõistmine. Küsimusele vastamiseks/korralduse täitmiseks sobiva toimingu 

teadvustamine (valiklugemine, temaatiline lugemine, meenutamine). Õpetaja koostatud küsimuste/korralduste rühmitamine mõistmisstrateegiatest 

lähtuvalt, sobimatute ja sobivate küsimuste eristamine. Küsimuste/ülesannete suunatud sõnastamine strateegiate kaupa ja neile vastamine. Tekstis 

esitatud ütluste psühholoogilise struktuuri (hoiakud/motiivid, eesmärk, strateegia) teadvustamine õpetaja suunamisel (miks? milleks? kuidas?). 

Vastusrepliigi seostamine eelnevaga (nõustumine, kummutamine, täiendava teabe taotlemine jne). Suhtlemist kirjeldavate sõnade tähenduse 

mõistmine ütluse suunatud analüüsi kaudu. Arutelud kasutatud repliikide sobivuse ja tulemuslikkuse üle. Küsimuste esitamine kaaslastele. 

Küsimuste esitamine endale ja neile vastamine. Kaaslaste küsimuste ja vastuste sobivuse hindamine, abistav täiendamine. Nõustumine enam kui 
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ühe tuletatud seletusega. Teabe märgistamine tekstis. Tegelaste ja tegelasrühmade käitumise võrdlemine. Käitumise otstarbekuse ja moraalinõuetele 

vastavuse hindamine (individuaalne ja rühmakäitumine) ühe või mitme samateemalise teksti põhjal, antud hinnangu põhjendamine. Käitumist 

mõjutavate ajalooliste, ühiskondlike ja looduslooliste tingimuste teadvustamine. Kirjeldatud ajaloolise tausta võrdlemine tänapäevaga (tingimused, 

arenguetapid kirjeldatud sündmustest tänapäevani). Kirjeldatud tegevuste seostamine looduskirjeldustega. Looduskirjelduste analüüs. Objekti või 

nähtuse oluliste, iseloomulike ja individuaalsete tunnuste/omaduste eristamine. Objekti või sündmuse/stseeni valikuline konkretiseerimine ja 

üldistamine. Teksti peamõtte sõnastamine. Peamõtet väljendava või peamõttele/alltekstile viitava lõigu (lause) leidmine tekstist; lõigu ja teksti 

peamõtte sõnastamine ja selle täpsustamine, võrdlemine autoritekstiga, sõnastuse põhjendamine tekstile viidates. Peamõtte seostamine õpilaste 

käitumise ja kogemustega. Teksti kavastamine. Liht-, liit- ja jooniskava koostamine ning kasutamine. Teksti taastamine. Kasutatavad jutustamise 

liigid: temaatiline jutustamine (sh tekstilähedane temaatiline jutustamine), kokkuvõtlik jutustamine, tegelaste ja tegelasrühmade iseloomustamine, 

jutustamine tegelase või tegelasrühma nimel, teksti laiendamine. 

Looduskirjelduste sõnastamine igapäevasõnavara kasutades. Abivahendid: kava, tugisõnad ja sõnaühendid (valikuliselt), originaaltekst. 

Enda või kaaslase jutustatud teksti sõnastamine kirjalikult. Teksti koostamise (tekstiloome) osaoskuste teadvustamine, ühisarutelu etapiti (etapid 

on õpilasele esitatud): eesmärk (milleks? kellele? mida?), teemakohase teabe otsimine ja valimine, teabe järjestamine, teabe sõnastamine, sisuline 

ja keeleline järeltöö. Erineva sisuga tekstide võrdlemine ja koostamine sama teabe (kogemuse) põhjal. Kirjaliku teksti koostamine (tekstiloome 

etappide kaupa). Kirjaliku teksti konspekteerimine. Teabe otsimine ja märgistamine: sõnade, sõnaühendite, lauseosade ja lausete joonimine või 

tähistamine markeriga. Lausete lühendamine. Märkmete tegemine teabeteksti põhjal, märkmete kasutamine teabe taastamisel. Vabas vormis 

tarbekirja koostamine (kiri, teade, kutse, seletuskiri, avaldus, volitus, CV); blankettide täitmine (teenuste arveldused, ajakirjanduse tellimine) 

paberil ja arvutis. Harjutused õigekirjavilumuste kujundamiseks (aktiveeritav sõnavara, sh võõrsõnad), individuaalsed ülesanded lünkade 

kõrvaldamiseks. k, p, t ja g, b, d helitute häälikute kõrval. Järgsilpide sulghäälikute, liitsõnade ja liidete õigekirja harjutamine. Liidetega -ki ja -gi 

sõnade tähendus ja õigekiri. Võõrhäälikud, nende hääldamine, võõrtähed. Enesekontrolli harjumuste kujundamine. Oskuste rakendamine 

valikuliselt, vajaduse märkamine enne ülesande sooritamist. Oma õigekirjaoskuse teadvustamine. Keeleteadmised ja –oskused. Tähestiku 
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rakendamine sõnaraamatute kasutamisel. Õpitud ortograafiareeglite kasutamine tähelepanujuhtimisel. Sõnaliikide ja nende üldistatud tähenduse 

tundmine ja vastavate terminite teadmine. Käänamistabeli tundmine: käändenimetus, küsimus, sõnavormi äratundmine ja moodustamine. 

Muutevormide ja grammatiliste tähenduste mõistmine. Liht-, koond- ja liitlausete praktiline eristamine. Lausete moodustamine ja 

transformeerimine. Liitlausetega väljendatud seoste mõistmine, lausete praktiline kasutamine. Kirjalike tööde kogumaht on ühes õppetunnis on 65-

75 sõna. 

4. Hindamine 

Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele 

õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema 

mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised 

on hindamise kriteeriumid. 

Õpilasi hinnatakse Valga Põhikooli hindamisjuhendi järgi. Hindamise vormidena kasutatakse õppimist toetavat väljundipõhist ja kokkuvõtvat 

hindamist. 
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Õppeaine: Eesti keel, LÕK 8. klass, 6 tundi nädalas, kokku 210 tundi 

Kohustuslik teema/maht 

(tundi) 

Õpitulemused (kohustuslike 

teemade kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused 

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks: 

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu 

osas (jaotus kolmeks: 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – 

ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T, 

kusjuures sulgudes 

tuuakse teema) 

Soovitused hindamise 

osas (hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja 

väärtusi) 

Kõnearendus ja 

keeleõpetus (105 tundi) 

1. Häälikuõpetus 

• Veaohtlikud häälikud sõnas 

2. Võõrhäälikud ja -tähed. 

Võõrsõnad. 

3. Liitsõna 

Kirjutab sõnu õigesti, kasutab 

vajadusel individuaalseid 

abivahendeid; 

kasutab omandatud 

õigekirjaoskusi iseseisvates 

kirjalikes töödes. 

teeb ärakirja lühikeste lausete 

kaupa ja kontrollib tulemust; 

teab võõrhäälikud ja võõrtähti; 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

Üldpädevused (8): 

Kultuuri ja väärtus-, 

sotsiaalne ja kodaniku-

, enesemääratlus-, õpi-

suhtlus-, matemaatika-

, loodusteaduste ja 

tehno-loogiaalane  

ettevõtlikkus-  ning 

digipädevus 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 
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4. Nimisõna 

• Nimisõna semantilised ja 

vormilised tunnused. Nimi ja 

nimetus. Suur algustäht. 

• Morfoloogia- ja 

süntaksiküsimus 

• Alg- ja muutevorm 

Nimisõna käänamine 

5. Omadussõna 

• Omadussõna semantilised 

ja vormilised tunnused 

• Võrdlusastmed 

• Omadussõna käänamine 

• Omadussõna tuletamine: 

liited -ne, -lik, -line, -tu, -jas, 

-kas 

6. Tegusõna 

teab võõrsõna tunnused (g, b, d 

sõna algul, võõrtähed, pikk või 

ülipikk täishäälik järgsilbis); 

tuletab sõnu õpitud liidetega; 

moodustab liitsõnu; moodustab 

liitsõnu ja tuletisi õpitud mallide 

ulatuses, mõistab liitsõnade ja 

tuletiste tähendust 

 

analüüsib sõnavormi koostist ja 

tähendust; 

moodustab sõnavorme, oskab 

suunamisel esitada süntaksi-ja 

morfoloogiaküsimusi; 

Oskab leida omadussõna 

sõnaühendis ja lauses, 

moodustada omadussõna 

algvormi, esitada küsimust; 

omadussõnade mõistmine 

ülekantud tähenduses; teab 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Valdkonnapädevused: 

õpipädevus: kuulamis- 

ja lugemisoskus, eri 

liiki tekstide 

mõistmine, fakti ja 

arvamuse eristamine, 

eri allikatest teabe 

hankimine ja selle 

kriitiline kasutamine, 

eri liiki tekstide 

koostamine ning oma 

arvamuse 

kujundamine ja 

sõnastamine; 

funktsionaalne 

lugemisoskus, suuline 

ja kirjalik 

väljendusoskus, 

tekstiloome 

 

Läbivad teemad 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 



Valga Põhikooli ainekavad    Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57 

 

• Tegusõna pööramine 

• Ajavormid 

• Kõneviisid 

• Tegusõna 

mitmetähenduslikkus 

• Ühendtegusõna 

• Tegusõna laiendid 

• v-, tav-, nud-, tud-kesksõna 

7. Määrsõna 

8. Arvsõna, semantilised ja 

vormilised 

9. Lause 

• Lihtlause 

• Koondlause 

10. Liitlause 

• Osalaused 

omadussõnade moodustamise 

võtteid; 

 

kasutab sõnade käände-ja 

pöördevorme, analüüsib 

sõnavormide koostist; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teab põhi-ja järgarve ning neile 

vastavaid arvsõnu (10 000 piires). 

orienteerub talle mõistetavate 

sündmuste ajalistes ning 

põhjuslikes seostes 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“ (teemakohased 

tekstid, suuline 

arutelu) 

"Väärtused ja kõlblus" 

(lugemispalad, 

ilukirjandus, analüüs, 

arutelu, rollimängud, 

dramatiseeringud) 

„Tervis ja ohutus“ 

(teemakohased tekstid, 

suuline arutelu) 

„Kultuuriline 

identiteet“ 

((ette)lugemispalad, 

arutelud, rahvaluule, 

luuletused, 

muinasjutud, 

ajakirjandus, 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 
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• Vastandavad ja möönvad 

lauseosad 

• Eraldavad lauseosad 

• Selgitavad lauseosad 

• Ajasuhteid väljendavad 

liitlaused 

• Sihitiskõrvallause 

• Täiendkõrvallause 

• Põhjuslikke seoseid 

väljendavad liitlaused 

• Tegevuse eesmärki 

väljendavad liitlaused 

• Kohasuhete väljendamine 

liitlauses 

11. Teabekiri 

Vabas vormis tarbekirja 

koostamine (kiri, teade, 

kutse, seletuskiri, avaldus, 

mõistab ja kasutab õpitud liht-ja 

koondlausemalle; 

kasutab õpitud lausemalle 

suulises ja kirjalikus tekstis. 

 

 

kasutab sõnade õpitud 

muutevorme eri funktsioonides 

(tegusõna muutevorme õpetaja 

abiga); 

 

mõistab kaheosaliste liitlausete 

tähendust, eristab osalausetega 

väljendatud suhteid ja seoseid 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

rahvaluulega 

tutvumine, 

teatrietenduste 

külastus) 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

(teemakohased tekstid, 

koostöö, rollimängud, 

arutelu, loovtöö) 

„Teabekeskkond“ 

(meedia kasutus, 

visuaalse teksti 

analüüs, teabe ja 

õppetekstid, 

internetikasutus) 

 

„Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine“ 

(õppeaasta eesmärkide 

püstitamine, erinevad 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 
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volitus, CV); blankettide 

täitmine (teenuste 

arveldused, ajakirjanduse 

tellimine) paberil ja arvutis. 

12.Kirjaliku teksti 

konspekteerimine 

Teabe otsimine ja 

märgistamine: sõnade, 

sõnaühendite, lauseosade ja 

lausete joonimine või 

tähistamine markeriga. 

Lausete lühendamine. 

Märkmete tegemine 

teabeteksti põhjal, märkmete 

kasutamine teabe 

taastamisel. 

Lugemine  (105 tundi) 

1.  Lugemine ja 

orienteerumine tekstis 

koostab näidise järgi õpitud 

tarbekirju; 

 

 

 

 

 

 

 

märgistab olulist teavet 

väljendavaid teabeüksusi tekstis 

(suunamisel), teeb märkmeid 

tekstide põhjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

 

Meetodid: 

K:tahvlile, vihikusse ja 

õpilaspäevikusse kirjutamine. 

Etteütlemise järgi sõnade ja lausete 

kirjutamine. 

Töö korrektne vormistamine, 

kuupäeva kirjutamine, töö puhtus. 

Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 

I: kirjutatu kontrollimine õpiku 

järgi. Oma kirjavea parandamine. 

 

 

 

tekstid tegevusalade ja 

ametite kohta, arutelu, 

rollimängud, 

dramatiseering, 

suuline 

väljendusoskus, 

loomekonkurssidel 

esinemine) 

Teised ained: 

matemaatika ( mõistab 

teksti,  võrdleb, 

rühmitab, mõistab 

tabelit, diagrammi, 

vastab küsimustele) 

muusikaõpetus 

(avaldab arvamust 

kuuldu kohta, jutustab 

läbielatud sündmusest, 

esitab lauluteksti 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 
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Mõne Eesti kirjaniku ja tema 

teose teadmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loeb jõukohast teksti häälega 

ladusalt ja endamisi teabe 

hankimiseks; täidab jõukohast 

teksti analüüsides ülesandeid 

õpitud mõistmisstrateegiate 

ulatuses; oskab esitada küsimusi 

teistele ja endale teksti kohta 

mõistmisstrateegiatest lähtuvalt 

ning neile küsimustele vastata; 

taastab õpitud teksti suuliselt 

erineval viisil (õpetaja 

suunamisel): tekstilähedaselt, 

temaatiliselt, kokkuvõtlikult, 

tegelase seisukohalt; 

rakendab analüüsi käigus 

kasutatud abivahendeid; 

iseloomustab tegelast ja 

tegelasrühma plaani järgi; 

kirjeldab tegevusi ja sündmusi 

kogemuste ja eri õppeainete 

materjalide põhjal (abiga); 

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, 

paaristöö, küsimuste 

moodustamine, küsimustele 

vastamine, oma töö/idee esitlemine, 

oma arvamuse avaldamine, 

rollimängud, dialoogi/ 

dramatiseeringu koostamine 

 

teabe leidmine ja selle kriitiline 

analüüsimine 

olulise eristamine ebaolulisest 

võrdlemine 

meedia kasutamine 

visuaalse teksti analüüs 

teksti /kaaslase kuulamine 

kuuldule hinnangu andmine 

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel 

kuuldud teksti kokkuvõtte 

sõnastamine 

kuuldu põhjal tegutsemine 

peast, vastab 

küsimustele) 

loodusõpetus (mõistab 

teksti, töötab tekstiga 

juhiste alusel, vastab 

küsimustele loetu 

kohta, vaatleb 

sihipäraselt, kirjeldab 

nähtut ning märkab 

erinevusi ja sarnasusi, 

avaldab arvamust 

kuuldu, vaadeldu, 

loetu kohta, loeb ja 

mõistab kaarti) 

inimeseõpetus ( 

mõistab teksti, töötab 

tekstiga juhiste alusel, 

vastab küsimustele 

loetu kohta, vaatleb 

sihipäraselt, kirjeldab 

nähtut ning märkab 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 
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2. Uue teksti lugemine  

Sisult ja keeleliselt 

jõukohase teksti ladus 

häälega lugemine kõne 

tempos, individuaalsed 

ülesanded lugemistehnika 

lünkade kõrvaldamiseks. 

Sihipärane endamisi 

lugemine (kuni 2/3 

materjalist 

3. Lugemise harjutamine 

Ladususe harjutamine. 

Eelnevale analüüsile toetuva 

ilmeka (kõne tempos) 

lugemise harjutamine. 

Tooni ja tempo muutmine 

õpetaja näidise, selgituste ja 

korralduste alusel. 

4. Sõnavaratöö  

koostab pärast ühist arutelu 

tekstilähedase kirjaliku 

ümberjutustust; 

oskab hankida teavet teistelt 

inimestelt ja  tekstist;  

loeb jõukohast võõrast teksti kõne 

tempos; 

 

 

 

 

 

 

loeb õpitud teksti ladusalt 

mõningase ilmekusega; 

 

 

 

 

 

 

oluliste mõistete ja seoste leidmine 

sõnavaramängud 

ringmängud 

IKT vahendite kasutamine 

Projektõpe 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, 

paaristöö, küsimuste 

moodustamine, küsimustele 

vastamine, oma töö/idee esitlemine, 

oma arvamuse avaldamine, 

rollimängud, dialoogi/ 

dramatiseeringu koostamine 

 

teabe leidmine ja selle kriitiline 

erinevusi ja sarnasusi, 

avaldab arvamust 

kuuldu, vaadeldu, 

loetu kohta, loeb ja 

mõistab kaarti, plaani, 

tabelit) 

kunstiõpetus ( toimib 

juhendi järgi, avaldab 

arvamust loetu/ 

vaadeldu kohta) 

tööõpetus ( toimib 

juhendi järgi, avaldab 

arvamust 

loetu/vaadeldu kohta 

kehaline kasvatus 

(toimib juhendi järgi, 

vastab küsimustele, 

kirjeldab nähtut, 

avaldab arvamust 

loetu kohta) 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 
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Tundmatute sõnade leidmine 

esmasel või korduval 

lugemisel, nende tähenduse 

selgitamine. Sõnatähenduse 

täpsustamine kaastekstis: 

tundmatute tähenduse 

selgitamine; individuaalne 

selgitamine või tähenduse 

otsimine. Võrdluste ja 

metafooride leidmine, 

selgitamine ja kasutamine 

suunamisel. Inimest 

iseloomustavate sõnade 

tähenduse täpsustamine ja 

aktiveerimine. 

5. Teksti analüüs 

Teksti mõistmisstrateegiate 

teadvustamine: 

küsimuse/korralduse 

eesmärgi (lause tähendus, 

lausete seostamine, puuduva 

 

 

 

 

täidab endamisi lugedes sisulisi ja 

keelelisi ülesandeid; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analüüsimine 

olulise eristamine ebaolulisest 

võrdlemine 

meedia kasutamine 

visuaalse teksti analüüs 

teksti /kaaslase kuulamine 

kuuldule hinnangu andmine 

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel 

kuuldud teksti kokkuvõtte 

sõnastamine 

kuuldu põhjal tegutsemine 

oluliste mõistete ja seoste leidmine 

sõnavaramängud 

ringmängud 

IKT vahendite kasutamine 

Projektõpe 

 

 

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, 

paaristöö, küsimuste 

võõrkeel (loeb 

eakohast teksti, toimib 

sõnumi või juhendi 

järgi, loeb nii häälega 

kui ka endamisi 

ladusalt, teksti 

mõistes, loeb õpitud 

teksti ette õigesti, 

selgelt ja sobiva 

intonatsiooniga, töötab 

tekstiga juhiste alusel, 

vastab suulistele ja 

lühikestele kirjalikele 

küsimustele loetu 

kohta) 

 

„Teabekeskkond“ 

(meedia kasutus, 

visuaalse teksti 

analüüs, teabe ja 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 
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teabe tuletamine, 

väljendusvahendid, 

kokkuvõte) mõistmine. 

Küsimusele 

vastamiseks/korralduse 

täitmiseks sobiva toimingu 

teadvustamine 

(valiklugemine, temaatiline 

lugemine, meenutamine). 

6.  Teabe märgistamine 

tekstis 

Tegelaste ja tegelasrühmade 

käitumise võrdlemine. 

Käitumise otstarbekuse ja 

moraalinõuetele vastavuse 

hindamine (individuaalne ja 

rühmakäitumine) ühe või 

mitme samateemalise teksti 

põhjal, antud hinnangu 

põhjendamine. 

Rakendab õpetaja vähesel  

juhendamisel valik või temaatilist 

lugemist teksti mõistmiseks; 

 

Analüüsib ja meenutab 

küsimustele vastamiseks loetud 

infot; 

 

 

 

reageerib adekvaatselt kaaslaste 

erinevatele ja vastandlikele 

seisukohtadele; 

 

 oskab suunavate küsimuste abil 

analüüsida dialoogi; 

 

 

 

 

 

moodustamine, küsimustele 

vastamine, oma töö/idee esitlemine, 

oma arvamuse avaldamine, 

rollimängud, dialoogi/ 

dramatiseeringu koostamine 

 

teabe leidmine ja selle kriitiline 

analüüsimine 

olulise eristamine ebaolulisest 

võrdlemine 

meedia kasutamine 

visuaalse teksti analüüs 

teksti /kaaslase kuulamine 

kuuldule hinnangu andmine 

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel 

kuuldud teksti kokkuvõtte 

sõnastamine 

kuuldu põhjal tegutsemine 

oluliste mõistete ja seoste leidmine 

sõnavaramängud 

õppetekstid, 

internetikasutus) 

 

„Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine“ 

(õppeaasta eesmärkide 

püstitamine, erinevad 

tekstid tegevusalade ja 

ametite kohta, arutelu, 

rollimängud, 

dramatiseering, 

suuline 

väljendusoskus, 

loomekonkurssidel 

esinemine) 

  

 

 

 

 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 
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Käitumist mõjutavate 

ajalooliste, ühiskondlike ja 

looduslooliste tingimuste 

teadvustamine. 

Kirjeldatud ajaloolise tausta 

võrdlemine tänapäevaga 

(tingimused, arenguetapid 

kirjeldatud sündmustest 

tänapäevani). Kirjeldatud 

tegevuste seostamine 

looduskirjeldustega. 

Looduskirjelduste analüüs. 

Objekti või nähtuse oluliste, 

iseloomulike ja 

individuaalsete 

tunnuste/omaduste 

eristamine. Objekti või 

sündmuse/stseeni valikuline 

konkretiseerimine ja 

üldistamine. 

 

 

 

 

 

taastab tekstilõikude sisu 

(valikjutustamine), oskab 

jutustamiseks valida ja kasutada 

abivahendeid; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ringmängud 

IKT vahendite kasutamine 

Projektõpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, 

paaristöö, küsimuste 

moodustamine, küsimustele 

vastamine, oma töö/idee esitlemine, 

Üldpädevused (8): 

Kultuuri ja väärtus-, 

sotsiaalne ja kodaniku-

, enesemääratlus-, õpi-

suhtlus-, matemaatika-

, loodusteaduste ja 

tehno-loogiaalane  

ettevõtlikkus-  ning 

digipädevus 

Valdkonnapädevused: 

õpipädevus: kuulamis- 

ja lugemisoskus, eri 

liiki tekstide 

mõistmine, fakti ja 

arvamuse eristamine, 

eri allikatest teabe 

hankimine ja selle 

kriitiline kasutamine, 

eri liiki tekstide 

koostamine ning oma 

arvamuse 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 
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7.  Teksti peamõtte 

sõnastamine 

Peamõtet väljendava või 

peamõttele/alltekstile viitava 

lõigu (lause) leidmine 

tekstist; lõigu ja teksti 

peamõtte sõnastamine ja 

selle täpsustamine, 

võrdlemine autoritekstiga, 

sõnastuse põhjendamine 

tekstile viidates. Peamõtte 

seostamine õpilaste 

käitumise ja kogemustega. 

8.   Teksti kavastamine 

Liht-, liit- ja jooniskava 

koostamine ning kasutamine  

9.  Teksti taastamine 

Tekstilähedane valik-ja 

temaatiline jutustamine; 

seostab peamõtte isikliku 

kogemusega; 

mõistab seisukohtade võimalikku 

erinevust suhtlemisel, selgitab 

oma seisukohti; 

annab tekstilähedaselt edasi 

tekstilõikude sisu, pealkirjastab 

lõike ja osaleb sõnastuse 

täpsustamisel; 

väljendab oma sõnadega teksti või 

lõigu mõtte; leiab tekstist 

peamõttele osutavaid lauseid; 

osaleb lõigu ja teksti peamõtte 

sõnastamisel; 

koostab liht- ja jooniskava, 

kasutab seda; 

 

 

 

võrdleb tegelaste mõtteid ja 

elamusi;  

oma arvamuse avaldamine, 

rollimängud, dialoogi/ 

dramatiseeringu koostamine 

 

teabe leidmine ja selle kriitiline 

analüüsimine 

olulise eristamine ebaolulisest 

võrdlemine 

meedia kasutamine 

visuaalse teksti analüüs 

teksti /kaaslase kuulamine 

kuuldule hinnangu andmine 

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel 

kuuldud teksti kokkuvõtte 

sõnastamine 

kuuldu põhjal tegutsemine 

oluliste mõistete ja seoste leidmine 

sõnavaramängud 

ringmängud 

IKT vahendite kasutamine 

kujundamine ja 

sõnastamine; 

funktsionaalne 

lugemisoskus, suuline 

ja kirjalik 

väljendusoskus, 

tekstiloome 

 

Läbivad teemad 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“ (teemakohased 

tekstid, suuline 

arutelu) 

"Väärtused ja kõlblus" 

(lugemispalad, 

ilukirjandus, analüüs, 

arutelu, rollimängud, 

dramatiseeringud) 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 
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abivahendite individuaalne 

valimine ja kasutamine. 

Kokkuvõtliku jutustamise 

harjutamine, sh 

tekstilähedase jutustuse 

plaani eelnev esitamine. 

Abistavad võtted: kava, 

sõnaühendid, tugisõnad. 

Järeltöö õpilaste jutustusega: 

jutu täiendamine lugemiku 

tekstile toetudes, jutu 

täpsustamine, lühendamine, 

keelendite korrigeerimine. 

Tegelaste iseloomustamine 

ja võrdlemine plaani järgi. 

Jutustamise õppimine 

tegelase rollis (lähtutakse 

tegelase eesmärkidest, 

mõtetest ja tunnetest). 

Looduskirjelduste 

koostamine plaani järgi: 

 

annab hinnangu tekstis kirjeldatud 

tegelas(t)e käitumisele; 

 

annab hinnangu tekstis kirjeldatud 

tegevusaktidele ning põhjendab 

seda; 

 

abiga jutustab tekstilähedaselt, 

õpib kokkuvõtlikku jutustamist; 

 

jälgib kaaslast, suudab vajadusel 

täiendada tema jutustamist; 

 

Iseloomustab tegelast plaani järgi; 

koostab looduskirjeldusi plaani 

järgi; koostab kava/ tugisõnade 

abil tekstilähedase 

ümberjutustuse. 

 

 

Projektõpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjeldamine, võrdlemine, arutelu, 

paaristöö, küsimuste 

moodustamine, küsimustele 

vastamine, oma töö/idee esitlemine, 

oma arvamuse avaldamine, 

rollimängud, dialoogi/ 

dramatiseeringu koostamine 

 

„Tervis ja ohutus“ 

(teemakohased tekstid, 

suuline arutelu) 

„Kultuuriline 

identiteet“ 

((ette)lugemispalad, 

arutelud, rahvaluule, 

luuletused, 

muinasjutud, 

ajakirjandus, 

rahvaluulega 

tutvumine, 

teatrietenduste 

külastus) 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

(teemakohased tekstid, 

koostöö, rollimängud, 

arutelu, loovtöö) 

„Teabekeskkond“ 

(meedia kasutus, 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 

 

 

 

Kokkuvõttev  ja õppimist 

toetav hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 
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tekstilähedane kirjeldamine, 

oma sõnadega kirjeldamine. 

Teksti laiendamine: puuduva 

teabe tuletamine 

(järeldamine, oletamine). 

12.  Kirjaliku teksti 

koostamine (tekstiloome 

etappide kaupa) 

 

 

 

 

 Kirjutab kirjandi pildi ja 

tugisõnade toel; pildi ja kava 

põhjal jälgides sõnakasutuse 

sobivust; 

 

teabe leidmine ja selle kriitiline 

analüüsimine 

olulise eristamine ebaolulisest 

võrdlemine 

meedia kasutamine 

visuaalse teksti analüüs 

teksti /kaaslase kuulamine 

kuuldule hinnangu andmine 

kuuldud teabe rühmitamine skeemi, 

märksõnade jm alusel 

kuuldud teksti kokkuvõtte 

sõnastamine 

kuuldu põhjal tegutsemine 

oluliste mõistete ja seoste leidmine 

sõnavaramängud 

ringmängud 

IKT vahendite kasutamine 

Projektõpe 

visuaalse teksti 

analüüs, teabe ja 

õppetekstid, 

internetikasutus) 

 

„Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine“ 

(õppeaasta eesmärkide 

püstitamine, erinevad 

tekstid tegevusalade ja 

ametite kohta, arutelu, 

rollimängud, 

dramatiseering, 

suuline 

väljendusoskus, 

loomekonkurssidel 

esinemine) 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese- ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamis-mudeli järgi. 


