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Õpitulemused
5. klassi lõpuks õpilane:

•

Suudab jälgida mõttevahetusi, jutustusi tuttavas valdkonnas;

•

saab aru teksti mõttest ja oskab leida olulist teavet

•

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

•

oskab lühidalt kirjeldada oma huvisid ja tegevusi

•

tuleb toime lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada ja lõpetada
lühivestlust

•

teadvustab õpitava maa ja oma kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning suhtub nendesse
positiivselt

•

rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskuseid ja strateegiaid, oskab
töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas

•

seab endale õpetaja abiga õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koostöös kaaslaste
ja õpetajaga

Õppesisu
1) Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja
lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.
2) Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid;
igapäevased kodused tööd ja tegemised.
3) Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja
kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajalooja

kultuurivaldkonnast;

naaberriigid.

eakohased

aktuaalsed

ühiskondlikud

teemad,

Eesti
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4) Kodukoht Eesti. Eesti sümboolika ja tähtpäevad. Vaatamisväärsused, loodus.
5) Igapäevaelu.

Õppimine

ja

töö.

Kodused

toimingud,

söögikorrad,

hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti
juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; internet, ametid.
6) Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid, õppevahendid, koolivaheajad.

Õppetegevused:
5. klassis toetab õpetaja õpilaste võõrkeeles suhtlemist, nii suuliselt kui kirjalikult.
Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval pööratakse järjest rohkem tähelepanu lugemis- ja
kirjutamisoskusele,

jätkuvalt

tegeletakse

õigekirjaoskuse

ja

loovuse

süstemaatilise

arendamisega.
Põhisõnavara laieneb õppesisu kaudu, seejuures toetab keeleõppe sisu teisi aineid (nt
loodusõpetus, inimeseõpetus) läbi ainesõnavara. Jätkub iseseisva lugemisoskuse arendamine,
õpilast suunatakse lugema eri liiki eakohaseid tekste.
Jätkub teksti mõistmise oskuse arendamine nii õpetaja kui kaaslase abiga. Erinevates
rühmatöödes ja mängudes suureneb õpitava keele osakaal, mängudes ja rühmatöödes
suunatakse õpilasi eemalduma etteantud töömallidest ning lähenema tegevusele loovalt.
Omavahelist suhtlust rühmas suunab õpetaja õpitavale keelele.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse üldjuhul etteantud moodustusmalle. Õpilane õpib
mudeli järgi kirjutama lühiteateid, õnnitlusi, sõnumeid, kirju ja eakohaseid lühijutukesi.
Õpilasi suunatakse iseseisvalt kasutama sõnastikke.
Õpetaja suunab õpilasi õpitavas keeles kuulama ja vaatama eakohaseid saateid, mängima
veebis olevaid keeleõppemänge.
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Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed), mis suunavad õpilasi oma tööd
analüüsima.
Üldpädevuste kujundamine toimub läbi õppeprotsessi, läbi erinevate individuaalsete
ülesannete, paaris- ja rühmatööde ning ühisarutluste, mis võimaldavad õpet väljaspool
klassiruumi. Õpilane õpib väljendama oma arvamust seda põhjendama ja kaitsma, õpib
analüüsima oma tugevaid ja nõrku külgi ning selgusele jõudma oma huvides.

