VENE KEEL

VENE KEELE AINEKAVA
5. ja 6. klass
1.Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õpilane:
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.
2. Õppeaine sisu
Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht jmt) ning välimuse
kirjeldus (kasv, kehaehitus, juuste ja silmade värv jmt), enesetunne (nt hea/halb tuju ); ühised
tegevused sõpradega (mis mulle ja mu sõpradele meeldib teha); viisakusväljendid (kellele mida ja
kuidas öelda, kuidas käituda).
Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmete ja lähisugulaste tutvustus (nimi, vanus, sugu) ning iseloomustus
(amet, tegevusala, huvid); kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni iseloomustav
omadussõna). Kodukoht
Eesti. Eesti riigi nimi, asukoht, pealinn, oma rahvus, keel; linna ja maad iseloomustav põhisõnavara
(maja, park, mets, mägi jmt); aastaaegade nimetused ja põhilised aastaaegade ilma kirjeldavad
väljendid (hea/halb ilm, päikseline, vihmane jmt)., kuudenimetused
Igapäevaelu. Tegevused kodus ja koolis (õppevahendid)
Vaba aeg. Lihtsamad tegevused ja eelistused (lugemine, muusika kuulamine, rattasõit,
lemmikloomad)
Riigid ja nende kultuur Eesti naaberriigid ja tuntumate maailmariikide nimed, õpitava keele riigi
pealinn, rahvas, tuntumad nimed ajaloo ja kultuurivaldkonnast rubriik Minu entsüklopeedia.
3. Õpitulemused
Kuulamine
Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära
õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal.
Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised).
Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase

hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, kohv).
Lugemine
Tunneb õpitava keele tähemärke.
Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid.
Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal.
Rääkimine
Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja žestidele.
Kirjutamine
Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada
(ärakiri).
Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale)
Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel.
4. Keeleteadmised
Vene tähestik.
5. klassis põhirõhk häälikuõpetusel ja lihtsamate sõnade kasutamisel lühilauses. (see on ema, ema
töötab jms.)
Nimede kirjutamine vene ja eesti keeles, translitereerimisreeglid. Tähemärkide häälikuline
tähendus. Sõnarõhk.
Täishäälikute hääldamine eel- ja järelrõhulistes silpides, reduktsioon.
Kaashäälikud.
Sisihäälikute
hääldamine.
Häälikute
sarnastumine:
helilised/helitud,
palataalsed/mittepalataalsed.
Sõnarõhk tegusõna быть vormides.
Sõnarõhu muutumine nimisõnade nimetava käände mitmuse vormi moodustamisel.
Grammatiline sugu: naissoost nimisõnad –а/-я-lõpuga; meessoost sõnad, mille lõpus on kaashäälik
või –й ja -a/-я (папа, дедушка, дядя); kesksoost sõnad -о/-е-lõpuga.
Nimisõnade mitmuse nimetava käände moodustamine (ы- ja и-lõpulised meessoost ja naissoost
sõnad; а- ja я-lõpulised kesksoost ja meessoost sõnad); erandid братья, дети, друзья, люди...
Omadussõna
lõpud
ainsuse
ja
mitmuse
nimetavas
käändes
(tüve
lõpphäälik
palataliseerimata/palataliseeritud; küsimused какой? какая? какое? какие?).
Omadussõna ühildumine nimisõnaga ainsuse ja mitmuse nimetavas käändes.
Tegusõna быть: oleviku Ø-vorm; mineviku vormi moodustamine; tuleviku vormid:
ainsuse/mitmuse pöördelõpud.
Eitav kõneliik: Я не играю, Мальчик не играет, Мы не играем jne).
Tegusõnade pööramine (olevik ja tulevik).
Mineviku vormide moodustamine.
Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.
Omastavad asesõnad ainsuses ja mitmuses.
Lubamine ja keelamine (можно, нельзя). Hinnangut väljendavad määrsõnad (хорошо, плохо).
Põhiarvsõnad. Küsimus сколько лет? ja vastus (nimisõnaga год, года/лет).
Rinnastavad sidesõnad и, а, но.
Küsimused Кто это? Что это? ja vastused.
Küsimused Кто это был? Что это было? ja vastused.
Subjekti ja predikaadi tähistamine ( Я играю, ты играешь, он/она играет, мы играем, вы
играете, они играют; Мальчик играет, Дети играют jne).

Lihtlause: koordinatsioon aluse ja öeldise vahel.
4. Õppetegevus
Oluline on äratada huvi uue keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse
arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud
väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid ning mängulisust.
Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ning kirjutamisoskust mudelkirjutamisega.
Õpilased kasutavad A-võõrkeele õppimisel omandatud õpioskusi ja -strateegiaid.
Osaoskuste arendamiseks
1) kuuldu põhjal pildi joonistamine või täiendamine;
2) sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele);
3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;
4) rääkimine pildi alusel;
5) häälega lugemine;
6) lihtsa faktilise info leidmine tekstist;
7) mudeli järgi kirjutamine;
8) õpikusõnastiku kasutamine.
5. Hindamine
Hinnatakse õppe alguses põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust,
jõudes õppe edenedes kõigi osaoskuste hindamiseni. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu
taktitundeliselt. Hinnates kasutatakse hindeid ning suulisi või kirjalikke sõnalisi hinnangud, mis
toovad esile õpilase tugevused ja edusammud.

