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VALIKAINED 

Eesti keel teise keelena 

2. klassi valikaine ”Suuline eneseväljendus” 

Tund toimub 1 kord nädalas. 

Õpitulemused 

Õpilane teab ja oskab kasutada viisakusväljendeid; 

Oskab tutvustada ennast ja vastata küsimustele enda kohta; 

Õpib suhtlema ja arvestama kaaslastega mängulistes situatsioonides. 

Õppetegevus 

Õpitud sõnavara ja väljendite rakendamine ja kinnistamine mängulistes situatsioonides 

ja rollimängudes. 

Õppesisu 

 

Viisakusväljendid (tervitamine, tänamine, palumine, vabandamine, õnnitlemine). 

Enesetutvustus (nimi, vanus, elukoht, kool, klass). 

Eestimaa (ilm, loodus). 

Rollimängud õpitud sõnavara ja väljendite kasutamiseks (teemad vastavalt põhiaines 

õpitule:  kellaaeg, kohvikus, kaupluses jm). 

Hindamine  

Õppetunni vältel saab õpilane sõnalist tagasisidet oma teadmiste ja oskuste kohta. 2x 

õppeaastas saab õpilane kirjaliku sõnalise hinnangu oma eestikeelse väljendusoskuse arengu 

kohta. Kokkuvõtlikuks hindeks (aastahinne) on kirjalikult esitatud sõnaline hinnang. 

7. klassi valikaine “Praktiline eesti keel” 

Tund toimub 1 kord nädalas. 

Õpitulemused 

Õpilane loeb ja mõistab tarbetekstide põhiinfot; 

Oskab edasi anda loetu, nähtu ja kuuldu sisu; 

Õpilane õpib kirjutama tarbetekste malli järgi; 

Õpilane esitab ilmekalt väljendades kirjandustekste ja dramatiseeringuid. 

Õppetegevus 

Funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks loevad õpilased erinevaid tekste 

(tarbetekstid, graafilised, publitsistlikud ja ilukirjanduslikud tekstid).  Õpivad ise koostama 
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kutset, õnnitlust, teadet, plaani, menüüd, avaldust, seletust jm. Õpivad hankima teavet raadio- 

ja telsaadetest, ajalehtedest. Edastavad infot või kirjeldavad nähtut-kuuldut kaaslastele. Õpivad 

ennast väljendama instseneeringutes. 

 Õppesisu 

Teabe- ja tarbetekstid (erinevad plaanid, juhendid, juhised, kaardid, kalender jms). 

Teabe- ja tarbetekstide mallid (kutse, õnnitlus, teade, menüü, avaldus, seletus jm). 

Draamaõpetus (instseneeringud, rollimängud, etteasted). 

Meedia – raadio- ja telesaated (ilmateade, kuulutused, reklaam ja teated jm); filmid. 

Hindamine 

Õppetunni vältel saab õpilane sõnalist tagasisidet oma teadmiste ja oskuste kohta. 2 

korda aastas saab õpilane tagasisidet kirjalikult sõnalise hinnangu vormis. Õpetaja hinnangute 

kõrval kasutatakse ka enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid. Kokkuvõtvat hinnet 

(aastahinnet) väljendatakse sõnadga ”arvestatud” ja ”mittearvestatud”. 

 


