Saksa keel ainekava (B-võõrkeel)
6. klass
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
•

saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime
tulla;

•

huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;

•

omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;

•

tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;

•

huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;

•

oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Õppesisu
Mina ja teised
Suhted sõprade ja lähikondlastega. Ühised tegevused ümbritsevate inimestega, viisakas
käitumine.
Kodu ja lähiümbrus
Avalikud kohad, rõõmsad ja kurvad sündmused peres, minu kohustused ja töövahendid kodus.
Kodukoht Eesti
Käitumine looduses, Eesti riiklikud tähtpäevad ja riigipühad, üldrahvalikud sündmused, Elva
linna ja Gümnaasiumi traditsioonid.
Riigid ja nende kultuur
Tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud inimesed
ajaloo- ja kultuurivaldkonnast, eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad riigis, kus
kõneldakse õpitavat keelt.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö
Turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine, ametid ja töökohad.
1

Vaba aeg
Kooliväline tegevus, laagrid, lugemiseelistused, spordialad ja sportlikud tegevused.

Õpitegevused
6. klassis tekitab õpetaja huvi ja motiveerib õpilast võõrkeeles suhtlema. Kuulamis- ja
rääkimisoskuse kõrval hakatakse arendama ka lugemis- ja kirjutamisoskust. Tähelepanu
pööratakse korrektsele hääldusele (erinevad hääldusharjutused). Õpetaja suunamisel
arendatakse õpilase teksti mõistmise oskust läbi suulise kõne ja eakohaste lühitekstide.
Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid eakohaseid
töövõtteid (nt lühi-, valik- ja õige/vale vastustega küsimused). Suulist suhtlemisoskust
arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega igapäevaste
praktiliste situatsioonide ja õppija isiklike kogemuste teemal. Õpilased õpivad esitlema
paaristöö tulemusi etteantud näidisele toetudes, kasutades õpitud väljendeid. Omavaheline
suhtlus töörühmas on emakeelne, kuid õpilasi suunatakse kasutama klassis üha rohkem
võõrkeelt.

Kirjutamisoskuse

arendamisel

kasutatakse

sõnamänge,

mudelkirjutamist,

järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks) jmt. Pööratakse tähelepanu
lauseehitusele. Õpetaja suunab õpilasi järjekindlalt kasutama eakohaseid sõnastikke nii sõna
tähenduse kui ka õigekirja kontrollimiseks ja interaktiivseid harjutusi.
Tutvustatakse õpitavat keelt kõnelevaid maid.
Õpilane koostab õpetaja juhendamisel õpimapi, kuhu koondab oma tegevusele püstitatud
eesmärgid ja tagasisidelehed jt materjalid.
Õpetaja juhendamisel õpitakse püstitama lähemaid ja kaugemaid realistlikke eesmärke, nt
õpilase individuaalne eesmärk osaoskuste arendamisel või teemasisene eesmärk. Eesmärke
võib seada nii iseendale kui grupile.
Enesehindamisoskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema lõpus
lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsi lehed), mis suunavad õpilasi oma ja teiste tööd
analüüsima.
Üldpädevuste kujundamine toimub õpetaja suunamisel läbi klassi tööreeglite, rühmatööde,
rollimängude, teemade ja erinevate tööülesannete nii klassiruumis kui ka väljaspool selleks, et
õpilane õpiks nägema oma rolli kollektiivis ja mõistma oma vastutust talle antud ülesandes.
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6. klassis osalevad õpilased kooli ja koolivälistes õppekava toetavates tegevustes, mis
arendavad õpilaste üld- ja ainepädevust.

Õpitulemused
6. klassi lõpetaja (A1.1.):
1)

saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

2)

mõistab õpitud temaatika piires olulist;

3)

koostab õpitud sõnavara piires etteantud näidiste põhjal lühikesi eakohaseid tekste;

4)

oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;

5)

tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada
lühivestlust;

6)

on omandanud esmased teadmised maadest, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma
kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;

7)

kasutab esmaseid õpioskusi (kordamine, seostamine, sõnade meeldejätmise võimalused,
võrdlemine) võõrkeele õppimiseks;

8)

töötab õpetaja juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas;

9)

seab endale õpieesmärke ning hindab oma saavutusi koos kaaslaste ja õpetajaga .

Hindamine
6. klassis on hindamise põhiline eesmärk õpilase innustamine, tema õpimotivatsiooni toetamine
ja õpioskuste kujundamine. Hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, õpilane saab
tagasisidet kas suulise sõnalise hinnangu või hinde vormis. Hindamiskriteeriumid arvestavad
osaoskuste tabeli (RÕK lisa 5) A1.1 osaoskuste kirjeldusi. 6. klassis hinnatakse tööprotsessi
ning õpilase panustamist (vastavalt kooli hindamisjuhendile ja klassis kokkulepitule).
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