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Lüllemäe Põhikooli ainekava
Aine
Tunde
nädalas

vene keel
V klassis 1 tundi
VI klassis 2 tundi

5. klass
õppesisu

Keeleline alateema

õpitulemus

Vene keel teiste keelte seas.
Venemaa ajaloost. Sarnasused
ja erinevused eesti keelega.

Eestikeelne sissejuhatus
näidetega.

Teab vene keele päritolu,
seosed emakeelega, et tähestik
on kirillitsa.

Eesti keelega sarnased tähed.

A,O,E,K

Tunneb tähti erinevas
kirjapildis, loeb häälikute ja
silpidena.

Enamkasutatavad kaashäälikud. М Т Н Л Р tähtedega sõnade
moodustamine, sõnarõhk ja
rõhumärk.

Tunneb ja oskab kirjutada tähti
(suur ja väike), tunneb
rõhumärki ja arvestab seda
lugemisel-hääldamisel.

Uued tähed.

У Э И Ы täishäälikute
lisandumisel esimeste
tähenduslike sõnade
moodustamine.

Oskab hääldada sõnas
täishäälikuid rõhu all ja rõhuta,
teab isikulisi asesõnu ainsuses.

Uued tähed.

П Б Д küsisõnad, küsimuste
esitamine ja vastamine,
Intonatsioon. Nimisõna sugu.

Teab nimisõnade grammatiliste
sugude tunnuseid, oskab vastata
õpitud sõnavara piires
küsimustele - mis see on?, kes
see on?

Uued tähed.

Й Я Е Юdialoogid, sisust
arusaamine.

Oskab kasutada sõnavara
loetust arusaamiseks.

Uued tähed.

В Ф asesõnad, sooline erinevus. Jälgib teksti lugemisel rõhku ja
hääldust.

Uued tähed.

Г Х helitu kaashäälik sõna
alguses ja lõpus.

Teab nende tähemärkide
erinevat kasutamist emakeelest.

С З helilised kaashäälikud e.
``susisevad``, nende vastavus
eesti keelele.
Ш Ж susisev sõna lõpus.
Ч Щ kirjapildi ja häälduse
erinevus.

Eristab nn ``susisevaid``
häälikuid üksteisest
märksõnade kaudu.

Ц erandsõnad soo tunnuseid
eirates.

Teab erandsõnu (vähemalt 3)
mis ei ole reeglipärased.

Ь ъ peenendus- ja
kõvendusmärk sõnas,
erinevused hääldamisel.
35 tunnise õppuse järel 5. klassi õpilane:
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1. tunneb vene keele trüki- ja kirjatähti, valdab kirjatehnikat;
2. tunneb vene keele tähemärkidele vastavaid häälikuid, hääldab neid;
3. tunneb kõnes või lühilauses ära tuttavad sõnad;
4. oskab lugeda venekeelseid sõnu erinevas kirjapildis;
5. oskab kasutada sõnade lugemisel rõhumärki.
Vene keele õppimise algetapil hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel
tagasisidel.. Hinnatakse slaavi tähestiku tundmist, hääldamist ja kirjutamist, tähtede sidumist ja
ärakirja. Hinnatakse omandatud tähemärkide ja sõnavara tundmist ja kasutamisoskust.
Hinnetes kasutame numbrilist hindamist ning suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad
esile õpilase tugevused ja edusammud.

6.
klass
Õppesisu

Teemad

Õpitulemused

Tähestik.

Vene keele kirjatähed,
tähemärkide häälikuline
tähendus, sõnarõhk.

Tunneb ära erinevates
kirjaviisides vene keele tähed,
teab nende häälikulisi vasteid.
Oskab kirjutada vene keele
kõiki tähti ja valdab
kirjatehnikat.

Mina ja teised.

Tervitamine ja hüvastijätt;
asesõnad; nimisõnade soo
määramine, vene pärisnimed;
Kes? Mis? küsimused ja
nendele vastamine.

Oskab tervitada ja jätta hüvasti;
tunneb ära tuttavad sõnad ja
fraasid ja kasutab neid
küsimustele vastamisel ja
küsimisel.

Pere ja kodu.

Teemakohane sõnavara;
Reageerib pöördumisele
viisakusväljendid tänan- palun; kasutades viisakusväljendeid;
nimisõnade mitmus, eessõnad. oskab moodustada nimisõnast
mitmuse vormi; moodustab
lühikesi lauseid.

Igapäevased tegevused.

Arvsõnad. Tegusõnade
pööramine.

Teab arve peast 1-20. Oskab
kasutada tegusõnade pööramise
tabeleid (I ja II pöördkond) ja
nende abil moodustada lauseid
ja küsimusi teise isiku kohta.

Õppimine ja töö. Lihtsamad
tegevused koolis ja kodus ning
nendega seonduvad esemed.

Nimisõnade käänamine,
eessõnade kasutamine.

Teab, et vene keeles kasutab
nimisõna käändeliste vormide
juures eessõnu. Oskab kasutada
harjutuste tegemisel
käänamistabelit korraga ühe
käände puhul ja vajaminevaid
eessõnu.
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Õpitavat keelt kõnelev maa.

Pärisnimede kasutamine
venelastel. Pühad ja
õnnitlemine.

Teab nimetada ja oskab
kirjutada riigi, rahvuse ja
pealinna nime. Oskab kirjutada
vene pärisnimesid. Joonistab
tähtpäevaks ja vormistab
kirjalikult õnnitluskaardi vene
keeles.

Keskkond. Kodukoht Eesti.

Nädalapäevad, kuud, aastaajad. Oskab nimetada aastaaegu ja
Eessõnade kasutamine
viia sõna kokku pildiga. Teab
küsimusega millal?
järjest nädalapäevade nimetusi.
Oskab öelda oma elukoha
vastates küsimusele.

