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Lüllemäe Põhikooli ainekava

Aine Võru keel ja kultuur

Klass 3

Tunde nädalas 1

Õppesisu Grammatika teemad Õpitulemus

Teema:
Pere. Maq esiq  ja muq pereq.
Nimi, vanus, välimus,elukoht, 
lemmiktegevused; pereliikmed 
ja sugulased; ühistegevused.

Võru keele häälikute  ja 
häälikuühendite kuulamine ja 
hääldamine, kirjutamine. 
Sõnavara  hääldamine, 
kuulamine kirjutamine. 
Kuulatust ja loetust arusaamine.

Eristab võru keele häälikuid , 
oskab neid hääldada ja 
kirjutada; teab üksikuid 
võrukeelseid sõnu: teretab ja 
jätab hüvasti, kuulab kõnet ja 
oskab lühidalt vastata.

Teema:
Kodukoht. Kodukotus.
Linna- või maakodu; kodu- ja 
metsloomad, puud, põõsad; 
lemmikloomad; kodutalu,-
küla,-vald.

Küsisõnad. Tegusõnad. Kõne ja 
ettelugemise kuulamine ning 
selle mõistmine. Etteloetud 
teksti lühiümberjutustus ja 
küsimustele vastamine. Ise 
küsimuste moodustamine. Tee 
või aadressi küsimine ja 
juhatamine. Teksti häälega 
lugemine. Lihtsate lühilausete 
moodustamine. Kirjakeelsetele 
sõnadele võrukeelsete vastete 
leidmine ja vastupidi. Lihtsate 
salmikeste ja liisusalmide 
lugemine-laulmine.

Saab aru võrukeelsetest 
tööjuhenditest ja korraldustest, 
mõistab õpitu piires võrukeelset
kõnet. Loeb ladusalt 
võrukeelseid lühilauseid,  oskab
vastata lihtsatele küsimustele. 
Oskab peast ühte liisusalmi.

Teema:
Kool ja oma klass. Kuul ja uma 
klass.
Õppeained, kooliasjad, 
koolisõbrad.

Võrukeelsete lühitekstide ja 
kahekõnede lugemine. 
Nimisõna mitmus. 
Töökorralduste lugemine ja 
iseseisvalt arusaamine ning 
täitmine. Kahekõned, 
rollimängud. Luuletuste 
ilmekas lugemine. Võrukeelsete
harjutuste ja lünktekstide 
täitmine.

Oskab kõneteema piires ennast 
võru keeles arusaadavaks teha. 
Oskab kirjutada lühietteütlust. 
Moodustab ise lihtsaid lauseid 
ja küsimusi.

Teema:
Eluring. Elotsõõr.
Ilm: päike ja kuu, päev ja öö; 
kellaaeg; nädalapäevad, kuud; 
aastaajad.

Teiste kõne , muinasjuttude, 
lühitekstide kuulamine ja sellest
arusaamine. Tänamine-
palumine. Võrukeelse lühiteksti
sorav lugemine. Pildile 
selgitavate lausete lisamine. 
Ristsõnade lahendamine. 

Saab õpitud sõnavara ja 
teemade ulatuses aru võru 
keelest; oskab vastata lihtsatele 
küsimustele ja ise küsida. Teab 
peast mõnda lühikest 
võrukeelset liisusalmi-luuletust,
mõistatust ja jutukest.
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Mõlemas keelesuunas 
tõlkelausete koostamine. 
Mõistatused. Liikumismängud.

Ainekava täitmist toetavad õppekäigud ja koostöö huvigruppidega

   1.võimalusel külalisõpetaja kasutamine.
   2.muuseumi külastamine.

Hindamismeetodid

Hinnatakse iga trimestri lõpus vastavalt hindamisjuhendile  A (arvestatud) või MA 
(mittearvestatud).

  


