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Õppekirjandus:

Kein Problem Deutsch Lehrbuch 1.2
Kein Problem Deutsch Arbeitsheft
Grammatik ist Kinderleicht    

Vajalikud õppevahendid:

vihik, õpimapp, õpik    

Õppesisu:

 
1. trimester

 Monate und Jahreszeiten. Kuud ja aastaajad;
 Mein Tag. Minu päev;
 Mein Geburtstag. Minu sünnipäev;
 Ich liebe den Winter. Ma armastan talve.
 Hier wohnen wir. Siin me elame;
 Wiederholung. Kordamine;

2. trimester
 Richards Zimmer. Richardi tuba;
 Wir helfen zu Hause. Me aitame kodus;
 Unsere Haustiere. Meie koduloomad;
 Was ist in? Mis on moes?;
 Das ist ja verrückt! See on ju hullumeelne!;
 Wiederholung. Kordamine;

3. trimester
 Ich habe Hunger. Mul on nälg!;
 Guten Appetit! Head isu!;
 Estland – hier lebe ich. Eesti - siin ma elan;



 Wohin fahren wir? Kuhu me sõidame;
 Wiederholung – Prominente in Estland. Kordamine – prominendid Eestis;
 Ich bin gut in Deutsch. Ma olen saksa keeles hea.
 Wiederholung. Kordamine.

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:

 Oskab nimetada aastaaegu, rääkida oma päevast, kirjeldada oma tuba, nimetada erinevaid
koduloomi, nimetada toite, rääkida lühidalt Eestist. Õpilane tunneb kalendrit ja oskab
nimetada kuupäeva, oskab kirjutada sünnipäevakutset, seda vastu võtta või keelduda ja
vabandada; teha sisseoste; rääkida soovidest ja mis talle meeldib; rääkida, mida
sünnipäevaks/jõuludeks sai; oskab rääkida oma tunniplaanist ja asjadest, mida tundides
vajab.

Hindamise kirjeldus:

Teadmiste ja oskuste hindamine toimub hinde alusel "1-5"- vastavalt Jõhvi Põhikooli
õppekava üldosale.
Hinnatakse suulist vastamist (lugemine - tõlkimine, dialoogid), kirjalikke tekste, sõnavara
kirjalikku omandamist, peatükke kokkuvõtvaid teste. Puudulikud hinded ja tegemata
kirjalikud tööd tuleb järgi vastata  10 koolipäeva jooksul töö kättesaamise hetkest.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:

Trimestri hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest.

Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:

Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse

Iga õpilane võtab tunnist aktiivselt osa, mis positiivselt mõjub õppetöö kvaliteedile ning
õpilase teadmistele. Õpilased kasutavad keeleõppes erinevaid reaalses elus esinevaid
situatsioonmänge ja dialooge. Neid harjutatakse nii paaris- kui ka rühmatöödena.

Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid

Rollimängud, arutlused, rühmatööd, paaristööd.

Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga

Lõiming erinevate õppeainetega vastavalt ainekavale.

Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu

hindamine, tagasisidestamine).

Vigade analüüs, enesehindamine, tagasisidestamine. Hindamisel arvestatakse õpilase
individuaalset arengut. Õpilaste hindamine kajastab õppetöös saavutatud edu ja arengut.

Muud nõuded ja märkused:

Kõik vajalikud õppevahendid peavad olema alati kaasas. Õpikul peavad ümber olema kaaned!
Vaja läheb vihikut ning õpimappi. 


