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Õppekirjandus:
Русский язык:быстро и весело! Inga Mangus, 2005, TEA
Рабочие листы. Грамматические таблицы, дополнительные авторские тексты,
материалы из интернета, картинки, фотографии, мультфильмы, Ералаш.
Vajalikud õppevahendid:
Vihik, pastapliiats, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, töölehed, õpimapp.
Õppesisu:
- Алфавит (гласные, согласные, шипящие)
- Печатные буквы, письменные буквы, произношение
- Чтение
- Поздороваемся. Слова приветствия. Tervitused.
- Мама, папа, я - это наша семья. Perekond.
- Личные местоимения. Isikulised asesõnad.
- Давайте знакомиться! Saame tuttavaks!
- Пройдем по городу. Vaatame linnas ringi.
- Именительный падеж. Nimetav kääne.
- Как дела? Kuidas läheb?.
Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
- õpilane oskab vene tähestikku
- õpilane oskab kirjutada
- õpilane oskab lugeda
- õpilane teab õpitud teemade uusi sõnu, oskab neid õigesti kirjutada, teab nende tõlget,
oskab neid kasutada kõnes
- mõistab konteksti abil esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu.
Hindamise kirjeldus:

Tunnis täidetud ülesannete, suuliste vastuste (teksti lugemine) hindamine; koduste
ülesannete hindamine (töölehed); osalejate iseseisva töö ja ruhmatöö hindamine. Nende tööde
sooritamine on kõigile õpilastele kohustuslik. Kui mõni töö jääb nõutud ajaks sooritamata või
hinne on mitterahuldav, tuleb see järele vastata 10 päeva jooksul. Kui õpilane on koolist
puudunud, siis tuleb sellel ajal läbi võetud osa (kirjas Stuudiumis tunnikirjeldused ja kodused
tööd) ise omandada või pöörduda abi saamiseks õpetaja poole konsultatsiooni tundides.
Eesmärgiks on kõikide keele alaoskuste tasakaalustatud hindamine.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Trimestrihinde panemisel võetakse arvesse kõik tundides saadud hinded .
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Selgitus, kirjeldus, näited.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Selgitus, kirjeldus, näited.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Selgitus, kirjeldus, näited.
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Selgitus, kirjeldus, näited.
Muud nõuded ja märkused:
Õpilane peab tunnis kuulama õpetajat tähelepanelikult, kirjalikud tööd peavad olema
klassivihikus või töölehel, täitma õpetaja poolt antud ülesandeid.

