AINEKAART
Ainevaldkond: Keel ja kirjandus Õppeaine:
Klass:
Õpetaja:
Ainetüüp:
Õpetamise aeg 2020/2021:

Eesti keel
6.abc
Õnne Kaskema
Kohustuslik õppeaine põhikoolis
III trimester

Õppekirjandus:
Liisi Piits ja Terje Varul Eesti keele õpik ja töövihik 6. klassile
Vajalikud õppevahendid:
Üks jooneline 24 lk kaustik, kiirköitja, töövihik, kirjatarbed, joonlaud
Õppesisu:
• Otsekõne ja kaudkõne
• Mina ja raadio
• Otsekõne tunnikontroll
• Kordamine tööks
• Kontrolltöönr 5
• Kuulamisülesanne
• VI. INTERNETI VÕIMALUSED JA OHUD. ERINEVAD LAUSED
• Mina ja internet
• Interneti ohud
• Alus ja öeldis
• Lihtlause. koondlause
• Liitlause ja selle kirjavahemärgid
• Kordamine tööks
• Kontrolltöö nr6
• Kordamine tasemetööks
• Kuulemisülesanne
• Etteütlus
• VII. EESTI KEEL JA TEISED KEELED
• Eesti keel teiste keelte seas
• Sugulaskeeled ja hõimurahvad
• Kordamine
• Kontrolltöö

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
• Oskab kirjavahemärgistada otsekõnet. Oskab kaudkõnes olevaid lauseid asendada otsekõnega.
• Oskab pöörata tegusõnu (ka veaohtlikke) jaatavas ja eitavas kõnes olevikus ja minevikus.
• Oskab vältida internetis ohte
• Teab alust, öeldist
• Oskab koostada ja kirjavahemärgistada liht- ja koondlauseid
• Oskab koostada ja kirjavahemärgistada liitlauseid
• Oskab töötada erinevate tekstidega, saab nendest aru
• Oskab töötada kuulamisülesannetega
• Oskab kirjutada etteütlust või harjutust õpitud teemadel
• Teab ja oskab kasutada jutukese kirjutamise reegleid
• Tunneb sugulaskeeli, teab milliseid keeli räägitakse naaberriikides
• Oskab kasutada eelmistel õppeaastatel ja eelmistel trimestritel õpitut harjutava tasemetöö ja
tasemetöö tegemisel ning muudes töödes
Hindamise kirjeldus:
Õpilane saab trimestri jooksul hinded kontrollharjutuste,tunnikontrollide, kontrolltööde,
kuulamisülesannete ja etteütluse eest, valikuliselt hinnatakse tv ja koduste ülesannete täitmist ning muid
harjutusi.
Kontrolltöö ja etteütluse täpse aja teatab õpetaja nii tunnis kui Stuudiumis. Koolist sel ajal puudunud
õpilane sooritab töö 10 päeva jooksul, leppides eelnevalt õpetajaga kokku järelevastamise aja.
Parandustöö eest hinnet "5" ei ole võimalik saada.
Hindamine toimub vastavalt Jõhvi Põhikooli hindamisjuhendile
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Trimestri hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest, kusjuures arvestuslikud hinded omavad
suuremat osakaalu kui ülejäänud hinded ja on Stuudiumis sinisel taustal.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Õpilane aitab püstitada eesmärke.
Õpilane võtab vastutuse õppimise ja eesmärgini jõudmise eest.
Õpilane on tunnis aktiivne osaline.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Võimalusel paaristöö, rühmatöö,vestlus,arutlus, pinginaabri või mõne teise õpilase kaasamine
harjutuste kontrollimisse, ristsõnad, mängud
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Loodusõpetus, matemaatika, ühiskonnaõpetus, kirjandus, raamatukogu külastamine või raamatukogu
töötaja tundi kutsumine
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Enesehindamist ja kaaslase hindamise kasutamine kodutöö või tunnitöö kontrollimise juures.
Muud nõuded ja märkused:

Jälgida Stuudiumist kontrolltööde graafikut ja kooli kodulehelt õpetaja järelevastamiste ja
konsultatsioonide aegu.

