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

Kirjandus
6.b ja 6.c
Õnne Kaskema
Kohustuslik õppeaine põhikoolis
III trimester

Õppekirjandus:
J. Urmet, L. Vanamölder "Kirjanduse õpik 6.klassile", Avita 2013
Vajalikud õppevahendid:
õpik, üks jooneline 24 lk kaustik, kirjutusvahendid,joonlaud
Õppesisu:
• Päevikusse kirjutatud raamat
• Pilti peitunud tekst
• Toredaid luuletusi
• Ümberjutustuse /jutustuse kirjutamine
• VI. peatüki kokkuvõte. Lugemiskontroll Eno Raud "Kalevipoeg"
• VII. MINA JA ... Mina ja raha
• Mina ja minu vanemad
• Kirjandi kirjutamine
• Mina ja teised
• Mina ja sõprus
• Mina ja loodus
• Toredaid luuletusi
• VII. pt kokkuvõte
• VIII. Inimene loob väärtusi. Voldemar Panso
• Faehlmann ja Kreutzwald – Eesti rahvuseepose loojad
• Edgar Valter – rohkem kui kunstnik
• Jaan Rannap – poiste, looduse ja spordi kirjanik
• Toredaid luuletusi
• Kokkuvõte
•
Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
• Oskab koostada mõttekaarti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oskab kirjutada ümberjutustust, kokkuvõtet, kirjandit
Teab õpitud olulisi inimesi Eesti jaoks
Oskab töötada kuulamisülesandega
Oskab arutleda, võrrelda
Oskab teksti kohta koostada küsimusi
Seletab õpitud vanasõnade tähendust
Oskab jutustada peast või kavapunktide toel
Loeb ilukirjandustekste ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist
On läbi lugenud Eno Raua raamatu "Kalevipoeg"
On omandanud eelmistel aastatel ja trimestritel õpitu ja oskab seda kasutada
Tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest.

Hindamise kirjeldus:
Hindamine toimub vastavalt Jõhvi Põhikooli hindamisjuhendile, kusjuures arvestuslikud hinded on
kaalukamad, kui muud hinded. Kontrolltööd ja lugemiskontrollid kuuluvad arvestuslike tööde hulka.
Hinnatakse valikuliselt tunnitööd ja kodutööd, kas suuliselt või kirjalikult.
Mitterahuldava hinde või puudumise korral tuleb tööd sooritada järgneva 10 koolipäeva jooksul.
Parandustöö eest hinnet "5" ei ole võimalik saada .
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Trimestri hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest, kusjuures arvestuslikud hinded on
kaalukamad kui muude tööde eest saadud hinded ning on Stuudiumis sinisel taustal.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Võimalusel arvestada laste ettepanekuid juturaamatute valimisel, rühmade moodustamisel, õpilaste
osavõtt erinevatest võistlustest
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Paaristöö, rühmatöö, dramatiseering,vestlus, mõistekaardi täitmine, tööd kontrollib kaasõpilane,
ristsõnade koostamine,eesti keele mängud arvutis või vihikus.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Loodusõpetus, matemaatika, ühiskonnaõpetus, muusikaõpetus. Raamatukogu külastamine või
raamatukogu töötaja tundi kutsumine. Võimalusel teatrietenduste ja väärtfilmide vaatamine
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Enesehindamist ja kaaslase hindamist saab kasutada kodutöö või tunnitöö kontrollimise juures.
Muud nõuded ja märkused:
Jälgida Stuudiumist kontrolltööde graafikut ja kooli kodulehelt õpetaja järelevastamiste ja
konsultatsioonide aegu.

