
  Kõnearenduse ainekava 4.-6 kl  

Aluseks  võttes eesti keele riiklikku  ainekava II kooliastmele 

 I Üldalused (sama) 

Põhikoolis tuleb teadlikult omandada kirjalik keel ja tänapäeva eesti kirjakeel. Eesti keele õpi-eesmärke 
taotletakse mitme õppevaldkonna kaudu.  

I kooliastmes kujundatakse õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes õppevaldkonnas: suuline keelekasutus 
(kuulamine, kõnelemine), lugemine ja kirjutamine. Suuline keelekasutus hõlmab eneseväljendust 
argiolukorras ning eakohase suulise teksti mõistmist ja edasiandmist. Lugemise õpetamisel 
kujundatakse oskust töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel. Kirjutamise õpetusega kujundatakse 
õigekirjaoskus õpitud keelendite piires ja suutlikkus end eesmärgipäraselt kirjalikult väljendada.  

II ja III kooliastmes kujundatakse õpilaste teadmisi ja oskusi neljas õppevaldkonnas: suuline ja kirjalik 
suhtlus, teksti vastuvõtt, tekstiloome ning õigekeelsus ja keelehoole.  

Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel 
ning internetikeskkonnas kahekesi või mitmekesi suhelda, tekste kokku võtta ja vahendada.  
Teksti vastuvõtu õpetuses kujundatakse oskust tekste valida ja leida, eesmärgipäraselt lugeda ja 
kuulata, teadvustatakse kuulamis- ja lugemisstrateegiaid ning süvendatakse võimet teksti paremini 
mõista ning tekstile reageerida. 
Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljendusoskust, mille 
puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile 
omases vormis väljendada ning edastada. 

2.1. Eesti keel 
2.1.1. Eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) omandab põhiteadmised eesti keelest kui soome-ugri keelest ja eesti keele õigekirjaoskuse, 
tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel;  

2) mõistab keele tähtsust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina, arendab keeleoskust, 
arvestades kultuuris välja kujunenud keelekasutustavasid;  

3) õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida, kriitiliselt 
hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet, sh 
ainevaldkonnaga seotud elukutsete ja edasiõppimisvõimaluste infot; 

4) loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult; 
5) õpib tundma eri tekstiliike ning märkama nende kasutusvõimalusi ja seoseid isikliku ja 

tööeluga; 
6) arendab kriitilist mõtlemist, oskust arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike tekstide 

alusel iseseisvalt järeldusi teha;  
7) kasutab oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks sõna- ja käsiraamatuid ning internetiallikaid;  
8) tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja identiteedi olulise osana ning kujuneb teadlikuks 

keelekasutajaks; 
9) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keelde ja kultuuri; 
10) suhtub tolerantselt eesti keele võõrkeelena kasutamisse ja toetab teise emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 
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Suulise ja kirjaliku suhtluse õpetusega kujundatakse oskust silmast silma, telefoni, kirja ja meili teel 
ning internetikeskkonnas kahekesi või mitmekesi suhelda, tekste kokku võtta ja vahendada.  
Teksti vastuvõtu õpetuses kujundatakse oskust tekste valida ja leida, eesmärgipäraselt lugeda ja 
kuulata, teadvustatakse kuulamis- ja lugemisstrateegiaid ning süvendatakse võimet teksti paremini 
mõista ning tekstile reageerida. 
Tekstiloome õpetusega kujundatakse mitmekülgset ja eesmärgistatud eneseväljendusoskust, mille 
puhul inimene tajub olukorda ja adressaati ning suudab oma mõtteid vajaliku täpsusega ja tekstiliigile 
omases vormis väljendada ning edastada. 
Õigekeelsuse ja keelehoolde õpetusega kujundatakse keeleteadlikkust ning teadmisi keelest. Õpilastes 
arendatakse oskust tänapäeva eesti kirjakeelt teadlikult kasutada, kujundatakse arusaamist keele 
arengust ja muutumisest, omandatakse teadmisi eesti kirjakeele ja murrete stiilirikkuse ning kirjavara 
mitmekülgsuse kohta. 
 
2.1.3. Eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
3. klassi lõpetaja: 

1) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas sobivaid 
lühivastuseid ning terviklauseid;  

2) kasutab kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid ning kirjutab loetava käekirjaga; 
3) oskab sihipäraselt vaadelda ja nähtut kirjeldada ning märkab erinevusi ja sarnasusi; 
4) kirjeldab eesmärgipäraselt eset, olendit ja olukorda; 
5) jutustab endast ja lähiümbruses toimunust; 
6) kuulab mõtestatult eakohast teksti;  
7) loeb õpitud teksti selgelt, ladusalt ja õigesti ning saab sellest aru, mõistab lihtsat plaani, tabelit, 

diagrammi ja kaarti; 
8) loeb eakohast ilu- ja aimekirjandust; 
9) kirjutab õpitud keelendite piires õigesti; 
10) jutustab ja kirjutab küsimuste, pildi, pildiseeria, märksõnade või kava abil; 
11) töötab tekstiga õpetaja juhiste alusel. 

 

2.1.5. Eesti keele õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ning nende kasutamise võimalusi; 

2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
3) oskab koostada õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vormistada; 
4) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe ja esineb suuliselt; 
5) suhtleb eesmärgipäraselt ja valib kontekstile vastava suhtluskanali, kuulab eesmärgistatult; 
6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
7) oskab kasutada ÕSi ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid. 

2.1.6. Eesti keele õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes  
Suuline ja kirjalik suhtlus 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1)  oskab juhendamise abil olukorrale vastava suhtluskanali valida; 
1) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust; 
2) lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös;  

3) oskab oma seisukohta põhjendada ja vajaduse korral sellest taganeda; 
4) oskab teha kuuldu ja loetu kohta nii suulist kui ka kirjalikku kokkuvõtet. 
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Õppesisu 
Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja täiskasvanutega 
suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldu kohta arvamuse 
esitamine. Suuline arvamusavaldus ja vestlus etteantud teemal, vastulausele reageerimine ning 
seisukohast loobumine. Küsimustele vastamine, esitlus ja tutvustus. Väite põhjendamine. 

Seisukoha põhjendamine paaris- või rühmatöö ajal ning kõnejärg. Kaaslase täiendamine ja 
parandamine. Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. Klassivestlus, 
diskussioon. 

Telefonivestluse alustamine ja lõpetamine. Virtuaalkeskkonnas suhtlemise eesmärgid, võimalused, 
ohud, privaatsus ja avalikkus. E-kiri. 

Teksti vastuvõtt 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb õpitud tekstiliike ja nende kasutamise võimalusi; 
2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 
3) võrdleb tekste, esitab küsimusi ja avaldab arvamust, teeb tekstist lühikokkuvõtte;  
4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu 
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe leidmine.  

Visuaalselt esitatud info (foto, joonise, graafiku) põhjal lihtsamate järelduste tegemine, seoste leidmine. 

Eesmärgistatud lugemine, kuulamine, vaatamine, kokkuvõtte tegemine, kuuldu konspekteerimine 
Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid. 

Trükiajakirjandus: pressifoto, karikatuur, pildiallkiri.  

Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam.  

Tarbetekstide keel: kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, kuulutusest, 
sõiduplaanist ja hinnakirjast andmete kirjapanek ning seoste esiletoomine. Tarbe- ja õppetekstide 
(reegel, juhend, tabel, skeem, kaart, saatekava jne) mõtestatud lugemine.  

Kirjandustekstid (4. klassis): kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, loomateemaline ilukirjanduslik ja 
aimejutt, seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 

Kirjandusteksti süžee, sündmuste toimumise koht ja aeg ning tegelased. Tegelaste käitumise motiivide 
analüüs. Luuletuse mõtestatud lugemine (meeleolu, laad). 

Kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid õppekirjandusse ja vabalugemiseks valitakse eesti ja 
väliskirjanike loomingust, arvestades järgmisi teemavaldkondi. 
Väärtused ja kõlblus. Enesehinnang. Ausus enese ja teiste vastu. Iseenda ning teiste vajadused ja 
huvid. Arusaamine heast ja halvast. Õiglus ja ebaõiglus. Kiiduväärne ja taunitav. Erinevus teistest. Minu 
hobid ja huvid. Minu tervis ja tulevik. Rikkuse ja vaesusega seotud probleemid. Kohustused ja vastutus. 
Üksiolek ja hirmud. 
Kodus ja koolis. Perekond. Kodu turvalisus. Vägivald kodus. Armastus oma kodu ja koduste vastu. 
Suhted vanemate, kasuvanemate ning vanavanematega. Suhted õdede, vendade, teiste 
lähisugulastega. Poiste ja tüdrukute suhted. Sallivus teistsuguste inimeste suhtes. Abivajaja ja aitaja. 
Nohiklikkus ja tõrjutus. Piir oma ja võõra vahel. Piir lubatu ja lubamatu vahel. 
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Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus. Rahvuskultuuri eripära ja olulisus rahvale. Matkamine 
kodukohas ning reisimine kaugetes maades. Kultuuride mitmekesisus. Erinevate rahvaste uskumused 
ja tavad. Käitumine eri kultuuriruumides. Külalislahkus. Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja 
inimestesse. Kultuuriinimesed kui eesti rahvuskultuuri tutvustajad ja hoidjad. 
Mängiv inimene. Ringmängud ja mängulust. Sõnamängud. Teatri võlumaailm. Leidlik probleemide 
lahendamine. Iluelamused. Loominguline koostöö. Mängult ja päriselt. Põhjendatud ja põhjendamata 
riskid 
Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng. Minu osa looduse hoidmisel. Austav suhtumine elus- ja eluta 
loodusesse. Hädasolija aitamine. Lemmikloomad ning vastutus nende eest. Aastaaegade omanäolisus. 
Kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Minu juured. Seos mineviku, oleviku ja tuleviku vahel. Traditsioonid 
ja sündmused, mis tagavad järjepidevuse. Suhtumine keelde. Kodupaiga keel. Suhted teiste 
rahvustega 
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon. Avastamisrõõm ja õpikogemused. Tänapäevased teabe 
otsimise ja edastamise võimalused. Internet kui silmaringi avardaja ning infoallikas. Internet kui 
ohuallikas. Käitumine suhtlusportaalides. Film ja foto kui hetke ning ajaloo jäädvustajad. 

Tekstiloome 
Õpitulemused 
Õpilane: 

1) leiab juhendamise abil tekstiloomeks vajalikku teavet;  
2) koostab ning peab lühikese ettekande; 
3) tunneb kirjutamiseks ja esinemiseks valmistumise põhietappe; 
4) jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult; 
5) esineb suuliselt, võtab sõna, koostab ja peab lühikese ettekande;  
6) avaldab viisakalt ja olukorrast lähtudes arvamust sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; 
7) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju; 
8) vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 
9) kasutab tekste luues ja seostades omandatud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliselt.  

Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, viimistlemine, 
toimetamine ja avaldamine, tagasiside saamine. 

Kirjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. Mustand. Oma vigade leidmine ja 
parandamine. 

Lisateabe otsimine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamad võtted.  

Visuaalsed ja tekstilised infoallikad ning nende usaldusväärsus. Eri allikatest pärit info võrdlemine, 
olulise eristamine ebaolulisest. Teksti loomine pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus. Uue info 
seostamine oma teadmiste ja kogemustega. 

Lühiettekanne ja esitlus internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus 
keskkonnas suhtlemise eetika. 

Kiri, ümbriku vormistamine. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, 
detailid, hinnang. Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. Autori suhtumine kirjeldatavasse ning selle 
väljendamine. 
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Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumistest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. 
Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. 

Arutlemine. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

Raamatust kokkuvõtte ning raamatu kohta lugemissoovituse kirjutamine. Luuletuse kirjutamine.  

Õigekeelsus ja keelehoole  
Õpitulemused 
Õpilane: 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning järgib 
eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid;  

2) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sealhulgas koondlauseid, ja lihtsamaid liitlauseid;  
3) oskab kasutada veebi- ja pabersõnaraamatut sõna tähenduse ja õigekirja kontrollimiseks; 
4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 

Õppesisu 
Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 
Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. 

Häälikuõpetus ja õigekiri. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud 
häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. Tähed g, b, d 
s-tähe kõrval. Tähe h õigekiri. Tähtede i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). Liidete gi ja ki õigekiri. 
Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine ja poolitamine (ka 
liitsõnades). Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. Tähtede f ja š õigekiri. 
Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka internetivariandist). 

Sõnavaraõpetus. Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. Sünonüümid, 
antonüümid, homonüümid, nende kasutamine. Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. Igapäevaste 
võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi.  
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused. 
Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka internetivariandist).  

Vormiõpetus ja õigekiri.Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 
Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, liht-, täis- ja enneminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. 
Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses. Tegusõna oleviku- ja minevikuvormi kasutamine tekstis. 
Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, asesõna. Käänamine. Käänded, 
nende küsimused ning tähendus. Õige käände valik olenevalt lause kontekstist. Ainsus ja mitmus. 
Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga, lik- ja ne-liiteliste 
omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. Võrdlusastmete kasutamine. 
Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised 
omadussõnad).  
Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ning järgarvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 
Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja järgarvsõnade kirjutamine sõnade 
ning numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine tekstis. Sõnaraamatute kasutamine 
käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 

Lauseõpetus ja õigekiri. Lause. Alus ja öeldis. Lihtsamad lause laiendamise võimalused. Korduvate 
lauseliikmete kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis.  
Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning nende kasutamine.  
Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse 
osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 
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Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. 
Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid.  

Muud õigekirjateemad. Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 
Ajaloosündmused. Ametinimetused ja üldnimetused. Perioodikaväljaanded. Teoste pealkirjad. 
 
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. Lühendite lugemine  

 

 II  Ainekava kõnearendustööks. 

 
1 .Õppe-eesmärgid  Põhikooli aineõpetus taotleb ,et õpilane : 

*austab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandija; 

*arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust; 

*väärtustab head keeleoskust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina: 

*arendab oma suulist ja kirjalikku väliendusoskust,omandab õigekirjaoskuse; 

*õpib mõtestatult lugema  ja kirjutama eri liiki tekste; 

* loeb eakohast teksti ,rikastab oma sõnavara,arendab loovust (üldine kõnearendus); 

 

2. Õppetegevus  

2.1. Sel kooliastmel taotletakse, et õpilasel kujuneks teadlik suhtumine oma kõnesse 

ja teiste kuulamisse, oskus suhelda paindlikult, arvestades vestluspartnereid ja suhtlusolukordi. 

Lugemis- ja kirjutamisõpetus on orienteeritud lugemis- ja kirjutamisprotsessi mõistmisele.          

Avardatakse õpilase keeleteadmisi. 

 

2.2.Kuulamine: 

* vahetu suulise esinemise kuulamine; 

* ettelugemise ja jutustamise kuulamine; 

* olulise teabe leidmine ja eristamine ebaolulisest, saadud teabe kasutamine; 

* kuulatu meeldejätmine, kuulatu üle arutlemine; 

* suulise tööjuhendi järgimine. 

2.3. Kõnelemine: 

* vestluse alustamine, jätkamine ja lõpetamine; 

* jutustamine loetud või kuulatud teksti põhjal, pildist, sündmusest, nähtusest; 

* tekstilähedane ja kokkuvõtlik jutustamine; 

* loetu üle arutlemine; 

* pildi, eseme, sündmuse kirjeldamine, võrdlemine. 

2.4. Lugemine: 

* häälega lugemine: mõtestatus, selgus, sobiv intonatsioon; ettelugemine; 

* valiklugemine; 

* oma lugemise jälgimine; 

* vaikne lugemine: eesmärgipärasus, mõtestatus, valikulisus; 

* iseseisev töö tekstiga: kÜsimuste esitamine, neile vastamine, kirjaliku tööjuhendi järgimine 

(funktsionaalse lugemise kinnistamine); 

* juhendi lugemine ja selles sisalduva teabe mõistmine; 

* tekstis numbriga väljendatud arvude ning õpitud lühendite lugemine ja seostamine kaastekstiga; 



 7 

* skeemide lugemine ja mõistmine; 

* sõnatähenduse leidmine teatmeteosest; 

* deformeeritud teksti lugemine. 

 

 

2.5. Kirjutamine: 

* lause kirjutamine, lause laiendamine (vajadusel abiks lauseskeemid);                                                  

* ärakiri ja selle õigsus; 

* etteütlemise järgi kirjutamine; 

* oma kirjavea leidmine ja selle parandamine; 

* võõras tekstis kirjavea leidmine ja selle parandamine; 

* ümberjutustuse kirjutamine, alguse või lõpu lisamine tekstile; 

* käekirja loetavus, töö välimus; oma teksti kontrollimine. 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

3. Õppesisu  

3.1. Õigekeelsus 

Tähestikuline järjestamine. Helilised ja helitud häälikud. Hääliku pikkuse ja kaashäälikuühendi 

märkimine kirjas koos kõrvalekalletega põhireeglitest. i ja j, sõnaalgulise h õigekirjutus. b, d, g, f, š, ž 

tuntumates võõrsõnades. Suur ja väike algustäht koha- ja isikunimedes, ajalehtede, ajakirjade ja teoste 

pealkirjades; keelte ja rahvuste nimetuste, tähtpäevade kirjutamlisel, ajaloosündmuste märkimisel. 

Liitsõna õigekirjutus. Sõnade poolitamine. Arvsõna ja kuupäeva märkimine. 'Tavalühendid. 

Käändsõnad. Käänete kasutusvõimalusi. Käändsõna veakriitilisi vorme. Ühildumine. Omadussõna 

võrdlemine. Pöördsõna. Lihtlause ja liitlause. Osalausete piir ja tähistamise võimalused. 

Kirjavahemärkide kasutamine loetelus ja liitlauses järjestikuse asetusega osalausete puhul. Otsekõne 

ja selle kirjavahemärgid. Ütte kirjavahemärgid. Sõnavara: eakohased võõrsõnad, sünonüümid, 

antonünüümid, fraseologismid, Sagedasemate võõrsõnade tähendus. Sõnade mitmetähenduslikkus. 

Sõnaraamatu kasutamine: sõna tähendus ja õigekirjutus. 

 

3.2. Tekstiõpetus 

Vestlus, arvamusavaldus, teabe edastamine. Teksti peamõte. Mõisted: arvamus, 

kirjeldus, iseloomustus, fakt, juhend, teatmeteos, tabel, kuulutus. 
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4. Õpitulemused  

6. klassi lõpetaja: 

* oskab kirjas õigesti märkida häälikupikkust, i ja j, sõnaalgulist h; 

* oskab rakendada kaashäälikuühendi põhireegleid; 

* oskab sõnu poolitada; 

* oskab kasutada suurt algustähte nimedes, teoste ja perioodiliste väljaannete 

pealkirjades, ajaloosündmuste märkimisel; 

* oskab kasutada tavalühendeid; 

* teab või oskab vajadusel sõnastikust leida oma- ja võõrsõnade tähendust ja 

õigekirjutust; 

* oskab leida sünonüüme ja neid tekstis korduste vältimiseks kasutada; 

* oskab kasutada omadussõnade keskvõrret ja kõige-ülivõrret; 

* oskab moodustada ja kirjavahemärgistada lihtlauseid, sh koondlauseid ja 

lihtsamaid liitlauseid; 

* oskab siduvaid sõnu õigesti lauses kasutada; 

* oskab otsekõnet ja ütet kirjavahemärgistada; 

* oskab jutustada ja kirjutada sündmusest; kirjeldada; väljendada oma arvamust; 

edastada teavet selgelt ja ühemõtteliselt; eristada tõepärast fantaasiast; 

* oskab kaasvestlejat kuulata; 

* oskab loetust ja kuuldust olulist leida, seda oma sõnadega edasi anda ning 

saadud teavet kasutada; 

* oskab esitada teksti kohta küsimusi, küsimustele teksti põhjal vastata; 

* oskab teksti ette lugeda, jutustada tekstilähedaselt ja kokkuvõtlikult; 

* oskab pildi põhjal jutustada ja pilti kirjeldada; 

* vormistab kirjalikud tööd korrektselt. 
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5. Õppekirjandus ja õppevahendid (logopeed) 

 

4.-6. klassi õppematerjal 

5.1. Õpikud: 

 .K. Karlep jt ''Emakeele õpik -tööraarnat V klassile l ja II osa'' 

 .K. Karlep jt ''Emakeele õpik IV klassile l ja II osa'' 

5.2. Töövihikud: 

 .E. Markvart ''Veaohtlikud häälikud ja tähed II osa'' 

 .K. Kõverjalg ''Korrektuurharjutused'' 

. 

 . 

 

5.3. Lisad: 

 .Isekoostatud valiktekstid 

 .Kogutud harjutusmaterjalid . 

 

Logopeed : I. Susi 

 
 


