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AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED“
Vene keel B-võõrkeel 5. klass
Nädalatundide arv 2
Vene keele õpe algab 5. klassist, et rahulikult ning aegamööda tutvustada õpilastele senisest
täiesti erinevat tähestikku ja hääldust, mis omakorda muudab edasise keele omandamise
oluliselt sujuvamaks.
Õpisisu
Kõnearendus- , lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
Sissejuhatus õppeainesse - Venemaa ja venelased
Tähestik:kergesti segiminevad tähed r, p, i, v, s, h;
susisevad ja sisisevad z, š, tš, ts, štš, s, z;
helilised/helitud, peenendatud/peenendamata kaashäälikud;
kaashäälikud ja täishäälikud
suur ja väike algustäht;
Enesetutvustus
Tervitamine ja hüvastijätt
Lühidialoogide kuulamine, lugemine ja koostamine.
Lihtsamate küsimuste koostamine ja esitamine
Laulud ja luuletused. Mängud.
Mina ja minu perekond.
Pereliikmed. Isikuline asesõna Sina ja Teie vorm
Koduloomad
Rahvus (eestlane-venelane)
Õpilane, õpetaja.
Numbrid 1-10
Mitmuse moodustamine (nimisõnad)
Lihtsa jutu kirjutamine
Keeleteadmised
Nimisõna soolõpud
Omadussõma soolõpud
Nimetav kääne - küsimused Kes? Mis?
Nimisõna ainsus ja mitmus
Isikuline asesõna (ainsus ja mitmus)
Omastav asesõna soolõpud ainsuses ja mitmuses
Tegusõnad 1 ja 2 pöördkond oleviku vormis (igapäevane tegevus koolis ja
kodus)
Õpitulemus Õpilane kuulamisel:
1. oskab ühte viia tähte ja häälikut;
2. suudab kuulmise järgi aru saada lihtsamast tekstist, tunneb ära tuttavad
sõnad-väljendid ning oskab neid kasutada;
3. oskab vastata suuliselt esitatud küsimustele.
kõnelemisel:
1. oskab hääldada venekeelsed tähti;
2. oskab arvestada intonatsiooni jaatavas (jutustavas), eitavas ja küsilauses
(küsisõnaga ja ilma);
3. oskab õigesti hääldada rõhulisi ja rõhuta silpe, sõna - ja lauserõhke;
4. omandab korrektse vene tähestiku hääldamise;
5. oskab koostada ja kasutada jaatavad, eitavad ja küsilaused;
6. oskab esitada lihtsamaid küsimusi;
7. oskab koostada lühidialooge ja osaleda lühidialoogides;

Neeme Kooli Õppekava Lisa 2
8. oskab lühidalt esitleda ennast ja teisi lähedased inimesi (perekonna
liikmed, sõpru);
9. teab numbreid 1-10;
10. oskab kasutada isikulised asesõnu.
lugemisel:
1. oskab lugeda lihtsat teksti ja dialoogi;
2. oskab lugeda luuletusi ja laulda lihtsaid laule.
kirjutamisel:
1. oskab kirjutada kõiki venekeelsed suuri ja väikeseid tähti;
2. oskab kirjutada lihtsat juttu enda ja perekonna kohta

