Eesti keele ainekava
põhikooli
1.klassile

1. Õpieesmärgid.
1. klassis eesti keele õpetamisega taotletakse, et õpilane:
1) eristab kuulmise järgi eestikeelseid sõnu;
2) nimetab ja loeb esemeid, kirjeldab vaadeldavat eset suuruse,värvi, asukoha järgi;
3) oskab kirjutada eesti tähestiku tähti, õpitud sõnu ja lauseid;
4) mõistab ja kasutab eesti keeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;
5) austab oma kodupaika, linna ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega
seostuvaid käitumisreegleid;
6) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt sõnaraamatuid,
internetti), et leida vajalikku infot.

2. Õppesisu - 70 tundi.
2.1. Mina ja teised. 10 tundi.
Välimus, sõbrad, sõbrapäev.

2.2. Kodu ja lähiümbrus. 10tundi .
Kodu, pereliikmed, kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses.
Peretraditsioonid.
2.3. Eesti. Sümboolika. 10 tundi.
Eesti Riigi ja Eesti rahvussümbolid.
2.4. Eesti ja kultuur, tähtpäevad. 10 tundi.
Mardipäev, kadripäev, Jõulud, vastlad, emadepäev.
2.5. Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 20 tundi.
Kool, tegevused koolis. Tervislik eluviis; arstiabi.
2.6. Vaba aeg. 10 tundi.
Vaba aja veetmise viisid. Käitumine koduümbruses ja looduses.

3. Õpitulemused.
1. klassi õpilane:
a. tunneb eesti keele tähti, oskab lugeda ja kirjutada õpituid sõnu ja lauseid;
b. nimetab ja loeb esemeid, kirjeldab vaadeldavat eset suuruse,värvi, asukoha järgi;
c. mõistab ja kasutab eesti keeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja
lihtsamaid fraase;
d. teab Eesti Riigi ja Eesti rahvusümboleid ja sündmusi.
e. austab oma kodupaika, linna ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab
nenndega seostuvaid käitumisreegleid.

4.Hindamine


Jooksev, suuline



Kokkuvõttev (veerand, aasta)

Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või
hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.
Aastahinne tuleneb nelja veerandi koondhindest.

5.Õppekirjandus:


Eesti keele õpik vene õppekeelega kooli 1. klassile 1. ja 2. osa. Kirjastus Kooolibri,
2006. Merike Pääro, Ivi Sepp.



Eesti keele töövihik vene õppekeelega kooli 1. klassile1.ja 2.osa . Kirjastus Kirjastus
Kooolibri, 2009. Merike Pääro, Ivi Sepp.



Eesti keele sõnastikud ja sõnaraamatud.

6. Õpppevahendid:
 Õpik
 Töövihik
 Audio ja videovahendid, töölehed jm õpetaja poolt vajalikuks peetav materjal.

