
 

Eesti keele ainekava   

6. klass 

 
Nädalas tunde 3 

Õppeaastas 105 

 

Suuline ja kirjalik suhtlus 

Õpitulemused 

1.  valib juhendamise toel olukorrale vastava suhtluskanali;  

2.  esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning avaldab arvamust; 

3. lahendab lihtsamaid probleemülesandeid paaris- ja rühmatöös; 

4. võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis. 

Õppesisu ja -tegevus 

Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslaste ja 

täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes ning kirjalikus tekstis. 

Klassivestlus, diskussioon. Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine. Suhtlemine 

virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud (privaatse ja avaliku ala eristamine). E-kiri. 

Pädevused 

Sotsiaalne, väärtus-, keele- ja õpipädevus 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Inimeseõpetus, arvutiõpetus 

Läbiv teema 

„Väärtused ja kõlblus” 

 

 

Teksti vastuvõtt 

Õpitulemused 

1. tunneb õpitud tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediatekste) ning nende kasutamise võimalusi; 

2. loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 

3. võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtteid; 

4. kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

Õppesisu ja -tegevus 

Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tööjuhendi lugemine. Kava, 

mõttekaart, joonis jm visualiseerivad vahendid. Kokkuvõte konkreetsest materjalist 

(õppetekst, arutlus). 

Kuuldu konspekteerimine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, 

skeem, kaart). Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ning vajaliku teabe 

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

tegemine, seoste leidmine. Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud 

kuulamine/vaatamine. Oma sõnadega kokkuvõtte tegemine. Saatekava. 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. 

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 vaesuse probleemid, 

kohustused ja vastutus, üksiolek ja hirmud jms. 

Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon: avastamisrõõm ja õppimiskogemused, 

tänapäevased teabeotsimis- ja -edastamisvõimalused, internet kui silmaringi avardaja ning 

infoallikas, internet kui ohuallikas, käitumine suhtlusportaalides, film ja foto kui hetke ning 

ajaloo jäädvustajad jms. 

 

Pädevused 

Õpi- keele- ja ettevõtlikkuspädevus 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Loodus- ja sotsiaalained, matemaatika 

Läbiv teema 

„Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon” 

 

Tekstiloome 

Õpitulemused 

1. leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet 

raamatukogust ning internetist; 

2. jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid 

korrektselt; 

3. esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne); 

4. kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ning täita 

lihtsamaid planke ja vorme; 

5. avaldab viisakalt ning olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti 

kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

6. kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ning seostades; 

7. vormistab kirjalikud tekstid korrektselt. 

Õppesisu ja -tegevus 

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

esitamine. 

Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, 

viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. Kirjandi ülesehitus. 

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

Fakt ja arvamus. 

Kiri, ümbriku vormistamine. Lühiettekanne, esitlus internetist või teatmeteostest leitud info 

põhjal. 

Privaatses ja avalikus keskkonnas suhtlemise eetika. 

Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: 

üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi ja inimese kirjeldamine. Autori suhtumine 

kirjeldatavasse ning selle väljendamine. 

Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse 

ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. 

Minavormis jutustamine. 

Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses. Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

Raamatust kokkuvõtte ning lugemissoovituse kirjutamine. 

Pädevused 

Väärtus-, õpi-, keele-ja ettevõtlikkuspädevus. 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Kõik ainevaldkonnad 

Läbiv teema 



„Teabekeskkond” 

 

Õigekeelsus ja keelehoole 

 Õpitulemused 

1. moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 

2.  kontrollib õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja; 

3. oskab kasutada veebi- ja pabersõnaraamatut sõna tähenduse ja õigekirja kontrollimiseks; 

4. rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 

 

Õppesisu ja -tegevus 

Häälikuõpetus ja õigekiri 

Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui ka veebivariandist). 

Sõnavaraõpetus 

Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna 

erinevused. 

Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- 

kui ka veebivariandist). 

Vormiõpetus ja õigekiri 

Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. 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 sõltuvalt lause kontekstist. 

Ainsus ja mitmus. 

Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- ja 

neliiteliste omadussõnade käänamine ning õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. 

Võrdlusastmete kasutamine. Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja 

lahkukirjutamine (ne- ja lineliitelised 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. Asesõnade käänamine ja kasutamine. 

Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 

Lauseõpetus ja õigekiri 

Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate lauseliikmete 

kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis. 

Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ning kasutamine. 

Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe 

järjestikuse osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. 

Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ning järel. Otsekõne kirjavahemärgid. 

Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid. 

Pädevused 

Väärtus-, keele- ja õpipädevus. 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Matemaatika,  võõrkeeled 

 

 
 

 

 



 

Kirjanduse ainekava 

6. klass 

 
Nädalas tunde 2 

Õppeaastas 70 

 

Õpitulemused 

1. Lugemine 

1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast eri žanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost 

(raamatut); 

2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist; 

3) tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi ning kõneleb oma lugemismuljetest,  

-elamustest ja -kogemustest. 

2. Jutustamine 

1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide või märksõnade toel;   

2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes  

kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale;  

3) jutustab piltteksti põhjal ning selgitab selle sisu. 

3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 

Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 

1) koostab teksti kohta eri liiki küsimusi;  

2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega;  

3) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu;  

4) järjestab teksti põhjal sündmused ning määrab nende toimumise aja ja koha;  

5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib  

nende suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, ning  

võrdleb iseennast mõne tegelasega;   

6) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte;   

7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste,  

tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ning põhjendab oma 

arvamust, valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust;   

8) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse. 

 

Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse, sh  metakeele mõistmine 

1)  tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, võrdlusi ning algriimi;  

2)  seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust;  

3)  mõtestab luuletuse tähendust, tuginedes iseenda elamustele ja kogemustele. 

4) seletab oma sõnadega muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja vanasõna olemust.  

 

4. Esitamine ja omalooming 

1) esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti,  

2) jälgib esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust, 

3) kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid,  

4) oskab kirjutada kirjeldavat ja jutustavat teksti. 

 

Õppesisu ja –tegevus 

Kirjandustekstide valik 

 



Loetavad ja tundides käsitletavad kirjanduse eri liike ja žanre esindavad tekstid valitakse eesti 

ja  väliskirjanike loomingust, arvestades 6. klassile  kohaseid teemavaldkondi.  

Tundides käsitletavad ja terviklikult loetavad kirjandusteosed valitakse arvestusega, et 

esindatud oleksid järgmised teemavaldkonnad: 

Väärtused ja kõlblus:   Ferenc Molnar „Pal-tänava poisid”, Joanne Kathleen Rowling „Harry 

Potter ja tarkade kivi”, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps”, James Krüss „Timm Thaler ehk 

Müüdud naer”, Mark Twain „Tom Sawyeri seiklused”, S.Rannamaa „Kasuema“, Eno Raud 

„Lugu lendavate taldrikutega“. 

Kodus ja koolis: Ferenc Molnar „Pal-tänava poisid”, Christine Nöstlinger „Vahetuslaps”, 

S.Rannamaa „Kasuema“, J. Põldma „Džuudopoisid“. 

Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus: Mark Twain „Tom Sawyeri seiklused”, 

S.Rannamaa „Kasuema“ 

Kodanikuühiskond ja rahvussuhted: isamaaluule 

Mängiv inimene: Mark Twain „Tom Sawyeri seiklused”, J. Brezechwa „Pan Kleksi 

akadeemia“, S. Olsson „Berti päevikud“ 

Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng: loodusluule 

Vähemalt üks uudisproosa teos omal valikul; üks vabalt valitud luulekogu 

Soovitavalt üks paikkonna autori proosa- või luuleteos. 

Terviklikult käsitletavad teosed valib õpetaja. 

 

Rahvaluuletekstid 

Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala 

lood.  

Looma- ja imemuinasjutud. Saksa muinasjutt „Luikede järv”. Tekke- ja seletusmuistendid. 

Hiiu- ja vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll).  Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. 

Tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised vanasõnad ning kõnekäänud.   

   

Põhjalikumalt käsitletavad autorid 

Sissevaateid  Friedrich Robert Faehlmanni, Andrus Kiviräha, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, 

Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla  ning mõne paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja 

loomingulukku.  

   

Mõisted 

Epiteet, kõnekäänd, muinasjutt, muistend, vanasõna, võrdlus. 

 

 

Pädevused 

Väärtus-, õpi-, sotsiaalne, kirjandus- ja enesemääratluspädevus. 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 

Toetab teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest  kirjandustundides arendavad õpilased 

oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri 

liiki tekste, arendavad kirjandustekste lugedes oma sõnavara ning avardavad maailmapilti. 

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab kirjanduse tundides 

arendatav lugemisoskus. 

Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja 

tekstitööd. 

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs 

toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus 

ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas 



ühiskonnaelus olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja 

kultuuriline mitmekesisus. Samaaegu toetavad sotsiaalaineid õppides omandatud teadmised 

ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes kajastatud 

ühiskonnaelu probleemide ja inimsuhete mõistmist.  

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs 

seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. 

Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist 

muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja 

muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitamine. 

 

Läbivad teemad 

„Väärtused ja kõlblus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ 

 

Hindamine 

Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut; 

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist.  

 

Eesmärgiseades on senisest enam rõhutatud kirjanduse kunstiliste väljendusvahendite 

mõistmist, õpilaste lugejaoskuste ning loovvõimete arendamist.  

 

Välja on toodud järgmised õppevaldkonnad: 

1)lugemine (lugemiskontroll, test, erinevad lugemisülesanded),  

2)(ümber)jutustamine (ümberjutustus  jms),  

3)teksti mõistmine ja analüüs  (tegelase iseloomustus, kokkuvõte jms),  

5)loovtööd (kirjeldav ja jutustav tekst), 

6)kirjandusteksti või muu teksti esitamine (teksti peast esitamine).  

 

 


