Saksa keele ainekava
Põhikooli lõpetaja
Õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:

Õppesisu ja õppetegevus
Õppesisu

1) tuleb teda puudutavates
igapäevastes suhtlusolukordades
toime õpitavat keelt emakeelena
rääkiva kõnelejaga;

II kooliastmes alustatud
teemavaldkonnad

2) saab õpitud temaatika piires aru
lauseist ja sageli kasutatavaist
väljendeist;
3) mõistab õpitud temaatika piires
olulist;
4) kirjutab õpitud temaatika piires
lühikesi tekste;
5) hangib infot erinevatest
võõrkeelsetest infoallikatest;
6) on omandanud esmased teadmised
õpitava keele maa kultuuriloost;
7) teadvustab eakohaselt õpitava maa
ja oma maa kultuuri erinevusi ning
oskab neid arvestada;

1) „Mina ja teised“ – enese ja
kaaslaste tutvustus; enesetunne,
välimuse kirjeldus, ühised tegevused;
2) „Kodu ja lähiümbrus“ –
pereliikmed ja sugulased,
pereliikmete tegevusalad; kodu
asukoht;
3) „Kodukoht Eesti“ – riik, pealinn,
rahvused; aastaajad ja ilm;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ –
lihtsamad tegevused kodus ja koolis
ning nendega seonduvad esemed;
5) „Vaba aeg“ – lemmiktegevused ja
eelistused

jätkuvad III kooliastmes
osaoskuste arengu põhjal.
8) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; Neile lisanduvad järgmised
alateemad:
9) hindab õpetaja abiga oma tugevaid
ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi 1) „Mina ja teised“ – huvid ja
ning vajaduse korral kohandab oma
võimed, iseloom; tervis; suhted
õpistrateegiaid.
sõpradega ja lähikondsetega;
Keeleoskuse taotletav tase põhikooli
lõpus on A2.2

2) „Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja
koduümbrus, kodukoha tuntumad
vaatamisväärsused; igapäevased
kodused tööd ja tegemised,

Osaoskuste õpitulemused on esitatud
keeleoskustasemete tabelis.

perekondlikud sündmused ja
tähtpäevad;
3) „Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht
ja sümboolika, riigikord, tähtpäevad
ning kultuuritavad,
vaatamisväärsused; elu linnas ja maal;
ilmastikunähtused, loodus ning
käitumine looduses, looduskaitse;
4) „Riigid ja nende kultuur“ –
õpitavat keelt kõnelevate riikide
sümboolika, tähtpäevad ja kombed;
mõned tuntumad sündmused ja
saavutused ning nendega seotud
nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast;
õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad
riigid; Eesti naaberriikide ning
tuntumate maailmariikide nimed,
rahvad ja keeled;
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“
– koolitee; koolielu; tee küsimine ja
juhatamine; hügieeni- ja
toitumisharjumused ning tervislik
eluviis, suhtlemine teeninduses ja arsti
juures; ametid ning kutsevalik;
6) „Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba
aja veetmise viisid; meediavahendid;
reklaam; kultuuriline mitmekesisus.
Õppetegevus
Õpetuse eesmärk on julgustada õpilast
võõrkeeles suhtlema. Kõiki osaoskusi
arendatakse võrdselt, suurendades
suulise suhtluse kõrval järk-järgult
kirjaliku suhtluse mahtu. Õpilast
suunatakse õpitavat keelt aktiivselt
kasutama nii tunnis kui ka väljaspool
tundi. Õpilased hakkavad keeleõpet
käsitlema analüüsivalt, õppides

kõrvutama eri keelte sarnasusi ja
erinevusi ning märkama enda ja teiste
keelekasutusvigu. Teemasid
käsitledes pööratakse tähelepanu
kultuuride tundmaõppimisele ning
kõrvutamisele oma kultuuriga,
rõhutades kõigi kultuuride
omanäolisust ja väärtuslikkust.
Õpilased mõistavad erinevaid
kultuuritavasid ning oskavad neid
arvestada. Õpilane õpib väärtustama
mõtteviiside mitmekesisust, avaldama
oma arvamust ja arvestama erinevaid
seisukohti.
Osaoskuste arendamiseks sobivad:
1) eri liiki eakohaste tekstide
kuulamine ja lugemine;
2) adapteeritud eakohaste tekstide
iseseisev lugemine;
3) meedia- ja autentsete
audiovisuaalsete materjalide
kasutamine (nt uudised, lühifilmid);
4) loovtööde kirjutamine (nt sõnumid,
postkaardid, isiklikud kirjad,
kuulutused, lühiülevaated);
5) projektitööd;
6) lühiettekanded (nt pildikirjeldus,
hobide tutvustamine, projektitööde
kokkuvõtted);
7) rolli- ja suhtlusmängud;
8) info otsimine erinevatest
võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt
sõnaraamatud, internet).

