
6. klass 

Ainekava: Eesti keel  

Õppesisu (teemad), õppeteema õpitulemused 

Aasta jooksul on ettevalmistus tasemetööks  

Aasta jooksul toimub lõiming teiste õppeainetega ( inimeseõpetus, kirjandus, geograafia) 

 

Kuu Õpitulemus Õppesisu Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

üldpädevused) 

September 

Minu kodukoht ja minu 

koduümbrus. 

Matkamine kodukohas 

Oskab rääkida matkamisest.Oskab rääkida sellest, kus 

on matkal käinud, kuhu tahaks veel minna ning mis teeb 

matka toredaks ja huvitavaks.  

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

 

Digipädevused:  

 

WORD 

- https://www.puhkaeestis.ee/et/ 

- www.eki.ee  

Oskab õigesti ja korrektselt 

vormistada e-kirja keelte 

reisimisest, salvestada faili õiges 

formaadis  ja saata õpetajale. 

 

Oskab otsida infot e-leheküljelt 

https://www.puhkaeestis.ee/et/ 

Oskab leida internetist vajalikku 

infot/pilti. Oskab kopeerida ja üle 

viia dokumenti WORD. Oskab 

salvestada faili õiges formaadis. 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab koostada ühepäevast reisikava 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

https://www.puhkaeestis.ee/et/
http://www.eki.ee/
https://www.puhkaeestis.ee/et/


õigekeelsusallikaid.  

Lõiming:  

Geograafia  

Kirjandus  

 

Oktoober 

Suhtumine keelde. 

Keelte õppimine. Eesti 

keel ja teised keeled 

 

Oskab rääkida keelte õppimise tähsusest. Oskab rääkida 

sellest, kas, kuidas ja kus on võimalik oma keeleoskust 

täiendada väljaspool koolitundi. 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. Oskab õigesti pidada suhtlust meili teel. 

Oskab e-kutset kirjutada. Oskab õigesti ja korrektselt 

vormistada e-kirja keelte õppmise tähtsusest, salvestada 

faili õiges formaadis  ja saata õpetajale.  

 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

 

Lõiming:  inimeseõpetus 

kirjandus  

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Oskab alusteksti põhjal sõnumit kirjutada  

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal.Oskab 

moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

November Oskab rääkida keelte õppimise tähsusest.  

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

Suuline ja kirjalik Pädevused  

enesemääratluspädevus  



Suhtumine 

keelde.Keelte 

õppimine. Eesti keel ja 

teised keeled 

 

 

 

 

Lapsed ja probleemid 

 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

 

 

 

 

 

Oskab rääkida erinevatest lapse probleemidest. Oskab 

rääkida keelte õppimise tähsusest. Oskab esitada ja 

vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab 

kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud 

teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

 

suhtlus suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Lõiming:  inimeseõpetus 

kirjandus  

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 

wordis.  

Oskab õigesti pidada suhtlust 

meili teel. Oskab e-kutset 

kirjutada. Oskab õigesti ja 

korrektselt vormistada e-kirja 

keelte õppimise tähtsusest, 

salvestada faili õiges formaadis  ja 

saata õpetajale.  

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab sobitada teksti pildiga.  

Teksti vastuvõtt 

 Oskab alusteksti põhjal sõnumit kirjutada  

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Detsember 

Lapsed ja probleemid 

Oskab rääkida erinevatest lapse probleemidest. Oskab 

esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud teemal. 

Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab kirjeldada pilti 

antud teemal. Oskab koostada lauseid antud teemal. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 



 Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt digipädevus 

 

 

 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

 

 

Oskab kirjutada lahenduse situatsioonile alusteskti 

põhjal.  

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Jaanuar 

Koolikiusamine. 

Vägivald kodus 

 

 

 

Oskab rääkida koolikiusamisest. Oskab rääkida sellest, 

miks ja kuidas kiusaja kiusab. Oskab esitada ja vastata 

erinevatele küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru 

antud teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. 

Oskab koostada lauseid antud teemal. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 

wordis. 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada.  

Teksti vastuvõtt 

Oskab kirjutada lahenduse situatsioonile alusteskti 

põhjal. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

(lugema mida? ainsus/mitmus). Oskab moodustada 

olevikku, lihtminevikku ja käskivat kõneviisi antud 

teemal. Oskab kasutada ma- ja da- infinitiivi antud 

teemal. Oskab moodustada omadussõna keskvõrret ja 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 



ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Veebruar  

Pühad.Tavad.  

 

Oskab rääkida pereliikmete sünnipäeva pidamisest. 

Oskab rääkida jaanipäeva, jõulude, aastavahetuse 

tavadest. Oskab esitada ja vastata erinevatele 

küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru antud 

teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. Oskab 

koostada lauseid antud teemal. 

 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 

wordis. 

 

 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

 

 

  

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab teha reklaam-kuulutus ühest tähtpäevast. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid. 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

Märts  

Tervis. Arsti juures  

 

Oskab rääkida tervise probleemidest, oskab rääkida 

tervise tähtsusest. Oskab rääkida sellest, mida võib arsti 

juures teha, miks inimesed pöörduvad arsti poole. Oskab 

rääkida sellest, miks arstid soovitavad süüa palju puu- ja 

juurvilja. Oskab rääkida  ka sellest, mida sööb ja kas see 

toit on tervislik.Oskab esitada ja vastata erinevatele 

küsimustele  antud teemal. Saab kuuldust aru antud 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 



teemal. Oskab kirjeldada pilti antud teemal. Oskab 

koostada lauseid antud teemal. 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 

wordis. 

 

 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. Oskab töötada diagrammidega 

Teksti vastuvõtt 

Oskab koostada voldikut ´´Üks tervislik päev´´ 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Aprill  

Sportimine  

 

Oskab rääkida spordi tähtsusest ja sellest, mida annab 

sport.  Oskab rääkida Eesti tuntumatest sportlastest. 

Oskab nimetada spordialasid. Oskab rääkida sellest, 

milline spordiala on tema arvates tänapäeval kõige 

populaarsem ja miks peaks inimesed üldse spordiga 

tegelema.Oskab rääkida sellest, milline spordiala on 

kõige populaarsem ja kumb on tähtsam, kas võistlustest 

osavõtt või võit. Oskab rääkida sellest, miks sportimine 

on kasulik, millise spordialaga ta ise tegeleb ja mis 

spordialaga ta tahaks veel tegeleda. Oskab rääkida 

sellest, milliste spordialadega on parem tegeleda õues ja 

millistega spordisaalis. Oskab rääkida sellest, kas talle 

meeldivad spordipäevad, kas spordipäevad on vajalikud 

ja kui tihti võiks neid korraldada. 

 Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

 

 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

Digipädevused:  

Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 



kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

 

wordis. 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada 

Teksti vastuvõtt 

Oskab vormistada plakatit spordiürituse kohta paaris. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 

Mai 

Puhkamine. Vaba aeg  

 

 

 

Teab Eesti puhkamiskohti. Oskab rääkida puhkamise 

võimalustest.  Oskab rääkida sellest, kuidas ja kellega 

koos ta tavaliselt koolivaheajal puhkab. Oskab rääkida 

sellest, mida teeb siis, kui on üksi. Oskab rääkida sellest, 

kuidas ta vaba aega veedab, kui palju tal selleks aega 

jääb ja millega ta veel tegeleda tahaks. Oskab rääkida 

sellest, mis aastaajal on kõige parem puhata, mida võiks 

tavaliselt puhkuse ajal teha. Oskab rääkida sellest, 

millega ta erinevatel aastaaegadel tegeleb. 

 

Oskab esitada ja vastata erinevatele küsimustele  antud 

teemal. Saab kuuldust aru antud teemal. Oskab 

kirjeldada pilti antud teemal. Oskab koostada lauseid 

antud teemal. 

Suuline ja kirjalik 

suhtlus 

 

Pädevused  

enesemääratluspädevus  

suhtluspädevus  

õpipädevus kultuuri- ja 

väärtuspädevus 

digipädevus 

 

Lõiming: inimeseõpetus 

kirjandus 

 

 

Digipädevused:  



 Word googledocs 

Õpilane oskab kirjutada kirja 

wordis. 

 

 

Oskab kuulata ja selle infoga töötada. Oskab teksti 

lugeda ja sellest vajaliku infot leida ning loetu kohta 

oma arvamust avaldada. 

Teksti vastuvõtt 

Koostab kahepäevase reisikava. 

Oskab kirjutada kirja/ kutset antud teemal. Oskab 

koostada ja esitada dialoogi. 

Tekstiloome 

Oskab õigesti kasutada grammatikat antud teemal. 

Oskab moodustada olevikku, lihtminevikku ja käskivat 

kõneviisi antud teemal. Oskab kasutada ma- ja da- 

infinitiivi antud teemal. Oskab moodustada omadussõna 

keskvõrret ja ülivõrret.  Oskab kasutada umbisikulist 

tegumoodi.Tunneb eesti õigekirja aluseid ja 

põhireegleid (silbitamine, poolitamine, suur või väike 

algustäht, võõrsõnad, hääldus, kokku- ja 

lahkukirjutamine). Oskab kasutada ÕSi ja teisi 

õigekeelsusallikaid 

Õigekeelsus ja 

keelehoole 

 


