Kirjanduse ainekava 6. klass
Kirjanduse õpetamisega taotletakse, et õpilane:


väärtustab lugemist, loeb eakohast erižanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult,



tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, -elamustest
ja -kogemustest;



jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes kirjanduslikule
tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale;



kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib
nendevahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustatud moraalinormidest, võrdleb
iseennast mõne tegelasega;






arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, tegelaste,
nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, valides sobivaid
näiteid nii tekstist kui ka oma elust;
kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti
mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes;



seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi, muinasjutu, kõnekäänu ja vanasõna olemust;



esitab peast luuletuse, lühikese proosa- või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja
tekstitäpsust;



kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja jutustava
teksti.

1. Ajaline maht on 2 tundi nädalas, kokku 70 tundi

2. Eeldatav õpilaskontingent on 5. klassi õppekava läbinud õpilane
3. Õppeaine sisu ja eeldatavad õpitulemused
Proosa ja luule rikkused
Õppeaine sisu






Raamat on tarkuse
allikas
Mälestusi esimesest
koolipäevast
Proosa ja luule
Vabavärss






Eeldatav õpitulemus
Teab proosa ja luule olulisemaid tunnuseid
Oskab esitada nii luulet kui ka proosateksti
Oskab kirjutada ise nii luulet kui ka proosateksti
Tunneb eesti tuntumaid luuletajaid ja proosakirjanikke

Ilukirjanduse keel
Õppeaine sisu






Edastada teavet või
pakkuda
lugemisrõõmu?
Ilmekad ja tabavad
sõnad
Kõla- ja kõnekujundid
Toredaid luuletusi

Eeldatav õpitulemus





Oskab tekstist leida kõla- ja kõnekujundeid
Oskab koostada ise teksti kõla- ja kõnekujunditega
Oskab esitada humoorikaid luuletusi

Meedia
Õppeaine sisu





Meedia kui teabe
vahendaja
Reklaam –
poodimeelitaja
Kuidas tehakse
ajalehte

Eeldatav õpitulemus





Teab meedia mõistet ning selle olulisust
Oskab kirjutada artiklit ajalehele (uudis, arvamuslugu,
reportaaž)
Osaleb klassi ajalehe väljaandmisel

Filmikunsti võlud
Õppeaine sisu





Kirjandus ja film
Filmikunsti ajaloost
Filmi tegijad

Eeldatav õpitulemus





Tunneb filmikunsti ajalugu
Oskab nimetada mängufilmižanre
Oskab kirjeldada, kuidas raamatust saab film

Näitekirjandus. Teater
Õppeaine sisu






Teatrietendus paberil
Tekstist saab
teatrietendus
Teatri ajaloost
Teater Eestis

Eeldatav õpitulemus





Tunneb teatri ajalugu
Teab, kuidas saab tekstist teatrietendus
Tunneb dramaatika žanreid

Eesti rahva suurkujud
Õppeaine sisu







Kristjan jaak Peterson
Carl Robert Jakobson
Gustav Suits
Johannes Aavik
Marie Under

Eeldatav õpitulemus




Tunneb tuntud eesti kirjanikke ning nende loomingut
Oskab esitada luulet

Ulme ja koomiks
Õppeaine sisu





Eriti fantaasiarikas
kirjandus
Eriti pildirohke
kirjandus
Koomiks Eestis

Eeldatav õpitulemus



Oskab kirjutada koomiksi põhjal juttu ning joonistada
jutu põhjal koomikseid

Mina ja…
Õppeaine sisu






Kirjanik – elu õpetaja
Mina ja eesmärgid
Mina ja vanemad
Mina ja loodus

Eeldatav õpitulemus





Oskab kuulata teksti ning esitada selle põhjal küsimusi
Oskab kaaslastega vestelda ning neid kuulata
Oskab esitada oma arvamusi ning neid põhjendada

4. Kontroll ja hindamine
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile.
5. Kasutatav õppevara
Jaak Urmet, Lauri Vanamölder (2005) Eesti keele õpik 6.klassile kirjandus I Tallinn: Avita
Jaak Urmet, Lauri Vanamölder (2005) Eesti keele õpik 6.klassile kirjandus II Tallinn: Avita

6. Lõiming
Vaata lõimingutabelit.

