KEELEKÜMBLUSKLASSIDE 2019-2020.ÕA TEGEVUSKAVA
1.AINEÕPETAJAD
KUU VÕI
KUUPÄEV

VÕTMEALA/TEGEVUSSUUN
D

VASTUTAV

09.09

Hindamisplaani panemine google
süsteemi ja õpilaste/lastevanemate
teavitamine hindamisest

Kõik aineõpetajad

26.september

Temaatiline päev “Eesti keele
aasta”. Päev haarab eesti keelt,
muusikat, loodusõpetust.
Materjali tunniks leiate
veebileheküljelt
err.ee/eestikeeleaasta.
Muusika: laulame laulu
“Sõnajalaõis” ( sõnadele eriline
tähelepanu). Loodusõpetus räägime sõnajalaõiest looduses (
see sõna võitis kui kõige
eestilikum sõna”). Eesti keel tutvume sel aastal toimunud
konkursiga kõige eestilikumale
sõnale, valitud sõnadega, valime
ise suurest hulgas sõnadest need,
mis on eriti tähelepanuväärsed ja
huvitavad. Vormistame oma
kabineti ust. Õpilasomavalitsus
kuulutab päeva alguses, mia
päeva me tähistame.

N.Varakina,
õpilasomavalitsus,
Minitš, Aleksejeva,
Imajeva, eesti keele
õpetajad, klassiõpetajad (
O.Moissejenko,
J.Kravtšenko,
T.Podpovedkina)

oktoober

ainekavade uuendamine
(lõiming)

1.ühiskonnaõpetuse,
ajaloo, inimeseõpetuse,
eesti keele õpetajad,
inglise keele, vene keele,
kehalise kasvatuse ja
kunsti õpetajad 6. b
klassis
2. algklassid (
O.Moissejenko,
J.Kravtšenko,
T.Podpovedkina)

septembri lõpp

8.a ja 8.b klassi loovtööd
tellimus algkooli õpetajatelt:
ürituste/ pidude korraldamine
ja läbiviimine keelekümbluse
laste jaoks eesti keeles

24.09

tasemetöö Loodusõpetus 7.a ja
7.b klassides

1.-2.10

klassijuhatajad
L.Zolotarjova, M.Säkki
( anda mulle teada
septembri lõpuks)

R.Imajeva,
V.Aleksejeva

V.Aleksejeva
elektrooniline test
Loodusvaldkond 4.b klassis

Oktoobri esimene nädal

Kodanikupäevaks

Keelekümbluse lehekülje
uuendamine: info
lapsevanematele, klasside
tutvustamine

T.Okuneva
Klassijuhatajad:
A.Petrova,
D.Jankovskaja,
L.Zolotarjova,
V.Aleksejeva, O.Adam,
K.Laiksoo, M.Säkki,
T.Podpovedkina,
K.Kravtšenko

Temaatilised tunnid klassides
(võib kutsuda külalist tundi,
tagasiside piltidega saata
D.Jankovskajale)
Keelekümblejaks ristimine
klassides: 5B klass õnnitleb ja
korraldab pidulikku tundi
esimesele klassile.

D.Jankovskaja
ja teised eesti keele
õpetajad

10.november

Mardipäeva tähistamine

T.Podpovedkina,
Kravtšenko, ?

Novembri lõpp

Lasteaedades käivad meie
kadrisandid

T.Podpovedkina,
Kravtšenko, ?

A.Petrova,
J.Kravtšenko.

detsembri teine pool

Temaatilised tunnid ja töötoad.
Tagasiside ühe fotoga saata
T.Okunevale, kes teeb päevast
aruande kooli veebileheküljele

Eesti keele õpetajad ja
klassiõpetajad

14.02

Integreeritud tunnid inglise
keele õpetajatega 4-6 klassides

Õpetajad, kes töötavad
4.-6. klassides eesti ja
inglise keele
õpetajatena.

Veebruar

Vastlad keelekümblusklassides

O.Moissejenko,
J.Kravtšenko,
T.Podpovedkina,

1-3.klassid ja 4.-5. klassid

D.Jankovskaja,
A.Petrova

Eesti keele linnaolümpiaad

Enne 24.veebruari

Temaatilised tunnid või
temaatiline päev kõigis
klassides.
Heade tegude aeg.

Eesti keele õpetajad.
Klassijuhatajad

7a.klass käib lasteaedades
lavastusega.

T.Okuneva

1. ja 2. klassid käivad
kontserdiga lasteaias
22.02

UNESCO emakeelepäev
integreeritud tunnid vene keele
õpetajatega

14.03 emakeelepäev

Eesti keele õpetajad

Projektitöö kaitsmine 4b, 5b, 6b,
7a, 7b klassides: minilavastused
ja isetehtud õppematerjal? märts,
emakeelepäev

T. Podpovedkina
J. Kravtsenko
Vene keele ja eesti
keele või eesti keeles
õpetatava aine õpetajad

Klasside
klassijuhatajad:
V.Aleksejeva,
A.Petrova, K.Laiksoo,
D.Jankovskaja,

( Mis materjali järele vajadus on,
tuleb lastel 1.-3.klasside
klassiõpetajatelt küsida)

T.Okuneva.

märts

Juhan Liivi etlusvõistlus

T.Okuneva, teised eesti
keele õpetajad ja
klassiõpetajad

aasta jooksul

loovtööd 8.klassis

eesti keele õpetajad ja
eestikeelse aine
õpetajad

25.03-29.03 (Raplas)
29.03-02.04 ( Narvas)

Narva Soldino Gümnaasiumi ja
Rapla Vesiroosi kooli
õpilasvahetus

T.Okuneva
klassijuhatajad
5.-9.klassid

Aprill

4.b klass käib 3.b klassi juures ja
räägib oma õppimiskogemustest
põhikoolis

O.Moissejenko,
V.Aleksejeva

LAK kuu üritused

12.05.20

Õpetajalt õpetajale - lahtised
tunnid

Kõik
keelekümblusõpetajad.
Klassijuhatajad
annavad
lastevanematele ekooli kaudu teada
võimalusest tundi /
tunde vaadata.

Aardejaht ( linnaüritus meie
koolis) 6.klasside jaoks

eesti ja inglise keele
õpetajad

eesti keele tasemetöö ( eesti
keel emakeelena) 3.b klassis

O.Moissejenko (
aruanne analüüsiga
esitada keelekümbluskoordinaatorile ja
õppealajuhatajale)

13.05.20

Mai esimene nädal

eesti keele tasemetöö
keelekümbluse jaoks 6.b klassis

Kontsert emadepäevaks 1.5.klassid

D.Jankovskaja,
K.Laiksoo ja teised
eesti keeles õpetatavad
aineõpetajad ( aruanne
analüüsiga esitada
keelekümbluskoordinaatorile ja
õppealajuhatajale)

Osalevad varajase
keelekümbluse klassid
1-5.
Kutsume emasid

Aasta jooksul

Eesti keele olümpiaadid
põhikoolis ja gümnaasiumis

Eesti keele õpetajad

Aasta jooksul

Osalemine linnaüritustel

Eesti keele ja eesti
keeles ainete õpetajad

Aasta jooksul

Ainekavade uuendamine
(lõiming) algklassides ja
7.klassis. 6.klassis täiendame ja
täpsustame.

T.Podpovedkina,
J.Kravtšenko,
T.Okuneva, K.Laiksoo,
D.Jankovskaja, T.Sile,
O.Moissejenko,
S.Džalalov

Aasta jooksul
В google есть папки
по каждому классу
погружения и
предмету ( можно создать

Õppematerjalide täiendamine
google süsteemis.

Kõik õpetajad

самим папку, если таковой еще
нет). Добавьте туда свой
материал, используйте
материалы своих коллег (
честно, мне будет жаль того
огромного количества
материала, который я создала
например по истории,
обществоведению или
человековедению для 6 класса,
если ими не будут пользоваться)

Mai

15.-20.05 (5.-6.klassid),
20.-25.05 (7.-8.klassid)

aasta jooksul

Lapsevanemate rahulolu
küsitlused 4.b, 5.b, 5.a, 3.b ja 9.a
klassides ning teistes klassides

T.Okuneva ja
klassijuhatajad

Suvelaager koostöös Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumiga. On
osalustasu ( umbes 35 eurot)

T.Okuneva ja
klassijuhatajad

eestikeelsete ainete õpetamise
kvaliteedi kontroll

juhtkond

Vähemalt 2 korda aastas

Väljasõidud eestikeelsesse
keskkonda ( aktiivse
keelekasutusega)

Aasta jooksul

Ekskursioonid kodukohas.

klassijuhatajad

Keelekümbluse õpetajad

Koostöö muuseumi ja
raamatukoguga
aasta jooksul

Keelekümbluse stendi
vormistamine

september -7a Okuneva- oktoober- 2b
Podpovedkina
- november - 1b
Kravtšenko
- detsember 9A O.Adam
jaanuar- 3b
veebruar - 7B
Jankovskaja
– märts 8.A Säkki
– aprill 6.B K.Laiksoo
mai-8B Zolotareva

