
KÄÄPA PÕHIKOOLI VÕRU KEELE AINEKAVA 

Valikaine valimise põhimõte: 

Võru keel (murre) on ajaloolise Võrumaa traditsiooniline rahvakeel, mis lõunaeesti keele ühe osana 

on olnud 17. sajandi keskelt kuni 19. sajandi keskpaigani kasutusel kohaliku kiriku- ja koolikeelena. 

Ajalooline Võrumaa moodustub nüüdsest Võru, Põlva ja osaliselt Valga ning Tartu maakonnast: 

sellesse kuuluvad kunagised Karula, Hargla, Kanepi, Urvaste, Rõuge, Põlva, Räpina ja Vastseliina 

kihelkonnad. Ajaloolisel Võrumaal on Eesti muude piirkondadega võrreldes tunduvalt paremini 

säilinud traditsiooniline keelekasutus, kombestik ja omakultuur. Õppeaine Võru keel ja kultuur 

õppimine annab õpilastele teadmisi võru keele ja kultuuriloo, oma kodupaiga ja –kihelkonna kohta, 

suurendab austust varasemate põlvkondade kogemuste vastu ja vastutustunnet  kodupaiga tuleviku 

suhtes ning aitab kaasa võru keele ja kultuuri säilitamisele. Oluline on arendada noorema põlvkonna 

oskust kohalikku keelt kuulata, kõnelda, lugeda ja kirjutada (kommunikatiivsed oskused). 

I kooliastme 3. klassis õpitakse võrukeelset aabitsaõpet (35t). 

 võru keele algkursus (tähtioppus) 

 võrukeelne lugemisõpetus (kiräoppus)  

Võrukeelne aabitsaõpe koosneb võru keele algõppest ja lugemisõpetusest. Algõppe läbinud õpilased 

peavad aru saama võrukeelsest kõnest, väärtustama kohalikku keelt ja oskama lugeda võrukeelset 

teksti. Võrukeelne kodulugu arendab edasi võrukeelse suhtluse oskusi, tutvustab kodupaika ja 

kihelkonda ning ajaloolist Võrumaad.  

Võru keel ja kirjandus hõlmab kolme valdkonda: võru keele eripära ja keele ajalugu; rahvaluule 

(kombestik, uskumused, tähtpäevad, rahvalaulud jms); Võrumaa kirjanikud, võrukeelne kirjandus. 

 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Võrukeelse aabitsaõpetusega taotletakse, et õpilane: 

 väärtustab võru keelt; 

 tunneb algsõnavara ja mõistab lihtsamat võrukeelset kõnet; 

 püüab rahuldavalt omandada võrukeelset hääldust; 

 oskab lugeda võru kirjaviisis kirja pandud teksti; 

 oskab kõneteemade ulatuses ennast võru keeles rahuldaval tasemel väljendada. 



Õppesisu  

Hääldusoskused. Häälik ja täht; võru keele häälikute ja häälikuühendite hääldamine. 

Keeleteadmised. Häälik ja täht. Võru keele häälikud ja nende märkimine võru-setu kirjaviisis: q 

(larüngaalklusiil), y (kõrge õ), pehmendusmärk ́ , ts ja ds. 

Ainsus ja mitmus. 

Asesõnad: maq, saq, timä, miiq, tiiq, nimäq. 

Küsisõnad: kon, määne, minkperäst, ku pall’o. 

Tagaeitus. 

Tegusõnad. 

Tekstid. 

Võrukeelne rahvalaul: lastelaulud, laulumängud, liisusalmid, tähtpäevalaulud. 

Muinasjutud ja muistendid. Vanasõnad, mõistatused. 

Luuletused, lühijutud, kahekõned, lühinäidendid. 

Võrukeelne omalooming. Kõnearendus- ja lugemisteemad. 

MINA ISE JA MEIE PERE (MAQ ESIQ JA MUQ PERE). 

Nimi, vanus, välimus, elukoht, lemmik- tegevused; pereliikmed ja sugulased; ühistegevused. 

KODUKOHT (KODOKOTUS). 

Linna- või maakodu; kodu- ja metsloomad, puud-põõsad; lemmikloomad; kodutalu, - küla, -vald 

või –linn, 

kodutänav. 

KOOL JA OMA KLASS (KUUL’JA UMA KLASS). 

Õppeained, kooliasjad, koolisõbrad. 

ELURING (ELOTSÕÕR). Ilm; päike ja kuu; päev ja öö; kellaaeg; nädalapäevad, kuud; aastaajad. 

TUNTUMAD RAHVAPÄRASED TÄHTPÄEVAD (RAHVAKALLENDRI TÄHTPÄÄVÄQ). 

Aeg; tuntumad endisaegsed kombed; tähistamine tänapäeval) 

 

 



Õppetegevus  

 Kuulamine 

 Võrukeelse kõne (õpetaja, hea kodumurde kõneleja, vanavanemate kõne, lindistatud 

võrukeelne tekst) kuulama õppimine ja sellest aru saamine.  

 Kaasõpilaste kõne ja ettelugemise kuulamine ning kuuldu mõistmine. Õpetaja 

võrukeelsete korralduste kuulamine ja kuulamisülesannete täitmine.  

 Võrukeelsete laulude, luuletuste, muinasjuttude, lühitekstide kuulamine. 

 Kõnelemine 

 Õpetaja võrukeelsetele küsimustele lühidalt vastamine kõneteemade ulatuses. Etteloetud 

teksti kordamine.  

 Küsimuste moodustamine. 

 Kahekõnedes, rollimängudes ja lühinäidendites osalemine. 

 Teretamine ja hüvastijätmine. 

 Palumine, tänamine, vabandamine. Andmine ja vastuvõtmine. 

 Tee või aadressi küsimine ja juhatamine. Ostmine ja müümine. Suhtlemine loodusega: 

tänamine ja palumine. 

 Lugemine 

 Võrukeelse teksti häälega ja endamisi lugema õppimine. 

 Võrukeelse luuletuse ilmekas lugemine.  

 Kirjalike tööjuhiste lugemine ja mõistmine õpetaja abiga. 

 Kirjutamine 

 Üksikute sõnade ja lausete kirjutamine. Lünkteksti tegemine ja võrukeelsete harjutuste 

täitmine. 

 Ristsõnade lahendamine. 

 Pildile selgitavate sõnade ja lausete lisamine.  

 Lihtsate lühikeste lausete moodustamine sõnastiku abil.  

 Lühietteütluste kirjutamine ja lühijutukeste koostamine.  



 Kirjakeelsetele sõnadele kõneteemade ulatuses võrukeelsete vastete leidmine ja 

vastupidi.  

 Lihtsate tõlkelausete koostamine (õpetaja või sõnastiku abiga). 

 Muud õppetegevused 

 Võrukeelsete liikumis- ja laulumängude mängimine.  

 Lihtsate rahvalaulude laulmine.  

 Valmistumine võrukeelseteks esinemisteks kooliüritustel ning maakondlikel murdeluule-

, murdenäidendite- ja laulupäevadel. 

 

Õpitulemused  

Õpilane 

 eristab võru keele häälikuid kõnes ja oskab neid üles märkida; 

 oskab võru keele kirjakeelest erinevaid häälikuid arusaadavalt hääldada; 

 saab aru võrukeelsetest korraldustest ja tööjuhenditest; 

 saab õpitud sõnavara ulatuses aru võrukeelsest kõnest; 

 oskab rahuldavalt lugeda võrukeelset teksti; 

 oskab lihtsamatele võrukeelsetele küsimustele vastata ja ise lihtsaid küsimusi moodustada; 

 oskab kõneteemade piires ennast võru keeles arusaadavaks teha; 

 oskab peast mõnda vabalt valitud võrukeelset luuletust ja rahvalaulu; 

 teab mõnda võrukeelset muinasjuttu või muistendit; 

 oskab kirjutada võrukeelseid sõnu ja lauseid ning lühietteütlusi, jutukesi. 

 

Hindamine  

Hindamine toimub vastavalt Kääpa Põhikooli hindamisjuhendile.  

Õpitulemusi hinnatakse mitteeristava hindega, kus õpitulemus tuuakse välja arvestatud (A) või 

mittearvestatud (MA) tähenduses. Arvestuste saamisel väärtustatakse õpilaste isikupära ja toetatakse 

tema arengut. 

https://koopakool.edu.ee/wp-content/uploads/2018/10/Hindamise-korraldus_1.pdf


Hinde „arvestatud“ saab õpilane, kelle suulist vastust (esitust), kirjalikku tööd, praktilist tegevust 

või selle tulemust saab lugeda vähemalt piisavaks vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste 

nõuetele. Kokkuvõtva (trimestri/aastahinde) arvestuse saamiseks tuleb esitada kõik arvestuslikud 

tööd ja peavad olema hinnatud hindega „arvestatud”. Hinde „mittearvestatud“ saab õpilane, kelle 

suulist vastust (esitust), kirjalikku tööd, praktilist tegevust või selle tulemust ei saa lugeda piisavaks 

vastavalt õppekavas toodud õpitulemuste nõuetele või on esitamata kõik/osaliselt arvestust vajavad 

tööd. Õpitulemuste hindamisel arvestatakse õpilase individuaalset arengut. 
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