Õppeaine: inglise keel
Klass: I
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
Teemavaldkonnad:
Mina ja teised.
Kodu ja lähiümbrus.
Igapäevaelu.
Õpitavat keelt kõnelev maa.
Põhimõisted:
Tähestik.
Perekonnaliikmed.
Koolitarbed.
Aastaajad.
Värvid. Kujundid.
Toit – söögid, joogid.
Riideesemed.
Numbrid 1-20.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Meisterdamine – emadepäevaks paberist lill, krooni meisterdamine (teema värvid ja
kujundid), jõuluingel, lihavõttejänes.
Laulumängud, ringmängud.
Õpitulemused:
Suhtub positiivselt võõrkeele õppeainesse;
kuulamise põhjal oskab hääldada inglisekeelseid sõnu;
teab põhitemaatikaga seotud sõnavara;
saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest;
oskab numbreid 1-20;
teab vähesel määral õpitavat keelt kõneleva maa kohta.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):
Laulmine.
Käsitöö (meisterdamine)
Kunst (joonista oma perekond, kooliasjad jne. )

AINEKAVA
Õppeaine: inglise keel
Klass: II
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu:
Teemavaldkonnad:
Mina ja perekond.
Kodu.
Igapäevaelu.
Pühade tähistamine.
Õpitavat keelt kõnelevad maad- Suur-Britannia, Ameerika.
Põhimõisted:
Tähestik.
Perekonnaliikmed. Kehaosad.
Numbrid. Värvid.
Aastaajad. Pühad.
Loomad.
Toit – söögid, joogid.
Riideesemed.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Mängud interaktiivsel tahvlil. Lauamängud sõnavara põhjal.
Erinevad õppemängud sõnavara kinnistamiseks.
Õpitulemused:
Suhtub positiivselt võõrkeele õppeainesse;
oskab hääldada inglisekeelseid sõnu kuulamise järgi;
teab teemade põhisõnavara;
saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest;
oskab numbreid 1-20;
oskab mõnda inglisekeelset laulukest või salmikest.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):
Eesti keel- kirjutamine-töölehtede täitmine, salmide lugemine.
Laulmine- laulude kaasa laulmine.
Kunst (joonista oma perekond, kooliasjad jne.
Arvutiõpetus- lihtsate mängude ja töölehtede täitmine arvutis ja interaktiivsel tahvlil.

Õppeaine: inglise keel
Klass: 3
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Mina ja teised
Kodu ja lähiümbrus
Kodukoht Eesti
Õppimine ja vaba aeg
Põhimõisted:
Perekond ja kool
Olevik. Ainsuse 3.pööre.
Numbrid, kell, päevad, kuud ja aastaajad
Siduvad asesõnad. Artikkel.
Keha, riided
Hääldusmärgid.
Kodu ja linn
Ümbritsev maailm (sõnavara)
Mänguasjad ja tegevused
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rühma ja iseseisev töö.
Pildimaterjal ja kuuldu põhjal pildi täiendamine.
Arvutimängud sõnavara peale.
Tähelepanu nõudvate mängude mängimine.
Rütmisalmid.
Ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine.
Õpitulemused:
A 1.1.
Saab aru igapäevastest väljenditest ja lühilausetest.
Oskab koostada neid oma lähiümbruse kirjeldamiseks.
Reageerib adekvaatselt lihtsamatele korraldustele.
On omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist.
Suhtub positiivselt keeleõppesse.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Arvutiõpe (kasutamine sõnavara omandamiseks)
Muusika ( laulude ja rütmisalmide õppimiseks)
Kunst ( sõnavara ja ümbritseva kujutamine)

Õppeaine: inglise keel
Klass: IV
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Teemavaldkonnad:
Kodu ja lähiümbrus (linn ja maa).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö.
Vaba aeg.
Õpitavat keelt kõnelevad maad.
Tervis.
Ilmastik.
Põhimõisted:
Sõnavara:
Numbrid 20-100.
Mööbliesemed.
Järgarvud.
Toit.
Omadussõnade võrdlusastmed.
Kodu- ja metsloomad.
Nädalapäevad, aastaajad, aastaarv, kuupäev.
Koolitarbed.
Ajavormid – kestev- ja lihtolevik,
Kehaosad.
jaatav, eitav ja küsilause.
Hooned linnas.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Luuletuste deklameerimine
Projektitöö „Minu tuba” (teema „Kodu”)
Viktoriinid (sõnavara, Wales, London)
Õpitulemused:
Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse;
saab aru lühikestest tekstidest ja igapäevastest väljenditest;
kasutab õpitud väljendeid ja sõnavara oma vajaduste väljendamiseks ja oma lähiümbruse
(pere, kodu kooli) või pildi kirjeldamiseks;
reageerib adekvaatselt küsimustele ja korraldustele;
on omandanud mõningad teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
oskab vestelda lihtsatel teemadel (vabast ajast, parimast sõbrast);
oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):
Tervise- ja inimeseõpetus (oma tervisliku seisukorra väljendamine)
Geograafia (Wales, London)
Muusika

Õppeaine: inglise keel
Klass: V
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Teemavaldkonnad:
Mina ja teised. Inimese välimus. Sõbrad.
Koolielu.
Igapäevaelu. Igapäevased toimingud.
Vaba aeg. Vaba aja tegevused. Mängud. Luuletused.
Õpitavat keelt kõnelevad maad. Sümboolika, lipud, tähtpäevad, loodus.
Kodukoht Eesti. Sümbolid, loodus.
Muinasjutud.
Tervis.
Ilmastik.
Põhimõisted:
Sõnavara:
Omadussõnade võrdlusastmed.
Elukutsed.
Aastaajad, kuud, kuupäev.
Puu- ja juurviljad.
Ajavormid – lihtminevik, jaatav-, eitav
Kehaosad.
ja küsilause.
Kooliruumid.
Ebareeglipärased tegusõnad, II põhivorm.
Õppeained.
Verbide BE ja HAVE GOT võrdlemine.
Majaosad.
Küsimuste moodustamine. Abitegusõna.
Igapäevased tarbeesemed.
Kellaaeg. Aastaarv.
Ilmaga seonduv sõnavara
Välimusega seonduv sõnavara
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Luuletuste deklameerimine
Projektitöö/plakat (inglise keelt kõnelevad maad, linnad)
Viktoriin (inglise keelt kõnelevad maad, sõnavara)
Õpitulemused:
Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse;
saab aru tekstidest ja igapäevastest väljenditest;
kasutab õpitud väljendeid ja sõnavara oma vajaduste väljendamiseks ja oma lähiümbruse
(pere, kodu kooli) või pildi kirjeldamiseks;
reageerib adekvaatselt küsimustele ja korraldustele;
kirjutab lühikesi tekste õpitu temaatika piires;
on omandanud teadmisi inglise keelt kõnelevatest maadest;
kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
oskab vestelda lihtsatel teemadel (vabast ajast, parimast sõbrast);
oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited):
Tervise- ja inimeseõpetus (oma tervisliku seisukorra väljendamine)
Geograafia (Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia,Uus-Meremaa)
Kirjandus (muinasjutud, luuletused)

Õppeaine: inglise keel
Klass: 6. klass
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Mina ja teised.
Kodu ja lähiümbrus.
Kodukoht Eesti.
Riigid ja nende kultuur.
Linn ja maa.
Vaba aeg.
Põhimõisted:
Täismineviku ajavorm
Kestva mineviku ajavorm
Tuleviku ajavorm
Omadussõnade võrdlusastmed
Enesekohased asesõnad
Omastava asesõna nimisõnaline vorm
Verbi kolm põhivormi
Kuupäev, aastaaeg
Põhisõnavara: vaba aja tegevused, riigid, rahvused, loomad, linnud, kehaosad, kodused
majapidamistööd, transport, riiklikud pühad, inimese iseloomuga seotud sõnad
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Oskab kirjutada kirja
Oskab kirjutada postkaarti
Oskab valmistada referaati kuulsast inimesest, loomast vm. ja seda ette kanda
Online – keskkonnad sõnavara, keelestruktuuride harjutamiseks
Online- keskkond „I Love English“ sõnavara harjutamiseks
DVD- d Inglismaast
Info otsimine arvuti abil (viktoriin)
Õpitulemused:
Saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
Mõistab olulist õpitud temaatika piires
Kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires
Tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaga
Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid
arvestada
Rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid
Töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas
Seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajatega oma saavutusi.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Ajalugu ja geograafia ( Euroopa Liidu maad, Inglismaa ja Londoni paigad,
vaatamisväärsused, briti heategevusüritused, kuulsad leiutajad)
Muusika (popmuusika kuulsused)
Loodusõpetus (ahvid, karud, koerad – erinevad liigid, liikide kirjeldused, kuulsad loomad
läbi ajaloo).

Õppeaine: inglise keel
Klass: 7.klass
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Mina ja minu lähim ümbrus.
Õppimine ja töö.
Kodukoht.
Igapäevaelu ja vabaaeg.
Põhimõisted:
Ajavormid. Kaudkõne (olevikus ja minevikus). Siduvad asesõnad. Artikkel.
Umbisikuline tegumood.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rühma ja iseseisev töö. Info leidmine internetist ( maade; loomade kohta). Arutelu.
Ettekanded ( Legoland; Sotimaa; Austraalia; Uus Meremaa jm. Kohta). Viktoriin (igaaastane ülelinnaline ühe õpitava keele maa kohta) .
Õpitulemused:
A 2.2.
Saab aru ja vestleb igapäeva teemal.
Oskab koostada teksti tuttaval teemal.
Tunneb õpitava keele maad ja kultuuri.
Suhtub positiivselt keeleõppesse.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Ajalugu ( Rooma impeerium, Ameerika enne Kolumbust)
Geograafia ( maailma kaart, lipud )
Bioloogia ( taime/ puude osad; metsloomad )
Kirjandus (õpitava keele maade muinasjutud ja legendid; kirjanikud ja nende teosed)
Terviseõpetus (õpitava keele maa toidud )
Arvutiõpetus- emotikon.

Õppeaine: inglise keel
Klass: 8.klass
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Mina ja teised.
Kodukoht Eesti ja teised riigid
Kodu ja lähiümbrus, keskonnakaitse.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö.
Põhimõisted:
Ajavormid. Kaudne kõne. Modaalverbid. Fraasid. Artikkel.
Umbisikuline tegumood.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rühma ja iseseisev töö. Info leidmine internetist Arutelu. Ettekanded ( USA; Iirimaa;
London, Tallinn). Emaili koostamine. Kutse kirjutamine ja vastamine
Õpitulemused:
B 1.1
Mõistab tuttaval teemal kõike olulist
Oskab koostada teksti ja ettekannet antud teemal.
Tunneb õpitava keele maad ja kultuuri, oskab kasutada teatmeteoseid.
Suhtub positiivselt keeleõppesse.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Keskkonnahoid.
Geograafia ( maailma kaart, lipud )
Kirjandus (õpitava keele maade muinasjutud ja legendid; kirjanikud ja nende teosed)
Terviseõpetus (esmaabi; vigastused)
Arvutiõpetus- meilid.

Õppeaine: inglise keel
Klass: 9
Tundide arv nädalas: 3
Õppesisu:
Mina ja teised
Kodu ja lähiümbrus
Kodukoht Eesti
Riigid ja nende kultuur
Igapäevaelu ja vaba aeg
Põhimõisted:
Briti Impeerium enne ja nüüd
Ajavormide kasutamine
Ilmastik
Kaudkõne
Töö, karjäär, amet
Passiiv
Kunstiliigid
Sõnamoodustamine
Iseloomujooned
Tingimuslaused
Loodus ja kultuuripärand
Kirjavahemärgid
Perekond ja tähtpäevad
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rühma ja iseseisev töö. Info leidmine internetist. Ettekanded eri teemadel, Power Point.
Oskab kirjeldada pilti või kunstiteost. Viktoriin. Lauamängud.
Õpitulemused:
Keeletase B 1.2
Oskab tuttaval teemal rääkida ja põhjendada oma seisukohti, mõistab olulist
Saab hakkama igapäevases suhtlemises
Tunneb maade kultuuri, vaatab filme ja saateid ning loeb võõrkeeles
Kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Ajalugu. geograafia- Eesti; inglise keelt kõnelevad riigid
Kunstiõpetus- kunstistiilid, kunstiliigid
Bioloogia- looduslikud huviväärsused, kliima

