Inglise keele ainekava
I kooliaste
Alus: Vabariigi valitsuse 16.01.2011 määrus nr1 „Põhikooli riiklik õppekava“

Valdkonna pädevus
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda
eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada
erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes ja õppemaht 3 tundi nädalas.

Ainevaldkonna kirjeldus
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku
suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete
kirjeldustest

Euroopa

keeleõppe

raamdokumendis.

Kõigi

võõrkeelte

õpitulemusi

on

raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused erinevates osaoskustes
esitatakse keeleoskustasemete tabelis punktis 5. Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi
põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada õppija
ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale
jõukohaseid õpieesmärke ning andma õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see
toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija kujunemist. Nüüdisaegne keeleõpe on
allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema suhtluseesmärkidest.
Keeleõppes on oluline eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine.
Keeleline korrektsus kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi
õpetatakse integreeritult. Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt
väljendada, luua tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus
emakeeleõpetusele ja vastupidi.
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Suhtluspädevuse kõrval arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi ning
erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda
oma keele ja kultuuri spetsiifikat.
Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate
kujundamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks
teadmiste omandamise protsessis;
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija eesmärkidest
ning vajadustest.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on
keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust.
Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe
kestusest ja tundide arvust. Võõrkeelte, eriti aga eesti keele kui teise keele integratsioon teiste
õppeainetega ning õppimist toetava õpikeskkonna loomine aitavad suhtluspädevuse omandamise
kõrval arendada ka maailmapilti, enesehinnangut ning väärtuskäitumist.

Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes põhikoolis
Pädevustes

eristatakse

järgmisi

omavahel

seotud

komponente:

teadmised,

oskused,

väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal,
kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad
õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Võõrkeelte valdkonda kuuluvate õppeainete õppeeesmärkides

ja

õpitulemustes

sisalduvad

keelepädevus,

kultuuridevaheline

pädevus

(väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi
(väärtuspädevust,
suhtluspädevust,

sotsiaalset

pädevust,

matemaatikapädevust,

enesemääratluspädevust,

ettevõtlikkuspädevust,

õpipädevust,

digipädevust)

seatud

eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja –tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu.
Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
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Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. Erinevates
igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valiku vaja teada
õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning
ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega.
Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö,
projektõpe)

ning

aktiivne

osavõtt

õpitava

keelega

seotud

kultuuriprogrammidest.

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja
nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud
teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt). Suhtluspädevus
on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt suhtluspädevuse
komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on
eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes. Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige
väiksem kokkupuude, kuid see on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles
arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse
vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid
ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega.
Digipädevus annab suutlikkuse kasutada uuenevatdigitehnoloogiat. Oskus hinnata selle

Hindamine
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast ja EG hindamisjuhendist.
Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. II kooliastmes hinnatakse
kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes tagasisidet eelkõige selle kohta, mida õpilane on hästi
teinud. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt
sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust). Õpilane hakkab koostöös kaaslaste
ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut oma teadmistele ning oskustele.
Eesmärgiks on, et õpilased õpiks koostöös sõnastama, mida nad on enda arvates hästi omandanud
ja/või mille omandamiseks peavad nad veel tööd tegema. Õpetaja valib töövormid (nt tunni ja/või
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teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt), mis võimaldavad õpilastel oma
tööd analüüsida (kirjeldada seda, mida ta teha oskab ning mida uut ja huvitavat ta on õppinud või
teada saanud). Õpilasel peab olema võimalus saada tagasisidet oma keeleoskustaseme kohta.

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta
teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida
õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega
seonduvate teemade käsitlemiseks.
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks toeks koostöös teiste
ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja
keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele
ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse
seda üle teise kultuurikonteksti. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad
ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia,
inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri
maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”)
ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt).
Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde ja
lisaprojektide tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub
erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu.

Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis
toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades
selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid
töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1)„Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti. Elva” – keskkond ja jätkusuutlik areng, kodupaiga eripära ja väärtused;
3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”,
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5)„Vaba aeg” – teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;

Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass
jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid,
projektõpe jne.

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1. saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2. huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3. omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4. omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Õppeaine kirjeldus
A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks Avõõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu
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ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on
pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust.
A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õppija
keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse
õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele
struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise
juurde.

Sotsiolingvistilise

pädevuse

kaudu

areneb

õppija

keelekasutuse

olukohasus

(viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja
luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine,
kirjutamine) kaudu. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada
vajaduse korral selgituste andmiseks. Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada
endale õpieesmärke ja analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või
õpimappi. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam
tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne.). Õppetegevusi
kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule,
lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini
kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad
keele eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpitava võõrkeelega
tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 3 arendamiseks ergutatakse
õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded:
iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja
juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on soovitatav aidata neil
leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat keelt
emakeelena kõnelejaid. Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas
positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond
ja väärtustatakse õppija iga edusammu. Igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet hinde
vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse
normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab
õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes
enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.
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3. klass
Õppesisu
Taotletavad pädevused I kooliastmes ning õppe ja kasvatuse rõhuasetused
Esimese kooliastme lõpus õpilane:
•

tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos
teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste
kohustuste ning puhkamise vahel;

•

oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites
mõtestada;oskab koostada päevakava ja seda järgida;

•

mõistab ja kasutab inglise keeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;

•

oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi
seadmeid;

•

hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;

•

teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.

Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja
nende täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse:
•

kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele;

•

positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse;

•

õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud
töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele;

•

eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele;

•

põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja

•

väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel;

•

õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele.

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni.
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Inglise keele ainekava 3. klassile
Teema

Lõiming teiste õppeainetega

MINA ISE: ( nimi, vanus,

Kehaline kasvatus - tervislikud eluviisid

kehaosad, riietus, lemmiktegevused);
PEREKOND JA KODU:
(pereliikmed,

aadress,

Ühiskonnaõpetus – pereliikmed ja suhted,
sugulased,

kodu aadress

maja, korter, aed);
SÕBRAD:( nimi, vanus, ühised Ühiskonnaõpetus – sõbrad ja suhted klassis
tegevused);
MINU PÄEV (igapäevane tegevus);

Kehaline kasvatus - tervislikud eluviisid

MINA JA MINU ARVAMUS (mis Muusika – tuntud lastelaulud Inglismaalt
meeldib, mis ei meeldi );

Kehaline kasvatus – rahvuslikud spordialad
Ühiskonnaõpetus – ametid

SIGNAALSÕNAD

(numbrid,

Matemaatika-arvud, põhiarvud, kellaajad

põhiarvud, kellaajad, värvid ).

Õppe-eesmärgid:
•

huvitub võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;

•

omandab ja täiendab oskusi edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks;

•

huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja selle kultuurist;

•

omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad;

•

arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet;

•

arendab oskust väljendada enese seisukohti;

•

õpib hankima vajalikku teavet sõnaraamatutest.

Õppetegevus
•

Võõrkeeleõpetus I kooliastmes annab lapsele tema mitmekülgseks arenemiseks
lisavõimaluse, soodustab lapse positiivset häälestatust võõrkeelte suhtes, toetab tema
üldist arengut ning arendab tema emotsionaalseid, loome- ja keelevõimeid.

•

Eriti I kooliastme võõrkeeleõpetuses on tähtsal kohal ainetevahelised seosed, selle aine
kaudu avardatakse emakeeles loodud maailmapilti. Tähtis on, et õpetuse sisu vastaks
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laste huvidele, oleks orienteeritud lapsele, mõjutaks ta tunde- ja mõttemaailma,
fantaasiat, loovust.
•

Õppimine ja õpetamine peab haarama lapse kõiki meeli, aitama suunata lapse arengut
tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Õppematerjali sisu, töömeetodite
ja – võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada lapse loomulikku
teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat võõrkeelt
kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu.

•

Õpetaja peab looma klassis võimalikult loomuliku keelekeskkonna. Peab arvestama, et
8-9-aastaste laste psüühilised võimed on vanemate õpilaste võimetest erinevad.

•

Kuulamine ja rääkimine on sellel etapil esmatähtsad. Õpilasi õpetatakse aktiivselt
kuulama, eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka
hääletooni, intonatsiooni osa teksti mõistmisel. Eriti oluliseks tuleb pidada õigete
hääldusaluste omandamist. Hea häälduse saavutamine eeldab sihikindlat harjutamist ka
järgnevates klassides.

•

Võõrkeele õpetamist on soovitav alustada suulise eelkursusega, et arendada lapse
kuulamisoskust. Laps peab uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid eristama, kuid
ka kõneleja miimika ja ţestide järgi kõne sisu prognoosima.

•

Tundides tuleb kasutada rollimänge, dramatiseeringuid, rütmi- ja liisusalme,
sõnamänge.

•

Kõnelemisoskuse arendamiseks tuleb õpetada õpilasi kompensatoorseid võtteid
kasutama:üleküsimine, uuesti alustamine, mitteverbaalsed väljendusvahendid: ţestid,
miimika, imiteerimine.

•

Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse tervikarengut: väljendusoskust,
loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause keeleline õigsus ei ole seejuures
esmatähtis.

•

I kooliastmes peab hindama kõike, mida on omandatud: järele hääldamist,
sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga
tehtud harjutust jne.

Keeleteadmised:
•

nimisõna: ainsus ja mitmus;

•

artikkel: a, an, the ;

•

arvsõnad: põhiarvud, kellaaeg ;
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•

asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad, näitavad asesõnad ;

•

tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna ;

•

tegusõna vormistik: Present Simple ; Present Continuous; Past Simple;

•

eessõna: in, on, under;

•

sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliide- teen ja ty ;

•

inglise tähestik: tähtede nimetused ja sõnade häälimine (spelling);

•

õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud;

•

kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma.

Õpitulemused:
Kuulamisel
•

saab aru korraldustest, mida õpetaja tunnis kasutab;

•

saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest, lauludest;

•

eristab õpitavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rõhku, rütm.

Kõnelemisel
•

oskab ennast tutvustada, rääkida oma perest, sõbrast, koolitarvetest;

•

oskab tervitada ja jätta hüvasti ;paluda ja tänada;

•

soovida õnne sünnipäevaks;

•

oma vanust ja numbreid 1-20;

•

aega ( täistunnid kellal );

•

oskab häälida oma nime.

Lugemisel
•

saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest;

•

saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest;

•

oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte, luuletusi.

Kirjutamisel
•

oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime;

•

oskab õigesti kirjutada sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate mõistatuste ja ristsõnade
lahendamisel;

•

oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase.
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