
	
	

INGLISE	KEELE		AINEKAVA	2.KLASSILE	

ÕPITULEMUSED		

2.klassi lõpuks õpilane: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

ÕPPESISU	

MINA JA TEISED 

Enese ja kaaslaste tutvustus (Mina ja teised (nimi, sugu, kodukoht, vanus, sünnikuu). Kehaosad. 

Meie välimus. Minu tuju. Riided, värvid, suurus (short, long etc). Tervitused ja hüvastijätud.); 

KODU JA LÄHIÜMBRUS 

Pereliikmed, kodu asukoht(Minu pere (pereliikmed, nimi, sugu, vanus, kodu asukoht). 

Telefoninumber. Aadres. Elukoht, kodusisustus. toad. Aeg (täistunnid). Lemmik- ja koduloomad. 

Kodulinnud (geese, chicken, ducks etc). Aias (puu- ja juurviljad, marjad). Toitumine (söök ja jook, 

söögiaeg). Ettepanekud (let’s)); 

KODUKOHT EESTI 

Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus; (Estonia, Tallinn. Rahvused ja keeled. 

Aastaajad, kuud ja ilm. Nädalapäevad. Eesti Iseseisvuspäev. Eesti sümboolika. Eesti linnad).  

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ 

Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud vahendid (Igapäevane 



	
	
rutiintegevused. Aeg. Riided. Ametid. Söögiaeg. Söök ja jook (puu- ja juurviljad). Võimed. Kool 

ja koolitegevused. Juhendid (kirjuta, võta pliiats, tõsta püsti, istuge, avage oma raamat ). 

Viisakusväljendid (tervitused, hüvastijätud, taotlused, vabandussõnad, ettepanekud, pakkumised). 

Nõustumine ja mittenõustumine. 

VABA AEG 

Lemmiktegevused ja eelistused. (Erinevad vaba aja ja nädalavahetuse veetmise viisid (muusika 

kuulamine, jalgrattaga sõitmine, lemmik toit). Pühad: Halloween, Christmas, Easter, St. 

Valentine's Day, St.Patrick's Day, International Women's Day, April Fools' Day; Soovitused nt 

sünnipäevaks. Mänguasjad. Lemmiktegevused ja eelistused. 

 

INGLISE	KEELE		AINEKAVA	3.KLASSILE	

ÕPITULEMUSED		

3.klassi lõpuks õpilane: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 
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ÕPPESISU	

MINA JA TEISED 

Enese ja kaaslaste tutvustus(Mina ja teised (nimi, sugu, kodumaa, kodukoht, vanus, rahvus). 

Kehaosad. Riided. Ametid. Enesetunne ja tervis. Haigused ja ravi. Iseloom. Tuju. Tervitused ja 

hüvastijätud; 

 

KODU JA LÄHIÜMBRUS 

Pereliikmed, kodu asukoht (Riigid, pealinnad ja rahvused. Kodumaa – riik, linn, pealinn, asukoht). 

Loomad ja nende elukoht. Lemmikloomad. Transport. Aeg (pool, veerand ja täistund). Ostude 

tegemine (šopping). Söök ja jook. Linna hooned. Ettepanekud (let's); 

 

KODUKOHT EESTI  

Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus (Eestimaa, Tallinn, eesti linnad ja  saared). 

Riik ja rahvused. Aastaajad, kuud ja ilm. Nädalapäevad. Eesti Iseseisvuspäev. Loomad ja linnud. 

Loodus (mets, meri, park, mäed, järved jt ); 

 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ  

Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud vahendid (Igapäevased 

rutiintegevused). Aeg. Kodused tööd, kodumasinad. Riided. Ametid. Söök ja jook (puu- ja 

juurviljad, toidukonteinerid, söögiaeg). Võimed. Ostude tegemine (šopping). Kool ja 

koolitegevused. Õppeained, õppevahendid. Juhendid (kirjuta, võta pliiats, tõsta püsti, istuge, 

avage oma raamat ). Viisakusväljendid (tervitused, hüvastijätud, taotlused, vabandussõnad, 

ettepanekud, pakkumised). Transport (koolitee). Nõustumine ja mittenõustumine; 

 

VABA AEG 

Lemmiktegevused ja eelistused. (Erinevad vaba aja ja nädalavahetuse veetmise viisid (muusika 

kuulamine, jalgrattaga sõitmine, lemmik toit). Pühad: Halloween, Jõulud, Lihavõtted, Sõbrapäev, 

Püha Patricku päev, Naiste päev, Esimene aprill; Soovitused nt sünnipäevaks. Lemmiktegevused 

ja eelistused. Mänguasjad. TV programmid; Huvid (sport, mängud, laulmine, joonistamine, 



	
	
kogumine, telkimine, reisimine). 

 

	

	


