
 
 

INGLISE	KEELE		AINEKAVA	4.KLASSILE	

ÕPITULEMUSED		

4.klassi lõpuks õpilane: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

ÕPPESISU	

MINA JA TEISED 

Iseloom, välimus (riietus, juuste ja silmade värv jne);enesetunne (tunded ja emotsioonid, tuju 

( hea, halb, kurb, etc.); tervis (kehaosad, kuidas olla terve, haigused ja nõuanded, tervislik eluviis, 

halvad harjumused); suhted sõpradega ning lähikondsetega ja ühised tegevused (pereliikmed, 

ühised tegevused sõpradega ja perega); viisakas käitumine ( suhted tööl, koolis, jne).; 

KODU JA LÄHIÜMBRUS 

Kodu ja koduümbrus (kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt), 

koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt); objektide kirjeldamine ja 

võrdlemine (võrdlusastmed); elu tulevikus; sugulased; pereliikmete ametid (pereliikmete 

tutvustamine (iseloom, ametid, tegevusalad, huvid)); igapäevased kodused tööd ja tegemised 

(tegevused ja kohustused (mis meeldib, mis ei meeldi)). 



 
 
KODUKOHT EESTI 

Eesti asukoht (Eesti geograafiline asukoht; the capital, linnad) sümboolika ning tähtpäevad 

Eesti loodus (aastaajad ja muutused looduses) Ilm (kliima Eestis); 

RIIGID JA NENDE KULTUUR 

Tähtpäevad ja kombed (Halloween, Jõulud, Lihavõtted, Valentiini päev, Patriku päev); 

mõningad tuntumad saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid (riigid, pealinnad, rahvused) 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ  

kodused toimingud,  majapidamistööd, kodumasinad, (aeg) söögikorrad (toidu tellimine, söök ja 

jöök, maitseeristused) hügieeniharjumused (päevakavajärgsed tegevused, igapäevane hügieen: 

brush teeth, have a shower etc) turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine (koolitee kirjeldus; 

teekonna planeerimine; hooned, tee küsimine ja juhatamine hoonete sees; lennujaamas; transport) 

poes käik (igapaevased ostud, toit ja kaubad) arsti juures käimine (kaebused , nõustamise, ravi); 

kool ja klass, koolipäev, õppeained (kooli ja klassi iseloomustav sõnavara; koolipäeva 

planeerimine ja kirjeldamine; ained; kohad koolis; tunniplaan; . kooliasjad, õpetajad; kellaajad; 

arvuti kasutamine); ametid (tuntumad ametid ja nendega seotud tegevused). 

VABA AEG 

huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid (muusikariistad; kontserdid; muuseumis; sport 

(mitmesugused tegevused, üksi, sõprade-, pereliikmetega); telesaated, filmid; tegevused 

nädalavahetusel; raamatud; reisimine; kollektsioneerimine; lauamängud. 

	

INGLISE	KEELE		AINEKAVA	5.KLASSILE	

ÕPITULEMUSED		

5.klassi lõpuks õpilane: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 



 
 
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

ÕPPESISU	

MINA JA TEISED 

Iseloom; Välimus (juuste ja silmade värv, kasv ja kehaehitus, riietus (mustrid)); Enesetunne 

(tunded ja emotsioonid, tuju ( hea, halb, kurb, etc.)); Tervis (kehaosad, kuidas olla terve, haigused 

ja nõuanded, tervislik eluviis, halvad harjumused); suhted sõpradega ning lähikondsetega, ühised 

tegevused (ühised tegevused sõpradega ja perega, sõprus); viisakas käitumine (kuidas viisakalt 

käituda; lauakombed; kutsed ja pakkumised); 

KODU JA LÄHIÜMBRUS 

Kodu ja koduümbrus (kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt), 

koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt); suunamine; objektide 

kirjeldamine ja võrdlemine (võrdlusastmed); sugulased (sugupuu; pereliikmed (iseloom, ametid, 

tegevusalad, huvid)); pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised (tegevused ja 

kohustused (mis meeldib, mis ei meeldi)). 

KODUKOHT EESTI 

Eesti asukoht (Eesti geograafiline asukoht; pealinn; kompass (edela, kirde), kliima ja ilm 

Eestis;) 

RIIGID JA NENDE KULTUUR 

Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika (üldfaktid, sümboolika (lipp, lill, lind etc)); 



 
 
tähtpäevad  ja kombed, mõningad tuntumad sündmused ja saavutused ning nendega seotud nimed 

ajaloo- ja kultuurivaldkonnast (Julius Ceasar ja tema sissetung Suurbritanniasse) 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ 

Turvaline liiklemine (ühistransport, liiklusohutuse, hädaolukorrast teatamine;) tee küsimine ja 

juhatamine (hooned, kohad linnas); poes käik (turg, kauplus, supermarket; tasumine, valuuta); 

kool ja klass, koolipäev, õppeained (kooliasjad; tegevused tunnis ja vahetunni ajal; tunniplaan, 

õpeained; ideaalne koolipäev); ametid (kohustused, iseloomu jooned, tööriietus, vanemate töö). 

VABA AEG 

Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid (perepuhkuseks; meelelahutused: raamatud, filmid, 

telesaated; reisimine; tegevusi eri aastaaegadel, koolivaheajal; huvid ( kollektsioneerimine) ja 

vaba aja veetmine)	

	

INGLISE	KEELE		AINEKAVA	6.KLASSILE	

ÕPITULEMUSED		

6.klassi lõpuks õpilane: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ning oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab 

neid arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 



 
 

Inglise keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 

	

ÕPPESISU	

MINA JA TEISED 

Iseloom (positiivsed ja negatiivsed iseloomujooned); Välimus (riietus ja aksessuaarid,juuste ja 

silmade värv, kuulsa isiku kirjeldamine; enda ja teiste välimuse kirjeldus);Enesetunne (tunded ja 

emotsioonid, tuju); Tervis (kehaosad, kuidas olla terve, haigused, sümptomid ja nõuanded, 

tervislik eluviis, halvad harjumused); suhted sõpradega ning lähikondsetega, ühised tegevused 

(kuidas olla hea sõber; ühised tegevused sõpradega ja perega); viisakas käitumine (eeskirjad ja 

määrused; nõusolek ja mittenõustumine). 

 

KODU JA LÄHIÜMBRUS 

Kodu ja koduümbrus (kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt), 

koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt); suunamine; objektide 

kirjeldamine ja võrdlemine (võrdlusastmed);linna ja maad iseloomustav sõnavara; elu linnas ja 

maal – võrdlemine; marsruudi planeerimine; suhted naabritega). 

 

KODUKOHT EESTI 

Eesti asukoht (Eesti vaatamisväärsused, natsionaalsed pargid); Keskkond (Ilm,  

looduskatastroofid) 

 

RIIGID JA NENDE KULTUUR 

Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika (vaatamisväärsused); 

Tähtpäevad ja kombed, mõningad tuntumad sündmused (tähtpäevad ja nendega seotud 

traditsioonid); saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast (Briti 

monarchia (kuninglik perekond)); eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad (igapäevaelu 



 
 
kombed); Eesti naaberriigid; 

 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ 

Kodused toimingud, söögikorrad (söömine väljas, retseptid, menüü rahvustoit inglise keelt 

kõnelevates riikides; tervislik toiduvalik); poes käik (poodide liigid; taskuraha;) arsti juures 

käimine (arsti juures; apteegis, ravimid; koduõnnetus, ohutuseeskirjad; hädaolukorrast 

teatamine); ametid (ideaalne ametikoht; tööriietus) 

 

VABA AEG 

Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid (inglise ja ameerika teismeliste tüüpilise tegevused (boy 

scouts); reisi planeerimine, sport: liigid, vahendid, kohad; filmi ülevaade; telesaated). 

	

 

 


