A-võõrkeel (inglise keel)
Keeleoskuse tasemete täpsem kirjeldus on toodud põhikooli riikliku õppekava lisas 2.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/2201/8008/1m%20lisa2.pdf#
I KOOLIASTME INGLISE KEELE ÕPITULEMUSED JA ÕPPESISU
2. KLASS
Õpitulemused
Õppetegevused
Teemavaldkonnad
 Saab aru lihtsatest
Sõnale või fraasile
Mina ja teised – enese ja
igapäevastest
reageerimine (nt
kaaslaste tutvustus (nimi,
väljenditest ja
käetõstmine, püstitõusmine,
rahvus, sugu, vanus, elukoht)
lühikestest lausetest.
esemele või pildile
 Mõistab selgelt ja
osutamine);
Kodu ja lähiümbrus –
aeglaselt antud
pereliikmete tutvustus (nimi,
juhiseid ning
loetellu sobimatu sõna
vanus, sugu, vanus) ja kodu
pöördumisi ning
äratundmine;
asukoha ning kodu
tunneb tähemärke.
pildi täiendamine kuuldu
lühikirjeldus
 Kasutab õpitud
põhjal;
väljendeid ja
Igapäevaelu, õppimine ja töö
lühilauseid oma
tähelepanelikku kuulamist
–
vajaduste
nõudvad mängud (nt bingo); tavalisemad päevatoimingud
väljendamiseks ning
kodus ja koolis ja nende
oma lähiümbruse
laulude ja luuletuste
tegevustega seotud
(pere, kodu, kooli)
kuulamine ning nende põhjal esemed/vahendid, numbrid,
kirjeldamiseks.
ülesande täitmine (nt ridade
värvid, rõivad, toit
 Reageerib
järjestamine, riimuvate
adekvaatselt väga
sõnade leidmine);
Vaba aeg – lihtsamad
lihtsatele küsimustele
tegevused ja eelistused
ja korraldustele.
häälega lugemine;
 On omandanud
esmased teadmised
dialoogide, laulude ja
inglise keelet
luuletuste esitamine;
kõnelevatest riikidest.
 Suhtub positiivselt
rääkimine pildi järgi;
võõrkeele
õppimisesse.
ärakirja tegemine ja mudeli
 Kasutab juhendamisel järgi kirjutamine.
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires
lihtsat dialoogi.
 Oskab õpetaja
juhendamisel töötada
nii paaris kui ka
rühmas.
Keeleoskuste tase 2. klassi lõpus:
Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.1

A1.1

A1.1

A1.1

3.

KLASS










Õpitulemused
Saab aru eakohasel teemal
seotud tekstist ja vestlusest.
Oskab lugeda ja kirjutada
seotud eakohast teksti.
Kasutab õpitud väljendeid ja
lauseid oma vajaduste
väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu ja
kodumaa, kool, hobid,
lemmiktegevused, aastaajad
jne) kirjeldamiseks.
Reageerib adekvaatselt
küsimustele ja korraldustele.
On omandanud algsed
teadmised õpitava keele
maast ja kultuurist ning
huvitub õpitava keele maast
ja kultuurist. Suhtub
positiivselt võõrkeele
õppimisse ning on
motiveeritud võõrkeelt
õppima. Kasutab õpioskusi
(kordamist, seostamist,
võrdlemist) võõrkeele
õppimiseks.
Oskab õpetaja juhendamisel
töötada individuaalselt ja
paaris

Õppetegevused
Fraasidele ja küsimustele
reageerimine;
loetellu sobimatu sõna
äratundmine;

Teemavaldkonnad
Mina ja teised – enese ja
kaaslaste tutvustus ja
kirjeldus, tervis, sport ja
vaba aeg, sünnipäevad,
sõbrad

Kodu ja lähiümbrus –
pereliikmete tutvustus ja
kirjeldamine (nimi, vanus,
sugu, välimus, elukutse)
ja kodu asukoha ning
tähelepanelikku kuulamist kodu kirjeldus
nõudvate mängude
mängimine (nt bingo);
Kodukoht Eesti –
kodukoha ümbrust
kuulamise järgi tekstis
iseloomustav sõnavara
lünkade, tabeli jne
(mets, meri, park jmt)
täitmine;
Igapäevaelu, õppimine ja
laulude ja luuletuste
töö – igapäevatoimingud
kuulamine ning nende
kodus ja koolis,
põhjal ülesande täitmine
sisseostude tegemine, töö
(nt riimuvate sõnade
ja ametid
leidmine);
dialoogide, laulude ja
Vaba aeg –
luuletuste esitamine;
lemmiktegevused,
reisimine, hobid
pildi kirjeldamine;
erinevad kirjalikud
harjutused sõnade ja
lausemudelite
kinnistamiseks;

kõva häälega teksti ette
lugemine;
tekstide lugemine ja
ülesande täitmine loetu
põhjal;
loetud tekstist kokkuvõtte
tegemine suuliselt.
Keeleoskuste tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A1.2

A1.2

A1.2

A1.2

