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Õppekirjandus: 

 

I love English. Students book 2 

I love English töövihik. Workbook 2 

I love English CD plaat 

I love English töölehed 

 

 

Õppesisu: 

 

Unit 1 School- name, age,form, I am good at…., school rooms. Grammar-

am,is,are,he, she ,it, they, is he/she…?Are you…?  

 

Unit 2 Numbers- 20-100.Age,address,time,bigger than,smaller than 

 Unit 3 Thank you. Friendly, helpful, kind. Are…? Is…? Have…? Has…? 

What, when, were, who, how.   

 

Unit 4 Zoo.There is..There are..Is there..?Are there..?Ilike,idon´t like,she doesn`t like. Unit 5 

RulesClassroom rules:help,clean,shout…  

 

Unit 6 My friend- Grammar- I like/ I dont like, like/likes, would you like…?, girls, buses, 

babies, feet  

 

Unit 7 My day. Do you …every day?  

Play,brushes,studies.Before,after,usually,always,never  



 

Unit 8 Clowns Can I get smaller..?Too short,long,thick,thin.,Shorter than,go-goes Unit 9 

Ball gamesFootball,dodgeballWhat`s the score?Catches,calls,shouts.  

Unit 10 Stars- kokkuvõte õpitud teemadest  

 

Unit 11 Picnic- food, meals, at the table. Grammar- do/does,doesn`t. l`d like… Unit 

12 HelpWe need help, on fire.It`s dangerous!, Grammar-  

what/when/where?funny-funnier-the funniest  

 

Unit 13 YesterdayGrammer yesterday,today ,this year,last year,early,late…  



Unit14 Visit. The first,…the sixth,… the hundredth, .  

 

Unit 15 Weather- kokkuvõte õpitust  

 

Unit 16 Birthday.Would you like…?Yes,please,  23rd March,somebody,something  

 

Unit 17 Camping.Go hiking,fishing,is fond of,by the way.Didyou…?Yes ,I did.  

Made/didn`t make  

 

Unit 18 Short cut- farm/wild animals, on the farm, want to become a…. Grammar-enjoy 

reading, goose/geese, sheep-sheep,man-men,on ,it ,at…go,goes,went  

 

Unit 19 Jokes.Which joke..?,good for your…What kind of…?Horse`s,Charles`s  

Unit 20 Summer-kokkuvõte õpitust  

 

Õpitulemused. Kursuse/veerandi lõpul õpilane: 

IV klassi õpitulemused (keeleteadmiste tase A1.1): 

 

Kuulamisel IV klassi lõpetaja: 

 

1) Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud 

lühikestest dialoogidest.  

 

2) Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi.  

3) Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms.  

 

Lugemisel IV klassi lõpetaja: 

 

1) Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo.  

2) Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest.  

 

3) Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat 

lugemist.  



 

4) Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku.  

 

Rääkimisel oskab IV klassi lõpetaja: 

1) Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust.  

 

2) Saab hakkama õpitud sõna-vara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi.  

 

3) Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi.  

4) Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause.  

 

Kirjutamisel IV klassi lõpetaja: 

1) Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest.  

2) Oskab täita lihtsat küsimustikku.  

3) Tunneb õpitud sõnavara õigekirja.  

4) Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki.  

 

Grammatika korrektsus: Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu grammatika põhi-varas (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); 

siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

 

 

 

Hindamise kirjeldus: 

 

Suuline vastamine, vihiku ja töövihiku harjutused,hindelised töölehed. Iga teema lõpul 

test, sõnade kontrollid. Järelvastamine kokkuleppel õpetajaga. 

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: 

 

Kokkuvõttev hinne kujuneb lugemise, rääkimise, kuulamise, kirjutamise ja 

grammatilise korrektsuse oskusest. Töövihiku kokkuvõttev hinne trimestri lõpul. 

 



 


