
AINEKAART 
 

Ainevaldkond: võõrkeeled 

Õppeaine: inglise keel (English-Speaking Countries –  

inglise keelt kõnelevad riigid) 

Klass: 10. klass, humanitaarharu  

Keeleoskuse tase: 

Kuulamine  Lugemine  Rääkimine  Kirjutamine 

B2.1   B1.2   B2.1   B1.2 

Õpetaja: Sirli Reimets 

Ainetüüp: (kohustuslik) valikaine humanitaarharule 

Õpetamise aeg: 2022/2023 

Tunde: 35 

Õppekirjandus: „Let us explore the British Isles“ Tiiu-Mai Loko, Koolibri 2005, 

töölehed, materjal internetist, YouTube-videod jms. 

Vajalikud õppevahendid: vihik, mapp töölehtede jaoks. 

 

Teemad: Inglismaa (8 tundi), Šotimaa (3 tundi), Wales (2 tundi), Põhja-Iirimaa (2 tundi), 

Iirimaa (3 tundi), Ameerika Ühendriigid (4 tundi), Kanada (2 tundi), Austraalia (3 tundi), 

Uus-Meremaa (2 tundi), India (2 tundi), West Indies (2 tundi), Aafrika (2 tundi). 

 

Eeldatavad õpitulemused: õpilane tunneb inglise keelt kõnelevate riikide sümboleid, 

tähtpäevi, kultuuri ja keele eripärasid, oskab teha ettekande mõne riigi kohta kitsamal teemal. 

 

Õpitulemused:  

Rääkimine – õpilane oskab vestelda erinevatest riikidest, traditsioonidest ja kultuurist, 

kõrvutab seda meie kultuuriga, teeb ettekande. 

Kirjutamine – õpilane suudab teha kirjaliku kokkuvõtte pikematest tekstidest, tähtsama üles 

märkida videomaterjalist. 

Kuulamine – õpilane saab aru kaasõpilase ettekandest, harjub kuulama erinevaid dialekte. 

Lugemine – õpilane saab aru loetavast tekstist erinevate riikide kohta, jälgib filmide subtiitreid 

inglise keeles. 

Keeleteadmised – tunneb sõnavara õpitud teemade raames, kasutab nii kirjutades kui ka 

rääkides õpitud väljendeid ja peab kinni grammatikareeglitest. 

 

Hindamise kirjeldus: õpitulemusi kõikides keeleoskuse aspektides hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Tagasiside andmisel kasutatakse kõrvuti õpetaja 

hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid.   

 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: hinne kujuneb ettekande, väiksemate tunnikontrollide ja 

suuremate kontrolltööde (kord poolaastas) eest. 

 

Muud nõuded ja märkused: 

• Mitterahuldavale hindele sooritatud kokkuvõtvad kontrolltööd tuleb järele vastata 10 

koolipäeva jooksul alates töö kättesaamise päevast. 

• Puudumise korral tuleb kontrolltöö järele vastata. 

• Põhjusega puudumise korral võib järele vastata tunnis tehtud hindelise töö (tööleht, 

essee jms). 

• Nutiseadmeid võib klassitunnis kasutada õpetaja loal, kui see on seotud tunnimaterjali 

omandamisega. 

• Väiksemate hästi tehtud soorituste eest on võimalik teenida plusspunkte. Kolm plussi 

võrdub ühe “väga heaga”. 


