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Vajalikud õppevahendid 

Õpik, töövihik, vihik, mapp töölehtede jaoks, kirjutusvahend 

Praktiliste tööde jaoks (vajadusel teatakse ette ): värvipliiatsid/ viltpliiatsid, liim, käärid 

 

 

 

 

 

 



Õppesisu 

Suuline eelkursus 

• Enese ja kaaslase tutuvustus, tervitamine, hüvastijätmine, tänamine, palumine, 

vabandamine, valikute pakkumine. Pereliikmed, kodu asukoht. Eesti ja Ühendatud 

Kuningriigi sümbolid, rahvused, Õppevahendid, loomad ja linnud, toiduained, 

liiklusvahendid, igapäevased tegeused kodus ja koolis. Mängud kodus ja koolis. 

Muusika ja kunstiga tegelemine. 

Tervitamine 

• Enda ja kaaslase tutvustamine. Riigid ja rahvused. 

Perekond 

• Pereliikmed ja sugulased. Pere, koduloomad, tähestiku õppimine. 

Numbrid 

• Numbrid, tähestik, tähthaaval ütlemine. Mängud. 

Kool 

• Õppevahendid, andekus. Mängud, suhtlemine kaaslastega. 

Musträstad 

• Enda ja kaaslaste kohta käiva info küsimine, vastamine. Lauamängud, rütmisalmid. 

Riided 

• Riietusesemed ja nende kirjeldamine. Sünnipäev ja selle tähistamine. 

Aeg 

• Kell ja kellaaja küsimine, välimuse kirjeldamine, Erinevad mängud, tegevused õues. 

Peale kooli 

• Erinevad igapäevased tegeused, kooliga seotud tegevused. Tegevused pärast kooli. 

Keha 

• Keha osad. Haigeks olemine. Kodu- ja metsloomad. 

 

 

Mänguasjad 



• Kehaosad. Haige ja terve olemine. Erinevad mänguasjad ja tegevused pärast kooli. 

Päevad 

• Nädalapäevad. Igapäevased tegevused kodus, koolis. Erinevad tegevused pärast kooli. 

Kodu 

• Kodu sisustus. Eerinevad ruumid. Erinevad tegevused kodus. 

Linn 

• Linn ja maa. Erinevad ehitised ja kohad. Riik, pealinn, sümbolid. 

Aastaajad 

• Aastaajad ja kuud. Ilm. Pühad. Linn ja maa. Erinevad tegevused õues erinevatel 

aastaaegadel. 

Poodlemine 

• Toiduained ja riietusesemed. Käitumine kaupluses. Erinevad poed, paigad linnas ja 

maal. 

 

Õpitulemused 

KUULAMINE  

Mõistab lihtsaid ja lühikesi vestlusi ning lühikeste teadete ja sõnumite sisu, kui need on 

õpilasele tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt.  

Saab aru korraldustest, mida õpetaja tunnis kasutab. 

Saab aru lihtsatest, õpilasele tuttavatest sõnadest, lühitekstidest, lauludest. 

Eristab õpitavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rõhku, rütmi.  

LUGEMINE  

Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi dialooge ja tekste õpitud sõnavara piires. 

Leiab tasemele vastavas tekstis sisalduvat infot ja saab aru tasemele vastava teksti mõttest. 

Saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest. 

Saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest. 

Oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte, luuletusi.  

RÄÄKIMINE  



Oskab lühidalt kirjeldada iseennast, lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 

Oskab tervitada, jätta hüvasti, kasutada põhilisemaid viisakusvorme. 

Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 

KIRJUTAMINE  

Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lühikesi ja lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest. 

Oskab õigesti kirjutada sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate mõistatuste ja ristsõnade 

lahendamisel. 

Oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase. 

 

Hindamine 

Igas peatükis (Unit) tehakse töö sõnade peale (sõnadetöö, E-koolis jooksev hinne) ja peatüki 

grammatika ja üldise keele mõistmise peale (tunnikontroll, E-koolis muu arvestuslik hinne/ 

kontrolltöö hinne).  

Iga viies peatükk (round-up), on kokkuvõttev korrates eelnevat viit teemat ja selle peatüki 

Unit-test on kontrolltöö - hinne läheb kontrolltööde tabelisse ja testist teatakse vähemalt nädal 

aega ette.  

Samuti on jooksvalt võimalik saada hinnet korrektselt vihiku ja töövihiku täitmise eest, 

suuliste vastamiste, praktiliste ülesannete eest. 

Kokkuvõttev hinne 

Trimestrihinde panemisel võetakse arvesse kõik tundides saadud hinded, peatükkide tööd, 

sõnadetööd, tunnikontrollid ja jooksvad hindamisi. 

 

Muud nõuded ja märkused 

Tunnis on keelatud kasutada nutiseadmeid ja tööks mittevajalikke kõrvalisi esemeid, 

väljaarvatud juhul, kui ülesande lahendamiseks on õpetaja andnud vastava korralduse.  

Järelvastamine toimub kokkuleppel õpilasega mõlemale sobival ajal (info on 

konsultatsioonide aegade tabelis).  

Ettenähtud tähtajast hilisem töö esitamine alandab töö hinnet.  

Puudumise korral on vaja kontrolltööd teha järgi koolis või kodus olles Google Classroomis. 



Parandada saab töid üks kord 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. 

 

 

 

 


