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Õppesisu 



Kool 

• Minu kool ja klassikaaslased. Riikide nimetused ja erinevad võõrkeeled. 

Numbrid 

• Suhted sõpradega ja lähikodsetega. Sugulased, pereliikmed ja nende vanus. 

Aitäh 

• Teiste abistamine, viisakas käitumine. Kool, suhted koolis. 

Loomaaed 

• Looduses viibimine, loomad loomaaias. Tegevused väljaspool kooli ja kodu, vaba aja 

veetmise viisid. 

Reeglid 

• Viisakas käitumine, ühised tegevused. Klassireeglid, kool ja klass. 

Minu sõber 

• Mina ja minu sõbrad ning lemmikud. Igapäevased kodused tegevused. 

Minu päev 

• Igapäevased kodused tegevused. Koolipäev ja päevakava, tegevused nädala jooksul. 

Klounid 

• Riietusesemed. Toiduained ja tervislikkus. Päevakava. Võimalused vaba aja 

veetmiseks, tsirkus ja meelelahutus. 

Pallimängud 

• Päevakava ja treeningud. Sport ja sportlikud vana aja veetmise viisid, hobid. 

Tähed 

• Pereliikmed ja nende ametid, tegevused. Eesti loodus ja loomad. 

Piknik 

• Toiduained ja söögikorad. Pereliikmete võrdlemine. Piknik kui vaba aja veetmise 

vorm. 

 

Abi 



• Ohtlikud olukorrad ja turvalisus, ametid. Tervis ja ohutus. Igapäevased tööd ja 

tegemised linnas, maal. 

Eile 

• Oma tunnete kirjeldamine minevikus. Ettevaatlikkus ja turvalisus, abi kutsumine. 

Külaskäik 

• Kodused toimetused argipäevadel ja nädalavahetusel. Nädal ja selle pölaneerimine. 

Külaskäik. 

Ilm 

• Eesti loodus ja ilmastiku nähtuse. Vaba aja veetmise võimalused talvel, talispordialad. 

Sünnipäev 

• Viisakas käitumine sünnipäeval, õnne soovimine. Toiduained ja toitumisharjumused. 

Matkamine 

• Eesti loodus ja käitumine looduses. Vaba aja veetmine looduses, erinevad tegevused 

vabas õhus. 

Otsetee 

• Elu linnas ja maal. Loodus Eestis. Kodu- ja metsloomad. Tee küsimine ja juhatamine. 

Kaardi kasutamine. 

Naljad 

• Vaba aja veetmise võimalusi. Head suhted kaaslaste ja lähedastega. 

Suvi 

• Eesti loodus, taimed ja loomad. Vaba aja veetmine suvel, tegevused rannas. 

Õpitulemused 

KUULAMINE  

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

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

 Saab aru tunnis vajaminevatest tööjuhenditest, pöördumistest. 

Saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist, lauludest, samuti passiivset sõnavara sisaldavatest 

tekstidest.  

 

 

 



LUGEMINE  

Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste õpitud sõnavara piires. 

Leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 

Saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast lühitekstist, kasutades piltide abi. 

Oskab leida vajalikku informatsiooni lühitekstidest.  

RÄÄKIMINE  

 

Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 

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 mailli järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti. 

Oskab kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid. 

Oskab lõpetada õpitud lauseid ja fraase. 

Oskab kirjutada lühijutukesi tuttaval õpitud teemal 

 

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. 

 

 

 

 


