Inglise keele ainekava

II kooliaste

VI klass

1.Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1.
saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2.
huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3.
omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4.
omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5.
huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6.
oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed,
sõnaraamatud, Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja
õppeainetes.
2.Õppetegevus
II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse
kõrval järk-järgult kirjaliku väljenduse mahtu.
Paralleelselt suulise väljendusoskusega suureneb järk-järgult kirjalike tööde maht,
tähelepanu pööratakse õigekirjaoskuse ja tekstiloome arendamisele. Õpilast harjutatakse
järjekindlalt kasutama sõnastikke ja sõnaraamatuid.
Õpilase sõnavara laiendamiseks juhitakse teda iseseisvalt lugema (nt kodulugemine).
Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse mitmekesiseid eakohaseid
töövõtteid (nt ennustav lugemine/kuulamine; lühi-, valik- ja õige/vale-vastustega
küsimused).
Suulist suhtlemisoskust arendatakse eri laadi paaris- ja rühmatöödega (nt mängud, ja
rollimängud). Vigade/eksimuste parandamiseks kasutab õpetaja erinevaid võtteid.
Oluline on julgustada õpilast oma mõtteid väljendama ja mitte teda pidevalt katkestada.
Teemade käsitlemisel on oluline osa teiste kultuuride tundmaõppimisel ning kõrvutamisel
oma kultuuriga (nt e-õppe võimaluste kasutamine) .
Osaoskuste arendamiseks sobivad:
1)
eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;
2)
eakohaste adapteeritud tekstide iseseisev lugemine;
3)
ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);
4)
erinevat liiki etteütluse kirjutamine;
5)
järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);
6)
eakohased projekttööd;
7)
lühiettekanded (nt projekttööde kokkuvõtted, pildi kirjeldus, huvialade tutvustamine);
8)
rollimängud;
9)
mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad) jne.

Läbivad teemad

MINA JA TEISED Iseloomu kirjeldav sõnavara, enda ja teiste välimuse kirjeldus (kasv ja
kehaehitus, riietus, juuste ja
silmade värv jne); enesetunne ja tervis (nt hea /halb tuju, kehaosad, kuidas olla terve, halva
enesetunde põhjused, nõuanded jne); suhted sõpradega ja ühised tegevused;
viisakusväljendid ja normid (kellele mida ja kuidas öelda, kuidas käituda jne).
KODU JA LÄHIÜMBRUS Kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba,
sisustus jmt), koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt);
pereliikmete ja lähisugulaste iseloomustus, ametid, tegevusalad, huvid; pereliikmete
kodused tööd ja tegevused.
KODUKOHT EESTI Eesti asukoha määratlemine (põhiilmakaared, naaberriigid), linna ja
maad iseloomustav sõnavara, põhiline sümboolika (lipp, rahvuslill ja -lind jmt) ja põhilised
tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt); ilmastikunähtused; käitumine ja tegevused looduses eri
aastaaegadel.
RIIGID JA NENDE KULTUUR Õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid (lipp,
rahvuslind ja -lill jmt), põhilised tähtpäevad ja nendega seotud olulisemad tavad;
igapäevaelu kombed, mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed
ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; mõned eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, mis
kajastavad selle kooliastme õpilaste huvide ringi ja käsitletavaid teemasid; Eesti
naaberriikide nimed, rahvused, keeled.
IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ Päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis ja vabal
ajal (päevaplaan, helistamine, laua katmine, erinevate tegevustega seotud esemed/vahendid
jmt); söögikorrad ja toiduained, tervislik toiduvalik; igapäevane hügieen; tee küsimine ja
juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), koolitee kirjeldus; transpordivahendid; lihtsamad
ostud erinevates poodides; lihtne sõnavara enesetunde kirjeldamiseks; koolipäeva
kirjeldamine, kooli ja klassi iseloomustav sõnavara, tunniplaan, koolivaheajad; tuntumad
ametid ja nendega seotud tegevused.
VABA AEG Huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt); erinevad
vaba aja veetmise viisid (mitmesugused tegevused, üksi, sõprade, pereliikmetega jmt) ja
nendega seotud keskkond/ümbrus, esemed; eelistuste põhjendamine.
Üldpädevused
Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste,
väärtushoiakute ja käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud
ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste
väärtushinnanguid ja käitumist. Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad
keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused.
Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi (väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust,
enesemääratluspädevust,
õpipädevust,
suhtluspädevust,
matemaatikapädevust,
ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate
õpimeetodite ja tegevuste kaudu. Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid
keeli kõnelevate maade kultuuride
tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja
aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast. Sotsiaalne
ja kodanikupädevus Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate
keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja
sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on
sotsiaalne ja
kodanikupädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega.
Sotsiaalse ja
kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (nt rühmatöö,
projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma
tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning
õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt
suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendusoskus, teksti
mõistmine ja
tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos
suhtluspädevusega arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi
ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning
vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab
teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. Matemaatika-, loodusteaduste- ja
tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled suhtluspädevuse kaudu. Esmalt
õpitakse võõrkeeles nt arvutama ning seejärel vastavalt keeleoskuse arengule mõistma
erinevate elu- ja tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil visuaalselt
esitatud teavet. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues,
korrigeerides ja esitades. Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega,
mida annab inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija
võimalusi viia ellu oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama
võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega.
Õppesisu
LAUSEÕPETUS Õigekiri õpitud sõnavara piires;sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses;
rindlaused; kaudne kõne (saatelause olevikus); suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad,
keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma); rinnastavad
sidesõnad(too, or); alistavad sidesõnad (when, because).
TEGUSÕNA Põhi- ja abitegusõnad; modaaltegusõnad (can, must, may); isikuline tegumood
(Present Simple, Past Simple, Future Simple, Past Continuous, Present Perfect). Enam
kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad; going-to tulevik.
NIMISÕNA Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine;
umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna; artikli puudumine; enam
kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre).
OMADUSSÕNA Omadussõnade võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine (as…as,
more… than); so/such+omadussõna. ASESÕNA Siduvad asesõnad (that, who); omastavate
asesõnade absoluutvormid (mine, yours); umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid
(some/any/no).
EESSÕNA Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad; enam kasutatavad eessõnalised
väljendid ( next to, in the middle).
ARVSÕNA Põhi- ja järgarvud; lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
MÄÄRSÕNA Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly); järjestavad
määrsõnad; ebareeglipärased määrsõnad (fast); viisimäärsõnad; hulga- ja määramäärsõnad
(a little, a few).
SÕNATULETUS Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); nimisõna tuletusliited (-er, -or);
määrsõna tuletusliide –ly.
Õpitulemused II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust.
6. klassi lõpetaja:
1)
saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;
2)
mõistab olulist õpitud temaatika piirides;

3)
4)
5)
6)

kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;
tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeelt emakeelena
kõnelejaga;
teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning
oskab neid arvestada;
rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 7)
töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 8) seab endale
õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:

Inglise keel

Kuulamine
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2

Kirjutamine
A2.2

Osaoskuste õpitulemused esitatakse osaoskuste tabelis.
Keeleoskuse hea tase (hinne „4“ – „hea“) 6.klassi lõpetamisel
Kuulamine A2.2: Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada
olulist infot. Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis,
piletilevis). Vajab sageli kuuldu täpsustamist.
Lugemine A2.2: Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused)
tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord aimata sõnade
tähendust konteksti toel.
Rääkimine A2.2: Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris
suhtlemisega. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.Suudab alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. Kasutab õpitud põhisõnavara ja
lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne on arusaadav, kuigi esineb
hääldusvigu ja sõnade otsimist.
Kirjutamine A2.2: Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja
ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke kirju. Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt.
Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid).
Keele struktuurid. A2.1 – A2.2 õpilane kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid,
kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja
öeldise ühildumisel); siiski onenamasti selge, mida ta väljendada tahab.
Keeleoskuse rahuldav tase (hinne „3“ – „rahuldav“) 6.klassi lõpetamisel

Inglise keel

Kuulamine
A2.2

Lugemine
A2.2

Rääkimine
A2.2

Kirjutamine
A2.2

Kuulamine A2.2: Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada
olulist infot. Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis,
piletilevis). Vajab sageli kuuldu täpsustamist.
Lugemine A2.1: Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad,
kuulutused, uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru
teksti mõttest. Lugemise tempo on aeglane. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada
koolisõnastikku.
Rääkimine A2.2: Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris
suhtlemisega. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.Suudab alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. Kasutab õpitud põhisõnavara ja

lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne on arusaadav, kuigi esineb
hääldusvigu ja sõnade otsimist.
Hindamine
Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast 5. Õpilasele tuleb
selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. II kooliastmes hinnatakse kõiki
osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat
või mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika
õigsust). Mahukaid kompleksseid kontrolltöid soovitatakse teha mitte sagedamini kui kord
veerandis. Õpilasel peab olema võimalus saada tagasisidet oma keeleoskustaseme kohta.
Õppekirjandus, töövahendid ja õppematerjalid: I LOVE ENGLISH 4 (Studium) õpik (2012)
ja töövihik(2015), CD, testide komplekt, töölehed, inerneti vabavara

