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AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED“
INGLISE KEEL A-võõrkeel 2. klass
Nädala tundide arv 3
Õpisisu

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
tervitamine, hüvasti jätmine (sh viisakusväljendid ja vabandamine);
enese ja kaaslase tutvustamine;
minu pere;
minu kodu;
minu kool;
kooliasjad;
numbrid ja järgarvud;
tähestik;
värvid;
riided;
minu keha;
sport ja hobid;
aeg;
päevad ja nädal, kuud ja aastaajad;
ilm, ilmastikunähtused;
toidukorrad, toiduained;
loomad maismaal ja vees.
Keeleteadmised
tegusõna BE (am, is, are, was, were);
tegusõna HAVE GOT;
tegusõna CAN;
kas-küsimused ja nendele vastamine;
eituse moodustamine;
nimisõna ainsus ja mitmus;
asesõnad ja nende käänamine;
sidesõnad and, but, or;
eessõna (eessõnalised väljendid);
küsisõnad, ja küsimuste moodustamine;
keelud ja käsud;
ajad (Present Continius, Present Simple, Past Simple)
reeglipärased tegusõnad

Õpitulemus

Õpilane:
1. saab aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks
ning oma lähiümbruse kirjeldamiseks;
3. reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5. suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse;
6. kasutab esmaseid õpioskusi (seostamist, kordamist) võõrkeele
õppimiseks;
7. oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
kuulamisel:
1. saab aru õpitud sõnavara ulatuses fraasidest, lausetest või tuttava
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situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest;
2. mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ja pöördumisi;
3. vajab kordamist, osutamist, näitlikustamist.
Suulises kõnes:
1. oskab lühidalt tutvustada ennast ja enda lähiümbrust;
2. saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires
3. lihtsate dialoogidega;
4. hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi;
5. kõnes esineb kordusi, katkestusi, pause.
lugemisel:
1. tunneb inglise keele tähemärke;
2. tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvusvaheliselt kasutatavad)
ja fraasid;
3. loeb sõnu, fraase, lauseid ja jutukesi õpitu ulatuses;
4. arusaamist võib toetada pildimaterjal.
kirjutamisel:
1. esineb grammatilisi vigu, tunneb inglise keele kirjatähti, valdab
kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri),
2. oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale);
3. koostab lühikesi lauseid, jutukesi ja kirju õpitud mallide järgi;
4. esineb grammatilisi vigu

