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AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED“
INGLISE KEEL A-võõrkeel 3. klass
Nädalatundide arv 4
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:
mina (nimi, vanus, välimus, riietus)
minu päev (täna, eile);
minu perekond (pereliikmed, sugulased, vanemate töö, välimuse kirjeldamine);
kodu- ja metsloomad;
tähestik, numbrid 1 – 100;
järgarvud 1. – 100.
värvid, kuude nimed, aastaaegade nimetused;
kool, koolitarbed;
ametid, vanemate ametid;
muusika, sport, meelelahutus;
londoni vaatamisväärsused;
festivalid maailma erinevates paikades;
ehitised erinevates maailma linnades.
Keeleteadmised:
tegusõna BE (am, is are / was, were);
tegusõna HAVE GOT;
sidesõnad (and, because, but);
omadussõnade võrdlemine – keskvõrre, ülivõrre;
ajad (üldajad: Present Simple, Past Simple, kestvad
ajad: Present Continuous, tulevik „be going to“);
reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade minevik;
küsimuse ja eituse moodustamine, küsimusele vastamine;
artikkel (a / an, the);
nimisõna mitmus;
lauseõpetus (lihtlaused, liitlaused, sõnajärg eitavas, küsivas lauses).
Õpitulemus Õpilane kuulamisel:
1. saab aru õpitud sõnavara ulatuses fraasidest, lausetest või tuttava situatsiooniga
seotud
2. dialoogidest;
3. mõistab selgelt antud juhiseid ja pöördumisi;
4. saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, luuletustest, lauludest;
5. oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikke märksõnu;
6. oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku infot;
7. eristab selgelt mitme vestluses osaleva inimese kõnet.
kõnelemisel:
1. oskab tutvustada ennast ja enda lähiümbrust;
2. saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires dialoogidega;
3. oskab vestelda javastata küsimustele õpitud temaatika piires;
4. oskab küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;
5. oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;
6. oskab hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.
lugemisel:
1. tunneb inglise keele tähemärke;
2. tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus
3. vaheliselt kasutatavad) ja fraasid;
4. loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitu ulatuses;
5. arusaamist võib toetada pildimaterjal.
kirjutamisel:

Õpisisu
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1. tunneb inglise keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid
ümber kirjutada (ärakiri),
2. oskab kirjutada isikuandmeid;
3. koostab lauseid õpitud mallide järgi;
4. oskab kirjutada eeskuju järgi sõbrale kirja;
5. kirjutada lühijutte õpitud teemadel;
6. esineb grammatilisi vigu.

