
Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 2

Lüllemäe Põhikooli ainekava
II kooliaste

Aine Inglise keel

Tunde nädalas 3

Teema

INGLISE KEEL

4. klass

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

4. klassi lõpetaja on omandanud 

järgmised oskused (suuliselt ja/või 

kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega

Aasta jooksul toimub pidevalt 

aine lõimimine eesti keelega 

(õigekeelsusteemad, vormiõpetus,

tekstiloome), kehalise 

kasvatusega (mängulised 

harjutused), muusikaõpetusega 

(ingliskeelsed laulukesed) ja 

kunstiõpetusega (joonistus-ja 

värvimisülesanded)

Sissejuhatus

(Spark 1 Starter)

 Sõnavara: inglise tähestik, arvud, 

kooliasjad,  värvid, nädalapäevad, kuud

 Grammatika: a/an, the

Tervitamine, tutvustamine

Enese kohta info (nimi, kontaktandmed,

vanus) andmine ja teiste kohta küsimine

Eesti keel

Kehaline kasvatus (sõnavara- jm 

mängud)

Tagasi kooli

M1

 Sõnavara: kooliasjad, klassiruum, rahvused,

spordialad, riigid ja pealinnad, inglise keelt 

kõnelevad riigid, kultuur

 Grammatika: tegusõnad „olema“, asesõnad, 

küsisõnad

Isikliku info kohta küsimine ja selle 

andmine

Lühikese teksti kirjutamine  oma 

kaaslase kohta

E-kiri kirjasõbrale

Arvutiõpetus (e-kiri)

Eesti keel

Loodusõpetus (riigid, pealinnad)

Muusikaõpetus (laulmine)

Lahedad asjad

M2

 Sõnavara: isiklikud asjad, välimus, 

kehaosad, võimed

 Grammatika: have got, omastavad 

Välimuse kirjeldamine

Omandist ja võimetest rääkimine

Arvutiõpetus (e-kiri)

Eesti keel
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asesõnad, mitmus, this/these/that/those, can

(võimekus)

Ostmine

Lühike tekst multifilmitegelasest

Isiklike asjade kirjeldamine

E-kiri oma kogu  kohta

Klassikaaslaste kohta küsitluse 

tegemine

Ettevõtlusõpetus (ostmine)

Kehaline kasvatus (sõnavara, 

mängud)

Muusika (laulmine)

Kodud

M3

 Sõnavara: toad, mööbel, kodumasinad, 

järgarvud,

 Grammatika: There is / there are, a/a, some,

any, kohaeessõnad, käsklused, let's

Tubade kirjeldamine

Asukoha kirjeldamine

Oma toast ja asjadest rääkimine

Ideaalkodu kirjeldamine

E-kirja kirjutamine oma uue maja kohta

Eesti asukoht, sümboolika, tähtpäevad

Eesti keel

Arvutiõpetus (e-kiri)

Kunstiõpetus (kodu joonistamine)

Pere

M4

 Sõnavara: pereliikmed, iseloomuomadused, 

igapäevategevused, ametid

 Grammatika: Omastav kääne, ülakoma, 

lihtolevik, ajaeessõnad, like/love/hate + 

-ing

Iseloomu kirjeldamine

Igapäevategevuste kirjeldamine

Ametite kirjeldamine

Kellaaegadest rääkimine

Oma pereliikmete kirjeldamine

E-kiri oma pere kohta

Inimeseõpetus (sugupuu) 

Arvutiõpetus (e-kiri/blogi)

Teema

5. klass

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

5. klassi lõpetaja on omandanud 

järgmised oskused (suuliselt ja/või 

kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega

Aasta jooksul toimub pidevalt 

aine lõimimine eesti keelega 

(õigekeelsusteemad, vormiõpetus,

tekstiloome)

Lahedad loomad  Sõnavara: loomad, loomade kehaosad Loomade kirjeldamine Loodusõpetus (loomad)
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M5  Grammatika: sageduse määrsõnad, 

ajaeessõnad, omadusssõna võrdlusastmed, 

määrsõnad, küsimused (how)

Kommete kirjeldamine

Hirmu väljendamine

Lemmikloomadest rääkimine

Lühitekst loomafestivali kohta

Esitlus looma kohta

Eesti keel (esitlus)

Ilm ja riided

M6

 Sõnavara: Aastaajad ja kuud, ilm, 

tegevused, riided

 Grammatika: lihtolevik, kestev olevik 

(hetkeolukorra ja tuleviku väljendamiseks)

Soovituste tegemine

Tegevustest ja ilmast rääkimine

Meeldivuse/mittemeeldivuse 

väljendamine

Riiete jms ostmine

Lemmikaastaajast kirjutamine

Inimeste riiete/tegevuste kirjeldamine

Postkaart kirjasõbrale

Eesti keel

Loodusõpetus (sõnavara) 

Kunstiõpetus (joonistamine)

Toit

M7

 Sõnavara: toidud, joogid, toidukorrad, 

pakendid jms

 Grammatika: loendatavad ja loendamatud 

nimisõnad, a/an/some/any, how much/many,

modaalverbid, will / be going to tuleviku 

väljendamiseks

Toidu ja joogi tellimine

Kogusest rääkimine

Tulevikuplaanidest rääkimine

Söömisharjumusest rääkimine ja 

kirjutamine

Arvutiõpetus (Internetist info 

leidmine)

Kodundus (võõrkeelsed retseptid,

toiduvalmistamine, müük/ost)

Eesti keel
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Kunstnikud

M8

 Sõnavara: müütilised olendid, filmid, 

omadussõnad, koha kirjeldamine, muusika

 Grammatika: was/were, had, 

could/couldn't, there was/were, lihtminevik

Nõustumine/keeldumine

Minevikust rääkimine

Aastaarvude lugemine

E-kiri enese külastatud sündmuse kohta

Lõik ajaloolisest isikust (kirjanik: H. 

Jõgisalu, A. Lindgren või A. Kivirähk)

Ajalugu

Inimeseõpetus

Eesti keel

Arvutiõpetus

Muusikaõpetus

Kirjandus (teksti kokkuvõte, 

konspekt)
Sissejuhatus

Spark 2 Starter

 Sõnavara: isiklikud asjad, kehaosad, mööbel

ja kodumasinad, kellaajad, riided

 Grammatika: to be ja have got vormid, 

there is/are, can, mitmused, isikulised, 

omastavad asesõnad ja nende 

absoluutvormid, kohaeessõnad, ülakoma, 

küsisõnad

Tervitamine, tutvustamine

Enese kohta info andmine ja teiste 

kohta küsimine

Eesti keel

Teema

INGLISE KEEL

6. klass

Õppesisu ja mõisted Taotletavad õppetulemused

6. klassi lõpetaja on omandanud 

järgmised oskused (suuliselt ja/või 

kirjalikult):

Lõimimine teiste ainetega

Aasta jooksul toimub pidevalt 

aine lõimimine eesti keelega 

(õigekeelsusteemad, vormiõpetus,

tekstiloome)

Teeme tööd ja 

mängime

Spark 2 M1

 Sõnavara: ametid, iseloomuomadused, 

igapäevased tegevused, 

meeldivused/mittemeeldivused, 

vabaajategevused

 Grammatika: lihtolevik, kestev olevik, 

sageduse määrsõnad, gerund ja to-infinitiiv.

Iseloomu kirjeldamine

Igapäeva- ja vabaajategevustest 

rääkimine

Blogi kirjutamine oma nädalavahetuse 

kohta

Intervjuu tegemine kellegi ameti kohta

Arvutiõpetus

Eesti keel

Müüdid ja legendid  Sõnavara: ajaloolised isikud, välimust ja 

iseloomu kirjeldavad omadussõnad, 

Inimeste välimuse ja iseloomu 

kirjeldamine

Arvutiõpetus
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M2 aastaarvud, kuupäevad

 Grammatika: lihtminevik (reeglipärased ja 

ebareeglipärased tegusõnad)

Minevikust rääkimine koos 

aastaarvudega

Loo rääkimine

Filmi soovitamine

E-maili kirjutamine

Biograafia kirjutamine ja/või esitluse 

tegemine ajaloolise inimese kohta 

(leiutajad)

Ajalugu

Eesti keel

Pidu!

M3

 Sõnavara: festivalid ja pidustused, 

rahvakalender, tähistamisega seotud 

tegevused, tunded

 Grammatika: lihtminevik, kestev minevik, 

when/while

Arvamuse küsimine ja andmine

Minevikusündmustest jutustamine

Tunnete väljendamine

E-kirja kirjutamine

Ajalugu

Inimese- ja ühiskonnaõpetus

Arvutiõpetus

Kirjandus

Sport ja 

majapidamistööd

M4

 Sõnavara: majapidamistööd, 

vabaajategevused, spordialad, reeglid

 Grammatika: modaalverbid, siduvad 

asesõnad

Kutsumine ja kutsele vastamine

Kohustusetest ja keeldudest rääkimine

Info küsimine

E-kirja kirjutamine oma 

vabaajategevuste ja kohustuste kohta

Lemmikspordiala kirjeldamine

Koolireeglite kirjeldamine

Kehaline kasvatus

Inimese-  ja ühiskonnaõpetus

Arvutiõpetus

Meie imeline 

maailm

M5

 Sõnavara: pinnavormid, mandrid, riigid, 

pealinnad, transport, ilm

 Grammatika: Omadussõna võrdlusastmed, 

artikli kasutamine looduslike objektide 

puhul

Kohtade kirjeldamine ja võrdlemine

Ilmast rääkimine

Rongipileti ostmine

E-kirja kirjutamine

Loodusõpetus (ühine teadmiste 

kontroll)

Arvutiõpetus

Eesti keel

Ettevõtlusõpetus
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Kogemused

M7

 Sõnavara: omadussõnad, kogemused, 

tegusõnade põhivormid

 Grammatika: täisminevik, 

just/already/never/ever/for/since/yet

Kogemuste jagamine

Küsitluse korraldamine ja vormistamine

Protsentidest rääkimine

Arvutiõpetus

Matemaatika

Loovtöö seminar

Inimese- ja ühiskonnaõpetus

Ainekava täitmist toetavad õppekäigud ja koostöö huvigruppidega
1. kooli raamatukogu

2. Lüllemäe külaraamatukogu

3. keeltekohvik (koostöö lapsevanematega)

4. võõrkeele omandamist toetav kodu (avatus ja suhtlemine teiste kultuuridega)

5. väliskülalised

Hindamismeetodid
1. kujundav hindamine,

2. tundides ja üritustel kaasatöötamine,

3. omaloominguline töö,

4. esinemine,

5. kontrolltöö,

6. tunnikontroll,

7. loetud teksti vastamine,

8. õpimapp


