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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). Loodusainetega toimub 5.-6. 
klassides lõimimine teadusliku eksperimendi 
läbiviimise kaudu (juhised,  sõnavara ja tulemuste 
ettekandmine inglise keeles). 

Sissejuhatus 

(Wider World 1 Unit 0) 

 

 Sõnavara: inglise tähestik, arvud, kooliasjad,  värvid 
 

Tervitamine, tutvustamine 

Enese kohta info (nimi, kontaktandmed, vanus) 
andmine ja teiste kohta küsimine 

Muusika (tähestiku laul) 

Kehaline kasvatus (sõnavara- jm 
mängud) 

 

Pere ja sõbrad 

U1 

 Sõnavara: riigid, rahvused, spordialad, inglise keelt 
kõnelevad riigid, kultuur, pereliikmed 

 Grammatika: tegusõna „olema“ vormid, asesõnad, 
küsisõnad, suur algustäht 

Isikliku info kohta küsimine ja selle andmine 

Lühikese teksti kirjutamine  oma kaaslase kohta 

 

Kunst: perepildid maalidel 

Loodusõpetus (riigid, pealinnad) 

Muusikaõpetus (laulmine) 

Minu asjad 

U2 

 Sõnavara: isiklikud asjad, riided, omadussõnad 
 Grammatika: am/is/are küsimustes ja vastustes 

Isikliku info andmine ja selle kohta küsimine 

Lemmikasjade kohta lühiteksti kirjutamine 

Kirjavahemärkide kasutamine 

Matemaatika (geomeetrilised kujundid)  



Majad 

U3 

 Sõnavara: toad, mööbel, kodumasinad 
 Grammatika: There is / there are, kohaeessõnad 

Tubade kirjeldamine 

Asukoha kirjeldamine 

Oma toast ja asjadest rääkimine 

Ideaalkodu kirjeldamine 

Ülakoma kasutamine 

Grupitööna esitluse ebatavalise maja kohta 

Loodusõpetus (materjalid) 

Kunstiõpetus (maja joonistamine) 

Mina ise 

U4 

 Sõnavara: kehaosad, omadussõnad, inimeste 
kirjeldamine 

 Grammatika: have got, omastavad asesõnad, mitmus, 
this/these/that/those, can (võimekus) 

Iseloomu kirjeldamine 

Vabandamine ja vabanduse vastuvõtmine 

Tegelaste kirjeldamine 

Lõikude kasutamine tekstiloomes 

 

Loodusõpetus (geenid) 

 

Tegevused 

U5 

 Sõnavara: tegusõnad, võimed 
 Grammatika: can/can’t võimetest rääkimisel 

Võimetest rääkimine 

Tegevuste väljapakkumine ja vastamine 

Viipekeele kohta lugemine ja selle proovimine 

Huviringide kohta teksti kirjutamine 

And ja but kasutamine tekstis 

Muusika (pillid) 

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) 

Sissejuhatus, eelmiste 
õppetükkide ülevaade 

 

 Sõnavara: pere, inimese kirjeldamine, tegusõnad, 
maja osad ja asukoha kirjeldamine 

 Grammatika: asesõnad, „olema“ vormid 

Enese tutvustamine ja kirjeldamine 

 

 

Minu päev 

Wider World Unit 6 

 Sõnavara: igapäevased tegevused, nädalapäevad, 
kellaajad, kuud 

 Grammatika: lihtolevik, sageduse määrsõnad, before 

Harjumuspäraste tegevuste kirjeldamine 

Kella küsimine ja tundmine 

Arvutiõpetus (Internet) 



 ja after kasutamine Nädalavahetuse kohta teksti kirjutamine 

Loomad 

U 7 

 Sõnavara: loomad, loomade kehaosad 
 Grammatika: lihtolevik (eitav vorm, küsimused) 

Loomade kirjeldamine 

E-kirja kirjutamine 

Lemmikloomadest rääkimine 

Piletite ostmine 

Digitaalne esitlus looma kohta; klassi digitaalne 
lemmikloomaalbum 

Loodusõpetus (loomad) 

Eesti keel (esitlus) 

Arvutiõpetus (e-kiri) 

Sport 

U8 

 Sõnavara: spordialad, varustus, ilm, küsisõnad 
 Grammatika: love/like/don’t like/hate kasutamine 

oma eelistuste väljendamiseks, küsimuste 
moodustamine 

Tervislikest eluviisidest ja unest rääkimine 

Tervislike eluviiside kohta teksti kirjutamine 

Ilmast rääkimine, selle kohta küsimine 

Grammatika kontrollimine 

Inimeseõpetus 

Kehaline kasvatus 

Wider World  

Starter Unit 

 Sõnavara: Aastaajad ja kuud, ilm, värvid, aastaajad, 
arvud, kuupäevad 

 Grammatika: mitmused, käsklused, küsimused 

Tegevustest ja ilmast rääkimine 

Meeldivuse/mittemeeldivuse väljendamine 

Lemmikaastaajast kirjutamine 

Loodusõpetus (sõnavara)  

Pere on pere 

U1 

 Sõnavara: pereliikmed, välimus, iseloom, riided, 
rahvused 

 Grammatika: võimete ja omandi kirjeldamine, have 
got 

Tervitamine ja inimeste tutvustamine 

Oma kodu ja pere kirjeldamine  

Välimuse ja iseloomu kirjeldamine 

Riietest rääkimine 

Inimese lühikirjelduse kirjutamine 

Inimeseõpetus 

Toit 

U2 

 Sõnavara: toidud, joogid, toidukorrad, pakendid jms 
 Grammatika: loendatavad ja loendamatud 

nimisõnad, a/an/some/any, how much/many, there is / 
there are söögikohtade kirjeldamiseks 

Toidu ja joogi tellimine 

Kogusest rääkimine 

Toiduvalmistamisest rääkimine 

Söömisharjumusest rääkimine ja kirjutamine 

Arvutiõpetus (Internetist info leidmine) 

Kodundus (võõrkeelsed retseptid, 
toiduvalmistamine, müük/ost) 

Ettevõtlusõpetus (keeltekohvik) 



Armastan õppida 

U4 

 Sõnavara: kooliasjad, õppeained, viisakusväljendid 
 Grammatika: kohaeessõnad, kestev olevik 

hetkeolukorra kirjeldamiseks, lihtolevik vs kestev 
olevik 

Viisakusväljendite kasutamine 

Asukoha kirjeldamine 

 

Muusika 

U5 

 Sõnavara: pillid, muusikažanrid 
 Grammatika: omadussõna võrdlusastmed 

Arvamuse avaldamine muusika kohta 

Soovituste tegemine 

Lühiteksti kirjutamine sotsiaalmeedias 

Muusika (pillid, kuulamine) 

Arvutiõpetus 

 
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) 

Wider World  

Starter Unit 

 Sõnavara: Aastaajad ja kuud, ilm, värvid, aastaajad, 
arvud, kuupäevad 

 Grammatika: mitmused, käsklused, küsimused 

Tegevustest ja ilmast rääkimine 

Meeldivuse/mittemeeldivuse väljendamine 

Lemmikaastaajast kirjutamine 

Loodusõpetus (sõnavara)  

Pere on pere 

U1 

 Sõnavara: pereliikmed, välimus, iseloom, riided, 
rahvused 

 Grammatika: võimete ja omandi kirjeldamine, have 
got 

Tervitamine ja inimeste tutvustamine 

Oma kodu ja pere kirjeldamine  

Välimuse ja iseloomu kirjeldamine 

Riietest rääkimine 

Inimese lühikirjelduse kirjutamine 

Inimeseõpetus 

Toit 

U2 

 Sõnavara: toidud, joogid, toidukorrad, pakendid jms 
 Grammatika: loendatavad ja loendamatud 

nimisõnad, a/an/some/any, how much/many, there is / 
there are söögikohtade kirjeldamiseks 

Toidu ja joogi tellimine 

Kogusest rääkimine 

Toiduvalmistamisest rääkimine 

Söömisharjumusest rääkimine ja kirjutamine 

Arvutiõpetus (Internetist info leidmine) 

Kodundus (võõrkeelsed retseptid, 
toiduvalmistamine, müük/ost) 

Ettevõtlusõpetus (keeltekohvik) 



Iga päev 

U3 

 Sõnavara: igapäeva- ja vabaajategevused, 
meeldivused ja mittemeeldivused 

 Grammatika: lihtolevik 

Lemmikloomade harjumustest rääkimine 

Tunnete väljendamine 

Igapäevategevustest kirjutamine 

 

Armastan õppida 

U4 

 Sõnavara: kooliasjad, õppeained, viisakusväljendid 
 Grammatika: kohaeessõnad, kestev olevik 

hetkeolukorra kirjeldamiseks, lihtolevik vs kestev 
olevik 

Viisakusväljendite kasutamine 

Asukoha kirjeldamine 

 

Muusika 

U5 

 Sõnavara: pillid, muusikažanrid 
 Grammatika: omadussõna võrdlusastmed 

Arvamuse avaldamine muusika kohta 

Soovituste tegemine 

Lühiteksti kirjutamine sotsiaalmeedias 

Muusika (pillid, kuulamine) 

Arvutiõpetus 

Sport 

U6 

 Sõnavara: spordialad ja -rajatised, hobid, huvid 
 Grammatika: was/were, lihtminevik (jaatav), ago 

Hobidest ja huvidest rääkimine Inimeseõpetus 

Ajamasin 

U7 

 Sõnavara: tehnoloogia, olulised minevikusündmused 
 Grammatika: lihtminevik (eitav, küsiv) 

Väidetega nõustumine ja mittenõustumine 

Lapsepõlvekogemustest rääkimine 

Isikliku e-kirja kirjutamine uudise edastamiseks 

 

Maailmaga  rääkimine 

U8 

 Sõnavara: riigid, kohad linnas 
 Grammatika: modaalverbid, artiklid 

Kultuuriliste reeglitega tutvumine, nendest 
rääkimine 

 

Reisimine 

U9 

 Sõnavara: transpordivahendid, reisimine, riigid, ilm, 
juhiste andmine 

 Grammatika: täisminevik 
just/already/never/ever/for/since/yet 

Juhiste andmine kuskile jõudmiseks 

Ilmast rääkimine 

Kutse kirjutamine e-kirjana 

Arvutiõpetus 

Loodusõpetus 

 
 
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/projekt/esitlus, 

4. esinemine, 

5. kontrolltöö, 

6. tunnikontroll, 

7. loetud teksti vastamine, 

8. õpimapp 


