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AINEKAVA 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

4. klassi lõpetaja:  

1. saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;  

2. saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;  

3. oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);  

4. oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;  

5. tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);  

6. on omandanud esmased teadmised maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;  

7. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

8. oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.  

 

2. Õppeaine kirjeldus 

 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on 

äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni.  

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust.  

A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja 

keeleõpe. 
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Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.  

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult 

jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. 

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel 

lähtepunktiks Mina ja minu lähiümbrus. Kõigis kooliastmetes ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused 

ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. 

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks.  

 

Hindamine: Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 

 

 

Õppeaine: inglise keel, klass: 4 klass, 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi  

Kohustuslik teema/maht (tundi) 

Õpitulemused (kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused (õpioskused) 

Metoodilised soovitused  

(jaotus kolmeks õppemeetodite 

rühmaks:  

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu 

osas (jaotus kolmeks: 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – 

ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T,  

kusjuures sulgudes 

tuuakse teema) 

Soovitused 

hindamise osas 

(hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, 

kuid ei hinnata 

hoiakuid ja väärtusi)  

Teema 1   (30 tundi) 

Mina ja teised  

    

 

 

Õpilane:  Meetodid: ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

Kokkuvõttev  ja 

kujundav 
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Trick or treat! 

A very special day! 

Cows are fatter than goats! 

I was a happy baby! 

Caveman and dinosaurs!  

Revision 

 

 

 

 

 saab aru tunnis vajalikest  

korraldustest, tööjuhenditest 

 saab aru õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, lauludest 

 oskab kuulata teksti kindla 

informatsiooni saamiseks 

 oskab kuulata teksti ,et 

võrrelda kirjalikus loetelus 

olemasolevat ning puuduvat 

 oskab vestelda ja vastata  

küsimustele õpitud temaatika 

piires 

 oskab võrrelda oma perekonda 

sõbra perekonnaga, oma 

koolielu teiste omaga 

 oskab rääkida kodust, 

perekonnast 

 oskab kasutada õpitud 

suhtluskeelendeid, et end 

igapäevastes olukordades  

            arusaadavaks teha 

 oskab kasutada järgarve oma  

sünnipäeva ütlemisel 

 saab aru tundmatuid sõnu  

sisaldavatest lühitekstidest,  

kasutades pilte, konteksti või  

sõnaraamatu abi 

 oskab kirjutada kirjasõbrale 

kirja, ennast tutvustada 

paaris- ja rühmatöö, projekt, 

rollimäng, 

dramatiseering, 

intervjueerimine,  

uurimuslik õpe, praktilised 

tegevused, töö tekstiga, esitlus, 

individuaalne töö, vaatlus, 

kirjeldamine, mäng, laulmine, 

IKT vahendite kasutamine, 

arutelu. 

 

 

suhtlus-, enesemääratlus-

, õpi-, ettevõtlikkus-  

ning    matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, 

muusikaõpetusega, 

matemaatikaga, kehalise 

kasvatusega, kunsti- ja 

tööõpetusega, loodus- ja 

inimeseõpetusega. 

hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, 

kasutades numbrilist 

hindamist 

(tunnikontroll, 

kontrolltöö, test). 

Tulemus 

väljendatakse kas 

numbriliselt või 

sõnalise hinnanguna. 

 Õpilased saavad 

avaldada oma 

mõtteid, ideid, 

tundeid ja 

küsimusi.  

 Enese- ja 

kaaslaste 

 hindamine. 

 

 

 

Teema 2 (20 tundi) 

Kodu ja lähiümbrus  
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Number six, Hill Street! 

At the market! 

What happened to you? 

Revision 

 

 

 

 

Õpilane: 

 oskab liikuda plaanil kuuldud  

juhiste järgi 

 saab aru tunnis vajalikest  

korraldustest, tööjuhenditest 

 saab aru õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, lauludest 

 oskab kuulata teksti kindla 

informatsiooni saamiseks 

 oskab kuulata teksti ,et 

võrrelda kirjalikus loetelus 

olemasolevat ning puuduvat 

 oskab vestelda ja vastata  

küsimustele õpitud temaatika 

piires 

 oskab kasutada õpitud 

suhtluskeelendeid, et end 

igapäevastes olukordades  

            arusaadavaks teha 

 saab aru tundmatuid sõnu  

sisaldavatest lühitekstidest,  

kasutades pilte, konteksti või  

sõnaraamatu abi 

 

 

 

Meetodid: 

paaris- ja rühmatöö, projekt, 

rollimäng, 

dramatiseering, 

intervjueerimine,  

uurimuslik õpe, praktilised 

tegevused, töö tekstiga, esitlus, 

individuaalne töö, vaatlus, 

kirjeldamine, mäng, laulmine, 

IKT vahendite kasutamine, 

arutelu. 

 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-

, õpi-, ettevõtlikkus-  

ning    matemaatika- , 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust 

 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, 

muusikaõpetusega, 

matemaatikaga, kunsti- ja 

tööõpetusega, kehalise 

kasvatusega, loodus- ja 

inimeseõpetusega. 

Kokkuvõttev  ja 

kujundav 

hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, 

kasutades numbrilist 

hindamist 

(tunnikontroll, 

kontrolltöö, test). 

Tulemus 

väljendatakse kas 

numbriliselt või 

sõnalise hinnanguna. 

 Õpilased saavad 

avaldada oma 

mõtteid, ideid, 

tundeid ja 

küsimusi.  

 Enese- ja 

kaaslaste 

 hindamine. 

Teema 3 (28 tundi) 

Riigid ja nende kultuur  

    

 

 

Õpilane: 

 on omandanud esmased 

Meetodid: 

paaris- ja rühmatöö, projekt, 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

Kokkuvõttev  ja 

kujundav 
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Welcome back! 

Christmas 

Happy New Year! 

Saint Valentine´s day! 

Revision 

 

 

teadmised õpitava keele maast 

ja kultuurist; 

  suhtub positiivselt võõrkeele 

õppimisesse;   

 saab aru tunnis vajalikest  

korraldustest, tööjuhenditest 

 saab aru õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, lauludest 

 oskab kuulata teksti kindla 

informatsiooni saamiseks 

 oskab kuulata teksti ,et 

võrrelda kirjalikus loetelus 

olemasolevat ning puuduvat 

 oskab vestelda ja vastata  

küsimustele õpitud temaatika 

piires 

 oskab kasutada õpitud 

suhtluskeelendeid, et end 

igapäevastes olukordades  

            arusaadavaks teha 

 saab aru tundmatuid sõnu  

sisaldavatest lühitekstidest,  

kasutades pilte, konteksti või  

sõnaraamatu abi 

 

rollimäng, 

dramatiseering, 

intervjueerimine,  

uurimuslik õpe, praktilised 

tegevused, töö tekstiga, esitlus, 

individuaalne töö, vaatlus, 

kirjeldamine, mäng, laulmine, 

IKT vahendite kasutamine, 

arutelu. 

 

suhtlus-, enesemääratlus-

, õpi-, ettevõtlikkus-  

ning    matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, 

muusikaõpetusega, 

matemaatikaga, kunsti- ja 

tööõpetusega, kehalise 

kasvatusega, loodus- ja 

inimeseõpetusega. 

hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, 

kasutades numbrilist 

hindamist 

(tunnikontroll, 

kontrolltöö, test). 

Tulemus 

väljendatakse kas 

numbriliselt või 

sõnalise hinnanguna. 

 Õpilased saavad 

avaldada oma 

mõtteid, ideid, 

tundeid ja 

küsimusi.  

 Enese- ja 

kaaslaste 

 hindamine. 

Teema 4 (30 tundi) 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö  

    

 

 

I don´t like Science! It´s boring! 

I want to be a firefighter!  

Õpilane: 

 oskab rääkida igapäevastest 

tegevustest, lemmiktegevusest, 

harrastustest 

Meetodid: 

paaris- ja rühmatöö, projekt, 

rollimäng, 

dramatiseering, 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-

, õpi-, ettevõtlikkus-  

Kokkuvõttev  ja 

kujundav 

hindamine: 

Võrreldakse õpilase 
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I´ve got a sore throat! 

Fun food! 

Revision 

 

 

 oskab võrrelda oma koolielu 

teiste omaga 

 saab aru tunnis vajalikest  

korraldustest, tööjuhenditest 

 saab aru õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, lauludest 

 oskab kuulata teksti kindla 

informatsiooni saamiseks 

 oskab kuulata teksti ,et 

võrrelda kirjalikus loetelus 

olemasolevat ning puuduvat 

 oskab vestelda ja vastata  

küsimustele õpitud temaatika 

piires 

 oskab kasutada õpitud 

suhtluskeelendeid, et end 

igapäevastes olukordades  

            arusaadavaks teha 

 saab aru tundmatuid sõnu  

sisaldavatest lühitekstidest,  

kasutades pilte, konteksti või  

sõnaraamatu abi 

intervjueerimine,  

uurimuslik õpe, praktilised 

tegevused, töö tekstiga, esitlus, 

individuaalne töö, vaatlus, 

kirjeldamine, mäng, laulmine, 

IKT vahendite kasutamine, 

arutelu. 

 

ning    matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, 

muusikaõpetusega, 

matemaatikaga, kunsti ja 

tööõpetusega, kehalise 

kasvatusega, loodus- ja 

inimeseõpetusega. 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, 

kasutades numbrilist 

hindamist 

(tunnikontroll, 

kontrolltöö, test). 

Tulemus 

väljendatakse kas 

numbriliselt või 

sõnalise hinnanguna. 

 Õpilased saavad 

avaldada oma 

mõtteid, ideid, 

tundeid ja 

küsimusi.  

 Enese- ja 

kaaslaste 

 hindamine. 

Teema 5 (30 tundi) 

Vaba aeg  

    

 

 

What happened to you? 

Caveman and dinosaurs!  

We´re going to go camping! 

School Play 

 

Õpilane: 

 oskab kasutada lihtsamaid  

minevikuvorme 

 saab aru tunnis vajalikest  

korraldustest,tööjuhenditest 

 saab aru õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, lauludest 

Meetodid: 

paaris- ja rühmatöö, projekt, 

rollimäng, 

dramatiseering, 

intervjueerimine,  

uurimuslik õpe, praktilised 

tegevused, töö tekstiga, esitlus, 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-

, õpi-, ettevõtlikkus-  

ning    matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

Kokkuvõttev  ja 

kujundav 

hindamine: 

Võrreldakse õpilase 

arengut õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, 
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 oskab kuulata teksti kindla 

informatsiooni saamiseks 

 oskab kuulata teksti ,et 

võrrelda kirjalikus loetelus 

olemasolevat ning puuduvat 

 oskab vestelda ja vastata  

küsimustele õpitud temaatika 

piires 

 oskab kasutada õpitud 

suhtluskeelendeid, et end 

igapäevastes olukordades  

            arusaadavaks teha 

 saab aru tundmatuid sõnu  

sisaldavatest lühitekstidest,  

kasutades pilte, konteksti või  

sõnaraamatu abi 

 

 

 

individuaalne töö, vaatlus, 

kirjeldamine, mäng, laulmine, 

IKT vahendite kasutamine, 

arutelu. 

 

digipädevust  

 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, 

muusikaõpetusega, 

matemaatikaga, kunsti- ja 

tööõpetusega, kehalise 

kasvatusega, loodus- ja 

inimeseõpetusega. 

kasutades numbrilist 

hindamist 

(tunnikontroll, 

kontrolltöö, test). 

Tulemus 

väljendatakse kas 

numbriliselt või 

sõnalise hinnanguna. 

 Õpilased saavad 

avaldada oma 

mõtteid, ideid, 

tundeid ja 

küsimusi.  

 Enese- ja 

kaaslaste 

 hindamine. 

 

 


