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AINEKAVA 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes 

valdkondades ja õppeainetes. 

2. Õppeaine kirjeldus B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist 

silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.  

Oluline on erinevate keelte üksteist toetav ja väärtustav õpetamine, aga eriti seoste nägemine A-võõrkeelega. A-võõrkeelt õppides saadud 

õpikogemus ja omandatud õpioskused toetavad B-võõrkeele õppimist. Samuti arvestatakse teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja 

kultuuri kohta teiste õppeainete kaudu. Võõrkeele kui õppeaine ja suhtlusvahendi omandamine on tegevus, mis nõuab õppijalt pikaajalist 

pingutust ning aktiivset osalust. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral selgituste 

andmiseks.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpetuses 

lähtutakse kommunikatiivse õpetusepõhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

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

jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus 

(viisakusreeglid, keeleregister jm).  Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse 

keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires 

kujuneb suhtluspädevus. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on 

erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest 

põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest 

(alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kõigis kooliastmeis 

on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne ). 

Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Motivatsiooni 

suurendamiseks on soovitatav aidata leida kirjasõpru ning korraldada õppereise, õpilasvahetusi ja kohtumisi õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejatega. Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse 

saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu. Õppimist toetab kujundav hindamine. Igal 

õppeperioodil peab õpilane saama tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustama  peab ka tulemuse saavutamiseks tehtud 

jõupingutusi. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab 

õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes ka enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

3. Hindamine: hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise 

hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, 

iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas.  
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Õppeaine Inglise keel , 7. klass (b-keel) , 3 tundi nädalas, kokku 105 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 

valdkonnapädevu

s) – 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)  

KÕNEARENDUS-, LUGEMIS-, 

KUULAMIS- JA 

KIRJUTAMISTEEMAD. 

Mina ja teised. Huvid ja võimed, 

iseloom; tervis; suhted sõpradega ja 

lähikondsetega. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja 

koduümbrus, kodukoha tuntumad 

vaatamisväärsused;  

Igapäevased kodused tööd ja tegemised, 

perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht ja 

sümboolika, riigikord, tähtpäevad ja 

 

 

saab aru lihtsatest 

igapäevastest väljenditest ja 

lühikestest lausetest; 

 

 kasutab õpitud väljendeid 

ja lühilauseid oma vajaduste 

väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, 

kooli) kirjeldamiseks; 

 

 reageerib adekvaatselt 

lihtsatele küsimustele ja 

korraldustele; 

Õpitulemuste saavutamiseks I 

kooliastmes on oluline õpetuse 

mängulisus, sest selles vanuses 

õpib õpilane põhiliselt tegutsedes.  

Rõhk on kuulamisel ning 

rääkimisel. Õpilased õpivad 

eristama võõrkeele häälikuid, 

sõnarõhku ja lauseintonatsiooni 

ning omandavad õige hääldusaluse. 

Kuulamisel kasutatakse põhiliselt 

adapteeritud ja õpiotstarbelisi tekste 

(nt lühidialoogid ja -monoloogid). 

Suur osakaal on salmidel (sh 

rütmisalmid) ja lauludel. 

 

T- laulmine- 

laulud sõnade, 

keelendite või 

suhtlusoskuse 

õpetamiseks. 

 

 

 

 

 

 

Õpitulemuste 

hindamisel lähtutakse 

põhikooli riikliku 

õppekava üldosast .  

III kooliastmes 

hinnatakse põhiliselt 

positiivset 

õpitulemust, rõhk on 

sisulisel tagasisidel, 

mille käigus tõstetakse 

esile õpilase 

edusamme. Õpetaja 

juhib tähelepanu 

puudustele 

taktitundeliselt, 

osutades võimalustele 
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kultuuritavad, 

vaatamisväärsused; elu linnas ja maal; 

ilmastikunähtused, loodus ja käitumine 

looduses, looduskaitse. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt 

kõnelevate riikide sümboolika, 

tähtpäevad ja kombed; 

mõned tuntumad sündmused ja 

saavutused ning nendega seotud nimed 

ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; õpitava 

keele kultuuriruumi kuuluvad riigid; 

 Eesti naaberriikide ja tuntumate 

maailmariikide nimed, rahvad ja keeled. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. 

Koolitee; koolielu; tee küsimine ja 

juhatamine; 

   hügieeni- ja toitumisharjumused ning 

tervislik eluviis, suhtlemine teeninduses 

ja arsti juures;  

   ametid ja kutsevalik. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja 

veetmise viisid;  

    meediavahendid; reklaam; kultuuriline 

mitmekesisus. 

 L – turvalisus 

 

 

 

 

L – turvalisus, 

liiklusohutus 

neist üle saada. 
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Õppimine ja töö: koolipäev, sõbrad, 
õpetajad, õppeained, õpioskused, 
kooliruumid, õppevahendid, koolivaheajad, 
ametid.  
Harrastused ja kultuur:  huvialad, mängud, 
sport, muusika, raamatud, reisimine, 
pühad. 

 

 

KEELETEADMISED 

Lauseõpetus: Põimlaused; 

fraaside ja lausete ühendamine; 

it/there lause algul; 

tingimuslaused (I−III tüüp); 

kaudne kõne (aegade ühildumine, 

küsimused, korraldused, palved); 

kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud; 

kirjavahemärgid (jutumärgid); 

sõnade poolitamise põhireeglid (liitsõnad); 

alistavad sidesõnad (however, though). 
Tegusõna: Harvemini esinevad 

ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, 

…); 

isikuline tegumood 

(Past Perfect, Present Perfect Continuous); 

umbisikuline tegumood (Present Simple / 

Past Simple); 

modaaltegusõnad (have to, ought, should, 

would);  

 

 on omandanud esmased 
teadmised õpitava keele 
maast ja kultuurist; 

 

 suhtub positiivselt 
võõrkeele õppimisesse;   

 

kasutab esmaseid õpioskusi 
(kordamist, seostamist) 
võõrkeele õppimiseks; 

 

 oskab õpetaja 
juhendamisel töötada nii 
paaris kui ka rühmas. 

Õpetaja julgustab õpilasi analoogia 
põhjal kasutama õpitud väljendeid ja 
lühilauseid. Loetakse ja kirjutatakse 
peamiselt seda, mis on suuliselt juba 
õpitud. Õpitu kinnistamine tagatakse 
selle süstemaatilise kordamise ja 
eelnenud materjaliga seostamise teel . 
Õpetaja tutvustab õpetatava keele 
maa(de)le iseloomulikke 
kultuuritavasid, nt rahvuspühi, 
kasutades erinevaid näitlikustamise 
vahendeid (nt filmilõigud, 
muusikavideod). 

 

L – tööalane karjäär 

 

 

 

 

T- käeline tegevus 
(kaardid, piltide 
joonistamine) 

 

 

 

 

 

 

T – emakeelega 

sarnasuste ja 

erinevuste leidmine, 

laulmine- laulud 

sõnade, keelendite või 

suhtlusoskuse 

õpetamiseks. 

 

III kooliastmes hinnatakse 
põhiliselt kuulatud tekstist 
arusaamist ja suulist 
väljendusoskust. Õpilasele 
tuleb selgitada, et 
hindamine on 
õppeprotsessi loomulik 
osa. Õpilane hakkab 
õpetaja juhendamisel oma 
edukusele hinnangut 
andma. Eesmärk on, et 
õpilane õpiks esialgu 
koostöös õpetajaga 
sõnastama seda, mida ta 
on enda arvates hästi 
omandanud, mille 
omandamiseks peab ta 
veel tööd tegema ja/või 
milliseid oskusi ta peaks 
veel endas arendama. 
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Asesõna: isikulised asesõnad, omastavad 

asesõnad. Umbmäärased asesõnad (either, 

neither); 

umbisikulised asesõnad (it, there). 
Eessõnad: enam kasutatavad eessõnad 
koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to). 
Arvsõnad: Protsent; 

aritmeetilised põhitehted; 

kümnendmurrud; 

arvsõna „0” erinev lugemine. 
Määrsõnad: Määrsõnade liigid ja 

võrdlemine; 

Nimisõnad: Ainsuslikud ja mitmuslikud 

nimisõnad; 

liitnimisõnad; 

artikli kasutamine isikunimede ja 

geograafiliste nimedega;  

väljendid artiklitega ja ilma. 
 

 Metoodiliste võtete valikul lähtutakse 
eakohasusest.  
Osaoskuste arendamiseks sobivad:  
1) teatud sõnale või fraasile 
reageerimine (nt käetõstmine, 
püstitõusmine, esemele või pildile 
osutamine); 
2) loetellu sobimatu sõna 
äratundmine; 
3) pildi täiendamine kuuldu põhjal; 

4) tähelepanelikku kuulamist nõudvad 
mängud (nt bingo); 
5) laulude ja luuletuste kuulamine 
ning nende põhjal ülesande täitmine 
(nt ridade järjestamine, riimuvate 
sõnade leidmine); 

 

 

 

 

 

T- liitmine ja lahutamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleks sobivad töövormid 
(nt tunni ja/või teema 
lõpus lühikokkuvõtted, 
vestlused, 
eneseanalüüsilehed jmt), 
mis võimaldavad õpilasel 
lühidalt kirjeldada seda, 
mida uut ja huvitavat ta on 
õppinud või teada saanud. 
III kooliastmes võib 
enesehinnanguid anda 
emakeeles, kuid õpetaja 
peaks õpilast julgustama ka 
võõrkeelt kasutama. 
Oluline on, et kõik õpilased 
saaksid oma mõtted ja 
arvamuse välja öelda. 
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Küsimuste moodustamine ja neile 
vastamine: eriküsimused (what, when, 
where, who, why, how), üldküsimused 
(am/is/are, van, have/has, do/does). 
Sidesõna: and, but, because. 
Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, 
on, at, in front of, behind, with, over, under, 
to, by, up, down, from, past, after, before, 
bext to), eessõnalised väljendid (good/bad 
at, at the topp/bottom, next to, in the 
middle). 
Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, 
eitavas ja küsivas lauses, lühivastused, 
fraasi there is/ are kasutamine. 
Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited 
–teen ja –ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskab  kasutada uuenevat 
digitehnoloogiat 
toimetulekuks kiiresti 
muutuvas ühiskonnas nii 
õpþpimisel, kodanikuna 
tegutsedes kui ka 
kogukondades suheldes; 
leida ja säilitada 
digivahendite abil infot 
ning hinnata selle 
asjakohasust ja 
usaldusväärsust; osaleda 
digitaalses sisuloomes, sh 
tekstide, piltide, 
multimeediumide loomisel 
ja kasutamisel; kasutada 
probleemilahenduseks 
sobivaid digivahendeid ja 
võtteid, suhelda ja teha 
koostööd erinevates 
digikeskkondades; olla 
teadlik digikeskkonna 
ohtudest ning osata kaitsta 
oma privaatsust, 

häälega lugemine; 
7) dialoogide, laulude ja luuletuste 
esitamine; 
8) rääkimine pildi alusel; 
9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi 
kirjutamine 
jne. 

T – emakeelega 

sarnasuste ja 

erinevuste leidmine, 

laulmine- laulud 

sõnade, keelendite või 

suhtlusoskuse 

õpetamiseks. 
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