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Õpetamise aeg 2022/2023: õppeaasta trimestrite kaupa

Õppekirjandus: 
 Ülle Kurm "I love English 1" õpik ja töövihik

Vajalikud õppevahendid:
Õpik, töövihik, jooneline vihik, kirjutusvahendid, värvilised pliiatsid.

Õppesisu:
 1 trimester 
 Suuline eelkursus 
 Häälikute ja häälikuühendite harjutamine
 Häälikute ja häälikuühendite eristamine ja äratundmine
 Sõnade hääldamine
 Rütmisalmide ja riimide lugemine
 Tervitamine ja hüvastijätmine
 Kaaslase nime küsimine
 2. trimester
 Viisakusfraasid
 Palumine ja tänamine
 Tegevusse kaasamine
 Vabandamine
 Kuulamine ja lugemine
 Enda ja sõbra tutvustamine
 Mina ja minu pere
 3.trimester
 Perekonnaliikmed
 Nimisõna ainsus ja mitmus
 Numbrid 1-10
 Värvid
 Kool, kooliga seotud sõnavara.



Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
 Tunneb kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid
 Reageerib pöördumisele adekvaatselt
 Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu.
 Tunneb õpitava keele tähemärke
 Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad
 Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses
 Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires.
 Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat
 Oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada
 Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel.

Hindamise kirjeldus:
Õpilane saab hinnagud suuliste ja kirjalike tööde eest Stuudiumisse. 

Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Trimestrite hinded kujunevad perioodi jooksul kogutud hinnangute  põhjal.

Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Õpilasi suunatakse ainetundides seadma endale eesmärke.

Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Rühmatöö, õuesõpe,rollimängud, õppimine koos laulude ja mängudega..

Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Lugemine, kirjutamine, vaatlemine, arvutamine, värvimine, joonistamine, laulude 
kuulamine(eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, muusika, kunst)..

Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu 
hindamine, tagasisidestamine).
Õpime analüüsima ja hindama enda ja kaaslase saavutusi.

Muud nõuded ja märkused:
     


