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Õppekirjandus:
Ülle Kurm "I love English 3"
Vajalikud õppevahendid:
Õpik, jooneline A4 kaustik, kirjutusvahendid
Õppesisu:
• 1. trimester
• Holidays (Past Simple)
• Home (Present Cont.)
• Spelling bee (Pronouns)
• Clean-up day (There was/There were)
• Countries (do, does, did)
• That is me
• Games (different types of games)
• 2. trimester
• Christmas fair (write a Christmas card, write about Christmas)
• The Pied Piper
• The United States (Write an invitation)
• New York City (omadussõna ülivõrre)
• Accidents (Write a get-well card)
• The Wise man
• 3. trimester
• Collections
• Australia (write about your week)
• Good news
• Biscuit cake (Write a recipe)
• Calculations (I will, Will you…/ Future Simple)
• Pets (Write about a pet)

•

Summer

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:
• saab aru lausetest ja fraasidest,
• mõistab selgelt ja arusaadavalt antud juhiseid ning pöördumisi
• loeb õpitud tekste ja leiab nendest vajaliku faktiinfo
• saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhenditest
• teksist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku
• oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust
• oskab kirjutada sõbrale erineva sisuga kaarte
• oskab jutustada ja kirjutada endast ja oma sõbrast
• oskab jutustada ja kirjutada lemmikloomast
• saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega
• oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teistest inimestest
• tunneb õpitud sõnavara õigekirja
• kasutab lauses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki.
Hindamise kirjeldus:
Õpilane saab hindeid suuliste ja kirjalike tunni- ja kodutööde eest.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Trimestrihinded kujunevad perioodi jooksul kogutud hinnete põhjal.
Ettevõtliku õppe rakendamine õppetöös:
Õpilased on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisse
Tunnis toimub ühine eesmärkide püstitamine, aeg-ajalt saab õpilane teha valikuid
tööülesannete täitmisel.
Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid
Rühmatöö, õppefilmide vaatamine, töö kaaslasega, rollimängud, õuesõpe jne.
Toimib erinevate õppeainete lõimumine ning aine on seostatud praktilise eluga
Lugemine, kirjutamine, arvutamine, joonistamine, värvimine, muusika kuulamine, vaatlemine
(eesti keel, matemaatika, kunst, muusika, loodusõpetus)
Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu
hindamine, tagasisidestamine).
Õpilane õpib hindama ja analüüsima enda ja kaaslase saavutusi..
Muud nõuded ja märkused:

