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Ülle Kurm "I love English 1" õpik ja töövihik

     

Vajalikud õppevahendid:

Õpik

Töövihik

Kirjutusvahendid, käärid, liim, värvilised pliiatsid.     

Õppesisu:

Unit 1 Hello.I’m from… This is.. I am=I’m, he/she

Unit 2 Family. This is.. He’s my… my/his/her, friend’s dog.

Unit 3 Numbers. Numbers 1-6. A-Z, I’m good at.. Is it..?/ Yes, it is.

Unit 4 School. Numbers 7-10, I think I’m. How many..? Where’s..?

Unit 5 Blackbirds. Show what you know.

Unit 6 Colours.What’s your favourite..?Is/Are …green? next to, between,under

Unit 7 Time.Numbers 11-12, sad, happy, tired.What’s the time? I am not=I’m not

Unit 8 After school. Play, draw,read. I can do.. Can you..?

Unit 9 Body. Head, eye, hair. My left/right hand.. I have got=I’ve got..

Unit 10 Toys. Show what you know. Numbers 13-20. Let’s go and play.

Unit 11 Days. Sunday, Monday,.. Can you come to my place? I’m reading.

Unit 12 Home. Sleep, cook,tidy,.. What are you doing? What about..?

Unit 13 Town. Country, town, flag.. I’m proud of.. There is/are..

Unit 14 Seasons. January, February.. It’s windy/hot. It snows.

Unit 15 Shopping. Show whate you know. How much is..?

Õpitulemused. Trimestri lõpul õpilane:

● Saab aru ja kasutab aktiivselt teema raames õpitud sõnavara.

●  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.

● Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel.

● Oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada.

Hindamise kirjeldus:

Õpilaste teadmiste hindamine viiepallisüsteemis suuliste vastuste, kirjalike harjutuste, sõnade

vastamiste, kodutööde ning tunnitööde eest. Iga tund võib toimuda erinevate osaoskuste hindamine

(lugemise, tõlkimise, teksti jutustamise, kirjutamise kontroll). Hinnatakse ka õpilaste osavõttu ning

aktiivsust tunnis.Õpilastel on alati võimalus parandada oma mitterahuldav hinne kahe nädala jooksul

eelnevalt õpetajaga kokku leppides.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:

Hinne kujuneb kõikidest õppeveerandis saadud hinnetest.Hindan õpilaste tunnist osavõtu aktiivsust ning

osalemist.

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, arvutamine, joonistamine, värvimine, muusika kuulamine, vaatlemine (eesti keel,

kunst, muusika, loodusõpetus, informaatika)

Rakendatakse õppimist toetavat hindamist (enesehindamine, kaaslase hindamine, õpilase arengu

hindamine, tagasisidestamine).

Õpime analüüsima ja hindama enda ja kaaslase saavutusi.

Muud nõuded ja märkused:

Kõik vajalikud õppevahendid peavad olema alati kaasas. Õpik ning töövihikul peavad ümber olema

kaaned!   


