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Õppekirjandus:
Ülle Kurm "I love English" Students book 1, 2011
Ülle Kurm, Ene Soolepp "I love English" Workbook 1, 2011
"I love English" töölehed
"I love English" 1 CD plaat
Vajalikud õppevahendid:
õpik, töövihik, harjutuste ja testide vihik, A4 kiirköitja tööde hoidmiseks, kirjutusvahendid.
Õppesisu:
I veerand
• Unit 1 - 5 kordamine: Eelmisel aastal õpitu kordamine ja kinnistamine:
• Unit 1 Hello: tervitamine, asesõnad, ülakoma kasutamine, riigid, häälimine.
• Unit 2 Family: pereliikmed, omastavad asesõnad, ainsus - mitmus, pere kirjeldamine.
• Unit 3 Numbers: numbrid 1-10, tegevused vabal ajal, tähestik, nimede häälimine,
lühivastustega vastamine.
• Unit 4 School: kooliasjad, umbmäärane artikkel, "be" ainsuses ja mitmuses kasutamine.
• Unit 5 Blackbirds - Show what you know: Värvid, omadussõnad, Inglismaa tutvustamine,
kokkuvõte õpitust.
• II veerand
• Unit 6 Colours: värvid, riideesemed, eessõnad, lühivastused.
• Unit 7 Time: numbrid 11-12, omadussõnad inimeste kohta, kellaaja ütlemine,
vabandamine, "be" vormidega küsimuste moodustamine
• Unit 8 After school: tegevused pärast kooli,"can-can`t" kasutamine lauses, küsimuste
moodustamine.
• Christmas Eve: jõulunäidend, jõululaulud ja luuletused.
• III veerand
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Unit 9 Body: kehaosad, loomad, parem ja vasak, "have got" kasutamine lauses, räägime
oma tervisest.
Unit 10 Toys - Show what you know: numbrid 13-20, mänguasjad, asesõnad, "have got,
has got" kasutamine, artiklite a/an ja the kasutamine, kokkuvõte õpitust.
Unit 11 Days: nädalapäevad, koolitunnid, nädalavahetus, vabandamine, kestev olevik,
kooli kirjeldamine.
Unit 12 Home: tegevused kodus, tubade nimetused, vanemate abistamine, kestev olevik küsimuste moodustamine, küsimustele vastamine, kodu kirjeldamine.
IV veerand
Unit 13 Town: riik, linn, maja, korter, ehitised linnas, veekogud, oma elukoha tutvustus,
"there is/ there are" kasutamine, eessõnad.
Unit 14 Seasons: kuude nimetused, aastaajad, tähtpäevad Eestis ja Inglismaal, ilm,
tegevused erinevatel aastaaegadel.
Unit 15 Shopping - Show what you know: toitude nimetused, rahaühikud, poes käimine,
kokkuvõte õpitust.
Extra reading: lisalugemine, laulud, luuletused.

Õpitulemused
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma
lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Lõiming teiste õppeainetega:
Lõiming inimeseõpetusega, loodusõpetusega, eesti keelega, matemaatikaga,
muusikaõpetusega.
Läbivate teemade käsitlemine:
Kultuuriline identiteet - inglise keelt kõnelevad riigid, Eestimaa, sallivus ning lugupidavus
teiste kultuuride suhtes.
Teabekeskkond - info otsimine arvutist, õpioskuste arendamine, teabega ümberkäimise oskuse
arendamine.
Tehnoloogia ja innovatsioon - arvuti kasutamine inglise keele tundides ning kodus keele
õppimisel.
Väärtused ja kõlblus - viisakusväljendid, tervitamine, sõprus, sõprade kaitsmine,
lemmikloomade eest hoolitsemine, headus, viisakas käitumine koolis ja väljaspool kooli.
Hindamise kirjeldus:
Inglise keele hindamisel on aluseks õpilase lugemise, rääkimise, kuulamise ja kirjutamise
oskus. Tunnis hinnatakse õpilase suulist vastamist, sõnadekontrolle, vihikute ja töövihikute
harjutusi, aktiivsust. Iga teema lõpus on teemat kokkuvõttev test. Järelvastamine toimub
õpetajaga kokkuleppel.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Kokkuvõttev hinne kujuneb kõigist veerandi jooksul saadud hinnetest.
Muud nõuded ja märkused:
Õpikul peab olema ümber kattepaber, A4 kiirköitja töölehtede hoidmiseks, vihikud peavad
olema joonitud ja kaetud ümbriskile või paberiga.

