AINEKAART
Ainevaldkond: Võõrkeeled Õppeaine: Inglise keel
Keeleoskusetase: Pre – A1 - A1.1
Klass: 2.ABC
Õpetaja: Marika Valge
Ainetüüp: Kohustuslik õppeaine põhikoolis
Õpetamise aeg 2020/2021: I- III trimester
Õppekirjandus:
Ü. Kurm, M. Jõul „I Love English 1“ (õpik, töövihik,CD, õpetajaraamat);
Lisamaterjal:
Õpetaja poolt valmistatud, kogutud ja täienduskoolitustelt saadud materjalid.
Internetiallikad
Eesti-inglise ja inglise–eesti sõnaraamatud.
A, Junda, T. Pikkpoom, P. Westlake, T. Aula, E. Turpeinen „WOW! Busy book 3“ (+CD, õpetajaraamat)
A, Junda, T. Pikkpoom, P. Westlake, T. Aula, E. Turpeinen „WOW! Study book 3“ (+CD, õpetajaraamat)
Inglise keele värvivihik 100 sõna (tähestik ja numbrid)
Vajalikud õppevahendid:
Mapp harjutuste ja töölehtede jaoks
Jooneline vihik – 12 lehte harjutuste jaoks
Värvilised pliiatsid
Õppesisu:
• Suuline eelkursus
• Lugemise reeglid
• Tähed ja häälikud – Alphabet
• Värvid
• Numbrid 1-10/ -20
• I´m ….What´s your name? How old are you? Questions and answers.
• New for school. Classroom objects. Grammar: articles a/an. To be questions and short
answers: Is it blue? Yes,it is/ No,it isn´t.
• Küsimuste esitamine-vastamine
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Jaatavad ja eitavad laused
Pereliikmed This is my family. His/ her – this/that
Isikulised asesõnad I, HE, SHE, HE, HIM, THEY etc.
Action verbs: I can/I can` t. Saama can küsimused ja sellele vastus
Have got/ has got- küsimus ja vastus
Koduloomad
Toidud
Ajavormid present simple/past simple/presesnt continuous
Meeldima vorm, selle moodustamine ja mõistimine I like apples, but I don´t like pears- like/
don´t like
Luuletuste ja laulude kuulamine/ laulmine
Nädalapäevad, aastaajad, tähtpäevad

Õpitulemused:
• Oskab õigesti hääldada ja teab tähestikku
• Oskab tervitada klassikaaslasi
• Oskab nimetada värve, nädalapäevi, numbreid, aastapäevi
• Oskab rakendada õpitud iseseisvalt praktilistes harjutustes
• Oskab ilmekalt esitada luuletust ja kaasa laulda õpitud laulu
• Oskab lugeda sõnu ja saab nendest aru
• Oskab lugeda lühikest teksti
• Oskab kuulata ja aru saada kuulmisülesannetest
• Paluda ja tänada
• Mõistab õpetaja korraldusi
• Oskab öelda mis meeldib/ ei meeldi, oskab/ ei oska teha
• Oskab nimetada pereliikmeid
• Oskab esitada küsimusi õpitu piires ja reageerib küsimustele
• Juhendamisel lõpetab lauseid ja fraase
Hindamise kirjeldus:
Hindamine on sõnaline, mis on lapsevanemale nähtav Stuudiumi vahendusel. Tähelepanu ei pöörata
ainult vigadele, antakse konkreetseid soovitusi selle kohta, mida peaks veel harjutama. Õpetaja annab
tagasisidet, mis on hästi/väga hästi/ vajab harjutamist. Kui on antud kodune ülesanne, peab see olema
tehtud. Juhul, kui sõnad on vastamata või kodune ülesanne on tegemata, tuleb see kindlasti järele vastata
või teha. Õpetaja ei pea hindama tervet klassi korraga. Hinnet võivad saada ka üksikud õpilased.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest.
Oluline on ka õpilase positiivne ja innukas suhtumine õppetöösse. Õpimapi olemasolu koos trimestri
jooksul saadud materjalidega. Materjalid peavad olema tehtud/ lõpetatud.
Muud nõuded ja märkused:
Kõik vajalikud õppevahendid peavad olema alati kaasas.

