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Õppekirjandus:
Ü. Kurm, M. Jõul „I Love English 2“ (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)
Vajalikud õppevahendid:
Jooneline vihik harjutuste jaoks
Jooneline vihik sõnade tööde jaoks
Värvilised pliiatsid
Õppesisu:
Vastavalt õppekirjandusele (I LOVE ENGLISH 2):
• Kool
• Numbrid (numbrite loendamine, kellaajad, nädalapäevad, aadress)
• Loomaaed (loomad, lemmikloomad, lemmiktegevused)
• Minu sõber
• Minu päev (päevarutiin ja tegevused, lemmikpäev)
• Mängud
• Ilm (aastaajad, lemmikilm ning sellega seotud tegevused, ilmanähtused)
• Naljad

•

Grammatika: ajavormid (olevik, minevik, kestevolevik), jaatus/eitus, küimustele vastamine,
eessõnad, omastavad, asesõnad, küsisõnad, tegusõna olema vorm
Õpitulemused:
• Õpilane oskab kasutada ja mõistab õpitud sõnavara unit 1-20
• Oskab lühidalt kokku võtta loetud teksid (jutustamine)
• Oskab esitada küsimusi enda klassikaaslastele õpitud teemade alusel
• Mõistab suulist teksti (k.a kuulamisharjutused)
• Oskab kasutada õppekirjanduses jooksvalt läbitut grammatikat: have/has got, likes/doesnˇt like,
küsimuste mõistmine (Do you like.. Do you eat..?), Can, omadussõnade keskvõrre/ülivõrre,
mitmus ja ainsus, tegusõna BE, arvud (nende kasutamine eri kontekstis), ajavormid, aega
määravad asesõnad, küsimuste eitamine/jaatamine.
• Oskab rääkida endast õpitud sõnavara alusel
• Oskab kirjeldada enda perekonda ja sõpru
• Oskab öelda mis meeldib/ ei meeldi, oskab/ ei oska teha
• Oskab nimetada pereliikmeid
• Oskab esitada küsimusi õpitu piires ja reageerib küsimustele
• Oskab moodustada ainsust ja mitmust- tunneb mitmuse moodustamise vorme
Hindamise kirjeldus:
Teadmiste ja oskuste hindamine toimub hinde alusel "5" "4" "3" "2" "1" - vastavalt Jõhvi Põhikooli
õppekava üldosale. Puudulikud hinded või tegemata tööd tuleb järgi teha 10. päeva jooksul töö
kättesaamise (suulise vastamise) hektest. Vastasel juhul päevikusse sisse kantud puudulik hinne jääb
parandamata või "!" muutub hindeks "1".
Kui on antud kodune ülesanne, peab see olema tehtud. Sõnade vastamise puhul õpetaja ei pea
hindama tervet klassi korraga. Hinnet võivad saada ka üksikud õpilased. Kirjalikud testid iga õppetüki
lõpus. Kirjalik või suuline sõnade vastamine.
Kokkuvõtva hinde kujunemine:
Hinne kujuneb trimestri jooksul saadud hinnetest. Oluline on õpilase positiivne ja innukas suhtumine
õppetöösse.
Muud nõuded ja märkused:
Kõik vajalikud õppevahendid peavad olema alati kaasas.

