AINEKAART
Ainevaldkond: Võõrkeeled Õppeaine: Inglise keel
Keeleoskusetase: A1.2
Klass: 5ABC/4J
Õpetaja: Marika Valge
Ainetüüp: Kohustuslik õppeaine põhikoolis
Õpetamise aeg 2020/2021: I- III trimester
Õppekirjandus:
Ü. Kurm, M. Jõul „I Love English 3“ (õpik, töövihik,CD, õpetajaraamat);
Lisamaterjal:
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)
Õpetaja poolt valmistatud, kogutud ja täienduskoolitustelt saadud materjalid.
Internetiallikad
Eesti-inglise ja inglise–eesti sõnaraamatud.
Vajalikud õppevahendid:
Jooneline vihik- jooneline vihik harjutste jaoks
Jooneline vihik sõnade tööde jaoks
Õppesisu:
Õppesisu vastavalt õpiku
• Holidays (pühad, tähtpäevad- nende kirjeldus); home (kodu temaatika); spelling bee (tähestiku
ja häälikute meeldetuletamine); clean-up day (koristamine, prügi sorteerimine, loodusresurside
kokkuhoid, keskkond); countries (riigid, nende pealinndad); that`s me (mina); games (mängud,
lemmikteguvused, seltskond); christmas fair; The Pied Piper (jutukeste lugemine,
jutuksete/muinasjutude tunnused); The United States, New York City (Ameerka Ühendriikidest
õppimine, reisimine); Accidents (õnnetusjuhtumid, hädaabi, esmaabi); The Wise Man;
collections; Australia; good news (uudised), biscuit cake; calculation; pets (koduloomad,
lemmikloomad); summer plans (planeerimine, päevakava, koolivaheaeg)
• Grammatika vastavalt õpiku sisule ja teemadele: past simple, irregular verbs, lots
of/many/much, present simple, present continuous, personal pronouns, BE, BE going to be,

present perfect, can I have …?, future simple, countable and uncountable nouns, shall I … ?,
prepositions, comparatives and superlatives
Õpitulemused:
• Õpilane oskab kasutada ja mõistab õpitud sõnavara unit 1-20
• Oskab lühidalt kokku võtta loetud teksid
• Oskab jutustada loetud teksti
• 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, lihtminevik, aega määravad asesõnad, küsimuste
eitamine/jaatamine.
• Oskab rääkida endast õpitud sõnavara alusel
• Oskab kirjeldada enda perekonda ja sõpru
• Oskab kirjutada/koostada (õigesti vormistada) vastavalt töökäsüle lühiteksti (kiri, kutse, kaart
jm.)
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.

