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Õppeaine: Inglise keel (A-keel) 

Klass: 3. klass 

Tunde nädalas ja õppeaastas: 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi
1
   

Rakendumine: 1.sept. 2013, täiendatud 1.sept.2015 

Koostamise alus: Põhikooli riiklik õppekava, lisa 2; Vastseliina G 

õppekava 

 

ÕPETAMISE ÜLDEESMÄRGID: 

3. klassis inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane: 

 saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 

situatsioonides; 

 suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 

 huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

 omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

 omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

 huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

 oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 

sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 

õppeainetes; 

 omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 

 arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 

 arendab oskust väljendada enese seisukohti. 

 

ÕPPETEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

 Võõrkeeleõpetus I kooliastmes annab lapsele mitmekülgseks arenemiseks 

lisavõimaluse, soodustab lapse positiivset häälestatust võõrkeelte suhtes, toetab tema 

üldist arengut ning arendab seetõttu tema emotsionaalseid, sotsiaalseid, kognitiivseid, 

loome- ja keelevõimeid. 

 Esimese võõrkeele õppimise kogemused võivad määrata suhtumise võõrkeelte 

õppimisse üldse. Võõrkeeleõpetuse sisu tuleneb lastekultuurist, ümbritsevast 

keskkonnast. Eriti I kooliastmes on tähtis, et võõrkeeleõpetuse sisu vastaks laste 

huvidele, oleks orienteeritud lapsele, mõjutaks ta tunde- ja mõttemaailma, fantaasiat, 

loovust.  

                                                           
1
 Vastseliina Gümnaasiumi õppekava tunnijaotusplaanis on lisatud 1 tund lisaks RÕK-s sätestatule. 
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 I kooliastme võõrkeeleõpetuses on tähtsal kohal ainetevahelised seosed, 

võõrkeeleõpetuse kaudu avardatakse emakeeles loodud maailmapilti. 

 Õppimine ja õpetamine peab haarama lapse kõiki meeli, aitama suunata lapse arengut 

tervikuna, arvestades tema individuaalseid iseärasusi. Õppematerjali sisu, 

töömeetodite ja -võtete ning positiivse suhtlemise kaudu tundides tuleb ergutada lapse 

loomulikku teadmishimu, huvi võõrkeele õppimise, silmaringi laiendamise, õpitavat 

võõrkeelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu.  

 Keeleõpetuse eesmärk on õpetada kasutama keelt loomulikes suhtlusolukordades, 

seepärast tuleb luua klassis võimalikult loomuliku keelekeskkond. Kommunikatiivse 

suunitluse teenistuses on temaatika, sõnavara, õppemeetodid ja -vormid. Peab 

arvestama, et 8-9- aastaste laste psüühilised võimed on vanemate õpilaste võimetest 

erinevad. Selleealisi iseloomustab mehaaniline mälu, kergesti hajuv tähelepanu, 

konkreetne esemeline maailm, suur liikumis- ja suhtlemisvajadus ning 

tegutsemissoov. 

 Kuulamine ja rääkimine on sellel etapil esmatähtsad. Kuulamisoskuse arendamiseks 

kasutab õpetaja võimalikult vähe emakeelt. Õpilasi õpetatakse aktiivselt kuulama, 

eristama üksikuid sõnu, sõnagruppe, lauseid ja seoseid nende vahel, aga ka hääletooni, 

intonatsiooni osa teksti mõistmisel. Kuulamisoskuse kujundamine on vahetult seotud 

matkimise ja järelerääkimisega ning artikulatsiooniaparaadi arendamisega. Eriti 

oluliseks tuleb pidada õigete hääldusaluste omandamist. Hea häälduse saavutamine 

eeldab sihikindlat harjutamist ka järgnevates klassides. 

 Võõrkeele õpetamist on soovitatav alustada suulise eelkursus ega, et arendada lapse 

kuulamisoskust. Laps peab õppima uut keelt kõla järgi eristama, sõnas häälikuid 

eristama, kuid ka kõneleja miimika ja žestide järgi kõne sisu prognoosima. 

 Õpilase mina on väga tugev motiveerija. Võõrkeeleõpetuses saab selleks kasutada 

rollimänge, dramatiseeringuid, rütmi- ja liisusalme, sõnamänge. 

 Kõnelemisoskuse arendamiseks õpetame õpilasi kompensatoorseid strateegiaid 

kasutama: üleküsimine, uuesti alustamine, mitteverbaalsed väljendusvahendid: žestid, 

miimika, imiteerimine. 

 Eriti õppimise algetapil on olulised sõnalised positiivsed hinnangud: hinnatakse ainult 

positiivseid tulemusi. Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse 

tervikarengut: väljendusoskust, loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause 

keeleline õigsus ei ole seejuures esmatähtis. 
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 I kooliastmes peab hindama kõike, mida on omandatud: järele hääldamist, 

sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga 

tehtud harjutust jne 

 

ÕPPESISU 

 

KÕNEARENDUS-, LUGEMIS-, KUULAMIS- JA KIRJUTAMISTEEMAD 

 Mina – nimi, vanus, päritolu, kehaosad, riietus, sünnipäev 

 Perekond ja kodu – pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu 

 Sõbrad – nimi, vanus, elukoht, ühised tegevused 

 Keskkond, kodukoht, Eesti – aastaajad, kuude nimetused, loomad 

 Õpitavat keelt kõnelevad maad – tähtsamad pühad - Christmas, Easter 

 Õppimine ja töö – klassiruum, õppevahendid, värvid 

 Harrastused ja kultuur – huvialad, mängud 

KEELETEADMISED 

 Nimisõna: ainsus ja mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne 

 Artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel 

 Omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga 

 Arvsõnad ja mõõtühikud: põhiarvud, kellaaeg (täistund) 

 Asesõna: isikulised asesõnad (I, you, he/she/it, we, you, they) ja omastavad asesõnad 

(omadussõnalised vormid my, your jt.), näitavad asesõnad this, that, these, those; 

küsivad asesõnad 

 Tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be) modaaltegusõna (can) 

 Tegusõna vormistik: kestvad ajad (Present Progressive) 

 Sidesõna: and, or  

 Eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, with, under, to, from) 

 Lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas ja küsivas lauses, lühivastused 

 Sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited -teen ja –ty 

 Õigekiri: suur ja väike algustäht, nimisõna mitmuse lõpud, verbi vormid, 

kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, hüüumärk, ülakoma 
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ÕPITULEMUSED 

Kuulamisel 3. klassi lõpetaja: 

 tunneb õpitava keele teiste hulgast ära; 

 saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt; 

 saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest. 

Kõnelemisel oskab 3. klassi lõpetaja: 

 tervitada ja hüvasti jätta 

 ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime 

 paluda ja tänada 

 soovida õnne sünnipäevaks 

 ütelda oma vanust ja numbreid 1-20 

 ütelda oma ja küsida sõbra aadressi ning telefoninumbrit 

 nimetada päevaaegu, nädalapäevi, kuude nimetusi ja kellaaega(täistunde) 

 häälida oma nime 

 õpitud sõnavara piires rääkida kodust, perekonnast, sõbrast, oskustest, koolitarvetest 

 õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades arusaadavaks teha 

Lugemisel 3. klassi lõpetaja: 

 saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest 

 saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest 

 oskab õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte ja luuletusi 

Kirjutamisel oskab 3. klassi lõpetaja: 

 kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime 

 juhendamisel lõpetada lauseid ja fraase 

 teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt 

 õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks 

vajalikke sõnu 

 

ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 

Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, 

väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll 

õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning 

mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. 
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Inglise keelt õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi seatud eesmärkide, käsitletavate 

teemade ning erinevate õpimeetodite ja – tegevuste kaudu. 

Kultuuri- ja väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis 

lähtuvad kultuurilisest eripärast.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. 

Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite 

valiku vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid 

käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus tihedalt 

seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate 

õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega 

seotud kultuuriprogrammidest. 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude 

õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate 

ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga. 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning 

õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt). 

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad 

otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti 

mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus on võõrkeeleõppel kõige 

väiksem kokkupuude, kuid see on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles 

arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse 

vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades (aeg, kell jm). 

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma 

ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja 

mõttekaaslastega. 

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas õppimisel (keelealase blogi kasutamine); olla teadlik digikeskkonna 

ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida 

digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 
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LÕIMING TEISTE AÕPPEAINETEGA 

 

Inglise keele õppimisel käsitletakse kõiki läbivaid teemasid, kuid suuremat rõhku asetatakse 

keskkonna ja säästva arengu teemale, samuti turvalisuse ja infotehnoloogia teemade 

käsitlemisele. Inglise keele ainekava arvestab teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa 

ja kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Inglise keele õppes kasutatavad materjalid 

täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised 

vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks. 

Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, 

võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine 

jaoks. Võõrkeelte omandamisel on suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega 

keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames 

(keelekümblus, projektõpe). 

Inglise keelel on kõige otsesem seos eesti keelga, kuna inglise keeles rakendatakse väga palju 

emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. Inglise keele ainekava 

haakub ühiskonnaõpetuse (riigid, rahvused, tähtpäevad), loodusõpetuse (taimed, loomad, 

loomaaed jm), tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. 

Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde 

tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate 

teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu. 

 

HINDAMINE 

 

Hindamine toimub vastavuses kooli hindamisjuhendiga. Eesmärgiks on kõikide keele 

osaoskuste tasakaalustatud hindamine. 

 

FÜÜSILINE ÕPIKESKKOND: 

Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus 

koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega. Klassis peab olema 

võimalik kuulata eri helikandjaid (nt CD, kassetid) ja vaadata nt videoid. Oluline on Interneti-

ühendusega arvuti ja esitlustehnika. Keeleõppeklassi mööblit peaks saama ümber paigutada, 

et teha mitmekesiseid ülesandeid ning töötada rühmas või individuaalselt. Keeleõppeklassi 

seintele peab olema võimalik paigaldada stende ja paigutada nii näitmaterjale kui ka õpilaste 
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töid. Keeleõppeklassi on soovitav paigutada raamaturiiulid sõnastike ning muude eakohaste ja 

nüüdisaegsete õppematerjalidega nii, et need oleksid õpilastel käepärast. 

 

KASUTATAV KIRJANDUS 

 

 Ene Junds, Tiiu Pikpoom, Paul Westlake, Tarja Arula, Elfi Turpeinen inglise keele 

õpik, töövihik “WOW 3” 

 CD+ CD-ROM “WOW 3” 

 Õpetaja raamat 

 Testid, lisalehed 

Lisaks kasutatakse sõnaraamatuid, videomaterjale, slaidiprogramme, ajakirjandust, internetti 

ning mitmeid teisi materjale lähtudes seatud eesmärkidest. Õppematerjale ja lisamaterjale 

leiab õpilane õpetaja blogist http://terjeinglise3.blogspot.com/ 

 

 


