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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava 

 
Õppeaine: 

 

INGLISE KEEL 

Klass: 

 

2. KLASS 

Eesmärgid: 

 

Õpituga taotletakse, et õpilane: 

1. Huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

2. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

3. omandab  võõrkeelte õppeks vajalikud õpistrateegiad; 

4. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (piltsõnastik); 

5. omandab esmase sõnavara ja õige hääldusaluse. 

 

Õppesisu ja -tegevus: 

 

Esimeses kooliastmes toetavad tavapärast õppetööd  erinevad mängulised tegevused. 

Suur kaal on salmidel, lauludel, pildimaterjalil. Võrreldes esimese klassiga lisanduvad 

osaoskustest (lisaks kuulamisele ja kõnelemisele)  lugemine ja kirjutamine.  Esmase 

sõnavara omandamisel on peamiseks õpistrateegiaks õpitu kordamine, seostamine, 

läbimängimine ja –joonistamine. Rakendatakse palju rühmatööd. 

 

Teemavaldkonnad: 

1. Mina – (enese tutvustamine ja kirjeldamine, kehaosade nimetused); 

2. Sõbrad – ( kaaslaste tutvustamine ja kirjeldamine);  

3. Minu kodu ja kool – (pere, õpetaja/õpilane, minu kodu/tuba); 

4. Ametid (esmane sõnavara); 

5. Riietus  - (esmane sõnavara); 

6. Toit -  (esmane sõnavara); 

7. Igapäevaelu – (lihtsad tegevused kodus, koolis, mänguväljakul); 

8. Asjad ja elusolendid(loomad) meie ümber – (mänguasjad, koolitarbed, rõivad, 

lemmikloomad jne); 

9. Tähed, värvid, numbrid – (tähestik, värvide nimetused, arvud 1-100); 

10. Peamised pühad ja tähtpäevad (jõulud, sõbrapäev, lihavõtted jne); 

11. Inglismaa – esmane lühiülevaade kultuurist ja tavadest. 

 

Keeleteadmised: 

* Õigekiri õpitud sõnavara piires; 

* suur ja väike algustäht nimedes; 

* lihtlause, korraldused; 

* enimkasutatavad rinnastavad sidesõnad (and); 

* Present Simple, Present Continuous; 

* ainsus ja reeglipärane mitmus; 

* enamlevinud omadussõnad; 

* eessõnad – IN, ON, AT, TO; 

* isikulised asesõnad. 
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Õppetulemused: 

 

2.klassi lõpetaja: 

* Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse; 

* on omandanud esmase sõnavara. Saab aru õpitud igapäevastest väljenditest, 

küsimustest ja lühilausetest; 

* tunneb ja kasutab  keelereegleid ja õigekirja õpitud materjali/sõnavara piires; 

* oskab esitada mõnda lühiluuletust ja/või laulu õpitud keeles; 

* oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas; 

* seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös õpetajaga oma saavutusi. 

 

 

Hindamine: 

 

2. klassis saab õpilane tagasisidet nii suulise kui ka kirjaliku hinnanguna õpetajalt ja 

kaaslastelt. Samuti hinde vormis kõigi osaoskuste kohta.  

Õpilane seab ka ise endale õpieesmärke ning hindab koostöös õpetajaga oma saavutusi. 

 Õpiedukuse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse tervikarengut: väljendusoskust, 

loovust, sotsiaalset ja keelelist arengut. Lause täielik keeleline õigsus ei ole veel 

esmatähtis. 

 

 

Õppematerjalid (õpikud, töövihikud, ülesannete kogud, CD-d, DVD-d, 

õppeprogrammid jt): 

 

Elizabeth Gray, Virginia Evans  

„Welcome Pupil`s Book I “ + workbook 

 

Lingid: 

 

www.youtube.com 

Märksõnaks õpiku nimi ja number ning siis on vaadatavad kõigi õppetükkide tekstid, 

dialoogid, laulud jne animeeritud videotena. 

https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids 

http://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html 

http://www.learn-english-today.com/lessons/exercise-list.html 

http://www.grammarbank.com/english-grammar-exercises.html 

http://www.englishgrammar.org/exercises/ 

http://www.funenglishgames.com/ 

http://www.eslgamesplus.com/crossword-puzzles/ 

http://www.english-4kids.com/puzzlesheets.html 

http://www.jumpstart.com/parents/activities/english-activities 

http://brainden.com/logic-riddles.htm 

http://www.poetry4kids.com/poems 

http://www.teachingideas.co.uk/ 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/activities-for-
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children/ 

http://kidsloveshortfilms.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY      

https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ      

https://www.youtube.com/watch?v=zmR_CYJrz8o      

www.miksike.ee 

www.taskutark.ee 

http://marialingikogu.blogspot.com.ee/ 

https://www.facebook.com/ideidopetajatele/ 
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