
Inglise keel IV klass, 105 tundi 
 

Õpitulemused Õppesisu ja praktilised tööd 

Õpilane 
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest 

lausetest õpitud sõnavara ulatuses; 
2) mõistab konteksti abil üksikuid tekstis esinevaid tundmatuid 

sõnu;  
3) oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni; 
4) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja 

korraldustele; 
5) omandab esmased teadmised õpitava keele maast ja 

kultuurist. 
 

Teema: Kuulamine 
Kuulatakse õpitud sõnavara ulatuses teksti, laulukesi õpitakse 
kuuldut mõistma.  
Leitakse konteksti abil üksikuid tekstis esinevaid tundmatuid sõnu. 
Leitakse kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni.  
Õpitakse mõistma õpetaja poolt antud  korraldusi ja neile 
adekvaatselt reageerima. 
Omandatakse esmaseid teadmisi õpitava keele maast ja 
kultuurist. 

Õpilane 
1) räägib õpitud sõnavara piires igapäevastest tegevustest ja 

harrastustest; 
2) võrdleb oma perekonda sõbra perekonnaga;  
3) küsitleb kaaslast ja annab saadud infot edasi;  
4) oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 
5) kirjeldab pilte õpitud sõnavara piires;  
6) vestleb ja vastab küsimustele õpitud temaatika piires; 
7) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste 

väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) 
kirjeldamiseks; 

8) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka 
rühmas;  

9) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 
10) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) 

võõrkeele õppimiseks.  
 

Teema: Kõnelemine 
Õpitakse vestlema õpitud sõnavara piires igapäevastest 
tegevustest ja harrastustest, oma perekonnast. 
Küsitletakse kaaslast ja edastatakse saadud info.  
Kasutatakse õpitud fraase õige intonatsiooniga.  
Kirjeldatakse õpitud sõnavara piires pilte.  
Vesteldakse ja vastatakse õpitud temaatika piires küsimustele.  
Tehakse praktilisi tegevusi paaris- ja rühmatööna.   
 

Õpilane 
1) oskab leida tekstist olulise; 
2) kasutab sõnastiku abi vajaliku sõna tähenduse leidmiseks; 

Teema: Lugemine 
Loetakse õppetekste ja õpitakse neist olulist leidma.  
Töötatakse sõnastikuga, otsitakse sõnastiku abil vajalikke sõnade 



3) saab aru kirjalikest tööjuhendidest; 
4) viib kokku pildi kirjeldusega. 

tähendusi. 
Loetakse kirjalikke tööjuhendeid ning lahendatakse loetu järgi 
ülesandeid.  
Kirjeldatakse pilti.  
 

Õpilane 
1) kirjutab õigesti sõnu, mida vajab õppematerjalides olevate 

ristsõnade ja mõistatuste lahendamisel; 
2) kirjutab õpitud teksti põhjal etteütlust; 
3) lõpetab lauseid ja fraase; 
4) kirjutab sõbrale kirja kasutades õpitud keelendeid; 
5) kirjutab näidise järgi õnnitluskaarti. 

 

Teema: Kirjutamine 
Lahendatakse harjutusi, ristsõnu jt. ülesandeid. 
Kirjutatakse õpitud teksti põhjal etteütlusi. 
Lõpetatakse kirjalikult õpitud sõnavara piires lauseid ja fraase. 
Kirjutatakse sõbrale kirja. 
Koostatakse õnnitluskaarti. 
 

 

Koostaja: Anu Ruus 


