Inglise keel VII klass, 105 tundi
Õpitulemused

Õppesisu ja praktilised tööd
Õpilane
Teema: Suuline keelekasutus
1) mõistab kuulamisel kuuldu sisu;
Kuulamine: Kuulatakse selgelt hääldatud fraase, lühidialooge ja
2) püüab kuulamisülesande lahendamisel kasutada
tekste, õpetajat ja klassikaaslasi.
globaalset, detailset või selektiivset kuulamist;
Kõnelemine: Kõneldakse aastaaegasest, raamatutest, ametitest,
3) osaleb kõnelemisel vestluses, püüab väljendada oma
ilmast, Londonist, muuseumidest.
arvamust, oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab esitada Tutvustatakse enmast ja oma ümbrust.
küsimusi;
Jutustatakse ümber tekste.
4) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
Moodustatakse ja esitatakse küsmusi, vastatakse neile.
5) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke Osaletakse arutelus, vestluses.
ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning
plaane;
6) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega
igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes
õpitava keele maa kultuuritavadele;
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas.
Õpilane
1) loeb õige intonatsiooni, rõhu ja rütmiga;
2) oskab leida loetud tekstist olulise info;
3) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu
vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab filme
ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
4) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut,
internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades
ja õppeainetes.

Teema: Lugemine
Loetakse ja tõlgitakse dialooge, lühitekste.
Hääldatakse, intoneeritakse, artikuleeritakse.
Arendatakse lugemistehnikat.
Otsitakse tekstist olulist.
Loetakse iseseisvalt adapteeritud eakohaseid tekste.
Otsitakse infot erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest
(sõnaraamatud, Internet).

Õpilane
1) tunneb õpitud sõnavara õigekirja;
2) oskab kasutada õpitud keelestruktuuri elemente;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal.

Teema: Õigekeelsus ja kirjutamine
Kirjutatakse sõnu, väljendeid, lühitekste, lauseid.
Kirjutatakse vihikus, töövihikus, tahvlil,ekraanil.
Tehakse kirjalikke sõnade töid, ülesandeid.
Kirjutatakse kirja, e-kirja.

Õpitakse:
tegusõna vorme, aegu – passiivset kõneviisi,
ees- ja järelliiteid,
nimisõna omastavat käänet,
erandlikku mitmust,
ainsuslikke ja mitmuslikke sõnu,
artiklit - umbmäärane ja määravat artiklit, artikli puudumist
enamkasutatavaid väljendeid artiklitega ja ilma, artiklite kasutamist
isikunimede ja geograafiliste nimedega,
omadussõnu - võrdlusastmeid, tarindeid not........enough to,
too....to, omadussõnade kasutamist rahvusest ja kodakondsusest
rääkides,
arvsõnu - põhi- ja järgarve, kuupäevi, aastaarve, telefoninumbreid,
protsenti; arvsõna 0 erinevat lugemist,
sidesõna and arvsõnades,
asesõna - enesekohaseid asesõnu, siduvaid asesõnu ( who, what,
where, that), omastavate asesõnade absoluutvorme( mine,
yours..),
sõnu much, many, little, few; asesõnu one, each other.

Koostaja: Anu Ruus

