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ULA inglise keele  ainekava

1. Üldalused

1.1 Inglise keele pädevus

Võõrkeelte õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles 

esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma kultuuri 

ning  teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; mõista, et elus on vaja vallata mitut võõrkeelt.

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:

1. saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid

võõrkeelseid originaaltekste;

2. huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;

3. omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;

4. omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;

5. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;

6. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades

ja õppeainetes.

1.2. Inglise keele maht
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis õpitakse inglise keelt järgmises mahus:

● I kooliastmes 7 nädalatundi (1 / 2 / 4)

● II kooliastmes 11 nädalatundi (4 / 4 / 3)

Nädalatundide jagunemine kooliastmete sees on määratud kooli õppekavas arvestusega, et taotletavad õpitulemused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid

oleksid saavutatud.
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1.3. Õppeaine kirjeldus
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis on inglise keel enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks inglise keele õppe

tähtsamaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeeleõppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui

suhtlusvahendi omandamine nõuab pikaajalist pingutust, mis eeldab õppija aktiivset osalust. Õppija keeleoskuse arengut toetab lõimitud aine- ja

keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ning õpitava keele kasutamisel.

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk

omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku

omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise

pädevuse kaudu areneb õpilase võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise,

kirjutamise) kaudu.

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemise lähtekohaks

„Mina ja minu lähiümbrus“. Kõigis kooliastmeis ning klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on

erinevad. Teemasid käsitledes lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ning vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt

õpitavas võõrkeeles. Emakeeles võib vajaduse korral selgitusi anda.

Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma õpitulemusi. Inglise keele õppimisel saadud

õpioskused aitavad omandada järgmisi võõrkeeli.

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpet

kavandades lähtutakse didaktikaprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning

keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis on tähtis osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi

suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne).

Inglise keelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama inglise keelt ka

väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused ülesanded, nt iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikaist, õpetaja juhendamisel tehtavad

projektitööd, mille käigus rakendatakse kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks tuleks aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja

õpilasvahetust  ning  kutsuda  keeletundi  õpitavat  keelt emakeelena kõnelejaid.
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Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides

positiivne õhkkond ja väärtustatakse õpilase iga edusammu. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse

normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalused
Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushoiakute ja käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle

väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.

Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused.

Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi (väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, 3

matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu.

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktseptima

erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt

kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne ja kodanikupädevus

tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (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).

Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid

õpistrateegiaid. Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine.

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea

eneseväljendusoskus, teksti mõistmine ja tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos suhtluspädevusega arendatakse õppijas oskust
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võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku

suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled suhtluspädevuse kaudu. Esmalt õpitakse võõrkeeles nt arvutama

ning seejärel vastavalt keeleoskuse arengule mõistma erinevate elu- ja tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud

teavet. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues, korrigeerides ja esitades.

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.

Digipädevust kujundatakse kasutades erinevaid keeleõppeks loodud veebimaterjale ja rakendusi. Võõrkeelt õppides kasutatakse digivahendeid internetis

info otsimiseks ning saadud teabe rakendamiseks, arutledes erinevate kultuuri- ja igapäevaeluteemade üle. Rakendatakse veebisõnastikke, tõlkeprogramme

ja muid asjakohaseid digitaalseid rakendusi, luuakse sisu ning säilitatakse loodut digitaalsel kujul. Digikeskkonnas võõrkeeles suheldes jälgitakse info ohutut

kasutamist ja jagamist. Eraelu kajastavaid, sh isikuandmeid sisaldavaid, tekste koostades ning jagades pööratakse tähelepanu interneti turvalisusele.

1.5. Inglise keele lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega

Keel ja kirjandus

Võõrkeeltel on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse emakeeles omandatud teadmisi:
arendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust, luuakse tekste ning õpitakse neist aru saama. Kõik need teadmised ja
oskused kantakse järgmist keelt õppides üle uude kultuurikonteksti.
Eesti keel- omadussõnade võrdlemine, tegusõna ajad, sõnaliigid, lauseõpetus, kaudne kõne, umbmäärane tegumood,
tingimuslaused, homonüümid, sünonüümid, kirjavahemärkide kasutamine.
Kirjandus- muinasjutud, legendid, vanasõnad, mõistatused, idioomid, naljandid. 

Matemaatika
Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise kõrval erinevates alustekstides leiduvate sümbolite,
graafikute, tabelite ja diagrammide mõistmise ning tõlgendamise oskuse arendamine.
Matemaatika- põhi- ja järgarvud, kuupäevad, telefoninumbrid, tehted arvudega, ostmine ja müümine. 
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Kunstiained

Kunstipädevusega puututakse kokku kultuuriteadlikkuse kujundamise kaudu, õppides tundma erinevate maade kultuurisaavutusi
nii teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) kui ka vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika,
näitused, muuseumid jm). Õpilasi suunatakse märkama ja väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri
mitmekesisust.
Kunstiõpetus- inglise keelt kõnelevate maade arhitektuur, kuulsad kunstiteosed, kindlal teemal plakatite valmistamine
Muusikaõpetus – rütm, inglisekeelsed laulud, muusikainstrumendid, teater. 

Loodus- ja
sotsiaalained

Lõiming kujundatakse erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu. Võõrkeelte õppes
juhitakse õpilasi muu hulgas väärtustama looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; ära tundma
kultuurilist eripära ja järgima üldtunnustatud käitumisreegleid; kujundama oma arvamust ning olema aktiivne ja vastutustundlik
kodanik.
Loodusõpetus – taimed, loomad, keskkonnakaitse, säästlik tarbimine, prügi sorteerimine ja ümbertöötlemine.
Inimeseõpetus ja terviseõpetus – kehaosad, tervis, tervislik toitumine, stress ja sellest hoidumine, vigastused ja esmaabi. 
Geograafia – inglise keelt kõnelevad maad (geograafiline asend, lipp, rahvastik, kombed, kultuur), maailmajaod ja mandrid
(geograafiline asend, vaatamisväärsused, rahvastik, eluolu, eripära). 

Tehnoloogia
Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu teadvustatakse tehnoloogia
arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri
valdkondade teadussaavutustega.

Kehaline kasvatus
Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja kehalise aktiivsuse väärtustamisega. Võõrkeeleõppes (nii nagu
kehalises kasvatuseski) tuleb sallivalt suhtuda kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning teha koostööd.
Kehaline kasvatus – spordialad, tuntud sportlased.

Informaatika ja
robootika

Teabe otsimine internetist, e-kirjade saatmine õpetajale, online sõnaraamatute kasutamine, õpikeskkondade (quizlet, quizizz,
seesaw, learning apps jne. ) kasutamine, interneti kasutamine kodutöö valmistamiseks.
Robootika õppevideote koostamine inglise keeles. Programmeerimiskeskkonnad ning tahvelarvutites kasutatavad rakendused on
enamjaolt inglise keelsed. Oma heli salvestamine ning dialoogide esitamine robotite abil (Dash, Dot, Cue).
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1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi
Inglise keele õppe eesmärgid ja teemad toetavad erinevais kooliastmeis õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist,

kasutades selleks sobivaid inglise keelseid alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste

teemavaldkondadega:

● Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: „Õppimine ja töö” . Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste

ja hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on muu hulgas vaja tulevases tööelus.

Võõrkeelt õppides omandatakse eneseanalüüsiks ja enda tutvustamiseks vajalikku sõnavara, et ennast võõrkeeles esitleda ja oma mõtteid

arusaadavalt edasi anda. Õpe võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt käivad õpilased ettevõtteis, tutvuvad aine valdkonnaga seotud

ametite, erialade ja edasiõppimisvõimalustega. Nii kujuneb oskus koostada õpinguile ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente.

● Keskkond ja jätkusuutlik areng: „Kodukoht Eesti”. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ning

keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma vastuseid keskkonna- ja

inimarengu küsimustele.

● Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Mina ja teised“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Kodukoht Eesti“, „Vaba aeg“. . Taotletakse õpilase kujunemist

aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning

kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ja toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ning arengusuundadele;

● Kultuuriline identiteet: „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”. Taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab

kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest

ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on salliv ja koostööaldis;

● Teabekeskkond: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks,

kes tajub ja teadvustab teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud

kommunikatsioonieetika järgi.

● Tehnoloogia ja innovatsioon: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Vaba aeg“ . Taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegset

tehnoloogiat eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.

● Tervis ja ohutus: „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ . Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt,

sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt ning aitab kaasa tervist edendava turvalise

keskkonna kujundamisele.
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● Väärtused ja kõlblus: „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba

aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib

neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine
Õppetegevust kavandades ja korraldades:

1. lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut

teiste õppeainete ja läbivate teemadega;

2. taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja

huvitegevusteks;

3. võimaldatakse õppida üksi ning koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilase kujunemist aktiivseks ning iseseisvaks õppijaks;

4. kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

5. rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;

6. mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/multimeediaklass, õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised

õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega jne;

7. kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, projektõpe jne.

Õppesisu käsitlemise valiku teeb aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused ning ainepädevused

oleksid saavutatud.

1.8. Hindamise alused
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike

ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele.

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.

Numbriline skaala kontrolltööde ja tunnikontrollide hindamiseks:

● hinne 5” 90–100%  maksimaalsest punktide arvust;
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● hinne „4” 75–89% maksimaalsest punktide arvust;

● hinne „3” 50–74% maksimaalsest punktide arvust;

● hinne „2” 20–49% maksimaalsest punktide arvust;

● hinne „1” 0–19%  maksimaalsest punktide arvust.

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. Hindamisel kasutatakse nii numbrilisi kui ka

sõnalisi hinnanguid, hinnates peamiselt positiivset õpitulemust. Rõhk on sisulisel tagasisidel, mis toob esile õpilase tugevad küljed ja edusammud.

Õpilane  õpib  õpetaja  juhendamisel  ise  oma  tööle  hinnangut  andma.  Õppe  vältel  toob  ta  koostöös õpetajaga esile: 

1. oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud; 

2. oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 

I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja julgustab õpilast ka võõrkeelt kasutama. Õpetaja jälgib, et kõik õpilased saaksid

oma mõtted ja arvamuse välja öelda.

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal trimestril saab õpilane tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis 

kõigi  osaoskuste  kohta. 

Kujundav hindamine

Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja

käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse

edasise õppimise eesmärgid ja teed. 

Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase individuaalsele arengule ja võrdleb tema praegust saavutust varasematega. 

Kujundava hindamise võimalusi inglise keeles:

1. Hinnatakse mitte ainult õpilase teadmisi, vaid ka tema arengut, pingutust ja aega, mis ta tööle pühendas.

2. Õpilane saab oma töö (näiteks kiri, plakat) eest õpetajalt ja klassikaaslastelt tagasisidet töö valmimise käigus ning neil on võimalus teha parandusi,

lisada midagi juurde enne töö lõplikku esitamist.
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3. Väiksema mahuga sõnavara tööde eest saab õpilane koondhinde. Nii on tal võimalik teema jooksul sõnavara omandada ning järgmise tööga oma

hinnet tõsta.

4. Kirjalikele loovtöödele (kirjad, jutud) annab õpetaja kirjaliku tagasiside märkuste näol, tuues välja nii õpilase vead kui ka positiivse poole.

5. Õpilane salvestab enda suulise vastuse kokkulepitud veebikeskkonda (nt. Seesaw). Õpetajal on võimalus salvestust kuulata ning anda suulist või

kirjalikku tagasisidet. Õpetaja võib õpilasele tema tehtud töö enne hindamist ette mängida. Nii on õpilasel võimalus enda vigu veel märgata/

parandada ja enda esitusele ise tagasisidet anda.

1.9. Füüsiline õppekeskkond
Kool võimaldab:

1. õppe klassis, kus on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale;

2. praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;

3. võimalust kasutada õppe läbiviimiseks arvutiklassi;

4. materiaalsete võimaluste ja otstarbekuse põhjal rakendada inglise keeles uusi IKT lahendusi (nutivahendid, robotid);

5. õuesõpet.

2. Inglise keele ainekavad

2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

A-võõrkeele ehk inglise keele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.

Põhikooli lõpuks õpilane:

1. saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid

võõrkeelseid originaaltekste;

2. huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;

3. omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
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4. omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;

5. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;

6. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades

ja õppeainetes.

2.2. Inglise keele I kooliastme ainekava

2.2.1. Õppeaine kirjeldus

I kooliastmes on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara.

Õpilasi julgustatakse kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad inglise keele häälikuid eristama ning omandavad õige

häälduse. Loetakse ja kirjutatakse seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ning seostamist. Tunnis juhitakse

õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas. Metoodilisi võtteid valides lähtutakse eakohasusest.

Osaoskuste arendamiseks sobivad:

1. teatud  sõnale  või  fraasile  reageerimine  (käetõstmine,  püstitõusmine,  esemele  või  pildile osutamine);

2. loetellu sobimatu sõna äratundmine;

3. kuuldu põhjal pildi täiendamine;

4. tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo, Simon says, Point the object);

5. laulude  ja  luuletuste  kuulamine  ning  nende  põhjal  ülesande  täitmine  (nt  ridade  järjestamine, riimuvate sõnade leidmine);

6. dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;

7. häälega lugemine;

8. rääkimine pildi alusel;

9. ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine.

2.2.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

3. klassi lõpetaja:
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1. saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;

2. kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;

3. reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;

4. on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;

5. suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse;

6. kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;

7. oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:

KUULAMINE   A1.2 LUGEMINE     A1.1 RÄÄKIMINE    A1.2 KIRJUTAMINE A1.1

Saab aru selgelt hääldatud fraasidest,
lausetest ja tuttava situatsiooniga
seotud lühikestest dialoogidest.
Mõistab selgelt ja aeglaselt antud
juhiseid ning pöördumisi. Vajab
kordamist, osutamist, piltlikustamist
vms.

Tunneb õpitava keele tähemärke.
Tunneb tekstis ära tuttavad nimed,
sõnad (sh rahvusvaheliselt kasutatavad)
ja fraasid. Loeb sõnu, fraase ja lauseid
õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist
võib toetada pildimaterjal.

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja
oma ümbrust. Saab hakkama õpitud
sõnavara ja lausemallide piires lihtsate
dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi.
Hääldusvead võivad põhjustada
arusaamatusi. Kõnes esineb kordusi,
katkestusi ja pause.

Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab
kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja
lauseid ümber kirjutada (ärakiri). Oskab
kirjutada isikuandmeid (nt vihiku
peale). Koostab lühikesi lauseid õpitud
mallide alusel.

2.2.3. Õppemaht

I klassis – 1 tund nädalas

II klassis – 2 tundi nädalas

III klassis – 4 tundi nädalas
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2.2.4. Õppevara

I klass  - J. Dooley, B. Obee “I wonder 1”  Pupil’s Book with eBook,  Activity Book, Teacher’s Book (2020)

II klass  - M. Bowen, L. Hocking “ English World” Pupil’s Book with eBook, Workbook, Teacher`s Guide with Pupil`s eBook (2009)

III klass -  Ü. Kurm „I Love English 1”  Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, CD I and II, Tests (2011)

Lisamaterjalid:

1. T. Tuuling „Do you remember?”

2. A. Pikver „Grammar Is Easy“ ja “Praktiline inglise keele grammatika”

3. R. Murphy „Essential Grammar In Use“ ja „English Grammar In Use“

4. Collins “Work on your Grammar A1”

5. eesti-inglise ja inglise-eesti sõnaraamatud paberkandjal

6. inglise keele seletav sõnaraamat paberkandjal ja online sõnaraamat https://dictionary.cambridge.org/

7. õpetaja poolt valmistatud, kogutud ja täienduskoolitustelt saadud materjalid.

Enim kasutatavad keskkonnad:

1. Quizlet https://quizlet.com/

2. Quizizz https://quizizz.com/

3. Wordwall https://www.wordwall.net/

4. Live Worksheets https://www.liveworksheets.com/

5. LearningApps https://learningapps.org/

6. Seesaw https://web.seesaw.me/

2.2.5. Õppevahendid, füüsiline õpikeskkond

Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, seinal nutitahvel ja valge tahvel. Arvutiga on ühendatud nutitahvel, mis võimaldab tunni ajal

näidata õppeprogramme, õppida läbi interaktiivsete meetodite. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid ning tahvelarvutid õpilastele. Õpilaste tarbeks on klassis

sõnaraamatud, väikesed valged tahvlid koos kirjutusvahenditega ning erinevad keeleõppemängud. Õpperuum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad

töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.
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2.2.6. IKT ja praktilised tööd

● sõnavaramängud interaktiivsel tahvlil ja tahvelarvutis (enam kasutatavad keskkonnad:quizizz.com, wordwall.net, quizlet.com, liveworksheets.com);

● grammatikateemade kinnistamine digivahendis (enam kasutatavad keskkonnad: quizizz.com, liveworksheets.com, teachermade.com);

● testide läbiviimine digivahendis (enam kasutatavad keskkonnad: quizizz.com, liveworksheets.com, teachermade.com);

● koduste lugemis- ning tõlkimisharjutuste salvestamine ning õpetajaga jagamine (rakendus Seesaw Class, sisenemine QR-koodiga);

● Youtube- laulud, sõnavara (animatsioonid, filmid), 2. kooliastmes õppevideod (grammatikateemad);

● sõnavara kinnistamiseks ristsõnade koostamine, õpetaja või klassikaaslastega jagamine või välja printimine, võimalusel nende lahendamine

digitaalselt (crosswordlabs.com);

● õppevideo koostamine 2. kooliastmes (nt 5. klassis toidu valmistamise juhend);

● Google Drive keskkonnas testi koostamine 2. kooliastmes (Google Form).

2.2.7. Õppesisu I kooliastmes

1. KLASS

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine;

● baasõpioskuste kujundamine;

● inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast;

● positiivse õpihoiaku kujundamine.

Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:
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1. Mina: nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.

2. Perekond ja kodu: pereliikmed, kodu.

3. Sõbrad: nimi, vanus.

4. Keskkond ja kodukoht: loomad, linnud.

5. Igapäevased tegevused: liiklus ja liiklusvahendid.

6. Õppimine ja töö: õppevahend

I klassis on suurem rõhk kuulamise ja kõnelemise osaoskuste õpetamisel, keeleteadmisi eraldi ei kontrollita.

Õpitulemused

Keeleoskuse hea tase 1. klassi lõpus:

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A1.1 A1.1

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine

KUULAMINE

Tunneb õpitava keele teiste
hulgast ära.

Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära
õpetaja abiga.

Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste
hulgast ära.

Tunneb õpitava keele teiste hulgast
ära iseseisvalt.

Saab aru õpetaja antud väga
lihtsatest korraldustest ja
reageerib nendele adekvaatselt.

Saab aru õpetaja antud väga lihtsatest
korraldustest, vajab lisaabi.

Saab aru õpetaja antud väga
lihtsatest korraldustest, reageerib
neile enamasti õigesti.

Saab aru õpetaja antud lihtsatest
korraldustest, reageerib neile
adekvaatselt.

Saab aru lihtsatest, temale
tuttavatest sõnadest.

Saab õpetaja abiga aru lihtsatest
tuttavatest sõnadest.

Saab enamasti aru tuttavatest
lihtsatest sõnadest.

Saab aru tuttavatest lihtsatest
sõnadest.

KÕNELEMINE
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Oskab tervitada ja

hüvasti jätta, paluda ja tänada,
soovida õnne sünnipäevaks.

Oskab enamasti õigesti

vastata tervitusele, hüvastijätule,
palumisele, tänamisele ja õnnitleda
sünnipäeval.

Teab viisakusväljendeid (tervitamine,
hüvastijätmine, palumine, tänamine,
õnnitlemine sünnipäeval) ja kasutab
õpetaja abiga.

Kasutab

viisakusväljendeid iseseisvalt vastavalt
olukorrale.

Oskab ennast tutvustada. Oskab ennast tutvustada (nimi ja vanus)
kasutades lisaabi.

Oskab tutvustada ennast (nimi ja
vanus), esineb üksikuid eksimusi.

Oskab ennast tutvustada iseseisvalt
(nimi ja vanus).

Teab õpitud sõnu ja keelendeid. Tunneb õpitud sõnavara ja keelendeid
õpetaja abiga.

Oskab kasutada õpitud sõnavara  ja
keelendeid, esineb eksimusi.

Kasutab õpitud sõnavara ja
keelendeid iseseisvalt.

2. KLASS

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine;

● baasõpioskuste kujundamine;

● inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast;

● positiivse õpihoiaku kujundamine.

Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:

1. Mina: nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.

2. Perekond ja kodu: pereliikmed, kodu.

3. Sõbrad: nimi, vanus.
4. Keskkond ja kodukoht: loomad, linnud.

5. Igapäevased tegevused: liiklus ja liiklusvahendid.
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6. Õppimine ja töö: õppevahend

II klassis on suurem rõhk kuulamise ja kõnelemise osaoskuste  õpetamisel,  keeleteadmisi  eraldi ei kontrollita

Õpitulemused

Keeleoskuse hea tase 2. klassi lõpus:

KuulamIne Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A1.1 A 1.1 A1.1 A.1.1

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine

KUULAMINE

Tunneb õpitava keele teiste
hulgast ära.

Tunneb õpitava keele teiste hulgast
ära õpetaja abiga.

Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste
hulgast ära.

Tunneb õpitava keele teiste hulgast
ära iseseisvalt.

Saab aru õpetaja antud väga
lihtsatest korraldustest ja
reageerib nendele adekvaatselt.

Saab aru õpetaja antud väga
lihtsatest korraldustest, vajab
lisaabi.

Saab aru õpetaja antud väga
lihtsatest korraldustest, reageerib
neile enamasti õigesti.

Saab aru õpetaja antud lihtsatest
korraldustest, reageerib neile
adekvaatselt.

Saab aru lihtsatest, temale
tuttavatest sõnadest.

Saab õpetaja abiga aru lihtsatest
tuttavatest sõnadest.

Saab enamasti aru tuttavatest
lihtsatest sõnadest.

Saab aru tuttavatest lihtsatest
sõnadest.

KÕNELEMINE
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Oskab tervitada ja hüvasti
jätta, paluda ja tänada,
soovida õnne sünnipäevaks.

Oskab enamasti õigesti vastata
tervitusele, hüvastijätule,
palumisele, tänamisele ja õnnitleda
sünnipäeval.

Teab viisakusväljendeid
(tervitamine, hüvastijätmine,
palumine, tänamine, õnnitlemine
sünnipäeval) ja kasutab õpetaja
abiga.

Kasutab viisakusväljendeid iseseisvalt
vastavalt olukorrale.

Oskab ennast tutvustada. Oskab ennast tutvustada (nimi ja
vanus) kasutades lisaabi.

Oskab tutvustada ennast (nimi ja
vanus), esineb üksikuid eksimusi.

Oskab ennast tutvustada iseseisvalt
(nimi ja vanus).

Teab õpitud sõnu ja keelendeid. Tunneb õpitud sõnavara ja
keelendeid õpetaja abiga.

Oskab kasutada õpitud sõnavara  ja
keelendeid, esineb eksimusi.

Kasutab õpitud sõnavara ja
keelendeid iseseisvalt.

LUGEMINE

Tunneb hääldusmärke ja kasutab
neid sõna häälduse lugemisel.

Tunneb ära hääldusmärgid ja veerib
sõna häälduse õpetaja abiga.

Teab enamasti hääldusmärke ja
veerib kokku sõna häälduse, esineb
eksimusi.

Teab hääldusmärke ja veerib sõna
häälduse iseseisvalt.

Oskab õige

intonatsiooni ja rõhuga lugeda
õpitud sõnu.

Teeb õpitud sõnu lugedes

hääldusvigu, eksib sõnarõhu suhtes.
Lugemise tempo väga aeglane.

Loeb õpitud sõnu

valdavalt õige häälduse ja rõhuga,
esinevad üksikud eksimused.

Loeb soravalt õpitud

sõnu õige häälduse ja rõhuga.

KIRJUTAMINE

Oskab kirjutada enda nime. Kirjutab enda nime õpetaja abiga. Kirjutab enda nime enamasti õigesti. Oskab kirjutada enda nime iseseisvalt.

Oskab teha juhendamisel
õpitud hääldusmärkide ja
üksikute sõnade ärakirja tahvlilt
ja töölehelt.

Ärakirjas esineb palju eksimusi, on
suuteline vigu parandama õpetaja
abiga.

Teeb ärakirja töölehelt ja tahvlilt,
esineb eksimusi.

Teeb veatut ärakirja töölehelt ja
tahvlilt.

3. KLASS
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Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine;

● baasõpioskuste kujundamine;

● inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast;

● positiivse õpihoiaku kujundamine;

● inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri tutvustamine.

Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:

1. Mina: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus.

2. Perekond ja kodu: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu.

3. Sõbrad: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.

4. Keskkond, kodukoht, Eesti: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, keel, pealinn, sümbolid.

5. Õpitavat keelt kõnelevad maad: keel, pealinn, tähtsamad pühad.

6. Igapäevased tegevused: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja juhatamine.

7. Õppimine ja töö: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, õppevahendid, numbrid, värvid.

Õpitulemused

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus:

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A 1.2 A 1.1 A 1.2 A 1.1

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine
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KUULAMINE

Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära. Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära
õpetaja abiga.

Tunneb enamjaolt õpitava keele teiste
hulgast ära

Tunneb õpitava keele teiste hulgast ära
iseseisvalt.

Saab aru õpetaja antud korraldustest ja
reageerib nendele adekvaatselt.

Saab aru õpetaja antud lihtsatest
korraldustest, vajab lisaabi.

Saab aru õpetaja antud lihtsatest
korraldustest, reageerib neile enamasti
õigesti.

Saab aru õpetaja antud lihtsatest
korraldustest, reageerib neile
adekvaatselt.

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

Saab õpetaja abiga aru lihtsatest
tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja
lauludest.

Saab enamasti aru tuttavatest sõnadest
ja lühikestest lihtsatest lausetest
lühitekstides ning lauludes.

Saab aru lihtsatest lühitekstidest ja
lauludest.

KÕNELEMINE

Oskab tervitada, hüvasti jätta, paluda,
tänada ja õnnitleda sünnipäeval.

Teab viisakusväljendeid (tervitamine,
hüvastijätmine, palumine, tänamine,
õnnitlemine sünnipäeval) ja kasutab
õpetaja abiga.

Oskab enamasti õigesti vastata
tervitusele, hüvastijätule, palumisele,
tänamisele ja õnnitleda sünnipäeval.

Kasutab viisakusväljendeid iseseisvalt
vastavalt olukorrale

Oskab ennast ja oma kaaslast
tutvustada, küsida kaaslase nime;
häälida oma nime.

Oskab ennast ja kaaslast tutvustada
(öelda ja häälida enda nime) kasutades
lisaabi.

Oskab tutvustada ennast ja oma sõpra
või pereliiget (öelda ja häälida enda ja
sõbra nime, küsida kaaslase nime),
esineb üksikuid eksimusi.

Oskab ennast ja kaaslast tutvustada,
kaaslase nime küsida, häälida
lihtsamaid võõraid nimesid.

Oskab öelda oma vanust ja numbreid
1–20; telefoninumbrit.

Räägib endast ja küsib kaaslase kohta
õpetaja abiga (vanus, telefoninumber,
numbrid 1- 20).

Teab väljendeid endast rääkimiseks  ja
kaaslase kohta info küsimiseks (vanus,
telefoninumber, numbrid 1- 20), oskab
näite abil neid väljendeid kasutada.

Kasutab iseseisvalt väljendeid endast
rääkimiseks ja kaaslase kohta info
küsimiseks (vanus, telefoninumber,
numbrid 1- 20).

Oskab nimetada päevaaegu,
nädalapäevi ja kellaaega (täistunde).

Oskab nimetada päevaaegu,
nädalapäevi, kellaaegu, kasutab lisaabi.

Kasutab päevaaegu, nädalapäevi,
kellaaegu näidise järgi lausetes.

Kasutab iseseisvalt päevaaegu,
nädalapäevi, kellaaegu lausetes.

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

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
kasutades õpetaja abi.

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
kasutades näidist, esineb eksimusi.

Oskab iseseisvalt õpitud sõnavara piires
rääkida.
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Oskab õpitud keelendeid kasutades end
igapäevastes olukordades arusaadavaks
teha.

Kasutab õpitud keelendeid toetudes
õpetaja abile.

Kasutab õpitud keelendeid toetudes
näidisele, esineb eksimusi.

Kasutab iseseisvalt õpitud keelendeid.

LUGEMINE

Saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest. Saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest,
õpetaja abiga.

Saab enamasti aru kirjalikest
lühitööjuhenditest, küsib ja otsib
vajadusel abi.

Saab õigesti aru kirjalikest
lühitööjuhenditest.

Saab aru tuttava sõnavaraga
lühitekstidest.

Teeb tuttavat teksti lugedes
hääldusvigu, eksib sõna- ja lauserõhu
suhtes. Lugemise tempo aeglane.

Loeb tuttavat teksti valdavalt õige
hääldusega, sõna- ja lauserõhk üldiselt
õige. Esinevad üksikud eksimused.

Loeb soravalt tuttavat teksti õige
häälduse, sõna- ja lauserõhuga.

Oskab õige intonatsiooni, rõhu ja
rütmiga lugeda õpitud dialooge,
lühijutte ja luuletusi.

Saab aru tuttava sõnavaraga
lühitekstidest õpetaja abiga.

Saab enamasti aru tuttava sõnavaraga
lühitekstidest, vajadusel leiab abi.

Saab täielikult aru tuttava sõnavaraga
lühitekstidest.

KIRJUTAMINE

Oskab kirjutada enda ja oma lähimate
kaaslaste  nime.
Oskab juhendamisel lõpetada lauseid ja
fraase.

Kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste
nime õpetaja abiga.
Lõpetab laused ja fraasid koos
õpetajaga.

Kirjutab enda ja oma lähimate kaaslaste
nime enamasti õigesti.
Lõpetab laused ja fraasid toetudes
näidisele, esineb eksimusi.

Oskab kirjutada enda ja oma lähimate
kaaslaste nime.
Lõpetab iseseisvalt laused ja fraasid.

Oskab teha veatut ärakirja õpikust ja
tahvlilt.

Ärakirjas esineb palju eksimusi, on
suuteline vigu parandama õpetaja
abiga.

Teeb ärakirja õpikust ja tahvlilt, esineb
eksimusi.

Teeb veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt.

Oskab õigesti kirjutada harjutuste,
mõistatuste, ristsõnade jt ülesannete
lahendamiseks vajalikke sõnu.

Kirjutab harjutuste, mõistatuste,
ristsõnade jt ülesannete lahendamiseks
vajalikke sõnu tuginedes õpetaja
juhendamisele ja abimaterjalidele.

Oskab enamasti õigesti kirjutada
harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt
ülesannete lahendamiseks vajalikke
sõnu, kuid esineb eksimusi.

Oskab õigesti kirjutada harjutuste,
mõistatuste, ristsõnade  jt ülesannete
lahendamiseks vajalikke sõnu.

KEELETEADMISED
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LAUSEÕPETUS

Õigekiri õpitud sõnavara piires. Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid. Kirjutab õpitud lauseid. Moodustab ja kirjutab lause iseseisvalt.

Tähestik. Loeb tähestiku peast. Loeb tähestiku peast ja teab tähe
asukohta tähestikus.

Oskab sõnu tähthaaval öelda.

Suur ja väike täht nimedes. Tunneb suure ja väikese algustähe
reegleid.

Kasutab suurt ja väikest algustähte
etteantud reeglite abil.

Kasutab tekstis suurt ja väikest
algustähte veatult või teeb üksikuid
vigu.

Lihtlause. Moodustab lihtlause õpetaja abiga. Moodustab lihtlause näidise põhjal. Moodustab iseseisvalt lihtlauseid.

Enam kasutatavad rinnastavad
sidesõnad (and, but).

Teab sidesõnade and ja
but tähendust.

Oskab sidesõnu and ja but kasutada
erinevat tüüpi harjutustes õiges
kontekstis mudeli järgi.

Kasutab sidesõnu and ja but erinevat
tüüpi harjutustes õiges kontekstis
iseseisvalt.

TEGUSÕNA

Present Simple (be/have). Tunneb ära ja teeb õige valiku
etteantud variantidest abimaterjale
kasutades.

Moodustab lause põhi- ja abitegusõna
näidise järgi.

Moodustab ise lause kasutades põhi- ja
abitegusõnu.

Present Continuous. Tunneb ära ja teab tähendust. Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Moodustab iseseisvalt lauseid.

NIMISÕNA

Ainsus ja reeglipärane mitmus. Tunneb ära nimisõna ainsuses ja
mitmuses, teab mitmuse
moodustamise reeglit.

Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja
mitmuses näidise järgi, teab õpitud
nimisõnade ebareeglipärast mitmust.

Moodustab ise lause kasutades
nimisõnu ainsuses ja mitmuses
(reeglipärane ja ebareeglipärane).

Omastav kääne. Oskab tõlkida ja teab moodustamise
reeglit.

Oskab moodustada fraase tuginedes
reeglile.

Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades omastavat käänet õigesti.
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Umbmäärane artikkel + loendatav
nimisõna.

Tunneb ära ja teab reeglit.
Teab õpitud artikleid (sh a/an reegel
koos loendatava nimisõnaga).

Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.
Kasutab õpitud artikleid näidise järgi
etteantud lausetes, tunneb reegleid (sh
a/an ja the).

Oskab iseseisvalt moodustada
korrektseid lauseid.
Kasutab õpitud artikleid lauses õigesti.

OMADUSSÕNA

Üldlevinud omadussõnad (good, big,
red).

Tunneb ära omadussõna teiste õpitud
sõnaliikide hulgast õpetaja abil.

Valib õpitud omadussõnade hulgast
sobiva õppeülesande sisust lähtuvalt.

Kasutab omadussõnu kontekstis õigesti.

ASESÕNA

Isikulised asesõnad; omastavad
asesõnad.

Teab isikulisi ja omastavaid asesõnu. Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid
asesõnu kontekstis.

Koostab ise lauseid kasutades isikulisi ja
omastavaid asesõnu.

EESSÕNA

Enimkasutatavad eessõnad (in, on,
under, by, next to, between, in front of,
behind).

Teab käsitletud eessõnu. Oskab kasutada eessõnu kontekstis. Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades eessõnu.

ARVSÕNA

Põhiarvud 1−20; telefoninumbrid. Oskab nimetada põhiarve 1-20. Kasutab põhiarve 1-20 lauses näidise
järgi.

Kasutab arve 1-20 korrektselt.

MÄÄRSÕNA

Levinumad aja- ja kohamäärsõnad
(now, here)

Teab käsitletud määrsõnu. Oskab kasutada õpitud määrsõnu
näidise järgi.

Koostab lauseid kasutades õpitud
määrsõnu.
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2.3. Inglise keel II kooliastme ainekava

2.3.1. Õppeaine kirjeldus

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult kirjaliku väljenduse mahtu.

Paralleelselt suulise väljendusoskusega suureneb järk-järgult kirjalike tööde maht, tähelepanu pööratakse õigekirjaoskuse ja tekstiloome arendamisele.

Õpilast harjutatakse järjekindlalt kasutama sõnastikke ja sõnaraamatuid.

Õpilase sõnavara laiendamiseks juhitakse teda iseseisvalt lugema (nt kodulugemine). Tekstidest arusaamise õpetamiseks ja kontrollimiseks kasutatakse

mitmekesiseid eakohaseid töövõtteid (nt ennustav lugemine/ kuulamine; lühi-, valik- ja õige/ vale- vastustega küsimused).

Suulist suhtlemisoskust arendatakse eri laadi paaris- ja rühmatöödega (nt mängud ja rollimängud).

Vigade/ eksimuste parandamiseks kasutab õpetaja erinevaid võtteid.

Oluline on julgustada õpilast oma mõtteid väljendama ja mitte teda pidevalt katkestada.

Teemade käsitlemisel on oluline osa teiste kultuuride tundmaõppimisel ning kõrvutamisel oma kultuuriga (nt e-õppe võimaluste kasutamine).

Osaoskuste arendamiseks sobivad:

1. eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;

2. eakohaste adapteeritud tekstide iseseisev lugemine;

3. ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);

4. erinevat liiki etteütluse kirjutamine;

5. järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);

6. eakohased projekttööd;

7. lühiettekanded (nt projekttööde kokkuvõtted, pildi kirjeldus, huvialade tutvustamine);

8. rollimängud;
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9. mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad).

2.3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes

6. klassi lõpetaja:

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

2. mõistab olulist õpitud temaatika piirides;

3. kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

4. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeelt emakeelena kõnelejaga;

5. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;

6. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;

7. töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas;

8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:

KUULAMINE A2.2 LUGEMINE A2.2 RÄÄKIMINE A2.2 KIRJUTAMINE A2.2

Suudab jälgida enda jaoks tuttava
valdkonna mõttevahetust ning eristada
olulist infot. Saab aru olmesfääris
kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt
poes, bussis, hotellis, piletilevis). Vajab
sageli kuuldu täpsustamist.

Loeb lihtsamaid tavatekste (nt
reklaamid, menüüd, ajakavad,
ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja
saab aru neis sisalduvast infost. Suudab
mõnikord aimata sõnade tähendust
teksti toel.

Oskab rääkida oma huvidest ja
tegevustest. Tuleb toime olmesfääris
suhtlemisega. Oskab väljendada oma
suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada,
jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval
teemal, kuid võib vajada abi. Kasutab
õpitud põhisõnavara ja lausemalle
valdavalt õigesti. Spontaanses kõnes on
vigu. Kõne on arusaadav, kuigi esineb
hääldusvigu ja sõnade otsimist.

Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat
laadi jutukesi oma kogemustest ja
ümbritsevast. Koostab lihtsaid
isiklikke kirju. Oskab kasutada
sidesõnu aga, sest, et jt. Rakendab
õpitud õigekirjareegleid (nt
algustähe ortograafia,
kirjavahemärgid).
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2.3.3. Õppemaht

IV klassis – 4 tundi nädalas

V klassis – 4 tundi nädalas

VI klassis – 3 tundi nädalas

2.3.4. Õppevara

IV klass -  Ü. Kurm „I Love English 2”  Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, CD I and II, Tests (2012)

V klass -   Ü. Kurm „I Love English 3”  Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, CD I and II, Tests (2014)

VI klass -  Ü. Kurm „I Love English 4”  Student’s Book, Workbook, Teacher’s Book, CD I and II, Tests (2015)

Lisamaterjalid:

1. T. Tuuling „Do you remember?”

2. Pikver „Grammar Is Easy“ ja “Praktiline inglise keele grammatika”

3. R. Murphy „Essential Grammar In Use“ ja „English Grammar In Use“

4. Collins “Work on your Grammar A1” ja Work on your Grammar A2”

5. eesti-inglise ja inglise-eesti sõnaraamatud paberkandjal

6. inglise keele seletav sõnaraamat paberkandjal ja online sõnaraamat https://dictionary.cambridge.org/

7. õpetaja poolt valmistatud, kogutud ja täienduskoolitustelt saadud materjalid.

Enim kasutatavad keskkonnad:

1. Quizlet https://quizlet.com/

2. Quizizz https://quizizz.com/

3. Wordwall https://www.wordwall.net/

4. Live Worksheets https://www.liveworksheets.com/

5. LearningApps https://learningapps.org/

6. Seesaw https://web.seesaw.me/
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2.3.5. Õppevahendid, füüsiline õpikeskkond
Ruumis on õpetajale kasutamiseks internetiühendusega arvuti, seinal nutitahvel ja valge tahvel. Arvutiga on ühendatud nutitahvel, mis võimaldab tunni ajal

näidata õppeprogramme, õppida läbi interaktiivsete meetodite. Ruumis on CD-mängija ja kõlarid ning tahvelarvutid õpilastele. Õpilaste tarbeks on klassis

sõnaraamatud, väikesed valged tahvlid koos kirjutusvahenditega ning erinevad keeleõppemängud. Õpperuum, õppetehnika ja õppevahendid vastavad

töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõikides ruumides on loomulik ja elektrivalgustus. Õpperuumid on hubased ja tuulutatavad.

2.3.6 Õppesisu II kooliastmes

4. KLASS

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● motivatsiooni ja huvi äratamine võõrkeelte vastu;

● baasõpioskuste kujundamine;

● inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast;

● positiivse õpihoiaku kujundamine.

Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:

1. Mina: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.

2. Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised.

3. Kodukoht Eestis: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses.

4. Riigid ja nende kultuur: Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning

nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid.

5. Igapäevaelu. Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja

juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid.

6. Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
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Õpitulemused

Keeleoskuse hea tase 4. klassi lõpus:

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A 2.1 A 1.2 A 2.1 A.1.2

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine

KUULAMINE

Saab aru lihtsatest korraldustest. Saab aru lihtsatest korraldustest
õpetaja abiga.

Saab enamasti aru lihtsatest
korraldustest.

Saab aru lihtsatest korraldustest
iseseisvalt.

Leiab kuulatavast tekstist infot. Leiab kuulatavast tekstist infot õpetaja
abil.

Leiab kuulatavast tekstist enamasti
vajalikku infot.

Leiab kuulatavast tekstist vajalikku infot
iseseisvalt.

Saab aru lihtsamatest sõnadest,
lühitekstidest ja lauludest.

Saab õpetaja abiga aru lihtsatest
sõnadest, lühitekstidest ja lauludest.

Saab enamasti aru ja lühikestest
lihtsatest lausetest lühitekstides
ning lauludes.

Saab iseseisvalt aru lihtsatest
lühitekstidest ja lauludest.

KÕNELEMINE

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest.

Oskab moodustada üksikuid lauseid
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest õpetaja abiga.

Oskab rääkida igapäevastest
tegevustest ja harrastustest näidise
järgi.

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest iseseisvalt.

Oskab võrrelda oma ja sõbra perekonda
ning koolielu.

Moodustab üksikuid lauseid
perekonnast õpetaja abiga.

Oskab näidise järgi võrrelda oma
perekonda sõbra perekonnaga, oma
koolielu teiste omaga.

Oskab võrrelda iseseisvalt oma
perekonda sõbra perekonnaga, oma
koolielu teiste omaga.

Oskab kirjeldada pilte. Moodustab üksikuid lauseid pildi kohta
õpetaja abiga.

Kirjeldab pilte näidise järgi. Oskab kirjeldada pilte iseseisvalt.
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Oskab hääldada võõrhäälikuid. Teeb palju vigu võõrhäälikute
hääldamisel.

Teeb võõrhäälikute hääldamisel vigu. Hääldab võõrhäälikuid korrektselt.

LUGEMINE

Oskab leida olulist infot lihtsamatest
tekstidest.

Oskab leida olulist infot õpetaja abiga. Oskab enamasti leida tekstist olulist
infot.

Oskab leida tekstist olulist infot
iseseisvalt.

Saab õpitud temaatika piires aru
lünktekstidest.

Saab õpetaja abiga enamasti aru
tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

Saab sõnaraamatu abiga enamasti aru
tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

Saab iseseisvalt sõnaraamatu abiga aru
tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

KIRJUTAMINE

Oskab täita aadressi ja isiklikke andeid
nõudvat ankeeti.

Täidab aadressi ja isiklikke andmeid
nõudvat ankeeti õpetaja abiga.

Täidab aadressi ja isiklikke andmeid
nõudvat ankeeti näidise järgi.

Oskab iseseisvalt täita aadressi ja
isiklikke andmeid nõudvat
ankeeti.

Oskab kirjutada sünnipäeva kutset ja
tänukaarti.

Oskab õpetaja abiga kirjutada lihtsamat
sünnipäeva kutset ja tänukaarti.

Oskab näidise järgi kirjutada lihtsamat
sünnipäeva kutset ja tänukaarti.

Oskab iseseisvalt kirjutada lihtsamat
sünnipäeva kutset ja tänukaarti.

Oskab õpitud
sõnavara piires lõpetada lauseid ja
fraase.

Lõpetab lauseid ja fraase
õpetaja abiga.

Oskab lõpetada lauseid ja fraase näidise
järgi.

Oskab õpitud sõnavara
piires iseseisvalt lõpetada lauseid ja
fraase.

Oskab kirjutada lühijutukesi. Oskab kirjutada lühijutukesi õpetaja
abiga.

Oskab kirjutada lühijutukesi näidise
järgi.

Oskab iseseisvalt kirjutada lühijutukesi.

KEELETEADMISED

LAUSEÕPETUS

Õigekiri õpitud sõnavara piires. Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid
õpetaja abiga

Kirjutab õpitud sõnu ja lauseid näite
järgi

Moodustab ise õpitud sõnadest lauseid
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Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas
lauses.

Tunneb ära jaatava, eitava, küsiva lause,
kasutab abi.

Oskab kasutada jaatavat, eitavat,
küsivat lauset, esineb eksimusi.

Moodustab ise jaatava, eitava, küsiva
lause.

Suur ja väike algustäht (kuud,
nädalapäevad, keeled, riigid).

Kasutab suurt ja väikest algustähte
õpetaja abiga.

Kasutab suurt ja väikest algustähte
reegli järgi.

Kirjutab iseseisvalt teksti kasutades
suurt ja väikest algustähte.

Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja
hüüumärk, ülakoma).

Kasutab kirjavahemärke õpetaja abiga. Kasutab kirjavahemärke reegli abil. Kasutab iseseisvalt kirjavahemärke
teksti kirjutamisel.

TEGUSÕNA

Põhi- ja abitegusõnad; isikuline
tegumood (Present Simple, Present
Continuous, Past Simple). Enam
kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased
tegusõnad.

Tunneb ära ja teeb õige valiku
etteantud variantidest abi kasutades.

Moodustab põhi- ja abitegusõna
näidisejärgi.

Moodustab ise lause kasutades põhi-ja
abitegusõnu.

Modaaltegusõnad (can, can’t). Tunneb ära ja teab tähendust, kasutab
abi.

Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Moodustab iseseisvalt lauseid.

NIMISÕNA

Reeglipärane ja ebareeglipärane
mitmus (man/men, tooth/teeth)

Tunneb ära nimisõna ainsuses ja
mitmuses õpetaja abiga.

Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja
mitmuses näidise järgi, teab  õpitud
nimisõnade ebareeglipärast mitmust.

Moodustab ise lause kasutades
nimisõnu ainsuses ja mitmuses
(reeglipärane ja ebareeglipärane).

Omastav kääne. Oskab kasutada omastavat käänet
õpetaja abiga.

Oskab moodustada fraase tuginedes
reeglile, näitele.

Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades omastavat käänet
õigesti.

Aluse ja öeldise ühildumine. Tunneb ära õpetaja abiga. Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Oskab iseseisvalt moodustada
korrektseid lauseid.
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Umbmäärane ja määrav artikkel (the
biggest, the first).

Kasutab antud artikleid (sh a/an reegel
koos loendatava nimisõnaga) õpetaja
abiga.

Kasutab näidise järgi etteantud
lausetes, tunneb reegleid (sh a/an ja
the).

Kasutab iseseisvalt artikleid lauses
õigesti.

OMADUSSÕNA

Omadussõnade võrdlusastmed;
omadussõnade võrdlemine (keskvõrre,
ülivõrre, erandid, as…as, …, than)

Tunneb ära omadussõna alg-, kesk- ja
ülivõrde, oskab neid tõlkida õpetaja
abiga.

Teab õpitud omadussõnu ja oskab
moodustada nende kesk- ja ülivõrret
näidise abil, teab moodustamise
reegleid ja erandeid.

Oskab iseseisvalt moodustada lauseid
kasutades omadussõnade erinevaid
võrdeid.

ASESÕNA

Isikulised asesõnad, omastavad
asesõnad.

Kasutab isikulisi ja omastavaid asesõnu
õpetaja abiga.

Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid
asesõnu kontekstis näite abil.

Koostab ise lauseid kasutades isikulisi ja
omastavaid asesõnu.

EESSÕNA

Enam kasutatavad eessõnad koha- ja
ajamäärustes (in, on, at, to) ning
eessõnalised väljendid (next to, in the
middle).

Kasutab õpitud eessõnu õpetaja abiga. Oskab kasutada eessõnu kontekstis
näite abil.

Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades eessõnu.

ARVSÕNA

Põhi- ja järgarvud 1- 100.
Kuupäevad, kellaajad.

Kasutab põhi- ja järgarve 100 piires
õpetaja abiga.

Oskab kasutada põhi- ja järgarve 100
piires lauses näidise järgi.

Kasutab iseseisvalt korrektselt põhi- ja
järgarve kõnes ja kirjas.

MÄÄRSÕNA

Levinumad ajamäärsõnad (now, every,
yesterday, last, ago) ning
agedusmäärsõnad (never, always,
sometimes, usually).

Kasutab käsitletud määrsõnu õpetaja
abiga.

Oskab kasutada õpitud määrsõnu
näidise järgi.

Koostab iseseisvalt lauseid kasutades
õpitud määrsõnu.

SÕNATULETUS
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Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty, -th). Teab arvsõna moodus- tamise reeglit,
kasutab abi.

Moodustab arvsõnu tuginedes reeglile,
näitele teab õpitud erandeid.

Kasutab õpitud arvsõnu lausetes
iseseisvalt.

5. KLASS

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● huvitub võõrkeelte õppimisest;

● 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.

Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:

1. Mina ja teised: iseloom, välimus, suhted sõpradega ja  lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine.

2. Kodu ja lähiümbrus: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised, käitumine koduümbruses ja

looduses.

3. Kodukoht Eesti:  Eesti asukoht,  sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa,  Eesti loodus, ilm.

4. Riigid ja nende kultuur: Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning

nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad.

5. Igapäevaelu: Õppimine ja töö: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poeskäik,

arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid.

6. Vaba aeg: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.

Õpitulemused
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Keeleoskuse hea tase 5. klassi lõpus:

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A 2.1 A 2.1 A 2.1 A 2.1

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine

KUULAMINE

Saab aru lihtsatest korraldustest. Saab aru lihtsatest korraldustest
õpetaja abiga.

Saab enamasti aru lihtsatest
korraldustest.

Saab aru lihtsatest
korraldustest iseseisvalt.

Leiab kuulatavast tekstist infot. Leiab kuulatavast tekstist infot
õpetaja abiga.

Leiab kuulatavast tekstist enamasti
vajalikku infot.

Leiab kuulatavast tekstist vajalikku
infot iseseisvalt.

Mõistab lihtsaid vestlusi ning
lühikeste jutustuste, teadete ja
sõnumite sisu, kui need on talle
tuttaval teemal, seotud igapäevaste
tegevustega ning esitatud aeglaselt ja
selgelt.

Saab õpetaja abiga aru lihtsatest
vestlustest, lühitekstidest, teadetest
ja sõnumitest tuttavatel teemadel.

Saab enamasti aru lühikestest
lihtsatest vestlustest, lühitekstidest,
teadetest ja sõnumitest tuttavatel
teemadel.
Vajab kordamist ja selget hääldust.

Saab aru lühikestest lihtsatest
vestlustest, lühitekstidest, teadetest
ja sõnumitest tuttavatel teemadel.

KÕNELEMINE

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest.

Oskab moodustada üksikuid lauseid
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest õpetaja abiga.

Oskab rääkida igapäevastest
tegevustest ja harrastustest näidise
järgi.

Oskab õpitud sõnavara piires rääkida
igapäevastest tegevustest ja
harrastustest iseseisvalt.

Oskab kirjeldada pilti. Oskab moodustada üksikuid
lihtlauseid õpetaja abiga.

Oskab kirjeldada pilti näidise järgi.
Kõne on takerduv ja esineb
grammatika ja hääldusvigu.

Oskab kirjeldada pilt iseseisvalt.
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Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust
ja inimesi.

Oskab moodustada lühikesi
kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja
inimeste kohta õpetaja abiga.

Oskab moodustada lühikesi
kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja
inimeste kohta näidise järgi. Kõne on
takerduv, esineb hääldusvigu.

Oskab moodustada lühikesi
kirjeldavaid lauseid lähiümbruse ja
inimeste kohta iseseisvalt.

LUGEMINE

Loeb üldkasutatava sõnavaraga
lühikesi tavatekste (nt isiklikud
kirjad, dialoogid, luuletused, juhised).

Oskab lugeda õpetaja abiga.
Lugemise tempo on väga aeglane.

Oskab enamasti lugeda. Lugemise
tempo on aeglane.

Oskab lugeda soravalt.

Leiab lühitekstis sisalduvat infot ja
saab aru teksti mõttest.

Saab õpetaja abiga enamasti aru
tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

Saab sõnaraamatu abiga enamasti
aru tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

Saab iseseisvalt sõnaraamatu abiga
aru tundmatuid sõnu sisaldavatest
lühitekstidest.

KIRJUTAMINE

Koostab õpitud sõnavara piires
lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi.

Koostab õpitud sõnavara piires
lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi
õpetaja abiga.

Koostab õpitud sõnavara piires
lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi.
näidise järgi.

Koostab õpitud sõnavara piires
lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi
iseseisvalt.

Kirjutab lihtsaid teateid
igapäevaeluga seotud tegevustest.

Oskab õpetaja abiga kirjutada
lihtsamat teadet igapäevaeluga
seotud tegevustest.

Oskab näidise järgi kirjutada lihtsamat
teadet igapäevaeluga
seotud tegevustest.

Oskab iseseisvalt kirjutada lihtsamat
teadet igapäevaeluga
seotud tegevustest.

Oskab kasutada sidesõnu (and, but,
because).

Oskab kasutada sidesõnu (and, but,
because) õpetaja abiga.

Oskab kasutada sidesõnu (and, but,
because) näidise järgi.

Oskab kasutada (and, but, because)
iseseisvalt.

Oskab koostada lühikesi tekste (kaart/
kutse/ postkaart/ retsept),
abivahendina kasutab õpikut- või
koolisõnastikku.

Oskab koostada lühikesi tekste
õpetaja abiga.

Oskab koostada lühikesi tekste
näidise järgi, abivahendina kasutab
õpiku- või koolisõnastikku.

Oskab koostada lühikesi tekste
iseseisvalt, abivahendina kasutab
vajadusel õpikut- või koolisõnastikku.

KEELETADMISED
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LAUSEÕPETUS

Õigekiri õpitud sõnavara piires. Kirjutab õpitud sõnu ja väljendeid
õpetaja abiga.

Kirjutab õpitud sõnu ja lauseid näite
järgi.

Moodustab ise õpitud sõnadest
lauseid.

Sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas
lauses.

Tunneb ära jaatava, eitava, küsiva
lause, kasutab abi.

Oskab kasutada jaatavat, eitavat,
küsivat lauset, esineb eksimusi.

Moodustab ise jaatava, eitava, küsiva
lause.

Suur ja väike algustäht (kuud,
tähtpäevad, nädalapäevad, keeled,
riigid).

Kasutab suurt ja väikest algustähte
õpetaja abiga.

Kasutab suurt ja väikest algustähte
reegli järgi.

Kirjutab iseseisvalt teksti kasutades
suurt ja väikest algustähte.

Kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi-
ja hüüumärk, ülakoma).

Kasutab kirjavahemärke õpetaja
abiga.

Kasutab kirjavahemärke näidise abil. Kasutab iseseisvalt kirjavahemärke
teksti kirjutamisel.

TEGUSÕNA

Põhi- ja abitegusõnad; isikuline
tegumood: The Present Simple,
The Past Simple, The Future Simple,
Tuleviku moodustamine BE GOING TO
abil, The Present Continuous, The
Present Perfect.

Tunneb ära ja teeb õige valiku
etteantud variantidest abi kasutades.

Kasutab põhi- ja abitegusõna näidise
järgi õiges ajavormis.

Moodustab ise lause õiges ajavormis
kasutades põhi-ja abitegusõnu.

Enam kasutatavad reegli- ja
ebareeglipärased tegusõnad.

Tunneb ära ja teab tähendust,
kasutab abi.

Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Moodustab iseseisvalt lauseid.

Modaaltegusõnad (can, shall). Tunneb ära ja teab tähendust,
kasutab abi.

Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Moodustab iseseisvalt lauseid
modaaltegusõnu kasutades.

NIMISÕNA
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Reeglipärane ja ebareeglipärane
mitmus (man/men, tooth/teeth,
knife/knives, bush/bushes).

Tunneb ära nimisõna ainsuses ja
mitmuses õpetaja abiga.

Oskab kasutada nimisõnu ainsuses ja
mitmuses näidise järgi, teab  õpitud
nimisõnade ebareeglipärast mitmust.

Moodustab ise lause kasutades
nimisõnu ainsuses ja mitmuses
(reeglipärane ja ebareeglipärane).

Aluse ja öeldise ühildumine. Tunneb ära õpetaja abiga. Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Oskab iseseisvalt moodustada
korrektseid lauseid.

OMADUSSÕNA

Omadussõnade võrdlusastmed,
omadussõnade võrdlemine
(keskvõrre, ülivõrre, erandid)

Tunneb ära omadussõna alg-, kesk- ja
ülivõrde, oskab neid tõlkida õpetaja
abiga.

Teab õpitud omadussõnu ja oskab
moodustada nende kesk- ja ülivõrret
näidise abil, teab moodustamise
reegleid ja erandeid.

Oskab iseseisvalt moodustada lauseid
kasutades omadussõnade erinevaid
võrdeid.

ASESÕNA

Isikulised asesõnad, omastavad
asesõnad.

Kasutab isikulisi ja omastavaid
asesõnu õpetaja abiga.

Oskab kasutada isikulisi ja omastavaid
asesõnu kontekstis
näite abil.

Koostab ise lauseid kasutades isikulisi
ja omastavaid asesõnu.

EESSÕNA

Enam kasutatavad eessõnad koha- ja
ajamäärustes (in, on, at, to)

Kasutab õpitud eessõnu õpetaja
abiga.

Oskab kasutada eessõnu kontekstis
näite abil.

Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades eessõnu.

Enam kasutatavad
eessõnalised väljendid
( next to, in the middle).

Tunneb ära ja kasutab enam
kasutatavaid eessõnalisi väljendeid
õpetaja abiga.

Kasutab enam kasutatavaid
eessõnalisi väljendeid
näite abil.

Kasutab enam kasutatavaid
eessõnalisi väljendeid
iseseisvalt.

ARVSÕNA

Põhiarvud 1- 1000 ja järgarvud 1-
100.

Kasutab põhiarve 1- 1000 ja järgarve
1- 100 piires õpetaja abiga.

Oskab kasutada põhiarve 1- 1000 ja
järgarve 1- 100 piires lauses näidise
järgi.

Kasutab iseseisvalt korrektselt
põhiarve 1- 1000 ja järgarve 1-100
kõnes ja kirjas.
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Kellaajad. Oskab öelda ja kirjutada kellaaega
õpetaja abiga.

Oskab öelda ja kirjutada kellaaega
näidise järgi.

Oskab öelda ja kirjutada kellaaega
iseseisvalt, teab reeglit.

Kuupäevad ja aastaarvud. Oskab öelda kuupäeva, kasutab abi. Oskab öelda kuupäeva näidise järgi. Oskab öelda kuupäeva iseseisvalt,
teab reeglit.

MÄÄRSÕNA

Levinumad aja- ja kohamäärsõnad
(now, every, yesterday, last, ago,
tomorrow); sagedusmäärsõnad
(never, always, sometimes, usually).

Tunneb ära ja kasutab käsitletud
määrsõnu õpetaja abiga.

Oskab kasutada õpitud määrsõnu
näidise järgi.

Koostab iseseisvalt lauseid kasutades
õpitud määrsõnu.

SÕNATULETUS

Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty, - th). Tunneb ära arvsõnad ja teab arvsõna
moodustamise reeglit,
kasutab abi.

Moodustab arvsõnu tuginedes
reeglile, teab õpitud erandeid.

Kasutab õpitud arvsõnu lausetes
iseseisvalt.

6. KLASS

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

● saavutab 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 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.
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Õppesisu ja -tegevused

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:

1. Mina ja teised: kehaosad, iseloom, enesetunne- ja tervis/ vaimne tervis, riietus, lemmiktegevused.

2. Perekond ja kodu: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu, kodutööd.

3. Sõbrad: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused.

4. Keskkond, kodukoht, Eesti: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; keskkonna säästmine, taaskasutus

5. Õpitavat keelt kõnelevad maad: keel, pealinn, tähtsamad pühad.

6. Igapäevased tegevused: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, ohud liikluses.

7. Õppimine ja töö: koolipäev, sõbrad, koolivaheajad, ametid.

8. Harrastused ja kultuur: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad.

9. Vaba aeg: teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon, ohud internetis.

Õpitulemused

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus:

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine

A 2.2 A 2.2 A 2.2 A 2.2

Õpitulemused Algtase / teadmine Kesktase / rakendamine Kõrgtase / arutlemine

KUULAMINE

Saab õpitud temaatika piires aru
lausetest ja sageli kasutatavatest
väljenditest.

Vajab kuuldu mõistmisel õpetaja abi. Mõistab enamasti kuuldu sisu. Mõistab kuuldu sisu iseseisvalt.

Mõistab olulist õpitud temaatika
piirides.

Vajab sageli kuuldu täpsustamist. Saab enamasti aru kuuldust. Mõistab kuuldu sisu.
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KÕNELEMINE

Oskab rääkida oma huvidest
ja tegevustest.

Oskab rääkida oma huvidest
ja tegevustest. Kasutab õpetaja abi.

Oskab enamasti rääkida oma huvidest
ja tegevustest, esineb mõningaid
eksimusi.

Oskab iseseisvalt rääkida oma huvidest
ja tegevustest.

Tuleb toime
olmesfääris suhtlemisega.

Suhtleb olmesfääris
kõrvalise abiga. Esineb vigu.

Tuleb enamasti toime
olmesfääris suhtlemisega.

Tuleb toime
olmesfääris suhtlemisega.

Oskab väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.

Oskab väljendada oma suhtumist ja
eelistusi õpetaja abiga.

Oskab enamasti näidise järgi
väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.

Oskab iseseisvalt väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.

Suudab alustada, jätkata ja lõpetada
vestlust tuttaval teemal.

Suudab alustada, jätkata ja lõpetada
vestlust tuttaval
teemal, kuid vajab abi.

Suudab enamasti alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid
võib esineda vigu.

Suudab alustada, jätkata ja lõpetada
vestlust tuttaval teemal.

Kasutab õpitud põhisõnavara ja
lausemalle.

Kasutab õpitud põhisõnavara ja
lausemalle õigesti õpetaja abiga;
spontaanses kõnes on vigu. Kõne on
arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja
sõnade otsimist

Kasutab enamasti õpitud põhisõnavara
ja lausemalle valdavalt õigesti;
spontaanses kõnes on vigu. Kõne on
arusaadav.

Kasutab iseseisvalt õpitud põhisõnavara
ja lausemalle

Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja
oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi
ning oskab
neid arvestada.

Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja
oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi
ning oskab neid arvestada; vajab
suunamist.

Teadvustab enamasti eakohaselt
õpitava maa ja oma maa kultuuri
sarnasusi ja erinevusi ning oskab
neid arvestada.

Teadvustab eakohaselt õpitava maa ja
oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi
ning oskab
neid arvestada.

LUGEMINE

Loeb lihtsaid tavatekste
(nt reklaamid, menüüd, ajakavad,
ohuhoiatused) tuttavatel teemadel.
Saab aru neis sisalduvast infost. Suudab
mõnikord aimata sõnade tähendust
konteksti toel.

Mõistab loetu sisu õpetaja abiga. Mõistab enamasti loetu sisu. Mõistab loetu sisu.
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Saab aru lihtsates tavatekstides
sisalduvast infost.

Saab aru lihtsates tavatekstides
sisalduvast infost.
Kasutab abi.

Saab enamasti aru lihtsates
tavatekstides sisalduvast infost.

Saab aru lihtsates tavatekstides
sisalduvast infost.

KIRJUTAMINE

Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat
laadi jutukesi oma kogemustest ja
ümbritsevast.

Oskab õpetaja abiga kirjutada lihtsat
seotud teksti:  teade, postkaart, lihtne
tarbekiri, isiklik kiri, esitlus.

Oskab enamasti näidise järgi kirjutada
lihtsat seotud teksti: teade, postkaart
lihtne tarbekiri, isiklik kiri, esitlus.

Oskab iseseisvalt kirjutada lihtsat
seotud teksti: teade, postkaart, lihtne
tarbekiri, isiklik kiri, esitlus.

KEELETEADMISED

LAUSEÕPETUS

Sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas
lauses.

Tunneb ära jaatava, eitava, küsiva lause,
kasutab abi.

Oskab enamasti kasutada jaatavat,
eitavat, küsivat lauset, esineb eksimusi.

Moodustab ise jaatava, eitava, küsiva
lause.

Suur ja väike algustäht (kuud, täht-
päevad, nädalapäevad, keeled, riigid).

Kasutab suurt ja väikest algustähte
õpetaja abiga.

Kasutab suurt ja väikest algustähte
reegli järgi.

Kirjutab iseseisvalt teksti kasutades
suurt ja väikest algustähte.

Kaudne kõne (saatelause olevikus). Tunneb ära kaudses kõnes lause õpetaja
abiga (saatelause olevikus).

Oskab enamasti moodustada lause
kaudses kõnes reegli järgi (saatelause
olevikus).

Moodustab ja kasutab lauseid kaudses
kõnes iseseisvalt (saatelause olevikus).

TEGUSÕNA

Põhi- ja abitegusõnad; isikuline
tegumood:
The Present Simple, The Past Simple,
The Future Simple, The Present
Continuous, The Past Continuous, The
Present Perfect.

Tunneb ära ja teeb õige valiku
etteantud variantidest abi kasutades.

Kasutab enamasti põhi- ja abitegusõna
näidise järgi õiges ajavormis.

Moodustab ise lause õiges ajavormis
kasutades põhi-ja abitegusõnu .

Enam kasutatavad reegli- ja
ebareeglipärased tegusõnad.

Tunneb ära ja teab tähendust, kasutab
abi.

Saab enamasti aru ja oskab valida
sobiva antud kontekstis, moodustab
lauseid näite järgi.

Moodustab iseseisvalt lauseid.
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Modaaltegusõnad (can, can’t, must,
mustn’t, shall, should, may).

Tunneb ära ja teab tähendust, kasutab
abi.

Saab aru ja oskab valida sobiva antud
kontekstis, moodustab näite põhjal
enda lause.

Moodustab iseseisvalt lauseid
modaaltegusõnu kasutades.

NIMISÕNA

Reeglipärane ja ebareeglipärane
mitmus (man/men, tooth/teeth).

Tunneb ära nimisõna ainsuses ja
mitmuses õpetaja abiga.

Oskab enamasti kasutada nimisõnu
ainsuses ja mitmuses reegli järgi, teab
õpitud nimisõnade ebareeglipärast
mitmust.

Moodustab ise lause kasutades
nimisõnu ainsuses ja mitmuses
(reeglipärane ja ebareeglipärane).

Aluse ja öeldise ühildumine. Tunneb ära õpetaja abiga. Saab enamasti aru ja oskab valida
sobiva antud kontekstis, moodustab
näite põhjal enda lause.

Oskab iseseisvalt moodustada
korrektseid lauseid.

Umbmäärane ja määrav artikkel+
loendamatu nimisõna; artikli
puudumine; enamkasutatavad väljendid
artiklitega ja ilma (go home, have a
headache, go to the theatre).

Tunneb ära ja kasutab umbmäärast ja
määravat artiklit õpetaja abiga.

Oskab enamasti kasutada umbmäärast
ja määravata artiklit reegli järg.

Moodustab ise lause kasutades
umbmäärast ja määravat artiklit.

OMADUSSÕNA

Omadussõnade võrdlusastmed;
omadussõnade võrdlemine (keskvõrre,
ülivõrre, erandid, than).

Tunneb ära omadussõna alg-, kesk- ja
ülivõrde, oskab neid moodustada ja
tõlkida õpetaja abiga.

Teab enamasti õpitud omadussõnu ja
oskab moodustada nende kesk- ja
ülivõrret näidise abil, teab
moodustamise reegleid ja erandeid.

Oskab iseseisvalt moodustada lauseid
kasutades omadussõnade erinevaid
võrdeid.

ASESÕNA

Isikulised asesõnad (I/me), omastavad
asesõnad (my/mine), enesekohased
asesõnad (myself).

Tunneb ära ja kasutab isikulisi ja
omastavaid asesõnu  õpetaja abiga.

Oskab enamasti kasutada  isikulisi ja
omastavaid asesõnu kontekstis näite
abil.

Koostab ise lauseid kasutades  isikulisi
ja omastavaid asesõnu.

Siduvad asesõnad (that, who);
umbmäärased asesõnad ja nende

Tunneb ära ja kasutab asesõnu õpetaja
abiga.

Oskab enamasti kasutada asesõnu ja
nende liitvorme kontekstis näite abil.

Koostab ise lauseid kasutades asesõnu
ja nende liitvorme.
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liitvormid (some/ any/ nobody/
everybody); näitavad asesõnad (this/
that); küsivad asesõnad (who/ what/).

EESSÕNA

Enamkasutatavad eessõnad koha- ja
ajamäärustes (in, on, at, to ning
eessõnalised väljendid (next to, in the
middle).

Tunneb ära eessõna ja kasutab õpitud
eessõnu õpetaja abiga.

Oskab enamasti kasutada eessõnu
kontekstis näite abil.

Moodustab iseseisvalt lauseid
kasutades eessõnu.

ARVSÕNA

Põhiarvud 1- 1000 ja järgarvud 1- 100. Kasutab põhiarve 1- 1000 ja järgarve 1-
100 piires õpetaja abiga.

Oskab kasutada põhiarve 1- 1000 ja
järgarve 1- 100 piires lauses näidise
järgi.

Kasutab iseseisvalt korrektselt põhiarve
1- 1000 ja järgarve 1-100 kõnes ja kirjas.

Kellaajad. Oskab öelda ja kirjutada kellaaega
õpetaja abiga.

Oskab enamasti öelda ja kirjutada
kellaaega näidise järgi.

Oskab öelda ja kirjutada kellaaega
iseseisvalt, teab reeglit.

Kuupäevad ja aastaarvud. Oskab väljendada kuupäeva õpetaja
abiga.

Oskab enamasti väljendada kuupäeva
reegli järgi.

Oskab iseseisvalt väljendada kuupäeva,
teab reeglit.

MÄÄRSÕNA

Levinumad aja- ja kohamäärsõnad
(now, every, yesterday, last, ago);
sagedusmäärsõnad (never, always,
sometimes, usually).

Tunneb ära määrsõna ja kasutab õpitud
määrsõnu õpetaja abiga.

Oskab enamasti kasutada õpitud
määrsõnu näidise järgi.

Koostab iseseisvalt lauseid kasutades
õpitud määrsõnu.

SÕNATULETUS

Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty, -th);
nimisõna tuletusliited (-er, -or);
määrsõna tuletusliide –ly.

Tunneb ära arvsõna ja teab
moodustamise reeglit, kasutab abi.

Moodustab enamasti arvsõnu
tuginedes reeglile, näitele, teab õpitud
erandeid.

Kasutab õpitud arvsõnu lausetes
iseseisvalt.
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