Lisa 11
Lihtsustatud õpe
1.1. Inglise keel
1.1.1. Õpetuse eesmärgid
Võõrkeele (sh eesti keele kui teise keele) õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) õpib kuulama ja mõistma lihtsat igapäevast võõrkeelset kõnet; osaleb vestluses;
2) omandab võõrkeele häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
3) omandab sõnavara, mis on vajalik elus toimetulekuks;
4) realiseerib oma kõnesoovi eluliselt vajalikes situatsioonides;
5) tõlgendab igapäevast lihtsat verbaalset teavet (reklaam, kuulutused jne);
6) täidab lihtsamaid tarbekirja blankette, individuaalset ankeeti;
7) kasutab vajaduse korral sõnaraamatuid, vestlussõnastikke;
8) omandab elementaarsed keeleüksused ja kasutab neid kõnes.
1.2. Taotletavad õpitulemused inglise keeles 5. klassis
1.2.1. 5. klassi lõpuks õpilane:
1) tunneb ära õpitud sõnad ja väljendid suulises kõnes ja kirjalikes lühikestes tekstides, saab
aru nende tähendusest;
2) vastab lühikestele väga lihtsatele küsimustele õpitu ulatuses; oskab esitada väga lühikesi
lihtsaid küsimusi;
3) tunneb tähestikku, tunneb ära õpitud sõna kirjapildi;
4) oskab teha ärakirja võõrkeelsetest tekstidest;
5) oskab kirjutada oma isikuandmeid;
6) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse.
1.2.2. Taotletavad õpitulemused 5. klassi lõpuks osaoskuseti
Kuulamine
A1.1

Rääkimine
A1.1

Lugemine
A1.1

Kirjutamine
A1.1

1.3. Inglise keele õppe rõhuasetused 6.–7. klassis
1.3.1. Kujundatakse elementaarseks suhtlemiseks vajalik sõnavara. Õpitakse moodustama
ning kasutama grammatiliselt õigeid lauseid õpitud sõnavara ja keeleteadmiste piires.
Kujundatakse kõnelemissoovi ja suhtlemisjulgust, arendatakse õpitud sõnade hääldus- ja
kirjapildi kokkusobitamist, kujundatakse lugemisoskust.
1.3.2. Kõnelemisoskuse arendamiseks õpetatakse õpilasi kasutama kompensatoorseid
strateegiaid (üleküsimine, uuesti alustamine) ja mitteverbaalseid väljendusvahendeid (žestid,
miimika, imiteerimine).
1.3.3. Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja
kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.
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1.4. Taotletavad õpitulemused inglise keeles 6.–7. klassis
1.4.1. 6. klassi lõpuks õpilane:
1) saab aru õpitud sõnadest ja lühikestest lausetest;
2) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;
3) mõistab lihtsaid sagedamini esinevaid väljendeid ja sõnu sisaldavaid tekste;
4) kasutab õpitud sõnu ja väljendeid oma (küsimuste esitamine, küsimustele vastamine)
vajaduste väljendamiseks;
5) suudab kirjutada lühikesi lauseid ja fraase enda ja oma lähima ümbruse kohta.
1.4.2. 7. klassi lõpuks õpilane:
1) saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest
dialoogidest;
2) saab aru lihtsatest kirjalikest tekstidest, mis on seotud igapäevaelu ja vajadustega;
3) oskab suuliselt lühidalt tutvustada ennast ja oma lähiümbrust;
4) suudab alustada ja lõpetada lühivestlust õpitud teemade piires; osaleda lühidialoogis õpitud
sõnavara ja lausemallide piires;
5) kirjutab lihtsaid lühiteateid igapäevaeluga seotud tegevustes (nt postkaart, kutse);
6) oskab näidise järgi lühikesi kirjeldavaid tekste koostada.
1.4.3. Taotletavad õpitulemused inglise keeles 7. klassi lõpuks osaoskuseti
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
A1.2
A1.2
A1.2
A1.2
1.5. Inglise keele õppe rõhuasetused 8.–9. klassis
Kujundatakse ja kinnistatakse võõrkeele alaseid (jätkuvalt integreeritult teiste õppeainete ja
huvitegevusega) teadmisi ning oskusi, mis aitavad õpilastel toime tulla edaspidises iseseisvas
elus. Põhiülesandeks jääb endiselt kõnekeele arendamine. Sellest tulenevalt kujundatakse
kõnest ja tekstist arusaamist, ergutatakse kõnelemissoovi eluliselt vajalikes situatsioonides,
õpetatakse orienteeruma igapäevases võõrkeelses teabes, iseseisvalt sõnaraamatuid,
vestlussõnastikke ja teabevahendeid kasutama, lihtsamaid tarbekirja vorme täitma. Jätkuvalt
kujundatakse keele kõiki osaoskusi.
1.6. Taotletavad õpitulemused 8.–9. klassis
1.6.1. 8. klassi lõpuks õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lühidialoogidest ja tekstidest;
2) saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest (nt postkaardid, teeviidad, teated, sõnumid) ja leiab
neist vajaliku teabe;
3) saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest;
4) osaleb lihtsates lühikestes igapäevaelulistes suhtlussituatsioonides;
5) saab aru olulisest teabest olmetekstides (menüü, juhendid, lihtsamad küsimustikud);
6) kirjeldab suuliselt oma tegevusi igapäevaelulistes situatsioonides.
1.6.2. Põhikooli lõpetaja:
1) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa(de) kultuurist;
2) saab aru lihtsatest dialoogidest, väga lühikestest juttudest, teadetest ja sõnumitest tuttavatel
teemadel, mis on seotud igapäevaeluga;
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3) loeb sageli kasutatava sõnavaraga lühikesi tekste ja faktilist infot sisaldavaid tekste
(nt kuulutused, isiklikud kirjad), leiab tekstis sisalduvat infot;
4) tutvustab suuliselt ennast, oma huvisid ja oma pereliikmeid, kirjeldab lähiümbrust ja
tegevusi õpitud sõnavara ja lausemallide piires;
5) kirjutab lühikesi ja lihtsaid tekste: erinevat tüüpi sõnumeid, kirjeldusi, minevikus toimunud
tegevusi, kirjeldab oma tundeid ja arvamusi.
1.6.3. Põhikooli lõpuks taotletavad õpitulemused osaoskuseti ja keeleti
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
A2.1
A2.1
A2. 2
A2.1
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2. Keeleoskustasemed A1.1 – B1.2.
Osaoskuste õpitulemused
KUULAMINE
A 1.1

A 1.2

Tunneb väga aeglases ja
selges sidusas kõnes ära
õpitud sõnad ja fraasid;
arusaamist toetab
pildimaterjal. Reageerib
pöördumistele
adekvaatselt
(nt tervitused,
tööjuhised).
Tunneb rahvusvaheliselt
kasutatavaid lähedase
hääldusega sõnu (nt
hamburger, film, takso,
kohv).
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.

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

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 vastata väga
lihtsatele küsimustele
ning esitada
samalaadseid küsimusi
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase
abi, võib toetuda
emakeelele ja
žestidele.

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.

Loeb lühikesi lihtsaid
tekste (nt ürituste kavad,
postkaardid, meilid, kuulutused,
sildid, teeviidad, lühiankeedid,
-küsimustikud, -teated, -sõnumid)
ja leiab neist vajaliku faktiinfo.
Saab aru lihtsatest kirjalikest
tööjuhistest. Lugemise tempo on
väga aeglane, teksti mõistmiseks
võib vaja minna korduvat
lugemist. Tekstist arusaamiseks
oskab kasutada õpiku sõnastikku.

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.

Oskab lühidalt
kirjutada
iseendast ja teisest
inimesest. Oskab
täita lihtsat
küsimustikku.
Tunneb õpitud
sõnavara õigekirja.
Kasutab lause
alguses suurtähte ja
lause lõpus õiget
kirjavahemärki
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GRAMMATIKA
KORREKTSUS
Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid
ja lausemalle, kuid
neiski tuleb ette
vigu.

Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid
ja lausemalle, kuid
neiski tuleb ette
vigu.

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

A-2.1

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

Loeb üldkasutatava sõnavaraga
lühikesi tavatekste
(nt isiklikud kirjad, kuulutused,
uudised, juhised,
kasutusjuhendid); leiab
tekstis sisalduvat infot ja
saab aru teksti mõttest.
Lugemise tempo on
aeglane.
Tekstist arusaamiseks
oskab kasutada
koolisõnastikku.

Oskab lühidalt kirjeldada
lähiümbrust, igapäevaseid
toiminguid ja inimesi.
Kasutab põhisõnavara ja
käibefraase, lihtsamaid
grammatilisi
konstruktsioone
ning lausemalle. Suudab
alustada ja lõpetada
lühivestlust, kuid ei suuda
seda juhtida. Kõne on
takerduv, esineb
hääldusvigu

A-2.2

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

Koostab õpitud
sõnavara piires
lähiümbruse ja
inimeste kirjeldusi.
Kirjutab lihtsaid
teateid igapäevaeluga
seotud tegevustest (nt
postkaart, kutse);
koostab lühisõnumeid. Oskab
kasutada sidesõnu ja,
ning jt. Oskab näidise
järgi koostada lühikesi
tekste, abivahendina
kasutab õpiku- või
koolisõnastikku.
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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GRAMMATIKA
KORREKTSUS
Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
sageli vigu
grammatika põhivaras
(nt ajab segi ajavormid
või eksib aluse ja
öeldise ühildumisel);
siiski on enamasti
selge, mida ta
väljendada tahab

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
sageli vigu
grammatika põhivaras
(nt ajab segi ajavormid
või eksib aluse ja
öeldise ühildumisel);
siiski on enamasti
selge, mida ta
väljendada tahab

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

B 1.1

Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui
vestlus on tuttaval
igapäevaeluga seotud
teemal. Mõistab tele- ja
raadiosaadete ning filmide
sisu, kui teema on tuttav ja
pakub huvi
ning pilt toetab heliteksti.
Saab aru loomuliku
tempoga kõnest, kui
hääldus on selge ja tuttav.

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega
faktipõhiseid tekste (nt kirjad,
veebiväljaanded, infovoldikud,
kasutusjuhendid). Mõistab
jutustavat laadi teksti põhiideed
ning suudab jälgida sündmuste
arengut. Suudab leida vajalikku
infot teatmeteostest ja
internetist. Oskab kasutada
kakskeelseid tõlkesõnastikke.

B 1.2

Saab kuuldust aru, taipab
nii peamist sõnumit kui ka
üksikasju, kui räägitakse
üldlevinud teemadel (nt
uudistes,
spordireportaažides,
intervjuudes, ettekannetes,
loengutes) ning kõne on
selge ja üldkeelne.

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga
tekste erinevatel teemadel (nt
noortele mõeldud meediatekstid,
mugandatud ilukirjandustekstid).
Suudab leida vajalikku infot
pikemast arutlevat
laadi tekstist. Kogub
teemakohast infot mitmest
tekstist. Kasutab erinevaid
lugemisstrateegiaid (nt
üldlugemine, valiklugemine).
Tekstides esitatud detailid ja
nüansid võivad jääda
selgusetuks.

Oskab lihtsate seostatud
lausetega rääkida oma
kogemustest ja kavat-sustest.
Suudab lühidalt põhjendada
oma seisukohti. On võimeline
ühinema vestlusega ja
avaldama arvamust, kui
kõneaine on tuttav. Kasutab
õpitud väljendeid ja lausemalle
õigesti; spontaanses kõnes
esineb vigu. Hääldus on selge
ja kõne ladus, kuid suhtlust
võib häirida ebaõige
intonatsioon
Oskab edasi anda raamatu,
filmi, etenduse jms sisu ning
kirjeldada oma muljeid. Tuleb
enamasti toime vähem
tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab
põhisõnavara ja
sagedamini esinevaid
väljendeid õigesti; keerukamate lausestruktuuride
kasutamisel tuleb ette vigu.
Väljendab ennast üsna vabalt,
vajaduse korral küsib abi.
Hääldus on selge,
intonatsiooni- ja rõhuvead ei
häiri suhtlust.

Oskab kirjutada õpitud
teemadel lühikesi jutustavat
laadi tekste, milles
väljendab oma tundeid,
mõtteid ja arvamusi (nt
isiklik kiri, e-kiri, blogi).
Koostab erinevaid
tarbetekste (nt teadaanne,
kuulutus). Suhtleb on-linevestluses (nt MSN). Oskab
kasutada piiratud hulgal
teksti sidumise võtteid
(sidesõnad, Ase- sõnaline
kordus).
Oskab koostada eri
allikatest pärineva info
põhjal kokkuvõtte (nt
lühiülevaade sündmustest,
isikutest). Oskab kirjeldada
tegelikku või kujuteldavat
sündmust. Oskab isiklikus
kirjas vahendada kogemusi,
tundeid ja sündmusi.
Oskab kirjutada õpitud
teemal oma arvamust
väljendava lühikirjandi.
Oma mõtete või arvamuste
esitamisel võib olla
keelelisi ebatäpsusi, mis ei
takista kirjutatu mõistmist.

Oskab üsna õigesti
kasutada
tüüpkeelendeid
ja moodustusmalle. Kasutab
tuttavas olukorras
grammatiliselt
üsna õiget keelt,
ehkki on
märgata emakeele
mõju. Tuleb ette
vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.
Oskab üsna õigesti
kasutada
tüüpkeelendeid
ja moodustusmalle. Kasutab
tuttavas olukorras
grammatiliselt
üsna õiget keelt,
ehkki on
märgata emakeele
mõju. Tuleb ette
vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.

6

