
PAIKUSE KOOLI HUVIALADE ÕPPEKAVAD 

 

KUNSTIDE KESKUS 

 

INGLISE KEEL 

 

Õppekava lühikirjeldus 

Inglise keele õppekava on dokument, mille alusel toimub selle huviala õppetöö Paikuse Kooli 

Huvihariduskeskuses PAI. Inglise keele õpe on  mõeldud õpilastele vanuses 7-9 aastat, kes 

tunnevad huvi inglise keele vastu ning soovivad saada algteadmisi nimetatud keeles. Tegemist on 

suulise kursusega, kus õppimine toimub läbi mängulise tegevuse.  

Inglise keele õppekavaga on võimalik tutvuda Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kodulehel. 

 

Õppetöö korraldus ja maht 

Õppe maht esitatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund (ak t) = 45 minutit) 

 

Huviala nimetus Koolilapsed 

7-9 aastased 

Kunstide keskus  

Inglise keel minimaalselt 35 ak t  

 

Õpieesmärk 

Äratada õpilastes huvi inglise keele ja kultuuri vastu. 

Anda esmased teadmised suulises kõnes (baassõnavara omandamine, lihtsad lause-

konstruktsioonid). 

Julgustada õpilasi inglise keeles suhtlema. 

Kujundada õpilases positiivset hoiakut keeleõppe vastu. 

Treenida mälu ja arendada kuulamisoskust ning loovust. 

 

Õpiväljund 

Inglise keele õppekava läbinud õpilane: 

Saab aru õpitud sõnadest, väljenditest ja lausetest. 

Tuleb toime lihtsates igapäeva situatsioonides (tervitamine, enda tutvustus, meeldivuse 

väljendamine, oskustest rääkimine jne) ja oskab end väljendada õpitu piires. 
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Oskab töötada iseseisvalt, paaris ja grupis. 

 

Teema 

Sõnavara: 

Värvid (põhivärvid), numbrid 1-10, õppevahendid (pliiats, paber, kustutuskumm jne), mänguasjad 

(nukk, auto, kaisukaru jne), perekonnaliikmed (ema, isa, õde, vend), kehaosad (pea, käsi, jalg, keha 

jne), rõivad (pluus, püksid, seelik, kleit jne), toidud (supp, pasta jne), puuviljad (õun, pirn, banaan 

jne), enamkasutatavad omadussõnad (big, small, old, young, tall, short jne), tegusõnad (kuula, loe, 

kirjuta, joonista jne), transpordivahendid, maja ja toad, igapäevaseid tegevusi kirjeldavad 

tegusõnad. 

Keeleteadmised: 

Tähestik (häälimine) 

Nimisõna ees olev artikkel (a, an, the) 

Asesõnad (I, you, he, she, it, we, they) 

Sõna „olema BE“ vormid am, is, are 

Sõna „omama HAVE“ vormid have, has 

Kellaaja ütlemine (täistunnid) 

Eessõnad in, on, under 

Like/ don’t like 

Can, can’t 

Suhtlemine: 

Tervitamine, hüvasti jätmine, enda tutvustamine, lihtsatele küsimustele vastamine, soovid 

tähtpäevadeks, viisakalt korralduste andmine kaaslastele, viisakusväljendid, dialoogid. 

 

Õppemeetodid 

Õppetegevuses rakendatakse erinevaid eale vastavaid õppemeetodeid, toimub mänguline õpe. 

Kasutatakse aktiivõppe meetodid: sõnadele ja fraasidele reageerimine, tähelepanelikku kuulamist 

nõudvate mängude mängimine, laulude/luuletuste kuulamine, luuletuste/laulude esitamine, 

interaktiivsete sõnamängude mängimine, dialoogide läbimängimine jne. Suulist suhtlemisoskust 

arendatakse erineva sisuga paaris- ja rühmatöödega, sealhulgas kasutatakse palju  mängulist 

tegevust ja rollimänge igapäevaste praktiliste situatsioonide harjutamiseks. Suur tähelepanu on 

individuaalsel tööl õpilasega korrektse häälduse saavutamiseks. 
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Õpilasi suunatakse kasutama eakohaseid sõnastikke (piltsõnastikud). Autentseks kuulamiseks ja 

keelest arusaamise arendamiseks kasutatakse erinevaid veebimaterjale. 

Õpilane koostab õpetaja juhtimisel õpimapi, kuhu koondab oma tundides täidetud töölehed ning 

loovtööd. 

 

Hindamismeetodid 

Õpilane saab tagasisidet suulise sõnalise hinnangu vormis. Tagasiside andmisel pööratakse 

tähelepanu eelkõige sellele, mida õpilane on hästi teinud. 

Õppeaasta lõppedes Paikuse Huvihariduskeskuse PAI tunnistus õppeprogrammi läbimise kohta. 

 

Õppematerjalid 

Piltsõnastikud, veebimaterjalid, arvuti, kõlarid, projektor. 

 


