Mäetaguse Põhikooli lihtsustatud õppekava inglise keeles
Lihtsustatud õppe läbiviimisel võtab kool aluseks Riigi Teatajas avaldatud põhikooli
lihtsustatud riiklik õppekava võõrkeeles:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1281/2201/0014/VV182_lisa1.pdf#
6.2.10. Taotletavad õpitulemused inglise keeles 5. klassis
6.2.10.1. 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 inglisekeelsetest tekstidest;
5) oskab kirjutada oma isikuandmeid;
6) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse.
6.2.10.2. Taotletavad õpitulemused 5. klassi lõpuks osaoskuseti

Inglise keel

Kuulamine
A1.1

Lugemine
A1.1

Rääkimine
A1.1

Kirjutamine
A1.1

6.2.1nglise keele õppe rõhuasetused 6.–7. klassis
6.2.11.1. 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 kokku-sobitamist, kujundatakse lugemisoskust.
6.2.11.2. Kõnelemisoskuse arendamiseks õpetatakse õpilasi kasutama kompensatoorseid
strateegiaid (üleküsimine, uuesti alustamine) ja mitteverbaalseid väljendusvahendeid (žestid,
miimika, imiteerimine).
6.2.11.3. Jätkuvalt kasutatakse suulise eelnevuse printsiipi: see, mida laps hakkab lugema ja
kirjutama, omandatakse eelnevalt suulises kõnes. Kompleksselt arendatakse kõiki osaoskusi.
6.2.12. Taotletavad õpitulemused inglise keeles 6.–7. klassis
6.2.12.1. 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.

6.2.12.2. 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.
6.2.12.3. Taotletavad õpitulemused 7. klassi lõpuks osaoskuseti

Inglise keel

Kuulamine
A1.2

Lugemine
A1.2

Rääkimine
A1.2

Kirjutamine
A1.2

6.2.13.Inglise keele õppe rõhuasetused 8.–9. klassis
Kujundatakse ja kinnistatakse inglise keelealaseid (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 inglisekeelses teabes, iseseisvalt sõnaraamatuid, vestlussõnastikke ja
teabevahendeid kasutama, lihtsamaid tarbekirja vorme täitma. Jätkuvalt kujundatakse keele kõiki
osaoskusi.
6.2.14. Taotletavad õpitulemused 8.–9. klassis
6.2.14.1. 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)
2)
3)
4)
5)

6.2.14.2. Põhikooli lõpetaja:
on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa(de) kultuurist;
saab aru lihtsatest dialoogidest, väga lühikestest juttudest, teadetest ja sõnumitest
tuttavatel teemadel, mis on seotud igapäevaeluga;
loeb sageli kasutatava sõnavaraga lühikesi tekste ja faktilist infot sisaldavaid tekste (nt
kuulutused, isiklikud kirjad), leiab tekstis sisalduvat infot;
tutvustab suuliselt ennast, oma huvisid ja oma pereliikmeid, kirjeldab lähiümbrust ja
tegevusi õpitud sõnavara ja lausemallide piires;
kirjutab lühikesi ja lihtsaid tekste: erinevat tüüpi sõnumeid, kirjeldusi, minevikus
toimunud tegevusi, kirjeldab oma tundeid ja arvamusi.

6.2.14.3. Põhikooli lõpuks taotletavad õpitulemused osaoskuseti

Inglise keel

Kuulamine
A2.1

Lugemine
A2.1

Rääkimine
A2. 2

Kirjutamine
A2.1

