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Aineõpetuse eesmärgid 
• Õpilane oskab end väljendada õpitud keelesituatsioonides.  

• Õpilane oskab lugeda ja mõista eakohaseid inglise keelseid õpitud tekste.  

• Õpilane huvitub inglise keele õppimisest ning kasutamisest.  

• Õpilane omandab mitmeid oskusi edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks: töö 

sõnaraamatuga, töö arvutiprogrammidega, tekstide lugemine, tõlkimine, jutustamine, 

oma kogemusest rääkimine, oma arvamuse avaldamine. 

• Õpilane õpib hankima vajalikku teavet sõnaraamatutest, internetist.  

• Õpilane õpib mõistma ja väärtustama erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride 

sarnasusi ja erinevusi. 

 

Õpitulemused  

 

Õpilane 

• saab õpitud temaatika piires aru lauseist ja sageli kasutatavaist väljendeist;  

• mõistab olulist õpitud temaatika piires;  

• tuleb teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades toime õpitavat keelt 

emakeelena kõnelejaga;  

• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  

• töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas;  

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

 

 

Õppekirjandus 
 

Õppekomplekt Project 1 , Oxford University Press



Jüri Gümnaasium                

Õppekava            

Ainekava  

Spordi- ja muusikaklass  

Üldklass 

 

Õppesisu ja õppetegevus 

 

 

Teemad Õppematerjal Õppetegevused, 

väljendid 

Lisamaterjal 

I trimester 

Unit 1 

Introduction 

Tervitamine  

Esemed klassiruumis, käsud-töökorraldused 

Arvud 1-100 

Tähestik, häälimine, mitmuse moodustamine 

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – viisakas käitumine  

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – kool ja klass  

Õpik  

lk 4-15 

lk 78: hääldus 

lk 81: sõnavara ja 

lugemine 

Töövihik  

lk 2-11 

lk 65-66: 

keeleõpetus 

lk 74-75: sõnavara 

Artikkel a/an 

There is/There are 

Lõiming: matemaatika – 

arvutamine  

Projekt: Minu elu 

 

Unit 2 

Friends and family 

Päritolu 

Minu pere 

„Mickey, Millie and Mut“ – tekst 

Nädalapäevad  

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – pereliikmed  

 „Riigid ja nende kultuur“ – õpitavat keelt kõnelevate 

riikide sümboolika, Eesti naaberriigid 

„Kodukoht Eesti“ – Eesti asukoht  

Õpik  

lk 16-27 

lk 78: hääldus 

lk 82-83: sõnavara ja 

lugemine 

 

Töövihik  

lk 12-21 

lk 66-67: 

keeleõpetus 

lk 75-76: sõnavara 

 

Tegusõna „olema“: eitus-

jaatus, küsimused, 

lühikesed-pikad vormid 

Isikulised asesõnad: minu, 

sinu, tema, meie, teie, 

nende 

Kelle oma – ’s 

Wh-küsimused 

Lõiming: geograafia – erinevad 

kohad-kooslused (kõrb, 

mäestik, jõgi, ookean) 

Projekt: Minu pere 

 

Mickey, Millie and Mut –

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y0IF1AzMwL8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0IF1AzMwL8
https://www.youtube.com/watch?v=Y0IF1AzMwL8
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Teemad Õppematerjal Õppetegevused, 

väljendid 

Lisamaterjal 

II trimester 

Unit 3 

My world 

Asjad (Mul on arvuti) 

Sünnipäev, kingitus, värvuste nimetused 

Lemmikloomad 

Kool: õppeainete nimetused (tunniplaan) 

PRÕK: 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – koolipäev, õppeained 

„Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid 

Õpik  

lk 28-39 

lk 79: hääldus 

lk 84: sõnavara ja 

lugemine 

 

Töövihik  

lk 22-31 

lk 67-69: 

keeleõpetus 

lk 76: sõnavara 

Tegusõna „omama“: eitus-

jaatus, küsimused, 

lühikesed-pikad vormid 

Omadussõnade asukoht 

lauses 

Lõiming: loodusõpetus – ka 

inimene on loom 

Projekt: Meie kool 

 

Mickey, Millie and Mut –

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ybtd8We4qI4  

Unit 4 

Time 

Mis kell on? 

Minu päev 

Vaba aeg 

„Mickey, Millie and Mut“ – tekst 

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – suhted sõpradega ning 

lähikondsetega, ühised tegevused 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – kodused toimingud, 

söögikorrad, hügieeniharjumused 

„Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

Õpik  

lk 40-51 

lk 79: hääldus 

lk 85: sõnavara ja 

lugemine 

 

Töövihik  

lk 32-41 

lk 69-70: 

keeleõpetus 

lk 76-77: sõnavara 

 

Täis-, pool-, veerandtunnid 

Tegusõna oleviku vormid 

(jaatav, eitav kõne, 

küsimuste moodustamine) 

Lõiming: kehaline kasvatus - 

spordialad 

Lõiming: muusika – pillid  

Projekt: Vaba aeg – intervjuu  

 

Mickey, Millie and Mut – 

https://www.youtube.com/watc

h?v=knwBwzOGngU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ybtd8We4qI4
https://www.youtube.com/watch?v=Ybtd8We4qI4
https://www.youtube.com/watch?v=knwBwzOGngU
https://www.youtube.com/watch?v=knwBwzOGngU
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Teemad Õppematerjal Õppetegevused, 

väljendid 

Lisamaterjal 

III trimester 

Unit 5 

Places 

Minu tuba: mööbliesemed 

Meie kodu: ruumid 

Meie linn: hooned 

„Mickey, Millie and Mut“ – tekst 

PRÕK: 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja koduümbrus 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tee küsimine ja 

juhatamine 

Õpik  

lk 52-63 

lk 80: hääldus 

lk 86: sõnavara ja 

lugemine 

 

Töövihik  

lk 42-51 

lk 70-71: 

keeleõpetus 

lk 77-78: sõnavara 

Asukoha eessõnad 

Asukoha kirjeldamine 

There is/are 

Can/can’t 

Where are the …? 

Lõiming: ajalugu – linnad  

Projekt: Kodukoht – infootsing 

  

Mickey, Millie and Mut –  

https://www.youtube.com/watc

h?v=YXZD6GPQ74Y  

Unit 6 

People 

Minu sõbrad 

Laupäeva hommikul: tegevused 

Kuhu sa kavatsed minna? Mida kavatsed teha? 

Riietus: riideesemed, välimuse kirjeldamine, hinnad 

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – välimus 

„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – poes käik 

„Vaba aeg“ – huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid 

Õpik  

lk 64-75 

lk 80: hääldus 

lk 87: sõnavara ja 

lugemine 

 

Töövihik  

lk 52-61 

lk 72-73: 

keeleõpetus 

lk 78-79: sõnavara 

Kirjeldamine: have got, be 

How much is/are …? 

Tegusõna kestva oleviku 

vormid (jaatav, eitav kõne, 

küsimuste moodustamine) 

Võrdlus: olevik-kestev 

olevik 

Lõiming: kunst – inimeste 

kirjeldamine  

Projekt: Pildid inimestest ja 

inimeste kirjeldamine  

 

Mickey, Millie and Mut –  

https://www.youtube.com/watc

h?v=aB0pNQUShCA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXZD6GPQ74Y
https://www.youtube.com/watch?v=YXZD6GPQ74Y
https://www.youtube.com/watch?v=aB0pNQUShCA
https://www.youtube.com/watch?v=aB0pNQUShCA

