
Inglise keele ainekava 3.klassile  

Kuu  Õpitulemus  Õppesisu  Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

 

Märkused ( läbivad 

teemad, lõiming, 

üldpädevused, 

õpikeskkond) 

September -tutvustab end  

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele 
teemadel(What’s your 

name? How old are you? 

What’s this? This is my….. / 

It’s my…. Classroom 

furniture and objects. How 

many?) 
- loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad  

-reageerib pöördumistele 

adekvaatselt (tervitused, 

tööjuhised) 

- Koostab lühikesi lauseid 

õpitud mallide  alusel.  

- Oskab kirjutada 

isikuandmeid (nimi, 

vanus) 

 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste 

tutvustus. 

What’s your name? How old are you? 

What’s this? This is my….. / It’s my….  

Igapäevaelu. Õppinime ja töö. 

Classroom furniture and objects. How 

many? 

 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus. 

 

Lõiming: 

Loodus – ja 

sotsiaalained, 

keel ja kirjandus 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus 

Oktoober - loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele 
teemadel(Colours. What 

colour is......? What’s your 

favourite colour? What’s 

your lucky number?) 

- koostab lühikesi lauseid 

õpitud mallide  alusel.  

- oskab õpitud fraase ja 

lauseid ümber kirjutada  

- teab Numbers 1-10. 

- kasutab asesõna: 

isikulised (I, you); 

omastavad (my, your) ja   

tegusõna: BE (am, is, are) 

  

Igapäevaelu. Õppinime ja töö. 

Classroom furniture and objects. How 

many? 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

Colours. What colour is......? What’s your 

favourite colour? What’s your lucky 

number? Numbers 1-10. 

Grammar:  

Asesõna: isikulised (I, you); omastavad 

(my, your),  

Tegusõna: BE (am, is, are), 
 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

 

 

Lõiming: 

Kunstiained, kehaline 

kasvatus, matemaatika 

 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus 

November - kasutab ainsus ja mitmus 

- loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele teemadel(Pets. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

Pets. Birthday party. Presetns. Is is a.....? 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste 

tutvustus. Parts of the body. Types and 

colours of hair. 

Grammar: Plurals, I’ve got..... He/She has 

got..., a/an 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

 

Lõiming: 

Kunstiained 

 



Birthday party. Presents. Is 

it a.....? Parts of the body. 

Types and colours of hair) 
- esitada samalaadseid 

küsimusi õpitud  sõnavara 

ja lausemallide piires 

- koostab lühikesi lauseid 

õpitud mallide  alusel.  

- tunneb tekstis ära 

tuttavad  nimed, sõnad 

- kasutab üksikuid  

äraõpitud tarindeid ja  

lausemalle, kuid neiski  

tuleb ette vigu 

- kasutab plurals, 

I’ve got..... He/She 

has got..., a/an 

 

  

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus 

Detsember -kirjeldab välimust ja 

riietust 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele 

teemadel(Parts of the body. 

Types and colours of hair. 

Perelikmed. Tall/short, 

fat/thin, young/old. Clothes. 

Days of the week.) 

- koostab lühikesi lauseid 

õpitud mallide  alusel 

- kasutab his/her, I’m…., 

Plurals ja tegusõna: BE 

(am, is, are), have/has got 

- loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- loeb dialooge 

- tunneb dialoogis ära 

tuttavad nimed, sõnad 

- tunneb väga aeglases ja 

selges sidusas kõnes ära 

õpitud s’nad ja fraasid. 

-reageerib pöördumistele 

adekvaatselt (tervitused, 

tööjuhised) 

 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste 

tutvustus. Parts of the body. Types and 

colours of hair.  

Kodu ja lähiümbrus. Perelikmed. 

Tall/short, fat/thin, young/old. Clothes. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Days of the 

week.  

Grammar: his/her, I’m…., Plurals 

Tegusõna: BE (am, is, are), have/has 

got 
 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

 

 

Lõiming: 

Kunstiained, keel ja 

kirjandus 

 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Enesemääratluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus 

Jaanuar - loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele (Food and 

Drinks. Days of the week. I 

like/ I don’t like..... Family 

members. Parts of body.  

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

Food and Drinks. Days of the week. I like/ I 

don’t like..... 

Kodu ja lähiümbrus. Perelikmed. 

Family members. Parts of body.  

Days of the week. Food. Clothes. 

Grammar: Present Simple, Numbers 10-20. 

Review the ABC  

 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus. 

Kultuuriline identiteet.  

 

 

Lõiming: 

Tehnologia, 



Days of the week. Food. 

Clothes.) 
- kasutab Present Simple, 

Numbers 10-20. Review the 

ABC 

- loeb ja saab aru dialooge 
- arusaamist toetab 

pildimaterjal 

- oskab rääkida toidust 

-reageerib pöördumistele 

adekvaatselt (tervitused, 

tööjuhised) 

- koostab ja kirjutab 

lühikesi lauseid õpitud 

mallide  alusel.  

 

Loodusained 

 

 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Enesemääratluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus, 

Matemaatika pädevus 

Veebruar - jutustab oma 

kodukohustustest ja 

kirjutab sellest 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele (Saturday jobs. 

Days of the week. Free time 

activities.)  
- jutustab oma 
Lemmiktegevustest ja 

eelistustest kodus ja 

kirjutab sellest 

- kasutab Can/Can’t, Do 

you like.....? Present Simple. 

– teab numbers 1-100 

- loeb dialooge 

- loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- koostab ja kirjutab 

lühikesi lauseid õpitud 

mallide  alusel. 
 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad 

tegevused kodus ja  koolis ning nende 

tegevustega seotud vahendid. 

Saturday jobs. Days of the week.  

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

Free time activities.  

Grammar: Can/Can’t, Do you like.....? 

Numbers 1-100 

 

 Läbivad teemad: 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon, tervis ja 

ohutus, väärtused ja 

kõlblus 

 

Lõiming: 

Kehaline kasvatus, 

loodusained, 

Matemaatika tehnoloogia 

 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus, 

Õpipädevus, 

matemaatika pädevus 

Märts - loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- loeb dialooge teemal ja 

saab nendest aru 

- loendab 1-100 

- oskab küsida ja vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele teemadel 

(personal questions, 

Favourite animal,zoo 

animals) 
Can/can’t. Have/has got. 

Oskab arvutada 1-100 

- oskab kirjutada 

isikuandmeid (ankeet) 

Kodu ja lähiümbrus. Perelikmed. Kodu 

asukoht. Have you got...? Has she got......?  

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste 

tutvustus. Ask and answer the questions 

(personal questions).  Favourite animal (zoo 

animals). 

Grammar: Can/can’t. Have/has got . 

Arvsõna: põhiarvud 1-100 

  

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus, 

 

 

 

Lõiming: 

keel ja kirjandus, 

loodusained, 

Matemaatika 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Enesemääratluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 



- koostab ja kirjutab 

lühikesi lauseid õpitud 

mallide  alusel. 

 

kodanikupädevus, 

Matemaatika pädevus 

Aprill - loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- loeb ja saab aru dialooge 

- oskab küsida ja vastata  

lihtsatele küsimustele 
(What’s are you doing in 

Summer? What’s is he/she 

doing in Summer? 

Questions: Where? What? 

Who?) 
- kasutab Eessõna (on, 

under, in) 

- kasutab asesõna: 

isikulised (he, she, it); 

omastavad (his, her, its); 

näitavad (this); nimisõna: 

ainsus ja mitmus; Present 

Continuous, kellaaeg; 
- tunneb väga aeglases ja 

selges sidusas kõnes ära 

õpitud s’nad ja fraasid. 

 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

What’s are you doing in Summer? What’s 

is he/she doing in Summer? Questions: 

Where? What? Who? 

Asesõna: isikulised (he, she, it); 

omastavad (his, her, its); näitavad (this); 

Nimisõna: ainsus ja mitmus; 
Grammar: Present Continuous 

Eessõna: on, under, in 

Arvsõna: kellaaeg 

 

 Läbivad teemad: 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

 

Lõiming: 

Matemaatika, loodus ja 

sotsiaalained, 

tehnoloodia, kehaline 

kasvatus. 

 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Enesemääratluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus 

Mai - loeb ja kirjutab õpitud 

sõnad ja fraase 

- loeb dialooge ja saab 

nendestb aru 

- oskab küsida ja vastata  

lihtsatele küsimustele 
teemadel (Summer fair. The 

Barbecue. Sport. 

questionnaire. Questions: 

Where? What? Who? Riik, 

pealinn, oma linn, 

rahvused oma kodukoha;) 

- tunneb väga aeglases ja 

selges sidusas kõnes ära 

õpitud sõnad ja fraasid. 

- teab aastaajad,  

- saab kirjeldada 

kodukoha  

- kasutab Present Simple 

(have/has got) 

- koostab ja kirjutab 

lühikesi lauseid õpitud 

mallide  alusel. 

 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

Summer fair. The Barbecue. Sport 

questionnaire.  

Grammar: there is/there are.... Can you..? 
Nimisõna: ainsus ja mitmus; 

Arvsõna: põhiarvud 1-100    

Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused, 

aastaajad, kodukoha kirjeldus. Questions: 

Where? What? Who?   

 

 Läbivad teemad: 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon, 

väärtused ja kõlblus, 

tervis ja ohutus 

kodanikualgatus, 

kultuuriline identiteet 

 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus, loodus 

ja sotsiaalained, kehaline 

kasvatus, tehnoloogia. 

 

Pädevused: 

Suhtluspädevus, 

Enesemääratluspädevus, 

Sotsiaalne- ja 

kodanikupädevus, 

Matemaatika pädevus 

 


