
 

Inglise keele ainekava 4.klassile 

Kuu  Õpitulemus  Õppesisu  Kohustuslik hindamine (viis 

ja vahendid) 

 

Märkused ( läbivad teemad, 

lõiming, üldpädevused, 

õpikeskkond) 

September 
 

- tutvustab end, 

- küsib ja vastab päritolu, 

- teab tegusõna to be 

- oskab modustada küsimusi, 

- kirjutab teksti teemal 

- loeb üldkasutatava  

sõnavaraga lühikesi 

tavatekste (nt isiklikud kirjad, 

dialoogid). 

- kasutab lause alguses  

suurtähte ja lause lõpus õiget  

kirjavahemärki.  
 

Mina ja teised. 

suhted sõpradega ja 

lähikondsetega, ühised 

tegevused, viisakas 

käitumine 

Tegusõna: be (am, is, are),  

Asesõna: isikulised (I, you, 

she, he, it); omastavad (my, 

your, his, her, its); 

Tähestik. 

Nimisõna: mitmus 

Asesõna: 

this/that/these/those;  

 

Igapäevaelu.  

Õppimine ja töö.  

käskiv kõne 

Me, you, him, her, it, us, them 

Tekst 

Lauseõpetus: lihtlause 

jaatavas, eitavas, vormis 

 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming: 

Emakeel, geograafia 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

Esitlus/ online testid/ web 

keskondade kasutamine/ 

online mängud 
 

Oktoober - loendab 1-100, 

- küsib ja vastab kellaaega 

- Kasutab ordinaalarvud, 

nimetab astaaja, kuud, 

kuupäeva. 

- teab ja nimetab nädalapäevi 

 

Kodukoht Eesti 

Ilm 

Aastaajad,  

kuud ja kuupäevad.  

Ordinaalarvud.  

Ilm.  

Kellaaeg. 

Küsimused: who/what, 

where, how 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, 

väärtused ja kõlblus. 

 

Lõiming: 

Emakeel, looduseõpetus, 

Matemaatika, 

 

Pädevused: õpipädevus, 



Eessõna: at, on, in 

Lauseõpetus: suur ja väike 

täht. 

 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

Esitlus/ online testid/ web 

keskondade kasutamine/ 

online mängud 
November 
Detsember 
 
 

- oskab nimetada sugulasi ja 

nende ameteid, 

- teab riikide nimesid, 

- kasutab asesõna ja nimisõna 

oma vestlus, 

- kasutab Possessive case, 

can- can’t,  

- teab värvisid ja , rõivad, 

kuud, nädalapäevad 

- kirjeldab inimest 

- kasutab tegusõna have/has 

got, 

- kirjutab teksti mudeli järgi 

- täidab ankeeti 

- kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase, lihtsamaid 

grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle.  

- mõistab lihtsaid vestlusi 

ning  

lühikeste jutustuste, teadete ja  

sõnumite sisu 

 

Kodu ja lähiümbrus. 

Iseloom, välimus; 

sugulased; pereliikmete 

ametid  

Riigid 

 

Sugulased ja pereliikmete 

ametid. 

Asesõna: isikulised (you, 

they, we); omastavad ( your, 

their, our); 

Nimisõna: Possessive case, 

have/ has 

 

Värvid, rõivad,  

Tegusõna: have/has got, 

Describtion of a person 

 

 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon; 

tervis ja ohutus; väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming: 

Emakeel, geograafia, 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

 IKT kasutamine: 

Esitlus/ ettekanne/ 

e-mail/ online testid/ web 

keskondade kasutamine/ 

online mängud 

 

 

Jaanuar 
Veebruar 

- kasutab nimisõna ainsuses ja 

mitmuses 

-loeb üldkasutatava 

sõnavaraga  

lühikesi tavatekste(dialoogid) 

- kasutab asesõnad some/any, 

Igapäevaelu. 

poes ja restoraanis käik, 

söögikorrad ja toiduained, 

tervislik toiduvalik; 

 

söögikohad, söögikorrad, toit 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, 

tervis ja ohutus; väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming: 



there is – there are, artiiklid 

a\an 

- kirjutab teksti mudeli järgi 

- kasutab  

põhisõnavara ja käibefraase,  

lihtsamaid grammatilisi  

konstruktsioone ning  

lausemalle.  

- mõistab lihtsaid vestlusi 

ning  

lühikeste jutustuste, teadete ja  

sõnumite sisu. 

 

Hinnad ja lihtsamad ostud .  

Nimisõnad 

Tekst muudeli järgi 

Asesõna:some/any 

There is, there are  

How many\how much 

Artiiklid: a\an 

Loodusteadus, Emakeel, 

Matemaatika, inimeseõpetus 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

Esitlus/ ettekanne/ 

e-mail/ online testid/ web 

keskondade kasutamine/ 

online mängud/ Interneti 

ressursside kasutamine 

 

 

Märts 

Aprill 

- oskab rääkida oma 

igapäevaelust ja kodutööst 

- kasutab Present Simple 

- kirjutab temaatilist kirja 

- loeb üldkasutatava 

sõnavaraga lühikesi 

tavatekste (artikkel, 

dialoogid) 

- kuulab radio programmit  

 

 

Igapäevaelu 

Päevakavajärgsed tegevused , 

lihtne sõnavara enesetunde 

kirjeldamiseks; 

Igapäevaelu ja kodutöö.  

Tegusõna: Present Simple  

Määrsõna: often, sometimes, 

never 

Lauseõpetus - sidesõnad: 

because, then, after, after that 

Temaatiline kiri  

 

 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, 

tervis ja ohutus; väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming: emakeel, , 

ühiskonnaõpetus 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

ettekanne/esitlus/ email/ 

online mängud/ online 

ülesanded/online test/online 

grammatika ülesanded/ web 

keskondade kasutamine 

 

 



 

 

Mai  
Juuni 

- teab õppeained, 

- räägib koolist ja klassist, 

- kirjeldab koolipäeva,  

- räägib  igapäevastest  

tegevustest koolis, 

- nimetab nädalapäevasid, 

- loeb üldkasutatava 

sõnavaraga lühikesi 

tavatekste (dialoogid, kiri) 

- kasutab Present Continuous 

ja Present Simple 

- kasutab kohaeessõnad 

 

Igapäevaelu.  

Õppimine ja töö.  

Kool ja klass, õppeained  

Päevakavajärgsed tegevused  

koolis; 

erinevate ainedega seotud 

esemed/vahendid; 

 

Tegusõna: 

Present Continuous 

Present Simple and Present 

Continuous 

 

Kohaeessõnad: behind, 

between, in, in front of, next 

to, on, under. 

 

Lühiettekanne, 

mudelikirjutamine, 

rollimängud 

 Läbivad teemad: 

tervis ja ohutus; väärtused ja 

kõlblus. 

 

Lõiming: 

Emakeel 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, 

kultuur- ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

Esitlus/e-mail/ online testid/ 

web keskondade kasutamine/ 

online mängud/ Interneti 

ressursside kasutamine 

 

 


