
Inglise keele ainekava 5.klassile 

 

Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik 

hindamine 

Läbivad  teemad 

September 

Oktoober 

- räägib oma vabaajast, oma 

eelistustest ja huvidest 

- kirjutab temaatilist kirja 

- kasutab küll õigesti  

mõningaid lihtsaid  

tarindeid, kuid teeb  

sageli vigu grammatika  

põhivaras 

- mõistab lihtsaid vestlusi ning  

lühikeste jutustuste, teadete ja  

sõnumite sisu 

- loeb üldkasutatava sõnavaraga  

lühikesi tavatekste (email, dialoogid) 

- kasutab omadussõnade 

võrdlusastmeid  

- kasutab õhisõnavara ja käibefraase,  

lihtsamaid grammatilisi  

konstruktsioone ning  

lausemalle.  

 

Vaba Aeg 

Huvid, erinevad vaba aja 

veetmise viisid. 

Muusika, muusikariistid 

 

Omadussõnade võrdlusastmed: 

Comparatives/ Superlatives  

Lauseõpetus: ettepanekud 

Sõnumi kirjutamine 

 

 Läbivad teemad: kultuuriline 

identiteet, väärtused ja kõlblus, 

enesemääratluspädevus, 

tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Lõiming: emakeel, muusika  

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, kultuur- 

ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online 

test/online grammatika 

ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

 

November 

Detsember 

- teab spordi tegevusi, 

- kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase,  

- oskab rääkida oma huvidest ja 

tegevustest, 

- kuulab tekste teemal (radio 

programm, interview) 

- kasutab tegusõna Past Simple 

Vaba aeg.  

Sport , erinevad vaba aja 

veetmise viisid. 

Spordi tegevused 

 

Tegusõna: Past Simple, 

reegli- ja ebareeglipärased 

tegusõnad; 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, 

väärtused ja kõlblus. 

 

Lõiming: 

Tehnoloogia, kehaline kasvatus, 

emakeel, matemaatika 

 



Simple  jaatavas ja eitavas laustes, 

- Enam kasutatab reegli -ja 

ebareeglipärased tegusõnad; 

- loeb üldkasutatava sõnavaraga 

lühikesi tavatekste  

- mõistab lihtsaid vestlusi ning  

lühikeste jutustuste, teadete ja  

sõnumite sisu. 

- kasutab  

põhisõnavara ja käibefraase,  

lihtsamaid grammatilisi  

konstruktsioone ning  

lausemalle.  

 
 

 

Lauseõpetus - sõnajärg 

jaatavas , eitavas, lauses;  

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, 

enesemääratluspädevus, kultuur- 

ja väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

Esitlus/ ettekanne/ 

e-mail/ online testid/ web 

keskondade kasutamine/ online 

mängud/ Interneti ressursside 

kasutamine 

 

Jaanuar 

Veebruar 

1.Räägib minevikust. 

2. Loeb ja kuulab dialooge. 

3. Kirjutab e-kiri sõbrale mudeli 

järgi. 

4.Kasutab regular-irregular 

tegusõnu. 

5. Kasutab Past Simple  jaatavas ja 

eitavas laustes. 

6. Kuulab, loeb,  kirjutab ja jutustab 

igapäeva tehnoloogiast. 

Igapäevaelu. Õppimine ja 

töö. 

Tehnoloogiasõnavara. 

 

Tegusõna: Past Simple, 

reegli- ja ebareeglipärased 

tegusõnad; 

Lauseõpetus - sõnajärg eitavas, 

lauses; nõusoleku ja 

lahkumineku avaldamine. 

 

Tehnoloogia. 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

E-kiri sõbrale. 

 

 Läbivad teemad: tervis ja 

ohutus, teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Lõiming: emakeel, ajalugu. 

 

Pädevused: suhtluspädevus, 

õpipädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus. 

 

IKT kasutamine: 

ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online 

test/online grammatika 

ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

 



Märts 

Aprill 

1.Nimetab riike, pealinnu, rahvusi. 

2. Kuulab ja loeb dialoogi. 

3. Oskab täpsustada infot 

4.Loeb teksti. 

5. Kasutab tegusõnad have to, don’t 

have to, mustn’t. 

6. Kasutab a/an, the  

 

Riigid ja nende kultuur. 

 

Riigid, pealinnad, keeled, 

rahvused, loodusliku dkohad. 

Artiiklid: a\an\the 

Tegusõna: modaaltegusõnad – 

have to\don’t have to, mustn’t; 

Tegusõnad järelsõnadega. 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

 Läbivad teemad: kultuuriline 

identiteet. 

 

Lõiming: emakeel, geograafia, 

ajalugu 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus, kultuur- ja 

väärtuspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online 

test/online grammatika 

ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 

Mai 

Juuni 

1. Teab sõnavara teemal. 

    Transport. Tee küsimine ja 

juhatamine ja   tegevused.  

2. Otsib kasuliku informatsiooni 

tekstides ja räägib reisimisest. 

3. Räägib ilmadest. 

4. Kuulab , loeb, jutustab dialoogi. 

6. Kasutab Present Continuous 

rääkides tuleviku plaanidest. 

Igapäevaelu. Vaba aeg. 

Sõnavara teemadel 

transpordivahetused, kohad, 

vabaaja tegevused, tee 

küsimine ja juhatamine, 

koolitee kirjeldus. 

Tegusõna: going to tulevik 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

Emaili (kutsukiri)kirjutamine. 

Kodukoht Eesti 

Ilm, ilmaennustus 

 

 Läbivad teemad: 

teabekeskkond, tervis ja ohutus, 

 

Lõiming:  emakeel, geograafia, 

loodusõpetus. 

 

Pädevused: õpipädevus, 

suhtluspädevus. 

 

IKT kasutamine: 

ettekanne/esitlus/ email/ online 

mängud/ online ülesanded/online 

test/online grammatika 

ülesanded/ web keskondade 

kasutamine 
 


