
Inglise keele ainekava 6.klassile  
 
 
 
Kuu Õpitulemused  Õppesisu Kohustuslik hindamine Läbivad teemad 
September 1.Loeb ja räägib 

ajalootegelastest. 
2.Kuulab arvamusi 
ajaloost. 
3. Kirjutab lühibiograafiat. 
4. Kasutab Past Simple 
jaatavas lauses. 
5.Räägib raamatutest. 
6.Loeb, kuulab, kirjutab ja 
jutustab jutte. 
7.Kasutab Past Simple 
eitavas ja küsilauses. 
8. Teab sõnavara teemadel 
ajalugu , kirjandus. 
 
 
 
 

Riigid ja nende kultuur. 
Sõnavara teemadel 
ajalugu, kirjandus. 
Arvamused, jutud ja 
tekstid ajaloost, 
raamatutest. Past Simple 
(regular and irregular 
verbs) jaatavas, eitavas ja 
küsilaustes. 
Jutu kirjutamine.  
 
 
 
 

 Läbivad teemad: 
kultuuriline identiteet. 
 
Lõiming: emakeel, 
ajalugu, kirjandus. 
 
Pädevused: 
suhtluspädevus, 
õpipädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Oktoober Teab sõnavara teemal 
tervislik eluviis. 
Loeb, räägib, kuulab tekste 
teemadel toit, füüsilised 
harjutused, tervislik 
eluviis. 
Annаb soovitusi teemal. 
Kirjutab aruannet teemal. 
Kasutab Countable-
uncountable nouns koos 

Igapäevaelu. Õppimine 
ja töö. Sõnavara teemal 
tervislik eluviis.Tekstid, 
dialoogid, kõne teemadel 
toit, füüsilised harjutused, 
tervislik eluviis. 
Soovituste andmine, 
aruande kirjutamine. 
Countable-uncountable 
nouns + some, any, a lot 

 Läbivad teemad: tervis ja 
ohutus. 
 
Lõiming: kehaline 
kasvatus, inimeseõpetus, 
emakeel, matemaatika. 
 
Pädevused: 
suhtluspädevus, 
õpipädevus, 



some, any, a lot of. 
 
 

of. 
 

enesemääratluspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 
 

November 1.Teab sõnavara teemadel 
sport ja vaheaeg. 
2.Loeb faktfaili,  voldiku, 
õpilse kirjandit teemal 
sport. 
3.Kuulab intervjuut, 
dialooge, kommentaare, 
arutlust teemal sport. 
4.Räägib spordist. 
5.Kirjeldab sporti ja 
spordiürituse. 
6. Kasutab can/can’t ja 
have to/ don’t have to. 
7.Loeb turistiraamatut, 
kirja ja postkaarti teemal 
vaheaeg. 
8.Räägib vaheajast, küsib 
ja juhatab teed, räägib 
telefoni teel. 
9.kuulab dialooge ja 
telefonikõnet. 
10.Kirjutab vaheaja 
postkaardi. 

Vaba aeg.  
Sõnavara, intervjuu, 
dialoogid, telefonikõne, 
arutlus ja tekstid teemadel 
sport ja vaheaeg.  
Spordiliike ja 
spordiürituse kirjeldamine. 
Can/can’t, have to/ don’t 
have to. Present 
Continuous. Postkaart. 
Tee küsimine ja 
juhatamine. 

 Läbivad teemad: 
Väärtused ja kõlblus. 
Teabekeskkond. 
 
Lõiming: emakeel, 
kehaline kasvatus, 
geograafia 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 
 



11. Kasutab Present 
Continuous. 

Detsember 1.Teab sõnavara teemal 
kultuur. 
2.Loeb ajalehe artiklit ja e-
kirja teemal. 
3. Räägib erinevatest 
kultuuridest ja teeb 
rollimängu teemal. 
4.Teab viisakuse 
väljendeid. 
5.Kuulab muusikat, tundi 
ja dialoogi teemal. 
6. Kirjutab e-kirja 
hostelile. 
7. Kasutab Present Simple 
ja Present Continuous. 
8. Loeb, kuulab, räägib ja 
kirjutab oma riigist õpitud 
sõnavara ja grammatika 
piires. 

Riigid ja nende kultuur. 
Minu kodukoht Eesti. 
Sõnavara, tekstid, 
rollimängud, dialoogid 
teemal kultuur 
(Suurbritannia, Eesti ja 
teised riigid). Tutvub 
erinevate kultuuridega 
(peamised faktid, eripära, 
muusika, kohad, toit, 
superstitions). Viisakuse 
väljendid. E-kiri hostelile. 
Present Simple ja Present 
Continuous.  

 Läbivad teemad:  
kultuuriline identiteet.  
 
Lõiming: geograafia, 
ajalugu, emakeel. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Jaanuar 1.Teab sõnavara teemadel 
riided ja välimus. 
2. Räägib riietusest, moest, 
inimese välimusest, tuntud 
inimestest. 
3. Kirjeldab inimese 
välimust. 
4. Kuulab dialooge ja 
inimese kirjeldusi. 
5.Loeb ajakirja artiklit ja 
tekste teemadel. 
6. Kirjutab teadet kaotatud 

Mina ja teised. Välimus 
(keha ja riided). Sõnavara, 
dialoogid, ettepanekud ja 
tekstid teemadel riided, 
välimus, tuntud inimesed. 
Teade kaotatud asju kohta 
ja CV. Omadussõna 
võrdlus- ja ülivõrdevorm.  

 Läbivad teemad: 
 
Lõiming: emakeel. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 



asja kohta ja CV. 
7. Kasutab omadussõna 
võrdlus- ja ülivõrdevormi .  

test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Veebruar 1. Teab sõnavara teemal 
vabatahtlik heategevus 
(volunteers). 2. Räägib 
inimestel abi osutamisest, 
mängib telefonikõne 
rollimängu, kirjeldab 
üritust teemal. 
2. Kuulab dialoogi, 
monoloogi ja 
telefonikõnet. 
3.Loeb artikkel ja teade. 4. 
Kirjutab teadet raha 
kogumiseks 
heategevuseks. 5. Kasutab  
be going  to  
tulevikuplaanidega 
jaatavas, eitavas ja 
küsilaustes (I,you,he, she, 
it, they, we). 
 

Mina ja teised.  
Sõnavara, monoloog, 
dialoog, telefonikõne, 
rollimäng ja tekstid teemal 
vabatahtlik töö.  Ürituse 
kirjeldamine. Teade 
heategevusele raha 
kogumiseks. Future: be 
going to. 

 Läbivad teemad: 
väärtused ja kõlblus. 
 
Lõiming: emakeel, 
geograafia, inimeseõpetus. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Märts 1.Teab sõnavara teemal 
shopping. 
2. Loeb kataloogi, interneti 
web-lehekülge, e-kirja. 
3.Räägib poes käimise 
harjumustest.  
4.Teeb rollimängu teemal 
shopping. 
5.Kuulab dialoogi teemal. 
6.Kirjutab e-kirja info 

Igapäevaelu. Õppimine 
ja töö. 
Sõnavara, uurimustöö, 
dialoogid, tekstid ja 
rollimäng teemal 
Shopping. E-kiri (request 
e-mail). Future Simple: 
Will. 

 Läbivad teemad:  
 
Lõiming: emakeel, 
matemaatika 
 
Pädevused: 
suhtluspädevus, 
õpipädevus, 
ettevõtlikkuspädevus 
 



hankimiseks. 
7.Kasutab will, will not 
tuleviku plaanidega 
jaatavas, eitavas ja 
küsilaustes. 

IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Aprill 1.Teab sõnavara teemal 
arvutid. 2.Räägib 
tehnikast. 
 3.Kasutab linking words 
(first, then, next...) 
juhtnööri andmisel. 4. 
Kuulab instruktsioone, 
seletusi ja uuringut teemal. 
5. Loeb artiklit ja 
intervjuut.  
6. Kirjutab kaebuskirja 
teemal.  
7.Kasutab Present Perfect 
koos ever, never jaatavas, 
eitavas ja küsilaustes. 
 
 

Vaba aeg.  Sõnavara ja 
tekstid teemal Computers. 
Linking words, 
instructions. Ametlik 
kaebuskiri teemal. Present 
Perfect. 
 

 Läbivad teemad:  
teabekeskkond, 
tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
 
Lõiming: arvutiõpetus 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, 
tehnoloogiaalane pädevus 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine 

Mai 1.Teab sõnavara teemal 
kosmos.  
2.Räägib kosmosist, ufo-
st, tulnukatest. Väljendab 
oma arvamuse teemal. 
3. Kuulab dialoogi ja 
viktoriini. 
4. Loeb ja kirjutab 
kosmosest tulnukatest ja 

Vaba aeg. Sõnavara, 
dialoog, viktoriin ja tekstid 
teemal Space (universe, 
UFO, aliens). Arvamuse 
avaldamine. 
Present Perfect. 

 Läbivad teemad: 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon. 
 
Lõiming: füüsika, ema 
keel. 
 
Pädevused: õpipädevus; 
suhtluspädevus ; 



ufo-st.  
5. Kasutab  Present Perfect  
sõnaga just jaatavas, 
eitavas ja küsilaustes. 

matemaatika, 
loodusteaduse ja 
tehnoloogiaalane pädevus 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online 
test/online grammatika 
ülesanded/ web 
keskondade kasutamine. 

 
 
 
 
 
 
 


