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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA „INGLISE KEEL PÕHIKOOLI ÕPILASTELE“
1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus:
MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub inglise keele kursusi põhikooli õpilastele.
Õppe eesmärgid
Kursused on sobilikud põhikooli 5., 6.,7., 8. ja 9. klassi õpilastele.
Huvihariduskursusel arendatakse süvendatult õppijate inglise keele oskust tasemetel A1-A2,
pidades silmas erinevaid osaoskusi (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine, grammatika ja
sõnavara valdamine).
Kursused aitavad noortel inglise keelt ja kultuuri paremini tundma õppida ning saada ettekujutuse
inglise keelt kõnelevate riikide eripärast.
Kursused toetavad noorte isiksuse mitmekülgset arengut ja arendavad sotsiaalseid oskusi (aktiivne
suhtlemine – omaalgatus, veenmine, väitlemine, koostöö, kompromisside leidmine, probleemide
lahendamine, võõras kultuurikeskkonnas ja teises riigis iseseisvalt hakkamasaamine, loovuse
arendamine nii suulises kui kirjalikus vormis). Erinevate keeleõppeülesannete abil – rollimängud,
testid, arutelud, väitlus jne – annab kursuste juhendaja noortele võimaluse kogeda eduelamusi ja
tunnustust, julgustades olema igas olukorras avatud ja positiivne.
Õppeaja kestus
Õpe kestab perioodil 2018. a oktoober kuni 2019. a mai. Õppeperiood jaguneb I ja II poolaastaks.
Õppetööd ei toimu riiklikel pühadel, samuti jõuluvaheajal.
2. Õpingute alustamise tingimused:
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda soovijatele
võimaldatakse üks-kaks proovitundi, et õppija saaks veenduda huvihariduskursuse sobivuses) ning
vajadusel viib õppejõud läbi tasemesobivustesti enne õppeaasta algust. Kooli võetakse vastu
soovijad, kes on esitanud digitaalse registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu
(alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja) ning tasunud kooli väljastatud arve alusel
õppemaksu enne õppetöö algust. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga.
3. Õppeainete loend ja maht õppepäevades:
MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub inglise keelt põhikooli õpilastele nelja õppeainena:
„Inglise keel 5.-6. klassi õpilastele“, „Inglise keel 6.-7. klassi õpilastele“, „Inglise keel 7.-8. klassi
õpilastele“ ja „Inglise keel 8.-9. klassi õpilastele“. Kursuse ühe õppekorra kestus on kaks 45-min
akadeemilist tundi, kursuste maht (kontaktõpe) on 50-62 akadeemilist tundi 25-31 õppepäeval.
Tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

4. Ainekavad:
„Inglise keel 5.-6. klassi õpilastele“; „Inglise keel 6.-7. klassi õpilastele“, „Inglise keel 7.-8. klassi
õpilastele“ ja „Inglise keel 8.-9. klassi õpilastele“.
5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused:
Huvikool pakub soovijatele huvihariduskursusi„Inglise keel 5.-6. klassi õpilastele“; „Inglise keel 6.7. klassi õpilastele“, „Inglise keel 7.-8. klassi õpilastele“ ja „Inglise keel 8.-9. klassi õpilastele“.
6. Õppeetappide (kursus) ja erakooli lõpetamise nõuded:
Huvikool väljastab õppijale kursuse lõpus tunnistuse huvihariduskursuse lõpetamise kohta.
Tunnistusel on välja toodud huvikoolis õppimise aeg, läbitud õppeaine, kursuse maht, saavutatud
keeleoskustase (Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete süsteemis tasemed A1–
A2). Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse
alusel õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.

Ainekava
INGLISE KEEL 5.-6. KLASSI ÕPILASTELE
Õppematerjal. Esimene pool T. Hutchinson’i õpikust “Project 2“ (ptk-d 1-5), kirjastus: Oxford
University Press 2008.
Õppekomplekti koosseis: Õpik, töövihik, CD-ROM, lisaks õpetaja koostatud materjalid.
Eesmärk: kinnistada ja täiendada 5.-6. klasside õpilaste inglise keele alaseid teadmisi (tase A1.1)
lisaks riikliku õppekava tasemeharidust andvas õppeasutuses omandatavale. Kursus sobib neile, kes
on inglise keelt umbes 100 tundi õppinud.
Keeleoskustaseme A1 kirjeldus:
Kursuse lõpetaja mõistab ja kasutab igapäevaelus vajaminevaid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata
sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt
ning on valmis aitama.
Kursuse lõpuks õppija:
1. on saanud täiendavaid teadmisi grammatikas;
2. sõnavara on täienenud;
3. on omandanud soravama eneseväljenduse erinevatel teemadel (vt. alltoodut).
Õppesisu: kõigi osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine; grammatika ja
sõnavara) praktiseerimine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keeles edukaks toimetulekuks
keeleoskustasemel A1.1. Lisaks aitab kursus kaasa korrektse inglise keele häälduse, kõnetempo ja
intonatsiooni omandamisele, toetab ja süvendab tavakoolis omandatud keeleteadmisi ning hoiab
erksana laste huvi uute teadmiste vastu. Peale õpiku-töövihiku kasutatakse erinevaid mängulisi
elemente/laule/luuletusi.
Grammatika: ajavormid (present simple, present continuous, past simple), järgarvsõnad, asesõnad,
nimisõna artiklid, omadussõna võrdlusastmed.

Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara.
Kõnearendus: enda tutvustamine, esemed klassiruumis, sünnipäevad. Inimeste ja esemete
kirjeldamine, tegevused läbi aasta, ettepaneku tegemine. Igas tunnis saavad kõik õpilased võimaluse
esitada minimonoloogi ennast huvitaval teemal.
Teemad: perekond, tegevused, hinnad ja ostmine, kuude nimetused, ilm, tavad ja hobid, loomad,
kehaosad, tervis, arstid, söök ja jook, restoranis, retsept, geograafia, rekordid, riigid ja maailmajaod.
Kirjutamine: meili kirjutamine sõbrale, inimeste ja esemete kirjeldamine, oma igapäevategevuste
kirjeldamine, dialoogide koostamine, iga peatüki lõpus kordamistest.

Ainekava
INGLISE KEEL 6.-7. KLASSI ÕPILASTELE
Õppematerjal. T. Hutchinson’i õpik “Project 2“, kirjastus: Oxford University Press 2008.
Õppekomplekti koosseis: Õpik, töövihik, CD-ROM, lisaks õpetaja koostatud materjalid.
Eesmärk: kinnistada ja täiendada 6.-7. klasside õpilaste inglise keele alaseid teadmisi (tase A1.2)
lisaks riikliku õppekava tasemeharidust andvas õppeasutuses omandatavale. Kursus sobib neile, kes
on inglise keelt vähemalt 100 tundi õppinud.
Keeleoskustaseme A1 kirjeldus:
Kursuse lõpetaja mõistab ja kasutab igapäevaelus vajaminevaid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata
sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt
ning on valmis aitama.
Kursuse lõpuks õppija:
1. on saanud täiendavaid teadmisi grammatikas;
2. sõnavara on täienenud;
3. on omandanud soravama eneseväljenduse erinevatel teemadel (vt. alltoodut).
Õppesisu: kõigi osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine; grammatika ja
sõnavara) praktiseerimine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keeles edukaks toimetulekuks
keeleoskustasemel A1.2. Lisaks aitab kursus kaasa korrektse inglise keele häälduse, kõnetempo ja
intonatsiooni omandamisele, toetab ja süvendab tavakoolis omandatud keeleteadmisi ning hoiab
erksana laste huvi uute teadmiste vastu. Peale õpiku-töövihiku kasutatakse erinevaid mängulisi
elemente/laule/luuletusi.
Grammatika: ajavormid (present simple, present continuous, past simple), järgarvsõnad, asesõnad,
nimisõna artiklid, omadussõna võrdlusastmed.
Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara.
Kõnearendus: enda tutvustamine, esemed klassiruumis, sünnipäevad. Inimeste ja esemete
kirjeldamine, tegevused läbi aasta, ettepaneku tegemine. Igas tunnis saavad kõik õpilased võimaluse
esitada minimonoloogi ennast huvitaval teemal.

Teemad: perekond, tegevused, hinnad ja ostmine, kuude nimetused, ilm, tavad ja hobid, loomad,
kehaosad, tervis, arstid, söök ja jook, restoranis, retsept, geograafia, rekordid, riigid ja maailmajaod.
Kirjutamine: meili kirjutamine sõbrale, inimeste ja esemete kirjeldamine, oma igapäevategevuste
kirjeldamine, dialoogide koostamine, iga peatüki lõpus kordamistest.

Ainekava
INGLISE KEEL 7.-8. KLASSI ÕPILASTELE
Õppematerjal: T. Hutchinson “Project 3“, kirjastus: Oxford University Press 2008.
Õppekomplekti koosseis: Õpik, töövihik, CD-ROM, lisaks õpetaja koostatud materjalid.
Eesmärk: kinnistada ja täiendada 7.-8. klasside õpilaste inglise keele alaseid teadmisi (tase A2.1)
lisaks riikliku õppekava tasemeharidust andvas õppeasutuses omandatavale.
Keeleoskustaseme A2 kirjeldus:
Kursuse lõpetaja mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste
valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, kool). Tuleb toime
igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning
väljendada end algtasemel.
Kursuse lõpuks õppija:
1. on saanud täiendavaid teadmisi grammatikas;
2. sõnavara on täienenud;
3. on omandanud soravama eneseväljenduse erinevatel teemadel (vt. alltoodut).
Õppesisu: kõigi osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine; grammatika ja
sõnavara) praktiseerimine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keeles edukaks toimetulekuks
keeleoskustasemel A2.1. Lisaks aitab kursus kaasa korrektse inglise keele häälduse, kõnetempo ja
intonatsiooni omandamisele, toetab ja süvendab tavakoolis omandatud keeleteadmisi ning hoiab
erksana laste huvi uute teadmiste vastu. Peale õpiku-töövihiku kasutatakse erinevaid mängulisi
elemente/laule/luuletusi.
Grammatika: ajavormide Past Simple, Present Simple, Present Continuous, Past Continuous,
Present Perfect moodustamine ja kasutamine. Ago kasutamine lauses. Lausekonstruktsioonid like +
-ing, going to, will kasutamine ja tähendus. Artiklid, Present Continuous tuleviku väljendusena.
Must, have to, can, should kasutamine lausetes. Present Perfect, ever/never. Suured numbrid.
Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara.
Kõnearendus: tervitamine ja enda esitlemine, kodus ja võõrsil. Möödunud nädalavahetus,
perekond ja sugupuu, golf, vaba aja uuringu tulemuste kirjeldamine. Elamine ja pereelu
Suurbritannias. Tuleviku maailm ja selle kirjeldamine. Erinevad samaaegselt toimuvad tegevused.
Teemad: Tornaadod. Londoni vaatamisväärsused, tee küsimine ja kirjeldamine. Ettepanekute
tegemine ja sellele vastamine. Film, New York. Reeglid koolis, nõuanded. Unistuste maailm,
kuulsad britid.

Kirjutamine: erinevad grammatikaharjutused, oma kodulinna kirjeldamine, dialoogide koostamine,
kokkuvõtvad testid iga peatüki lõpus, minevikusündmuste kirjeldamine.

Ainekava
INGLISE KEEL 8.-9. KLASSI ÕPILASTELE
Õppematerjal: T. Hutchinson “Project 3“ (alates ptk 2), kirjastus: Oxford University Press 2008.
Õppekomplekti koosseis: Õpik, töövihik, CD-ROM, lisaks õpetaja koostatud materjalid.
Eesmärk: kinnistada ja täiendada 8.-9. klasside õpilaste inglise keele alaseid teadmisi (tase A2.2)
lisaks riikliku õppekava tasemeharidust andvas õppeasutuses omandatavale.
Keeleoskustaseme A2 kirjeldus:
Kursuse lõpetaja mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste
valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, kool). Tuleb toime
igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning
väljendada end algtasemel.
Kursuse lõpuks õppija:
1. on saanud täiendavaid teadmisi grammatikas;
2. sõnavara on täienenud;
3. on omandanud soravama eneseväljenduse erinevatel teemadel (vt. alltoodut).
Õppesisu: kõigi osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine; grammatika ja
sõnavara) praktiseerimine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keeles edukaks toimetulekuks
keeleoskustasemel A2.2. Lisaks aitab kursus kaasa korrektse inglise keele häälduse, kõnetempo ja
intonatsiooni omandamisele, toetab ja süvendab tavakoolis omandatud keeleteadmisi ning hoiab
erksana laste huvi uute teadmiste vastu. Peale õpiku-töövihiku kasutatakse erinevaid mängulisi
elemente/laule/luuletusi.
Grammatika: ajavormid (present simple, past simple, present continuous, past continuous, present
perfect, future).
Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara.
Kõnearendus. Tervitamine ja enda esitlemine, kodus ja võõrsil. Möödunud nädalavahetus,
perekond ja sugupuu, golf, vaba aja uuringu tulemuste kirjeldamine. Elamine ja pereelu
Suurbritannias. Tuleviku maailm ja selle kirjeldamine. Erinevad samaaegselt toimuvad tegevused.
Igas tunnis saavad kõik õpilased võimaluse esitada minimonoloogi ennast huvitaval teemal.
Teemad: kodus ja võõrsil, vaba aeg, sport, homne maailm, London, kino, probleemid.
Kirjutamine: erinevad grammatikaharjutused, oma kodulinna kirjeldamine, dialoogide koostamine,
kokkuvõtvad testid iga peatüki lõpus, minevikusündmuste kirjeldamine.

