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Inglise keele ainekava 4. klassile 
 

 
Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 
 

Õppesisu 4. klassis: 

 

Mina ja teised. Minu sõbrad – kaaslaste tutvustus. Inimeste välised erinevused. 

Riietus. Vanus, sugu, rahvus, hobid jms. Ühistegevused sõpradega. 

Lõiming läbivate teemadega: Väärtused ja kõlblus (teistega arvestamine). Keskkond 

ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline 

keskkond ja igaühe vastutus selles).  

 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu – asukoht, aadress, iseloomustus, kodu ümbrus.  

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (loodusesse austusega 

suhtumine). 

 

Kodukoht Eesti. Eestimaa – asukoht, linnad, loodus. Tallinn – Eesti pealinn.  

Lõiming läbivate teemadega: Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (aktiivne 

ühiskonnaliikmeks olemine). Kultuuriline identiteet (kodukoha kultuuri 

väärtustamine). 

 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused koolis ja nende tgevustega seotud 

vahendid. 

Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite 

järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). 

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine (töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).  

 

Õpitulemused 4. klassis 

 

4. klassi lõpuks õpilane: 

 räägib õpitud sõnavara piires kodust, perekonnast, sõbrast, kodukohast, Eestist, 

loomadest ja taimedest, koolitarvetest; 

 küsib vestluskaaslase nime; 

 tutvustab oma kaaslast, rääkides tema hobidest; 

 küsib sõbra aadressi ning telefoninumbrit; 

 nimetab päevaaegu ja kellaaega; 

 tunneb numbreid 1–100 ja järgarve 1. – 20. 

 teeb veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt. 

 on omandanud lauseehituse alused 

 oskab kasutada isikuliste asesõnade kolme esimest käänet 

 oskab kasutada määrsõnu much/ many ja few/ little 

 oskab tegusõnu lihtaegades (olevik, minevik) pöörata, moodustada abitegusõna 

abil eitusi ja küsimusi 

 tunneb artikli kasutamise üldpõhimõtet 

 oskab moodustada omadussõna võrdlusastmeid 

 teab olulisemaid eessõnade kasutusviise ( ajamäärustes, kohamäärustes) 
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Õppetegevus 4. klassis: 

4. klassis kahaneb mängulisuse osakaal, endiselt kasutatakse metoodikana rütmiõpet. 

Rõhk on kuulamisel, rääkimisel ja esmaste grammatikaaluste omandamisel. 

Täiendatakse ja kinnistatakse sõnavara. Õpilasi julgustatakse kasutama õpitud 

väljendeid ja lühilauseid kontekstis.  

Õpilased omandavad õige hääldusaluse. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis 

on suuliselt juba õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu kordamist ja 

seostamist. Esimene kokkupuude grammatikareeglite iseseisva rakendamisega 

praktikas. Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste 

arendamisel kasutatakse: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või 

pildile osutamine); 

2) loetellu sobimatu sõna äratundmist; 

3) kuuldu põhjal pildi täiendamist; 

4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo); 

5) laulude ja luuletuste kuulamist ning nende põhjal ülesande täitmist (nt ridade 

järjestamine, riimuvate sõnade leidmine); 

6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist; 

7) häälega lugemist; 

8) rääkimist pildi alusel; 

9) ärakirja tegemist ja mudeli järgi kirjutamist. 

10) grammatikaülesannete lahendamist alguses abimaterjaliga,  hiljem peast 

Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused isiklikus töökavas. 

 

Hindamine 4. klassis: 

4. klassis hinnatakse põhiliselt sõnavara ja grammatiliste algtõdede omandamist, 

suulist väljendusoskust. Hindamine toimub numbriliselt, mahukamate 

punktiarvestuslike tööde puhul vastavalt riikliku õppekava protsentuaalsetele 

hindamisalustele.   Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut 

andma. Õppetöö vältel toob ta koostöös õpetajaga esile: 

1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud; 

2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 

Koduseid kirjalikke töid üldjuhul ei hinnata, kuid neid kontrollitakse ühiselt tunnis.   

Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise isiklikus töökavas ja tutvustab seda 

õppeperioodi esimeses tunnis õpilastele. 

 

 

 

 

Kooliastme lõpuks kahe aasta jooksul omandatud grammatikaõppe alajaotus: 
 

Lauseõpetus. Suur ja väike täht nimedes; lihtlause; korraldused (käskiv kõne); 

enamkasutatavad rinnastavad sidesõnad (and, but), lauseehituse alused. 

Tegusõna. Present Simple (be/have); Past Simple 

Nimisõna. Ainsus ja reeglipärane mitmus; omastav kääne; umbmäärane ja määrav 

artikkel + loendatav nimisõna. 

Omadussõna. Üldlevinud omadussõnad (good, big, red), võrrete moodustamine. 

Asesõna. Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad. 

Eessõna. Enamkasutatavad eesõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to jne). 

Arvsõna. Põhiarvud 1-100; telefoninumbrid. 
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Määrsõna. Enamlevinud aja-ja kohamäärsõnad (now, here); hulga-ja määramäärsõnad 

(many, much). 

Sõnatuletus. Liitsõnad ( fireplace, sailboat). 

 

Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  

lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis 

Õppimine, õpetamine ja hindamine: 

Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  

Suuline tekstiloome (rääkimine) 

Skaalatabel 1.  

Üldine rääkimisoskus 

Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste 

ja paikade kohta. 

Skaalatabel 2.  

Pikk monoloog: kogetu 

kirjeldamine 

Oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. 

Üldine kirjutamisoskus 

Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid. 

Skaalatabel 7.  

Loovkirjutamine 

Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja 

kujuteldavatest inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida 

teevad. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 

Skaalatabel 12.  

Üldine kuulamisoskus 

Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades 

sisu tabamiseks rohkelt pause. 

Skaalatabel 15.  

Teadaannete ja juhiste 

kuulamine 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida 

lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

Lugemistegevus 

(lugemine) 

 

Skaalatabel 17. 

Üldine lugemisoskus 

Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides 

tuttavaid nimesid, sõnu ja tuntumaid  fraase ning lugedes 

vajadust mööda mitu korda. 

Skaalatabel 18.  

Kirjavahetuse lugemine 

Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. 

Skaalatabel 19.  

Eesmärgipärane 

lugemine 

Tunneb kõige tavalisema igapäevaolukorra lihtsates teadetes ära 

tuttavad nimed, sõnad ja sagedasimad fraasid. 

Skaalatabel 20.  

Lugemine info 

hankimiseks ja 

arutlemiseks 

Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, 

brošüürid, lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. 

Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti 

kui pilt teksti toetab. 

Skaalatabel 21.  

Juhiste lugemine 

Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas 

minna punktist A punkti B). 

Suuline suhtlus 

Skaalatabel 24.  

Üldine suuline suhtlus 

Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda 

parandama, öeldut aeglasemalt kordama või ümber sõnastama. 

Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. 

Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat 

teemat või tema vajadusi, ja sellistele lausetele vastata. 

Skaalatabel 25.  Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid 
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Emakeelse 

vestluskaaslase 

mõistmine 

lihtsaid elulisi asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, 

aeglaselt ja korrates ning näidata üles vastutulelikkust. Mõistab 

endale suunatud aeglasi, hoolika sõnastusega küsimusi ja 

suudab järgida lühikesi lihtsaid juhiseid. 

Skaalatabel 26.  

Vestlus 

Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja 

hüvastijätuväljendeid. Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule 

reageerida. Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud 

väljendeid, kui neid esitatakse selgelt, aeglaselt ning öeldut 

korratakse  

Skaalatabel 29.  

Eesmärgipärane koostöö 

On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need 

edastatakse talle selgelt ja aeglaselt. Oskab järgida lühikesi 

lihtsaid näpunäiteid. Oskab paluda endale midagi ulatada ja 

oskab teistele asju ulatada. 

Skaalatabel 30.  

Toimingud kaupade ja 

teenuste ostmisel 

Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste 

küsimise peale asju ulatada või anda. Saab hakkama 

suurusnumbreid, koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava 

infoga. 

Skaalatabel 31.  

Infovahetus 

Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 

selgesõnaliselt. Saab aru lihtsast lühidast teejuhatusest. Oskab 

esitada lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele. 

Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema 

vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele 

lausetele. Oskab küsida teiste inimeste kohta ja vastata enda või 

teiste kohta käivatele küsimustele (kus ta elab, keda tunneb, mis 

tal olemas on). Oskab väljendada aega, kasutades fraase 

„järgmisel nädalal”, „eelmisel reedel”, „novembris”, „kell 

kolm” jms. 

Skaalatabel 32. 

Küsitleja ja vastaja roll 

Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele 

küsimustele oma isiku kohta, kui need esitatakse neutraalses 

keeles, väga aeglaselt ja selgelt. 

Kirjalik suhtlus 

Skaalatabel 33.  

Üldine kirjalik suhtlus 

Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. 

Skaalatabel 34.  

Kirjavahetus 

Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat postkaarditeksti. 

Skaalatabel 35.  

Teated, sõnumid ja 

plangid 

Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja 

sünniaega ning arve ja kuupäevi plangil. 

Tekstid 

Skaalatabel 40.  

Töö tekstiga 

Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste. 

Suhtluspädevus 

Skaalatabel 41.  

Üldine keelepagas 

Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete 

vajaduste kohta. 

Skaalatabel 42.  

Sõnavara ulatus 

Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra 

kohta. 

Skaalatabel 44.  

Grammatika korrektsus 

Kasutab vaid üksikuid ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid 

ka nendes tuleb ette vigu. 

Skaalatabel 45.  Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad 
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Häälduspädevus mõningase pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, 

kes sama keelerühma kõnelejatega sageli kokku puutuvad. 

Skaalatabel 46.  

Õigekirjaoskus 

 

Oskab ümber kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase, 

nagu lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide 

nimetused jms. Oskab kirja panna oma aadressi, kodakondsust 

ja muid isikuandmeid. 

Skaalatabel 47.  

Keelekasutuse 

olukohasus 

Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid 

viisakusväljendeid (tervitades, hüvasti jättes, ennast tutvustades; 

oskab öelda „palun”, „tänan”, „vabandust” jms). 

Skaalatabel 51.  

Teksti selgus ja sidusus 

Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidendite abil nagu „ja” või 

„siis”. 

Skaalatabel 52.  

Kõne ladusus 

 

Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega.  

Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid 

sõnu või korrigeerida sõnastust. 

 

 

 

 

 


