6.b, 6.c ja 6.d klassi inglise keele ainekava
3 tundi nädalas, 105 tundi aastas

1. Õpitulemused
6. klassi lõpetaja:
1) saab õpitud temaatika piires aru eakohastest tekstidest ning mõistab konteksti abil neis
esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu;
2) koostab õpitud temaatika piires lühikesi tekste nii kõnes kui kirjas;
3) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeele vahendusel;
4) teadvustab õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab vajadusel
1. nendega arvestada;
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisse ja on motiveeritud seda kasutama väljaspool
keeletundi (suhtlus, muusika, filmid, teabevahendid);
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
7) suudab iseseisvalt infot leida ning seda esitada, viidates kasutatud allikatele;
8) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas, andes tulemustest kaaslastele
tagasisidet;
9) seab endale õpieesmärke ning hindab koos kaaslaste ja õpetajaga oma saavutus.

2. Õppesisu
1) „Mina ja teised“
Iseloom: Negatiivsed ja positiivsed iseloomujooned.
Välimus: Kuulsate inimeste kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis: Kuidas olla terve? Hirmud.
Suhted sõprade ja lähikondsetega: Hea ja halva suhte põhjused.
Viisakas käitumine: Halva käituja korralekutsumine. Kiitmine. Laitmine.
2) „Kodu ja lähiümbrus“
Kodu ja koduümbrus: Naabrid. Suhted naabritega.
Pere ja sugulased: Pereliikmete ametid.
Igapäevased kodused tööd ja tegemised: Õigused. Kohustused.
3) „Kodukoht Eesti“
Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad: Kombed.
Linn ja maa: Linna ja maa erinevus. Vaatamisväärsused.
Eesti loodus, käitumine looduses. Ilm: Käitumine looduses.
4) „Riigid ja nende kultuur“
Sümboolika, tähtpäevad ja kombed ning tuntumad sündmused riikides, kus kõneldakse
õpitavat keelt: Põhilised tähtpäevad ja nendega seotud tavad. Igapäevakombed.

Saavutused ja nende seos ajaloo ja kultuurivaldkonnaga, eakohased aktuaalsed
ühiskondlikud teemad: Mõni kuulus inimene.
5) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“
Kodused toimingud: Eelistused.
Söögikorrad: Tervislik toiduvalik. Õpitava maa rahvusköök.
Turvaline liiklemine: Liiklusõnnetus. Õnnetusest teatamine. Sõiduplaan.
Tee küsimine ja juhatamine: Tee küsimine ja juhatamine.
Poeskäik: Tervislikud ja ebatervislikud toiduained.
Arsti juures käimine: Halva enesetunde põhjused. Apteek. Ravi.
Kool ja klass: Huviringid.
Ametid: Unelmate amet. Erinevad ametid, tegevused.
6) „Vaba aeg“
Huvid ja vaba aja veetmise erinevad viisid: Õpitava keele maa eakaaslaste tüüpilised
huvialad. Reisi planeerimine. Taskuraha kasutamine. Meediavahendid ja nende
eakohased kasutamise võimalused. Spordialad. Sporditarbed. Telekava.

3. Õppetegevused
6. klassis suunab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema nii kõnes kui kirjas, väljendama oma
arvamust, tundeid ja mõtteid. Suulise suhtluse kõrval arendatakse kirjalikku väljendusoskust.
Jätkub põhisõnavara laiendamine, lõimitud aineõpet (nt loodusained, ühiskonnaõpetus,
kunstiõpetus, muusikaõpetus) toetava õppesisu, nähtava keeletoe, ainesõnavara ja keele õigele
kasutusele innustavate tööülesannete kaudu. Suuremat tähelepanu pööratakse korrektsele
keelekasutusele.
Õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema, arendatakse aineteksti mõistmise oskust, kriitilist
mõtlemist ja loomingulisust suulise kõne ja eakohaste ainetekstide kaudu ning koostöös
kaaslaste ja õpetajaga. Õpilasi suunatakse kasutama õpiku- ja koolisõnastikke, lugema
infomaterjale, autentseid ja e-tekste.
Suulist suhtlemisoskust arendatakse paaris- ja rühmatöödega, sh mänguliste harjutuste ja
rollimängudega. Õpitakse väljendama oma suhtumist ja eelistusi ning põhjendama oma
arvamust. Suulist kõnet kasutatakse rühmas eakaaslastega, õpetajaga, võimalusel õpitava keele
ja kultuuri kandjaga väljastpoolt kooli.
Kirjutamisoskuse arendamisel kasutatakse loovusharjutusi, sõnamänge, malle. Õpitakse
kirjutama nt teateid, kirjeldusi, lühijuttu. Pööratakse tähelepanu lausele, teksti osadele ja tekstile
kui tervikule.
Õpilane tutvub õpitavas keeles ilmunud eakohase, aine- ja keeleõpet toetava ning huvipakkuva
lugemismaterjali, telesaadete, filmide, e-materjalidega.

Keeleõpet toetatakse õpioskuste arendamise ning keele ja kultuuri seoste loomisega. Õpilast
suunatakse tunnis aktiivselt osalema.
Enesehindamise oskuse arendamisel kasutatakse erinevaid töövõtteid (nt tunni ja/või teema
alguses ja lõpus eesmärgist lähtuv kavandamine ja hinnang oma õppimisele, oskustele,
lühikokkuvõtted, vestlused), mis suunavad õpilasi oma tööd analüüsima ning leidma oma huve
ning andeid. Õpilasi juhendatakse õpioskuste teadvustamisel ja arendamisel, eesmärkide
püstitamisel ning täitmise hindamisel.
Üldpädevuste kujundamine toimub rühmatöödes, rollimängudes erinevate tööülesannete
kaudu. Tähelepanu all on klassiruumis kehtivate igapäevaste töökäskude ja kirjapandud
klassireeglite järgimine. Õpilane õpib nägema oma rolli rühmas, klassis, kogukonnas ja
ümbritsevas keskkonnas ning vastutama, täitma endale võetud ülesandeid.
Lõiminguga toetatakse ajalist ja sisulist kooskõla eri ainete vahel, tervikliku maailmapildi
kujunemist, aine sisu seotakse varemõpituga, läbivate teemadega. Valmistutakse järgmiseks
kooliastmeks kõigis neljas osaoskuses, lõimides keeleõpet teistes ainetes omandatud teadmiste
ja oskustega. Teadmisi ja oskusi näidatakse ja täiendatakse, osaledes teemapäevadel, klassi-,
kooli ja piirkonna projektides jms.

4. Hindamine
Õpilase teadmisi ja oskusi neljas osaoskuses hinnatakse praktilise tegevuse alusel.
Tagasisidestatavad/hinnatavad tegevused on peamiselt lõimitud varem omandatuga/õpitavaga
ka teistes ainetes. Sõnavara ja keelestruktuuride omandamist hinnatakse kontekstis, s.t. selle
järgi kuivõrd õpilane neid lugedes ja kuulates ära tunneb ning kõnes ja kirjas kasutada oskab.
6. klassis on hindamise oluline eesmärk õpilase innustamine, tema õpimotivatsiooni toetamine
ja õpioskuste kujundamine, mida toetab kujundav hindamine. Kujundava hindamise aluseks on
koos õpilastega koostatud tegevuskava ja eesmärkide alusel õpilase enesehinnangu ja õpetaja
tagasiside kokkuvõte. Õpilane hindab end reflekteerivate tegevuste kaudu ise ja on kaasatud
kaasõpilaste hindamisse. Hindamisel kasutatakse õpimappi. Mitut osaoskust korraga
kontrollivaid hindelisi töid tehakse maksimaalselt neli korda aastas.
Hindamine toimub vastavalt Jakob Westholmi Gümnaasiumi hindamisjuhendile.

