KAMBJA PÕHIKOOL
INGLISE KEELE AINEKAVA
1. Sissejuhatus
Koostatud inglise keele ainekava toetub põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava
võõrkeelte valdkonnakavale ja põhikooli A-keele võõrkeelte ainekavale.
2. Inglise keelt õpetatakse 5. klassis A-keelena ja jõutakse keeleoskustasemele A2.1
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1. Saavutab põhikooli lõpuks iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab tal
igapäevastes suhtlusolukordades suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid
võõrkeelseid originaaltekste
2. huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest
3. omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära
4. omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust
5. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed,
sõnaraamatud, Internet jne), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja
õppeainetes.
2.1.2. Õppeaine kirjeldus
A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu
üks A-võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on eelkõige äratada õpilastes huvi teiste keelte
ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni.
Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis
eeldab õppija aktiivset osalust.
A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel.
Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe.
Õpetuses lähtutakse üldjuhul kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest ning rõhk on paljuski nii
keele interaktiivsel õppimisel kui ka õpitava keele (reaalsel)kasutamisel.
Keeleteadmised ei ole vaid eesmärk omaette, kuid on siiski tõhus vahend parema keeleoskuse
omandamiseks.
Keeletunnis suheldakse üldjuhul peamiselt õpitavas võõrkeeles ning emakeelt võib kasutada
vajaduse korral selgituste andmiseks.
Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist

ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte.
Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse
arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks
sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest jne, kus õpilased
töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi.
Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut
keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja püütakse
väärtustada õppija edusamme.
Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku
omandamise juurde.
Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid,
keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste.
Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine,
kirjutamine) kaudu.
Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse
suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu
lähiümbrus”. Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist
teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse
vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest.
Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja
analüüsida oma õpitulemusi, kasutades vajadusel nt Euroopa keelemappi või õpimappi.
Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema
eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne).
Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale,
tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse
vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest).
Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse
arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks
sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus
õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste
motiveerimiseks on soovitatav aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja
õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid.
Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja
väärtustatakse õppija iga edusammu.
Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas
sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud
jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab
õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.
3. Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab õppe vajadusel ja võimalusel rühmades.
2. Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
4. Hindamine
I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist
väljendusoskust.
Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnangud, mis toovad esile õpilase tugevused ja edusammud.
Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt.
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.
II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab
õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi
osaoskuste kohta.
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte
rohkem kui 4 õppeaastas.
III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi võiintegreeritult. Igal õppeveerandil
saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi
osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt
projektitööd, iseseisev lugemine jmt).
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte
rohkem kui 4 õppeaastas.

