
A 1.1 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

Õppe eesmärk:    inglise keele teadmiste täiendamine A 1.1 tasemel 

Hariduse liik:     täiendharidus 

Koolituse liik:     vabahariduslik koolitus 

Õppekava maht:    60 tundi 

Õppeaeg:     3- 6 kuud  

Õppetöö korraldus:    2-3 korda nädalas, 2-6 akadeemilist tundi korraga 

Õpingute alustamise tingimused:  vestlus, test 

Lõpetamise tingimused:   vestlus, test 

Lõpetamisel antav dokument:  tunnistus õppekava läbimise kohta 

Õpik                                                               Straightforward Beginner, Headway Beginner 

 



A 1.1 TASE 

 

Sõnavara Teemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara 

omandatakse 

~ 400 sõna ja 

väljendi 

ulatuses 

Inglise keel meie ümber: nimed, linnad ja maad.   

Tervitamine.  

Arvud 1-10. 

Kust sa pärit oled? 

 

 

Tegusõna „olema“ (to be), Mina olen ..., mis on sinu nimi? 

Minu, sinu, tema, selle 

5 

 Tähestik, tähthaaval sõna ütlemine, arvud 11-20.  

Hotell. Hotelli tuba. Kohvik. 

Tavalised asjad, söök ja jook. 

 

See (siin), see (seal), siin, seal, mitmuse vormid.   Artiklid a 

ja an. 

5 

 Ametid. Värvid ja rahvused. Nädalapäevad. 

Tervitused (nägemiseni). 

 

Tegusõna olema (to be) (jutustav, eitav ja küsiv lause ja 

lühivastused 

5 

 Kui vana see on? Vanusest rääkimine.  

Perekonna album, perega seotud sõnad.  

Arvud  21-101. 

Kus on mu ...? Isiklikud asjad.  

Kirjelda korterit. 

 

See, need; omastav kääne - `s; koha eessõnad (kus?) 5 

 Töö ja ametid. Tavalised tegusõnad ja nimisõnad.  

Tehnoloogia ja sina. Uus amet.  

Arvutid. 

 

Lihtolevik (jutustav, eitav ja  sidesõnad (aga, ja)  ja 

küsimused ning lühivastused), omadussõnad; tegusõnad 

omama (have) ja kasutama (use. 

5 

 Öö ja päev. - tavalised tegusõnad ja nimisõnad, 

kellaaja ütlemine   

Hommikuinimesed  ja õhtuinimesed   

Sageduse määrsõnad; lihtolevik (wh-küsilasused), lihtolevik 

(how often (kui tihti) küsimus + ajaga seotud väljendid   

5 



Vaba aeg, vaba aja tegevused.   

Söömisharjumused: söök, söögikorrad; sildid 

toiduainetel  

 

 Nädalalõpu puhkus. Kohad linnas.   

Hea naabruskond.  

Yorki linnas. 

Reisimisega seotud sõnad, märgid.  

 

Siin on ...(There is..., There are....) tüüpi laused – ainsus ja 

mitmus (jutustav, eitav ja küsilause); omadussõnad. 

5 

 Uusversioonid (filmidest). 

Kuriteo stseen; televisiooon, filmidest ja 

televisioonisaadetest rääkimine.  

See on minu arvamus, oma arvamuse väljendamine. ; 

 

Lihtminevik tegusõnast olema (was/were- jutustav, eitav ja 

küsilause ja sellega seotud ajaväljendid), isikulised asesõnad 

(alusena ja sihitisena); arvamusega seotud omadussõnad.   

5 

 Viis päeva Indias. Puhkus. 

Laulud, muusika, populaarsed artistid. 

Rahvuspüha. 

Kuu, kuupäev, suured arvud.  

 

Lihtminevik – reeglipärased tegusõnad (jutustav lause ja 

eitav lause) ); ajaga seotud eessõnad  (in, on, at). 

5 

 Kas sul oli hea nädalavahetus? Nädalalõpu tegevused.;  

Viktoriinid, viktoriini (küsimustiku) koostamine. ; 

Sisseostude tegemine; raha ja hinnad kaupluses;  

kaupluses käimise küsimustik; riided ja sildid riietel.  

 

Lihtmineviku küsilaused.;  5 

 Kunstnik, näitleja, sportlane. 

Rahvusvahelised organisasioonid; 

Brittide lemmikmaalid;pildist rääkimine, pildi 

kirjeldamine.  

 

Kestev olevik, oskama (suutma)/ mitte oskama (can/can´t), 

tegevusega seotud tegusõnad.  

5 

 Telefoniga helistamine; mina ja mu mobiiltelefon. 

Lennujaamas; lennujaama ootesaal. 

 

Kavatsema (going to); tulevikuplanid; going to-ga seotud 

ajaväljendid; tunnetega seotud omadussõnad.  

5 



Pärast kursust; tunded.  

 

 

Põhi tegevused: 

 teatud sõnale või fraasile reageerimine (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile osutamine);  

 loetellu sobimatu sõna äratundmine;  

 kuuldu põhjal pildi täiendamine;  

 tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo, kaardiga, teatrimäng);  

 lihtse dialogi ja teksti kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade järjestamine, riimuvate sõnade leidmine);  

 häälega lugemine;  

 rääkimine pildi alusel;  

 pildiristsõnad ja sõna otsing. 

A 1.1 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

 väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda kasutades) igapäevastes suhtlussituatsioonides 

(enda tutvustamine, telefonikõnedele vastamine, külaliste vastuvõtmine, toidu tellimine, vestlus kohvikus/restoranis, toidu-joogi 

tellimine, piletite ostmine, enda ümbruse (kodu; linna) kirjeldamine/tutvustamine; 

 kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine); 

 kasutama lihtoleviku ajavormi õigeid tegusõna vorme;  

 kirjeldama oma peret, sõpru, tööd, harjumusi, pilti/maali, hobisid ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;  

 kirjutama lihtsaid kirju, teateid, täitma lihtsamaid ankeete, informatsiooni küsimine. 


