
A 1.2 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

Õppe eesmärk:    inglise keele teadmiste täiendamine A 1.2 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 1.2 TASE 

 

Sõnavara Teemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara 

omandatakse 

~450 sõna ja 

väljendi 

ulatuses 

Uus inimene. 

Isiklik lühitutvustus. Maad ja rahvused. 

Isiklikud asjad. 

Näost näkku (isiklikult). 

 

Artiklid a/an; nimisõna mitmus; tegusõna olema (to be)   

lihtolevik – jutustav lause; omastav kääne, omadussõnad; 

tegusõna olema – eitav ja küsilause; see (siin) ja see (seal) – 

this/that ja need (siin) ja need (seal) – these/those; 

pakkumised ja vastused (kas sa sooviksid ... - would you 

like. 

10 

 Välismaal elamine. 

Tüüpilised sõbrad ja sõprus. 

Pere ja kodu. 

Inimeste kirjelöldamine. 

 

Lihtolevik – jutustav ja eitav lause; lihtolevik – küsilaused ja 

lühivastused. WH-küsilaused, omastav kääne (-`s), 

omadussõnad, mitmuses olevad nimisõnad koos 

omadussõnaga; lihtolevik teghusõnadest olema (to be) ja 

omama (to have) ja teised tavalised tegusõnad. 

10 

 Erinevad kodud. 

Maja osad. 

Minu esimene maja/korter. Mööbel. 

Hoones suunajuhiste andmine. 

 

Koha eessõnad; seal on ...( there is/there are...) lause; kui 

palju; artiklid a/an; mõni/mõned (some/any) – jutustavas, 

küsivas ja eitavas lauses; järgarvud; lihtolevik.  

 

10 

 Igapäevarutiin. 

Vaba päev; erilised päevad/pühad; arvud ja 

kuupäevad.  

Elu tööl ja kodus. 

Telefoniga vestlemine. 

 

Ajaga seotud eessõnad -: in, at, on; sageduse määrsõnad ja 

väljendid ;kui tihti ...?.; aja väljendid üks kord kuus(once a 

month); tegusõnade omama, minema, saama  (have/ go/ 

get)kasutamine väljendites, mis on seotud igapäevase eluga 

ja tööga. 

10 

 Keeltest rääkimine. 

Ilm.; 

Küsimuste esitamine selgituste saamiseks. 

Reisiks olulised asjad. 

 

Oskan/ei oska (can/can´t); lihtminevik olema (was/were);  

lihtminevik reeglipärased tegusõnad; luba küsimine (can/ 

could/ may I ....)  

10 



Puhkus ja majutus. 

 

 Pidustused. 

Filmid ja raamatud. 

Tunded. 

Arvamuste andmine ja 

meeldimistest/mittemeeldimistest rääkimine.  

Lihtminevik – ebareeglipärased tegusõnad, lihtminevik – 

reeglipärased tegusõnad ; mineviku aja väljendid, 

viisimäärsõnad; omadussõnad; lihtoleviku eitavad laused 

10 

 

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 1.2 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

 väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda ja lihtolevikku ja lihtminevikku kasutades) igapäevastes 

suhtlussituatsioonides (enda ja oma pere/kodu/sõprade tutvustamine ja kirjeldamine; telefonikõnedele vastamine; enda ja teiste 

tutvustamine, tee juhatamine; enda ja teiste tunnetest ja arvamustest rääkimine; oma lemmiktegevuste ja tähistatavate tähtpäevade 

kirjeldamine; ilma kirjeldamine) 

 kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine, enda/teiste tutvustamine); 



 kirjeldama oma peret, tööd, harjumusi, hobisid ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga; 

 kirjutama lihtsamaid kirju, kaarte, teateid, emaile, täitma ankeete, teed juhatama; 

 kasutama kõige enim levinumaid tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides. 

 


