
A 2.1 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

Õppe eesmärk:    inglise keele teadmiste täiendamine A 2.1 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 Elementary, Headway Elementary 

 



A 2.1 TASE 

Sõnavara Teemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara  

omandatakse 

 ~ 450 sõna 

ja väljendi  

ulatuses 

Söök ja dieet (toitumisviisid). 

Toidu kirjeldamine. 

Väljas söömine. Restoranis. 

Söömisharjumused. 

 

Loendatavad ja loendamatud nimisõnad;  mõni/mõned -some 

and any;  kui palju -how much/many; palju, mitte palju - not 

much, not many; ka (tähenduses liiga)+ omadussõna ( too + 

adjective); väga + omadussõna (very+adjective); lihtolevik- 

jutustav, eitav ja küsilause; lihtminevik – ebareeglipärased 

tegusõnad – jutustav, eitav ja küsilause; mineviku aja 

väljendid; viisakas pöördumine (can/coluld I ...)    

10 

 Transport; ühistransport. 

Reisimine. 

Liikluses. 

Liiklusseadused. 

 

Tegusõna + -ing; kestev olevik – jutustav, eitav ja küsilause ; 

lihtolevik vs.kestev olevik; ajaväljendid lihtolevikus ja 

kestvas olevikus; väljendid tegusõnaga  take, ettepanekute 

tegemine ; seotud sõnavara (transport) 

10 

 Esmamulje. 

Riided. 

Tervis. 

Juhised võimlemiseks. 

Terviseprobleemid. 

 

Peaksin/Ei peaks (Should, shouldn´t); Käskiv kõneviis;Kelle 

(oma)?- Whose?;Kuuluvust näitavad asesõnad; 

omadussõnad; omama (have got and got )– jutustav, eitav ja 

küsilause.  

10 

 Kohad linnas. 

Linna kirjeldamine, teise linna kolimine. 

Veidrad seadused. 

Linna suveniirid; suurus ja värvid. 

 

Kohustuse väljendamine, kohustuse puudumise väljendamine 

(Must/must not/ need not;) omadussõna 

keskvõrre;omadussõna ülivõrre ; minema + verbi -ing vorm ( 

go +verb –ing;), viisakas pöördumine ( can I...;/could I ...) 

10 

 Ametid.Tööst rääkimine. 

Tuleviku ametid, töö ja elu.  

Töö kirjeldamine. Tulevikuplaanid. 

Tervislik elamine. 

Armastus ja töö. 

Küsilausete ülevaade – miks, millal, kus, kes, mida kuidas 

(why, when, where, who, what, how);ennustuse 

väljendamine(will) – jutustav, eitav ja küsilause,kavatsema -   

Tegusõna tegema (make and do) ja väljendites kasutamine; 

väljendtegusõnad; kutsete esitamine (would you like to ....); 

10 



 

 Elu saavutused. 

Kuulsad inimesed ja nende elu. 

Avalikkuse ees esinemine. 

Inglise keel sinu elus. 

 

Täisminevik jutustav, eitav ja küsilause; ülevaade tegusõna 

ajavormidest (lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik, 

täisminevik, tulevik (will, going to), ebareeglipärased 

mineviku kesksõnad. 

10 

Põhi tegevused: 

 eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine;  

 adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine;  

 ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine);  

 eri liiki etteütlused;  

 mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad);  

 järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks);  

 lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine);  

 rollimängud; 

 õppesõnastike kasutamine; 

 ristsõnad ja sõna otsing; 

 õppevideod ning nende põhjal ülesande täitmine (nt tabeli täitmine); 

 sõna mängud.  

A 2.1 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

 väljendama ennast õpitud sõnavara piires, igapäevastes suhtlussituatsioonides, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi;  

 suhtlema igapäeva situatsioonides (poes, restoranis, reisil, hotellis, ühistranspordis) 



 arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset, tutvustama ennast 

ja teisi) 

 vestlema endast, kodust, sõpradest, elukohast, tööst, argirutiinidest, huvialadest, tuleviku plaanidest, toidust-joogist; kirjeldama ja 

võrdlema inimesi ja omadusi; 

 kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, lühikest kirja ja emaili, kaarti, lühikest ja lihtsat nõuannet, täitma ankeeti ning esitama etteantud 

teemal lühikest ettekannet; teed juhatama; 

 ära tundma ja kasutama lihtoleviku, lihtmineviku, lihttuleviku, kestva oleviku ja täismineviku ajavorme. 

 

 


