
B 1.2 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

Õppe eesmärk:    inglise keele teadmiste täiendamine B 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 Pre-Intermediate, Headway Pre-Intermediate 

 



B 1.2 TASE 

Sõnavara Teemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara  

omandatakse 

 ~ 700 sõna 

ja väljendi  

ulatuses 

Mille kohta inimesed kõige meelsamini valetavad; 

Iseendast rääkimine. Sinu maa kultuur. 

Britilikkus.  

Minapilt. Esmamulje, inimeste kirjeldamine. 

 

Olekuverbid ja liikumisverbid ; lihtolevik ja kestev olevik 

jutustav lause, eitav lause ja küsiv lause,küsimuste 

moodustamine;küsimused lause aluse ja sihitise kohta; 

tegusõnad, millel on kaks tähendust; omadussõand. 

10 

 Reisimine – arutlemine. Vestlemine filmist või 

raamatust, milles on juttu pikast teekonnast. 

Austraalia. Teekond risti üle sinu maa. 

 

Täisminevik ja lihtminevik– jutustav lause, eitav lause ja 

küsilausae; väljendtegusõnad (lahutatavad ja lahutamatud 

väljendtegusaõnad) tegusõna väljendid tegusõnaga reisima 

(travel); väljendid tegusõnaga  get ja take; 

10 

 Arutlemine – kus sa elad. Unistuste kodud. 

Majutus. Toad sinu majas/korteris. 

Peod. 

 

Kohustust väljendavad modaalverbid,  luba ja keeld 

(lihtolevik); make, let ja allow; kohustust väljendavad 

modaalverbid, luba ja keeld (mineviku ajavormid), tegusõna 

magama (sleep) kasutamine erinevates väljendites, palvega 

pöördumine (kelllegi poole)  

10 

 Ijutu välja mõtlemine (Loterii võitja). Halb õnn. 

Kokkusattumused. Saatuse keerdkäigud. Vigastused. 

Sarnasused ja erinevused. Sarnased asjad. 

 

Lihtminevik ja kestev minevik  – jutustav, eitav ja küsilause; 

täisminevik – jutustav, eitav ja küsilaluse;  Idioomid; 

mõlemad (both) ja kumbki ( neither (so/neither + 

abitegusõna  + lause alus), aja väljendid lauses  (when, while, 

the moment, as, by the time, as soon as); 

10 

 Reklaami planeerimine ja esitlemine. Turu-uuringu 

küsitluse läbiviimine. 

Kontor – tegevused kontoris ja varustus. 

Kontorivarustuse tellimine telefoni teel. 

Paberimajandus (dokumendid). 

Kontori stereotüübid.  

 

Omadussõna keskvõrre (-er; -est; more;  less; much; the 

same as; as good as; similar to; different from; not as good 

as); nimisõnade võrdlemine (more/less .... than); 

omadussõnad (reklaamimine); omadussõnad (negatiivsed 

eesliited ); viisakas pöördumine (can/could I...;). 

10 



 Puhkus suvel. Plaanide tegemine koos teiste 

puhkajatega. Puhkuse planeerimine perele või 

grupile. Reisiplaanid. Täiuslik päev. 

Erinevad viisid kuidas mehed ja naised mõtlevad. 

 

Tulevik (tulevikuplaanid ja ennustused: be going to + 

infinitiiv; kestev olevik; will+ infinitiiv) – jutustav, eitav ja 

küsilause ; tegusõna olevku vormid tuleviku väljendamiseks  

- jutustav, eitav ja küsilaluse; väljendid tegusõnaga sound; 

kaudsed küsimused.; 

10 

 Põhi tegevused: 

 eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine;  

 meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid);  

 loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);  

 projektitööd rühmades ja iseseisvust;  

 suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted);  

 rolli- ja suhtlusmängud;  

 info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet); 

 kohtumised eesti keele kõnetlejaga koolis või teises asutuses; 

 lugemine kirjandust inglise keeles ja analüüs. 

B 1.2 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

 väljendama ennast õpitud sõnavara piires, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi (lihtolevik, lihtminevik, täisminevik, kestev olevik 

ja minevik, tulevik; aktiivi ja passiivi ajavorme); 

 suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides ja andma hinnanguid; 

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

ja teisi, tutvustama oma tööd/kodu/linna) 



 vestlema üldistel teemadel (nt. poliitika, rahvustevahelised erinevused, kultuurilised erinevused ja omapärad, reisimine, kunst, sport, töö, 

huvialad, kodu, olme, sõbrad, tulevikuplaanid jne); 

 suhtlema dialoogides, osalema aruteludes (andes soovitusi probleemide lahendamiseks), jagama käsklusi, esitama palveid ja kaebusi; 

teed juhatama, rääkima oma soovidest ja isiksuse omadustest; 

 võrdlema inimesi/situatsioone/omadusi; arutlema meedia uudiste üle; 

 kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, kirja ja emaili, kaarti, nõuannet, esseed, järelepärimist, lühijuttu, reklaami, täitma ankeeti ning 

esitama etteantud teemal sisukat ettekannet. 


