
B 2.1 INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 

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

 



B 2.1 TASE 

Sõnavara Vestlusteemad Grammatika Maht  

tundides 

Sõnavara  

omandatakse 

 ~ 650 sõna 

ja väljendi  

ulatuses 

Elumuutused; tähtsate elusündmuste arutamine.  

Elu erinevate järkude arutamine. 

Isiklikud dilemmad; Dilemmas tööl. 

Nõu andmine probleemi puhul. 

Kinnistamine. 

Kestev täisminevik; väljendtegusõnad tegusõnaga elama  

(live); metafoorid;nõuande andmine; mis. 

10 

 Uudised;Ajalehe esilehe planeerimine. 

Ajalehe artiklite arutamine. 

Liiklusseadused ja –rikkumised. Kiiruse ületamine. 

Elu ilma autodeta - eelised ja halvad pooled.   

Seadus ja kord.  

Vestlemine filmidest.   

Would + infinitiiv ; ebareaalsed tingimused (if....), liitsõnad -

sõitmine (driving); pakkumised.  

10 

 Kauplused ja poeskäijad; ostukeskuse planeerimine; 

ostuhullud; E-poeskäimine. 

Tehnofoobid ja kübernaudid. 

Telefon ja telefoniarved; mobiiltelefonid. 

Kaebuse esitamine. 

 

Artiklid ja määratlejad; hulgaasesõnad: some, any, none, 

many, most, all (+of)); eessõnalised väljendid  seotud sõnad 

koos tegusõnaga take; loendatavad ja loendamatud 

nimisõnad. 

10 

 Saladused; kaubanduse trikid. Illusioonid. 

Vandenõu teooria arutamine. Müsteeriumid; 

müsteeriumi lahendamine. Rangelt konfidentsiaalne. 

Konfidentsiaalne  informatsioon. 

Debatt CCTV kaamerate paigaldamise kohta  

koolides/töökohtades. 

 

Modaalverbid, mis on seotud teoretiseeringuga  (oleviku aeg 

ja mineviku aeg) ); sõnad, tegusõnad, millele järgneb  

infinitiiv; idioomid. 

10 

 Olümpiaunistused; sport ja kuidas selles osaleda. 

Olümpiaürituse planeerimine ja esitlemine; lapstähed 

spordis. Spordisündmused. 

Arutlemine – kuidas koguda raha heatgevuseks.  

Passiiv; tegusõnad kahe sihitisega; nimisõnad ja 

omadussõnad, mis kirjeldavad inimesi; tegema (make ja do); 

järelküsimusega küsimused. 

10 



 Raha on oluline, pakkudes meie elus tähtsaid asju; 

küsitluse vastuste arutamine. Kohtuvaidlus. 

Kingituste valimine erilisteks sündmusteks. 

 

Kaudne kõne ja mõte; kaudsed küsimused; tell ja ask koos 

infinitiiviga; kaudses kõnes kasutatavad tegusõnad; 

tegusõnad, mis seotud sõnaga raha (money). 

10 



 

 Põhi tegevused: 

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

 loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated) kuni 100-120 sõna;  

 lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö (4-5 leht);  

 projektitööd rühmades ja iseseisvust;  

 kordamine kui suhelda igapäeva teematika piires;  

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

 lugemine kirjandust inglise keeles ja analüüs. 

B 2.1 taseme lõpuks on õppija võimeline: 

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

ja teisi, oma tööd/kodu/linna jne) ning arendama ka keerukama temaatikaga seotud vestlust kasutades omandatud sõnavara; 

 suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides, dialoogides, osalema aruteludes (andes soovitusi probleemide lahendamiseks), jagama 

asjakohaseid ja situatsioonile adekvaatseid käsklusi, esitama palveid ja kaebusi); 

  andma hinnanguid situatsioonidele/inimestele/meedia uudistele/filmidele;  

 kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, kirja ja emaili, kaarti, nõuannet, kaebust, esseed, järelepärimist, aruannet, lühijuttu, reklaami, 

täitma ankeeti ning esitama etteantud teemal sisukat ettekannet; teed juhatama;  

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

ja minevik, tulevik, perfekti kestev olevik; passiivi ajavormid) ja ka kaudset kõnet;  

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

töö, huvialad, kodu, sõbrad jne). 


