
2.  KLASSI INGLISE KEELE AINEKAVA 

AINE: INGLISE KEEL 

Klass: 2. klass 

Aine maht: 36 tundi 

 

Õpitulemused: 

2. klassi lõpetaja: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning kirjeldab lühilausetega oma lähiümbrust;  

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

5) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, tüüpmalle) võõrkeele õppimiseks; 

6) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

Teema ja õppesisu Taotletavad pädevused (aine- ja olulisemad 

ülpädevused-, kooli õppekava rõhuasetused) 

Läbivad teemad 

 

Lõiming ja koostöö 

 

TEEMA   Mina ja teised.  

Enese ja kaaslaste tutvustus. 

 

Väärtuspädevus: oma perekonna ja viisaka 

suhtlemise väärtuse mõistmine. 

Sotsiaalne pädevus: koostöö, vastastikune 

viisakas suhtlemine. 

Enesemääratluspädevus: enda 

lühitutvustus. 

Suhtluspädevus: selge eneseväljendamine. 

Ettevõtlikkuspädevus: omandatud teadmiste, 

õpitud väljendite/sõnade kasutamine 

erinevates harjutustes, olukordades. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: oma huvide  

tundmaõppimine. 

Väärtused ja kõlblus:  

lugupidamise ja sallivuse 

kujundamine erinevate 

inimeste vastu 

Inimeseõpetus: viisakas 

käitumine. 
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TEEMA   Kodu ja lähiümbrus.  

Pereliikmed, kodu asukoht. Väärtuspädevus: oma perekonna ja 

lemmikloomade väärtuse mõistmine 

Väärtused ja kõlblus:  

lugupidamise kujundamine 

erinevate inimeste vastu. 

Kooli ja kodu lugu:  pere 

igapäevategevused, 

ühistegevused. 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: kodu väärtustamine. 

Inimeseõpetus: minu  pere ja 

kodu. 

TEEMA   Kodukoht Eesti.  

Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, 

kodukoha kirjeldus.  

 

Õpipädevus: oma kodukoha kirjeldamise 

oskus, faktiteadmised Eesti kohta. 

Enesemääratluspädevus: oma kodukoha 

väärtustamine. 

 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: oma kodukoha 

väärtustamine, loodust 

säästev käitumine. 

Kooli ja kodu lugu:  

kodukoha kirjeldamine. 

Kultuuriline identiteet: 

positiivse hoiaku 

kujundamine oma kultuuri 

suhtes. 

Kodu ja kooli lugu: Sügisenädal: 

võõrkeelte töötuba. 

Maiskonnalugu: Vastlapäeva 

tähistamine: Pancake Day. 

TEEMA  Igapäevaelu. Õppimine 

ja töö.  

Lihtsad tegevused kodus ja koolis 

ning nende tegevustega seotud 

vahendid. 

 

Õpipädevus: oma tegevuste kavandamine ja 

elluviimine 

Suhtluspädevus: selge ja asjakohane 

eneseväljendus dialoogide esitamisel. 

Digipädevus: digivahendite kasutamine 

õppimisel. 

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine: oma huvide ja 

võimete tundmaõppimine . 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng: säästev suhtumine 

ümbritsevasse. 

Kodanikualgatus ja 

Inimeseõpetus: minu tegevused 

koolis ja kodus. 
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ettevõtlikkus: ühistööna 

klassireeglite koostamine. 

Tervis ja ohutus: päevakava, 

hügieeniharjumused. 

Kooli ja kodu lugu:  

tegevused koolis ja kodus, 

kooli ja kodu koostöö. 

TEEMA   Vaba aeg.  

 

Lemmiktegevused ja eelistused. Sotsiaalne pädevus: koostöö ning erinevate 

arvamuste arvestamine. 

Digipädevus: digivahendite kasutamine 

vaba aja veetmisel. 

Väärtused ja kõlblus: vaba 

aja, huvialade väärtustamine. 

Tervis ja ohutus: vaba aja 

tegevused, spordialad. 

Kehaline kasvatus: spordialade 

nimetused. 

 

 

 


