
INGLISE KEELE AINEKAVA 

 

AINE: INGLISE KEEL 
Klass: 3. klass 

Aine maht: 105 tundi 

 

Õpitulemused: 

3. 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) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast; 

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

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

7) 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, 

erinevate arvamuste arvestamine 

(rollimängud, paaris- ja rühmatöö).  

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

Tööõpetus: näpunuku 

valmistamine keeletunnis 

kasutamiseks. 



INGLISE KEELE AINEKAVA 

 

TEEMA   Kodu ja lähiümbrus.  

Pereliikmed, kodu asukoht. Väärtuspädevus: oma perekonna ja 

lemmikloomade väärtuse mõistmine.  

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng 

Kultuuriline identiteet 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

Võõrkeelte töötuba: „Sügise 

värvid“/ „Leia ja joonista“ 

TEEMA   Kodukoht Eesti.  

Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, 

kodukoha kirjeldus.  
 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: 

koostöö ning erinevate arvamuste 

arvestamine.  

Õpipädevus: oma tegevuse 

planeerimine, vajaliku info leidmine.  

Ettevõtlikkuspädevus: oma idee 

elluviimine.  

Matemaatika-, loodusteaduste- JA 

tehnoloogiaalane pädevus: suutlikkus 

kasutada matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid erinevaid 

ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades. 
 

Keskkond ja jätkusuutlik 

areng 

Kultuuriline identiteet 

Teabekeskkond 

Väärtused ja kõlblus 

 

TEEMA   Igapäevaelu.  

Õppimine ja töö.  Lihtsad tegevused 

kodus ja koolis ning nende 

tegevustega seotud vahendid. 
 

Ettevõtlikkuspädevus: oma idee elluv 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane pädevus: suutlikkus 

kasutada matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid erinevaid 

ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades. 

iimine.  

Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus  

 



INGLISE KEELE AINEKAVA 

 

 

 

TEEMA   Vaba aeg.  

Lemmiktegevused ja eelistused.  
 

Suhtluspädevus: eri liiki tekstide 

mõistmine, lugemine.  

Õpipädevus: oma teadmiste, oskuste, 

tugevuste ja nõrkuste analüüsimine 

ning selle põhjal edasiõppimise 

vajaduse märkamine.  

Digipädevus: digivahendite abil info 

leidmine ja säilitamine; 

digikeskkonna ohtude teadvustamine. 

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

Teabekeskkond 

Tervis ja ohutus 

 

 

 

 


