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Inglise keel 

I klass 

Õpitulemused 

1. klassi lõpuks õpilane: 

● Saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

● Kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

● Reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

● On omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

● Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

● Kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

● Oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas; 

 

 

Õppekirjandus 

 

Õppekomplekt English World 1. 
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Õppesisu  

I trimester 
Teemad Keeleõpetus Märkused 
Welcome Unit 

Hello! 

Tähtede nimetused, tähestik, värvide nimetused, arvud 1-10, õpiku tegelased 

Õpik lk 4-23 

Tähtede kirjutamine (lahuskiri) 

Töökäsud inglise keeles 

Hello. Hi. 

 

Unit 1 

Hello, Mr Jolly! 

Värvid, mänguasjad 

Õpik lk 24-31 

Töövihik lk 2-11 

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – enesetutvustus (nimi) 

 „Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – igapäevaste tegevustega seotud esemed/vahendid, värvid 

What’s your name? My name’s … 

It’s a car. It’s red. 

Is it a doll? Isi t pink? Yes. No. 

 

Unit 2 

Mr Jolly’s Shop 

Õppevahendid 

Õpik lk 32-39 

Töövihik lk 12-21 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – igapäevaste tegevustega seotud esemed/vahendid 

What isi t? 

Is it red? Is it a car?  

Yes, it is. No, it isn’t. 

It isn’t a car. It’s a van. 

 

Unit 3 

Good morning! 

Transport, omadused  

Värvid 

Õpik lk 40-49 

Töövihik lk 22-31; lk 129-130 (refleksioon) 

Projekt „Mänguasjad“ 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja koolis ja nende tegevustega 

seotud esemed/vahendid, värvid 

Good morning. Good afternoon. 

Goodbye. 

How are you? 

I’m finne, thank you. 

Iti s an umbrella. 

Iti s a red bike. 

It isn’t a blue car. 

 

Unit 4 

Bella and Biffo 

Omadussõnad, meeleolu 

Õpik lk 50-57 

Töövihik lk 32-41 

I’m happy. He is sad. 

Am I Dan?  

No, you aren’t. Yes, you are. 

Is she Mum? 

Yes, she is. No, she isn’t. 
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II trimester 
Teemad Keeleõpetus Märkused 

Unit 5 

Mrs Goody and Pirate Jack 

Arvud 1-10, toidud, reeglipärane mitmus 

Õpik lk 58-65  

Töövihik lk 42-51 

PRÕK: 

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud ja nende tegevustega seotud esemed/vahendid, 

numbrid, värvid 

How many are there? 

There are … There is … 

Is there on …? 

What is it? Iti s a banana. 

Regulaar plural nouns: lollipops, 

cakes, sweets 

 

Unit 6 

Happy Birthday! 

Loodus (üldnimetused, nt puu, lill, lind jne)  

Õpik lk 66-75  

Töövihik lk 52-61; lk 131-132 (refleksioon) 

Projekt „Aed“ 

PRÕK: 

„Mina ja teised“ – enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, vanus) 

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud ja nende tegevustega seotud esemed/vahendid, 

numbrid, värvid 

How old are you? 

I’m six. 

We’re seven. 

What are they? 

They’re frogs. 

We’re funny. 

 

Unit 7 

Where is King Tub? 

Ruumid kodus, eessõnad 

Õpik lk 76-83  

Töövihik lk 62-71 

PRÕK: 

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu lühikirjeldus  

Prepositions: in, on, under 

Where is my book? 

Where are my pens? 

 

Unit 8 

This is my family 

Pereliikmed, oma toa kirjeldamine 

Õpik lk 84-91  

Töövihik lk 72-81 

PRÕK: 

„Kodu ja lähiümbrus“ – pereliikmete tutvustus (nimi) ja kodu lühikirjeldus (suurus, värv, lihtsamad 

mööbliesemed) 

Who is this? 

This is my brother. 

I have got a brother. 

I’ve got a brother.  

Have you got a sister? 

Yes, I have. No, I haven’t. 
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III trimester 

Teemad Keeleõpetus Märkused 

Unit 9 

Miss Silver 

Arvud 11-20 

Õpik lk 92-101  

Töövihik lk 82-91; lk 133-134 (refleksioon) 

Projekt „Minu pere“ 

PRÕK: 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused 

He’s got a plane. 

Has  she got a car? 

Yes, sh ehas. No, she hasn’t. 

Likes and dislikes: 

I like grapes. How about you? 

 

 

Unit 10 

The space rocket 

Tegusõnad 

Käsud, oskused 

Õpik lk 102-109 

Töövihik lk 92-101 

PRÕK: 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused 

Stop! Look! Listen! Wait! 

The rocket can fly. 

Can it jump? 

Yes, it can. No, it can’t. 

 

Unit 11 

Up in space 

Ilm, tegevused 

Õpik lk 110-117 

Töövihik lk 102-111 

PRÕK: 

„Kodukoht Eesti“ – ilm Eestis 

I’m flying. 

Your’re singing. 

What’s the weather like? 

It’s cloudy. 

Is it cold? 

 

Unit 12 

Welcome home! 

Tegevused, viisimäärsõnad, sünnipäev, vaheaeg 

Õpik lk 118-126 

Töövihik lk 112-121; 122-128 (tegusõnad); lk 135-136 (refleksioon) 

PRÕK: 

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja nende tegevustega seotud 

esemed/vahendid, numbrid, värvid 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused 

loudly, quietly, quickly, slowly 

He’s eating. 

It’s Flying. 

We’re reading. 

They’re jumping. 

 

 


