
Jüri Gümnaasium      

Õppekava    

Ainekava   

Inglise keele klass 

 

Inglise keel 

II klass 

Õpitulemused 

 

2. klassi lõpuks õpilane: 

• Saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest. 

• Oskab lugeda ja kirjutada lihtsat seotud teksti. 

• Kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 

lähiümbruse kirjeldamiseks. 

• Reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele. 

• Suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse. 

• Kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks. 

• Oskab leida vajalikku informatsiooni õppematerjalidest. 

• Oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

 

Õppekirjandus 

 

English World 2 
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Õppesisu  

 

I trimester 
Teemad Keeleõpetus Märkused 

Sissejuhatus 

Õppevahendid, mänguasjad, vanus, arvud 1-20, tähestik, sünnipäev, ilm 

Õpik lk 4-23 

PRÕK:  

„Mina ja teised“ – enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, 

vanus, elukoht) 

What is it? It is = It’s 

Is it a pen? No, it is not = No, it isn’t 

What are they? They are = They’re 

Are they trains? No, they are not =  

No, they aren’t 

How old is Tom? How old are you? 

he is = he’s; she is = she’s; I am = I’m 

How many? 

Has he got a cake? Have you got a cake?   

has not = hasn’t; have got = haven’t 

cannot = can’t 

 

 

Unit 1 

At the castle 

Nädalapäevad 

Õpik lk 24-31 

Töövihik lk 2-11 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus 

(tekst „Nädal vanaema ja vanaisaga“) 

 

What’s the day today? 

It is Monday. It’s Monday. 

What’s he doing? He’s washing the steps. 

What are you doing? 

What are they doing? They’re reading. 

Are they holding lights? Yes, they are. 

 

 

Unit 2 

In Biffo’s garden 

Erinevaid tegevusi väljendavad sõnad 

Õpik lk 32-39 

Töövihik lk 12-21 

PRÕK:  

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused 

What’s this/that? 

What are these/those? 

These are my books. 

This is my pen. 

That’s my swing. 

What can you do? 

 



Jüri Gümnaasium      

Õppekava    

Ainekava   

Inglise keele klass 

 

 

Unit 3 

Pirate Jack 

Sport ja hobid, toiduained, sünnipäev 

Projekt „Sünnipäevakaart“ 

Õpik lk 40-49 

Töövihik lk 22-31 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja 

nende tegevustega seotud esemed/vahendid, toit 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused 

 

I like basketball. 

Dan likes basketball. 

They like bananas. 

Do you like bananas? Yes, I do. No, I 

don’t. 

Thank you/ Thank’s. 

You’re welcome. 

Here you are. 

 

 

Unit 4 

A fantastic shop 

Riietus, hobid, spordialad, ilm 

Õpik lk 50-57 

Töövihik lk 32-41 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja 

koolis ja nende tegevustega ja ilmaga seotud rõivad 

 

Does she like the dress? 

Do they like the hat? 

Yes/No, they do/don’t. 

Do you like tennis? Yes, we do. 

It is hot/cold/rainy/cloudy. 
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II trimester 
Teemad Keeleõpetus Märkused 

Unit 5 

Pirate Jack is on TV 

Kellaajad (täistunnid), päevakava, päeva osad (hommik, pärastlõuna, 

õhtu) 

Küsisõnad 

Õpik lk 58-65 

Töövihik lk 42-51 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja 

koolis ja nende tegevustega seotud esemed/vahendid, kell 

I get up at six o’clock. 

In the morning she plays tennis. 

What’s the time? 

What time do you get up? 

 

Unit 6 

Who is the winner? 

Kehaosad, majaosad 

Omastavad asesõnad 

Projekt „Päevakava“ 

Õpik lk 66-75 

Töövihik lk 52-61 

PRÕK:  

„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu lühikirjeldus  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused 

This is his/her hand. 

What colour are their noses? 

Whose jacket is this? It’s Ben’s jacket. 

Are these your pens? 

Look at … 

 

Unit 7 

A trip in a balloon 

Toiduained, eelistused söömisel, alati-vahel-mitte kunagi, kuude 

nimetused, ilma kirjeldamine 

Õpik lk 76-83 

Töövihik lk 62-71 

PRÕK: „Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud 

kodus, nende tegevustega seotud esemed/vahendid, numbrid, värvid, toit. 

There is / There are 

There’s water in the jug. 

There are sandwiches on the plate. 

I always eat fruit. 

I sometimes eat crisps. 

I never drink milk. 

We wear … 
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Unit 8 

Look at the animals! 

Loomad, kellaajad (täis- ja pooltunnid), värvuste nimetused, arvud 1-20, 

täiskümned kuni 100 

Omadus- ja määrsõnad 

Õpik lk 84-91 

Töövihik lk 72-81 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus 

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused  

„Kodukoht Eesti“ – meie metsades elavate loomade nimetused 

Yesterday it was cold. 

He was cold. 

We were happy. 

They were hot. 

What’s the time? It’s half past eight. 

 

 

 

III trimester 
Teemad Keeleõpetus Märkused 

Unit 9 

Look! The sea! 

Kohamäärsõnad, veeloomade-lindude nimetused, akvaarium, e-kiri, 

omadussõnad (vastandtähendusega sõnad) 

Projekt „Aastaring: ilm, tegevused, riietus igas kuus“ 

Õpik lk 92-101 

Töövihik lk 82-91 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud kodus ja 

koolis ja nende tegevustega seotud esemed/vahendid, numbrid, värvid, 

rõivad, toit 

„Kodukoht Eesti“ – meie vee-elustikuga seotud loomade-lindude 

nimetused 

The fish is next to/between/behind/in 

front of the boat. 

There was a house. 

There were three birds. 

 

Unit 10 

The island 

Rannaga seotud sõnavara, keelud, mereloomade kirjeldamine 

Õpik lk 102-109 

Töövihik lk 92-101 

I can/can’t see him/her/it. 

Can you hear me/them/us? 

Don’t touch it. 

Don’t go near it. 
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Unit 11 

The boat 

Erinevad tegevused, päeviku pidamine, järgarvud (1.-6.), loomad-linnud 

džunglis 

Hüüdsõnad, hüüdlaused (Look! Brilliant!...) 

Õpik lk 110-117 

Töövihik lk 102-111 

PRÕK:  

„Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused. 

„Kodukoht Eesti“ – Eestit, kodukoha ümbrust iseloomustav lihtsam 

sõnavara (mets, meri, rand jms). 

I walked on the sand. 

He pointed to a ship. 

They played in the sea. 

First I played football. 

Next I helped Dad. 

Then I watched TV. 

 

 

Unit 12 

Welcome home! 

Toitude nimetused, menüü, liikumisteekonna kirjeldamine, söögikorrad 

(hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök) 

Õpik lk 118-127 

Töövihik lk 112-121 

Projekt „ Eilne päev“ (Kus olid? Missugune oli ilm? Mida tegid?) 

Kokkuvõte: tegusõnad (töövihik lk 122-127), küsimused-vastused 

(töövihik lk 128), tagasisidestavad ülesanded peatükkide kaupa 

(töövihik lk 129-136) 

PRÕK:  

„Igapäevaelu, õppimine ja töö“ – tavalisemad päevatoimingud ja nende 

tegevustega seotud esemed/vahendid, numbrid, värvid, rõivad, toit. 

 „Vaba aeg“ – lihtsamad tegevused ja eelistused. 

He walked over/under the bridge. 

He walked through/into the river. 

Yesterday I climed a tree. 

Yesterday he visited his Grandma. 

 

 

 

 


