KINNITATUD
AS TEA Keeleõpetuse juhatuse
8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

inglise keele teadmiste omandamine A2 tasemel, mis võimaldavad aru saada lühikestest lihtsatest
tekstidest, teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja, vastata lihtsatele küsimustele, jälgida
kaasvestlejat.

Õppekavarühm:

võõrkeeled ja -kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale

Õppetöö korraldus:

2-3 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga

Õpingute alustamise tingimused:

vestlus, test

Lõpetamise tingimused:

test

Lõpetamisel antav dokument:

tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides ja
sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)
tõend, kui õpilane on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides, kuid ei ole sooritanud testi
(kirjalik ja suuline osa)

ALGTASEMEL KEELEKASUTAJA
A 2.1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~450 sõna ja
väljendi
ulatuses

The new person;
Personal Profile; Countries and nationalities;
Personal Possessions;
In person;
Consolidation
Living abroad;
Typical friends and friendship;
The family and home;
Describing people;
Consolidation
Different homes;
Parts of a house;
My first flat/house; furniture;
Giving directions in the building;
Consolidation
Daily routines;
A day off; special days/ holidays; numbers and dates;
Life at work and home;
Talking on the phone;
Consolidation
Talk about languages;
The weather;
Asking about clarification;
Travel essentials;
Holiday and accommodation;
Consolidation

a/an; noun plurals; verb to be (present tense) – affirmative;
possessive adjectives; verb to be – negative and questions;
this, that, these, those; offers and responses (would you like
...);

Maht
tundides
10

Present simple affirmative and negative; present simple
questions and short answers, WH-questions, possessive `s;
adjectives; plural nouns with adjectives; present tense of BE
and HAVE and other common verbs;

10

Preposition of place, there is/there are; how many; a, an,
some and any; ordinal numbers; present simple;

10

Prepositions of time: in, at, on; frequency adverbs and
phrases; how often...; time expressions (once a month, etc);
collocations (have/ go/ get; housework)

10

Can/can´t; past simple was/were; past simple regular verbs;
asking for permission (can/ could/ may I ....)

10

Celebrations;
Films and books;
Feelings;
Giving opinions and talking about likes/dislikes;
Consolidation

Past simple irregular verbs, past simple regular verbs; past
10
time expressions, adverbs of manner; adjectives; do not/ does
not

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt kursusel
läbitud teemadele. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
A 2.1 taseme lõpuks on õppija võimeline:
• väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda ja lihtolevikku ja lihtminevikku kasutades) igapäevastes
suhtlussituatsioonides (enda ja oma pere/kodu/sõprade tutvustamine ja kirjeldamine; telefonikõnedele vastamine; enda ja teiste
tutvustamine, tee juhatamine; enda ja teiste tunnetest ja arvamustest rääkimine; oma lemmiktegevuste ja tähistatavate tähtpäevade
kirjeldamine; ilma kirjeldamine)
• kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine, enda/teiste tutvustamine);
• kirjeldama oma peret, tööd, harjumusi, hobisid ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;
• kirjutama lihtsamaid kirju, kaarte, teateid, emaile, täitma ankeete, teed juhatama;
• kasutama kõige enim levinumaid tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides.
A 2.1 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks baassõnavarale umbes 450 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja
rollimängudega.

A 2.2. TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 450 sõna
ja väljendi
ulatuses

Food and diets;
Describing food;
Eating out; In a restaurant;
Eating habits
Consolidation
Transport; public transport;
Travelling;
In traffic;
Traffic laws;
Consolidation
First impressions;
Clothes;
Health;
Instructions for an exercise;
Health problems;
Consolidation
Places in a city;
Describing a city; moving to another city;
Strange laws;
City souvenirs; size and colours
Consolidation
Jobs; talk about work;
The future work and life;
Describing work;
Future plans;
Healthy living;
Love and work
Consolidation

Countable and uncountable nouns; some and any; how
much/many; a lot; not much, not many; too + adjective;
very+adjective; present simple – affirmative, negative and
questions; past simple irregular verbs – affirmative, negative
and questions; past time expressions; can/could I ...;
Verb+ -ing; present continuous – affirmative, negative and
questions; present simple vs. present continuous; time
expressions with present simple and present continuous; verb
patterns with verb take, making suggestions; collocations
(transport)
Should, shouldn´t; Imperatives; whose; possessive pronouns;
adjectives; have got and got – affirmative, negative form and
question;

Maht
tundides
10

10

10

Must/must not/ need not; comparatives; superlatives;
adjectives; go +verb –ing; can I...;

10

Question review (why, when, where, who, what, how);
prediction (will) – affirmative, negative, question; going to
(future); collocations (make and do); phrasal verbs; making
invitations (would you like to ....);

10

Lifetime achievements;
Famous people and their life;
Speaking in public;
English in your life;
Consolidation

Present perfect affirmative, negative and questions; review
on verb forms (present simple, past simple, present
continuous, present perfect, future will and going to);
irregular past participles;

10

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt A 2.2 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
A 2.2 taseme lõpuks on õppija võimeline:
• väljendama ennast õpitud sõnavara piires, igapäevastes suhtlussituatsioonides, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi;
• suhtlema igapäeva situatsioonides (poes, restoranis, reisil, hotellis, ühistranspordis)
• arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset, tutvustama ennast
ja teisi)
• vestlema endast, kodust, sõpradest, elukohast, tööst, argirutiinidest, huvialadest, tuleviku plaanidest, toidust-joogist; kirjeldama ja
võrdlema inimesi ja omadusi;
• kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, lühikest kirja ja emaili, kaarti, lühikest ja lihtsat nõuannet, täitma ankeeti ning esitama etteantud
teemal lühikest ettekannet; teed juhatama;
• ära tundma ja kasutama lihtoleviku, lihtmineviku, lihttuleviku, kestva oleviku ja täismineviku ajavorme.
A 2.2 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks umbes 450 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja rollimängudega.

