
A-võõrkeel - I kooliaste 
 

Ainevaldkond: võõrkeeled  

Inglise keel  
 

Üldpädevuste kujundamine:  
A-võõrkeele (inglise keele) teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi.  

  

Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse õppides mõistma ja aktsepteerima kaaslaste ja pereliikmete  

erinevaid väärtussüsteeme.  

Sotsiaalne ja kodaniku pädevus. Väärtuspädevusega seotud sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa  

erinevate õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö ja projektõpe.  

Enesemääratluspädevust, mis on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga, saab käsitleda  

rollimängude kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni.  

Õpipädevus on suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, planeerida õppimist ning seda  

plaani järgida, on kesksed üldpädevused, mida kujundatakse läbi kõikide teemade ja õpitöövormide.  

Suhtluspädevus on suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja 

mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevust suutlikkus kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt, kujundame arvuliste 

näitajatega opereerimisel võõrkeeles. 

Ettevõtlikkuspädevuse annab õpilasele rahulolu toimetulekust võõrkeelses keskkonnas, mis on võimalik läbi teadmiste ja oskuste omandamise 

eesmärkide püstitamiseks ja elluviimiseks.  

Digipädevust suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; leida ja säilitada digivahendite abil 

infot; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu 

moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

Digipädevuse arendamiseks on võimalusi iga teema käsitlemisel. 

 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Mina (I, II ja III kl.)  

• Perekond ja kodu (I, II ja III kl.)  



• Sõbrad (III kl.)  

• Igapäevased tegevused (III kl.)  

• Keskkond (III kl.)  

• Õppimine ja töö (II ja III kl.) • Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.) 

• Harrastused ja kultuur ( III kl.) 

Enesemääratluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel:  

• Perekond ja kodu (II ja III kl.)  

• Mina (II ja III kl.)  

• Sõbrad (III kl.)  

• Igapäevased tegevused (III kl.)  

• Keskkond (III kl.)  

• Õppimine ja töö (II ja III kl.)  

• Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.)  

• Harrastused ja kultuur ( III kl.)  

Õpi- ja suhtluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel:  

• Perekond ja kodu (I, II ja III kl.)  

• Mina (I, II ja III kl.)  

• Sõbrad (III kl.)  

• Igapäevased tegevused (III kl.)  

• Keskkond (III kl.)  

• Õppimine ja töö (II ja III kl.)  

• Õpitavat keelt kõnelevad maad (II ja III kl.)  

• Harrastused ja kultuur ( III kl.)  

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel:  

• Sõbrad (III kl.)  

• Mina (I, II ja III kl.)  

• Õppimine ja töö (II ja III kl.)  

Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel:  

• Igapäevased tegevused (III kl.)  

• Keskkond (III kl.)  

• Õppimine ja töö (II ja III kl.)  

• Harrastused ja kultuur ( III kl.)  



  

 

Valdkonnapädevuste kujundamine  
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda  

eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada  

erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.  

  

 

Põhikooli lõpuks õpilane:  
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt  

toimida; 

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest  

erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure; 

4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte  

õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel (ainenädal, viktoriinid, olümpiaadid, IKT)  

  

Taotletavad pädevused  
 

I kooliastme lõpus õpilane:  
1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi  

naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada;  

2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega,  

paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning  

puhkamise vahel;  

3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt;  

4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada;  

oskab koostada päevakava ja seda järgida;  

5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi,  

tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada;  



6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase;  

7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates  

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades;  

8) käitub loodust hoidvalt;  

9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja  

nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti  

lugeda;  

10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi  

seadmeid;  

11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega  

seostuvaid käitumisreegleid;  

12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast  

eneseväljendusest ja tegevusest;  

13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve;  

14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda;  

15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema.  

  

Lõimumine teiste valdkondadega:  
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta  

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida  

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega  

seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu  

lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali  

otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on  

suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide  

kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).  

  

Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes  

rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.  

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse,  

geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse  

teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning  



teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater,  

kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades.  

Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend.  

Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide  

kaudu.  

 

Läbivad teemad:  
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis  

toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades  

selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid  

töömeetodeid.  

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:  

1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;  

2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;  

3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond,  

tehnoloogia ja innovatsioon; 5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö” – tervis ja ohutus; 

6) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Kodukoht Eesti”, „Igapäevaelu. Õppimine ja  

töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – väärtused ja kõlblus  

  

 

 

Õpitulemused I kooliastme lõpuks:  
3. klassi lõpetaja  
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;  

2) kasutab õpitud sõnavara  

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele;  

4) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;  

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

6) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;  

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada paaris.  

 



 

Hindamine 

I kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal poolaastal/trimestril saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku 

sõnalise hinnangu vormis kõigi osaoskuste kohta. 

 

1. klass  
Tundide arv nädalas: 1  

(35 tundi) 
 

Õppe-kasvatustöö eesmärgid:  
• Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni  

tekitamine.  

• Baasõpioskuste kujundamine  

• Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast.  

• Positiivse õpihoiaku kujundamine  

  

Õppesisu-ja tegevused:  

kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  
1. MINA: nimi, vanus, kehaosad, lemmiktegevused.  

2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, toit. 

3. KESKKOND: loomad, linnud.  

4. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, tähtsamad pühad.  

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: olulised tegusõnad, värvid, numbrid 1-10. 

6. ÕPPIMINE JA TÖÖ: klassiruumi sõnavara. 

 

Keeleteadmised  
I klassis on suurem rõhk kuulamise ja kõnelemise osaoskuste õpetamisel.  

 

Keeleoskuse hea tase 1. klassi lõpus:  

 



Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A1.1  A1.1  

 

Õpitulemused: 

 

Õpitulemused 1. tase 

(teadmine) 

2. tase 

(rakendamine) 

3. tase 

(arutlemine) 

Kuulamine    

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära 

õpetaja abiga. 

Tunneb enamjaolt 

õpitava keele teiste 

hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära 

iseseisvalt. 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

korraldustest ja 

reageerib nendele 

adekvaatselt. 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

korraldustest, vajab 

lisaabi. 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

korraldustest, 

reageerib neile 

enamasti õigesti. 

Saab aru õpetaja 

antud lihtsatest 

korraldustest, 

reageerib neile 

adekvaatselt. 

Saab aru lihtsatest, 

temale tuttavatest 

sõnadest. 

Saab õpetaja abiga 

aru lihtsatest 

tuttavatest sõnadest. 

Saab enamasti aru 

tuttavatest lihtsatest 

sõnadest. 

Saab aru tuttavatest 

lihtsatest sõnadest. 

 

Kõnelemine    

Oskab tervitada ja 

hüvasti jätta, 

paluda ja tänada, 

soovida õnne 

sünnipäevaks. 

Oskab enamasti 

õigesti vastata 

tervitusele, 

hüvastijätule, 

palumisele, 

tänamisele ja 

õnnitleda 

sünnipäeval. 

Teab 

viisakusväljendeid 

(tervitamine, 

hüvastijätmine, 

palumine, tänamine, 

õnnitlemine 

sünnipäeval) ja 

kasutab õpetaja 

abiga. 

Kasutab 

viisakusväljendeid 

iseseisvalt vastavalt 

olukorrale. 



Oskab ennast 

tutvustada. 

Oskab ennast 

tutvustada 

(nimi ja vanus) 

kasutades lisaabi. 

Oskab tutvustada 

ennast (nimi ja 

vanus), 

esineb üksikuid 

eksimusi. 

Oskab ennast 

tutvustada iseseisvalt 

(nimi ja vanus). 

Teab õpitud sõnu ja 

keelendeid. 

 

Tunneb õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid õpetaja 

abiga. 

Oskab kasutada 

õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid, esineb 

eksimusi. 

Kasutab õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid 

iseseisvalt. 

Laulab ingliskeelset 

laulukest. 

   

 

Kirjutamine    

Oskab kirjutada tähti 

ja üksikute sõnade 

ärakirja. 

Ärakirjas esineb 

palju eksimusi, on 

suuteline vigu 

parandama õpetaja 

abiga. 

Teeb ärakirja 

töölehelt ja tahvlilt, 

esineb 

eksimusi. 

Teeb veatut ärakirja 

töölehelt ja tahvlilt. 

    

 

 

2. klass  
Tundide arv nädalas: 2  

(70 tundi) 
 

Õppe-kasvatustöö eesmärgid:  
• Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni  

tekitamine.  

• Baasõpioskuste kujundamine  

• Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast.  



• Positiivse õpihoiaku kujundamine  

  

Õppesisu-ja tegevused:  

kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad  
1. MINA: nimi, vanus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused.  

2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, maja/korter, õu.  

3. SÕBRAD: nimi, vanus, ühised tegevused.  

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: loomad, linnud, keel.  

5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, tähtsamad pühad.  

6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: liiklus ja liiklusvahendid.  

7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: sõbrad, õpetajad, õppevahendid.  

 

 

Õpitulemused:  
Keeleoskuse hea tase 2. klassi lõpus: 

 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 

 

 

 

 

Õpitulemused: 

Õpitulemused 1. tase 

(teadmine) 

2. tase 

(rakendamine) 

3. tase 

(arutlemine) 

Kuulamine    

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära 

õpetaja abiga. 

Tunneb enamjaolt 

õpitava keele teiste 

hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära 

iseseisvalt. 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

korraldustest ja 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

Saab aru õpetaja 

antud väga lihtsatest 

korraldustest, 

Saab aru õpetaja 

antud lihtsatest 

korraldustest, 



reageerib nendele 

adekvaatselt. 

korraldustest, vajab 

lisaabi. 

reageerib neile 

enamasti õigesti. 

reageerib neile 

adekvaatselt. 

Saab aru lihtsatest, 

temale tuttavatest 

sõnadest. 

Saab õpetaja abiga 

aru lihtsatest 

tuttavatest sõnadest. 

Saab enamasti aru 

tuttavatest lihtsatest 

sõnadest. 

Saab aru tuttavatest 

lihtsatest sõnadest. 

Kõnelemine    

Oskab tervitada ja 

hüvasti jätta, 

paluda ja tänada, 

soovida õnne 

sünnipäevaks. 

Oskab enamasti 

õigesti vastata 

tervitusele, 

hüvastijätule, 

palumisele, 

tänamisele ja 

õnnitleda 

sünnipäeval. 

Teab 

viisakusväljendeid 

(tervitamine, 

hüvastijätmine, 

palumine, tänamine, 

õnnitlemine 

sünnipäeval) ja 

kasutab õpetaja 

abiga. 

Kasutab 

viisakusväljendeid 

iseseisvalt vastavalt 

olukorrale. 

Oskab ennast 

tutvustada. 

Oskab ennast 

tutvustada 

(nimi ja vanus) 

kasutades lisaabi. 

Oskab tutvustada 

ennast (nimi ja 

vanus), 

esineb üksikuid 

eksimusi. 

Oskab ennast 

tutvustada iseseisvalt 

(nimi ja vanus). 

Teab õpitud sõnu ja 

keelendeid. 

 

Tunneb õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid õpetaja 

abiga. 

Oskab kasutada 

õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid, esineb 

eksimusi. 

Kasutab õpitud 

sõnavara ja 

keelendeid 

iseseisvalt. 

Laulab ingliskeelset 

laulukest. 

   

Lugemine    

Tunneb 

hääldusmärke 

ja kasutab neid sõna 

häälduse lugemisel. 

Tunneb ära 

hääldusmärgid 

ja veerib sõna 

häälduse 

Teab enamasti 

hääldusmärke ja 

veerib kokku sõna 

häälduse, 

Teab hääldusmärke 

ja veerib sõna 

häälduse 

iseseisvalt. 



õpetaja abiga. esineb eksimusi. 

Oskab õige 

intonatsiooni ja 

rõhuga lugeda õpitud 

sõnu. 

Teeb õpitud sõnu 

lugedes hääldusvigu, 

eksib sõnarõhu 

suhtes. Lugemise 

tempo väga aeglane. 

Loeb õpitud sõnu 

valdavalt õige 

häälduse ja rõhuga, 

esinevad üksikud 

eksimused. 

Loeb soravalt õpitud 

sõnu õige häälduse ja 

rõhuga. 

Kirjutamine    

Oskab kirjutada oma 

nime; Oskab teha 

juhendamisel õpitud 

hääldusmärkide ja 

üksikute sõnade 

ärakirja tahvlilt ja 

töölehelt. 

Ärakirjas esineb 

palju eksimusi, on 

suuteline vigu 

parandama õpetaja 

abiga. 

Teeb ärakirja 

töölehelt ja tahvlilt, 

esineb 

eksimusi. 

Teeb veatut ärakirja 

töölehelt ja tahvlilt. 

 

3. klass 
Tundide arv nädalas: 3 

(105 tundi) 
Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
• Huvi tekitamine võõrkeelte õppimise vastu ja silmaringi laiendamine, motivatsiooni tekitamine. 

• Baasõpioskuste kujundamine 

• Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast. 

• Positiivse õpihoiaku kujundamine 

• Inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri tutvustamine 

Õppesisu-ja tegevused: 

kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused. 

2. PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, aed, õu. 

3. SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused. 

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, 

keel, pealinn, sümbolid; 



5. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: keel, pealinn, tähtsamad pühad. 

6. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, tee küsimine ja 

juhatamine. 

7. ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev, sõbrad, õpetajad, õppeained, õpioskused, kooliruumid, 

õppevahendid, koolivaheajad, ametid. 

8. HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, 

pühad. 

 

Õpitulemused:  
Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 

 

 

 

Õpitulemused: 

Õpitulemused 1. tase 2. tase 3. tase 

Kuulamine    

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele teiste 

hulgast ära õpetaja abiga. 

Tunneb enamjaolt 

õpitava keele teiste 

hulgast ära. 

Tunneb õpitava keele 

teiste hulgast ära 

iseseisvalt. 

Saab aru õpetaja 

antud korraldustest ja 

reageerib nendele 

adekvaatselt. 

Saab aru õpetaja antud 

lihtsatest korraldustest, 

vajab lisaabi. 

Saab aru õpetaja antud 

lihtsatest korraldustest, 

reageerib neile 

enamasti õigesti. 

Saab aru õpetaja antud 

lihtsatest korraldustest, 

reageerib neile 

adekvaatselt. 

Saab aru lihtsatest, 

temale tuttavatest 

sõnadest, lühitekstidest 

ja lauludest. 

Saab õpetaja abiga aru 

lihtsatest tuttavatest 

sõnadest, lühitekstidest ja 

lauludest. 

Saab enamasti aru 

tuttavatest sõnadest ja 

lühikestest lihtsatest 

lausetest lühitekstides 

ning lauludes. 

Saab aru lihtsatest 

lühitekstidest ja 

lauludest. 

Kõnelemine    



Oskab tervitada, 

hüvasti jätta, paluda, 

tänada ja õnnitleda 

sünnipäeval. 

Oskab enamasti õigesti 

vastata tervitusele, 

hüvastijätule, palumisele, 

tänamisele ja õnnitleda 

sünnipäeval. 

Teab 

viisakusväljendeid 

(tervitamine, 

hüvastijätmine, 

palumine, tänamine, 

õnnitlemine 

sünnipäeval) ja 

kasutab õpetaja abiga. 

Kasutab 

viisakusväljendeid 

iseseisvalt vastavalt 

olukorrale. 

Oskab ennast ja oma 

kaaslast tutvustada, 

küsida kaaslase nime; 

häälida oma nime. 

Oskab ennast ja kaaslast 

tutvustada (öelda ja häälida 

enda nime) kasutades lisaabi 

Oskab tutvustada 

ennast ja oma sõpra või 

pereliiget (öelda ja 

häälida enda ja sõbra 

nime, küsida kaaslase 

nime), esineb üksikuid 

eksimusi. 

Oskab ennast ja 

Kaaslast tutvustada, 

kaaslase nime küsida, 

häälida lihtsamaid 

võõraid nimesid. 

Oskab öelda oma 

vanust ja numbreid 

(1–20); 

oskab ütelda oma ja 

küsida sõbra aadressi 

ning telefoninumbrit. 

Räägib endast ja küsib 

kaaslase kohta õpetajaabiga 

(vanus, aadress, 

telefoninumber, numbrid 1- 

20). 

Teab väljendeid endast 

rääkimiseks ja 

kaaslase kohta info 

küsimiseks (vanus, 

aadress, 

telefoninumber, 

numbrid 1- 20), oskab 

näite abil neid väljendeid 

kasutada. 

Kasutab iseseisvalt 

väljendeid endast 

rääkimiseks ja 

kaaslase kohta info 

küsimiseks (vanus, 

aadress, 

telefoninumber, 

numbrid 1- 20). 

Oskab nimetada 

päevaaegu, 

nädalapäevi ja 

kellaaega (täistunde). 

Oskab nimetada 

päevaaegu, nädalapäevi, 

kellaaegu, kasutab lisaabi. 

Kasutab päevaaegu, 

nädalapäevi, kellaaegu 

näidise järgi lausetes. 

Kasutab iseseisvalt 

päevaaegu, 

nädalapäevi, kellaaegu 

lausetes. 

Oskab õpitud 

sõnavara piires 

rääkida kodust, 

Oskab õpitud sõnavara 

piires rääkida kasutades 

õpetaja abi. 

Oskab õpitud sõnavara 

piires rääkida 

kasutades näidist, 

esineb eksimusi. 

Oskab iseseisvalt 

õpitud sõnavara piires 

rääkida. 



perekonnast, sõbrast, 

oskustest, 

koolitarvetest. 

Oskab õpitud 

keelendeid kasutades 

end igapäevastes 

olukordades 

arusaadavaks teha. 

Kasutab õpitud keelendeid 

toetudes õpetaja abile. 

Kasutab õpitud 

keelendeid toetudes 

näidisele, esineb 

eksimusi. 

Kasutab iseseisvalt 

õpitud keelendeid. 

Lugemine    

Saab aru kirjalikest 

Lühitööjuhenditest. 

Saab aru kirjalikest 

lühitööjuhenditest, 

õpetaja abiga. 

Saab enamasti aru 

kirjalikest 

lühitööjuhenditest, 

küsib ja otsib 

vajadusel abi. 

Saab õigesti aru 

kirjalikest 

lühitööjuhenditest. 

Saab aru tuttava 

sõnavaraga 

lühitekstidest. 

Teeb tuttavat teksti lugedes 

hääldusvigu, eksib sõna-ja 

lauserõhu suhtes. 

Lugemise tempo aeglane. 

Loeb tuttavat teksti 

valdavalt õige 

hääldusega, sõna- ja 

lauserõhk üldiselt õige. 

Esinevad üksikud 

eksimused. 

Loeb soravalt tuttavat 

teksti õige häälduse, 

sõna- ja lauserõhuga. 

Oskab õige 

intonatsiooni, rõhu ja 

rütmiga lugeda õpitud 

dialooge, lühijutte ja 

luuletusi. 

Saab aru tuttava 

sõnavaraga lühitekstidest 

õpetaja abiga. 

Saab enamasti aru tuttava 

sõnavaraga 

lühitekstidest, 

vajadusel leiab abi. 

Saab täielikult aru 

tuttava sõnavaraga 

lühitekstidest. 

Kirjutamine    

Oskab kirjutada enda 

ja oma lähimate 

kaaslaste nime. 

Oskab juhendamisel 

lõpetada lauseid ja 

fraase. 

Kirjutab enda ja oma 

lähimate kaaslaste nime 

õpetaja abiga. 

Lõpetab laused ja fraasid 

koos õpetajaga. 

Kirjutab enda ja oma 

lähimate kaaslaste nime 

enamasti õigesti. 

Lõpetab laused ja 

fraasid toetudes 

näidisele, esineb 

Oskab kirjutada enda 

ja oma lähimate 

kaaslaste nime. 

Lõpetab iseseisvalt 

laused ja fraasid. 



eksimusi. 

Oskab teha veatut 

ärakirja õpikust ja 

tahvlilt. 

Ärakirjas esineb palju 

eksimusi, on suuteline vigu 

parandama õpetaja abiga. 

Teeb ärakirja õpikust ja 

tahvlilt, esineb eksimusi. 

Teeb veatut ärakirja 

õpikust ja tahvlilt. 

Oskab õigesti 

kirjutada harjutuste, 

mõistatuste, ristsõnade 

jt ülesannete 

lahendamiseks 

vajalikke sõnu. 

Kirjutab harjutuste, 

mõistatuste, ristsõnade jt 

ülesannete lahendamiseks 

vajalikke sõnu tuginedes 

õpetaja juhendamisele ja 

abimaterjalidele. 

Oskab enamasti õigesti 

kirjutada harjutuste, 

mõistatuste, ristsõnade jt 

ülesannete 

lahendamiseks 

vajalikke sõnu, kuid 

esineb eksimusi. 

Oskab õigesti kirjutada 

harjutuste, mõistatuste, 

ristsõnade jt ülesannete 

lahendamiseks 

vajalikke sõnu. 

Keeleteadmised 

Grammatika 

korrektsus A1.1 A1.2 
Kasutab üksikuid 

äraõpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

neis tuleb ette vigu. 

Lauseõpetus 

   

Õigekiri õpitud 

sõnavara piires. 

Kirjutab õpitud sõnu ja 

Väljendeid. 

Kirjutab õpitud lauseid. Moodustab ja kirjutab 

lause iseseisvalt. 

Tähestik Loeb tähestiku peast. Loeb tähestiku peast ja 

teab tähe asukohta 

tähestikus. 

Oskab sõnu tähthaaval 

öelda. 

Suur ja väike täht 

nimedes. 

Tunneb suure ja väikese 

algustähe reegleid. 

Kasutab suurt ja 

väikest algustähte 

etteantud reeglite abil. 

Kasutab tekstis suurt 

ja väikest algustähte 

veatult või teeb 

üksikuid vigu. 

Lihtlause. Moodustab lihtlause 

õpetaja abiga. 

Moodustab lihtlause 

näidise põhjal. 

Moodustab iseseisvalt 

lihtlauseid. 

Enam kasutatavad 

rinnastavad 

Teab sidesõnade and ja 

but tähendust. 

Oskab sidesõnu and ja 

but kasutada erinevat 

Kasutab sidesõnu and 

ja but erinevat tüüpi 



sidesõnad (and, but) tüüpi harjutustes õiges 

kontekstis mudeli järgi. 

harjutustes õiges 

kontekstis iseseisvalt 

Tegusõna    

Present Simple 

(be/have); 

Present Continuous. 

Tunneb ära ja teeb õige 

valiku etteantud 

Variantidest abimaterjale 

kasutades. 

Tunneb ära ja teab 

tähendust. 

Moodustab põhi- ja 

abitegusõna näidise 

järgi. 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda lause. 

Moodustab ise lause 

kasutades põhi-ja 

abitegusõnu. 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid. 

Nimisõna    

Ainsus ja reeglipärane 

mitmus; 

omastav kääne; 

umbmäärane ja 

määrav artikkel + 

loendatav nimisõna. 

Tunneb ära nimisõna 

ainsuses ja mitmuses, 

teab moodustamise 

reeglit. 

Oskab tõlkida ja teab 

moodustamise reeglit 

Tunneb ära ja teab 

reeglit. 

Teab õpitud artikleid 

(sh a/an reegel koos 

loendatava nimisõnaga). 

Oskab kasutada 

nimisõnu ainsuses 

ja mitmuses 

näidise järgi, teab 

õpitud nimisõnade 

ebareeglipärast 

mitmust. 

Oskab moodustada 

fraase tuginedes 

reeglile. 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, 

moodustab näite 

põhjal enda lause. 

Kasutab õpitud 

artikleid näidise 

järgi etteantud 

lausetes, tunneb 

reegleid (sh a/an ja the). 

Moodustab ise 

lause kasutades 

nimisõnu ainsuses 

ja mitmuses 

(reeglipärane ja 

ebareeglipärane). 

Moodustab 

iseseisvalt lauseid 

kasutades 

omastavat käänet 

õigesti. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

korrektseid 

lauseid. 

Kasutab õpitud 

artikleid lauses 

õigesti. 

Omadussõnad    



Üldlevinud 

omadussõnad 

(good,big, red). 

Tunneb ära omadussõna 

teiste õpitud sõnaliikide 

hulgast õpetaja abil. 

Valib õpitud 

omadussõnade hulgast 

sobiva õppeülesande 

sisust lähtuvalt. 

Kasutab omadussõnu 

kontekstis õigesti. 

Asesõnad    

Isikulised asesõnad; 

Omastavad asesõnad. 

Teab isikulisi ja 

omastavaid asesõnu. 

Oskab kasutada 

isikulisi ja omastavaid 

asesõnu kontekstis. 

Koostab ise lauseid 

kasutades isikulisi ja 

omastavaid asesõnu. 

Eessõnad    

Enimkasutatavad 

eessõnad koha- ja 

ajamäärustes (in, 

on,at, to jt.). 

Teab käsitletud eessõnu. Oskab kasutada 

kontekstis. 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid kasutades 

eessõnu. 

Arvsõnad    

Põhiarvud 1−100; 
telefoninumbrid. 

Oskab nimetada põhiarve 

100 piires. 

Kasutab põhiarve 100 

piires lauses näidise 

järgi. 

Kasutab põhiarve 

korrektselt. 

Määrsõnad    

Levinumad aja- ja 

kohamäärsõnad (now, 

here); 

Teab käsitletud määrsõnu. Oskab kasutada õpitud 

määrsõnu näidise järgi. 

Koostab lauseid 

kasutades õpitud 

määrsõnu. 

Sõnatuletus    

-teen, -ty Teab arvsõna moodust. 

reeglit. 

Moodustab arvsõnu 

tuginedes reeglile, teab 

õpitud erandeid. 

Moodustab iseseisvalt 

arvsõnu ja oskab neid 

kasutada lauses. 

 

 

A-võõrkeel  - II kooliaste 
 

Ainevaldkond: võõrkeeled 

Aine: inglise keel 



 

Üldpädevuste kujundamine: 
A-võõrkeele (inglise keele) teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. 

Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse õppides mõistma ja aktsepteerima kaaslaste ja pereliikmete 

erinevaid väärtussüsteeme. 

Sotsiaalne- ja kodanikupädevus. Väärtuspädevusega seotud sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa 

erinevate õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö ja projektõpe. 

Enesemääratluspädevust, mis on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga, saab käsitleda 

rollimängude kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. 

Õpi- ja suhtluspädevus, sh suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, planeerida õppimist ning seda 

plaani järgida, on kesksed üldpädevused, mida kujundatakse läbi kõikide teemade ja õpitöövormide. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevust kujundame arvuliste näitajatega opereerimisel võõrkeeles  

Ettevõtlikkuspädevuse annab õpilasele rahulolu toimetulekust võõrkeelses keskkonnas, mis on 

võimalik läbi teadmiste ja oskuste omandamise eesmärkide püstitamiseks ja elluviimiseks. 

Digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes 

kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, 

suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja 

digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

Digipädevuse arendamiseks on võimalusi iga teema käsitlemisel. 

 

Kultuuri-, väärtus- ja sotsiaalset pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Mina 

• Perekond ja kodu 

• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

• Igapäevased tegevused 

Enesemääratluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 



• Mina 

• Perekond ja kodu 

• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

• Igapäevased tegevused 

Õpi- ja suhtluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Perekond ja kodu 

• Mina 

• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

Matemaatika-,  loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Sõbrad 

• Mina 

• Õppimine ja töö 

Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Harrastused ja kultuur 

 

Valdkonnapädevuste kujundamine 
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda 

eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada 

erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi. 



 

Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt 

toimida; 

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest 

erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure; 

4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte 

õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel (ainenädal, viktoriinid, olümpiaadid, IKT) 

 
Taotletavad pädevused 
II kooliastme lõpus õpilane: 

1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 

3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab kompromisside 

vajalikkust; 

4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida 

ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 

5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning 

püüab selgusele jõuda oma huvides; 

6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist kõnet; 

7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja 

lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 
8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil 

kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 



10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; 

11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 

12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 

ohtlikkusest; 

15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast 

 

 

 

Lõimumine teiste valdkondadega: 
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu 

lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali 

otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on 

suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide 

kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). 

Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. 

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika 

ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi 

tundma õppides ning teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste 

kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb 

arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise 

vahend. Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate 

alustekstide kaudu. 

 

 



Läbivad teemad: 
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis 

toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades 

selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid 

töömeetodeid. 

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega: 

1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet; 

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon; 

5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö” – tervis ja ohutus; 

6) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Kodukoht Eesti”, „Igapäevaelu. Õppimine ja 

töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – väärtused ja kõlblus 

 

 

Õpitulemused II kooliastme lõpuks: 
II kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

Õpilane: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides; 

3) kirjutab lühemaid tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb toime lihtsates teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid 

arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi; 

7) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt ja paaris; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

 

Hindamine 
 



II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal trimestril saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise 

hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, ei toimu II kooliastmes rohkem kui 4 õppeaastas. 

 

 

4. klass 
Tundide arv nädalas: 3  

(105 tundi) 

Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
• Motivatsiooni ja huvi äratamine võõrkeelte vastu 

• Baasõpioskuste kujundamine 

• Inglise keele äratundmine teiste võõrkeelte hulgast 

• Positiivse õpihoiaku kujundamine 

Õppesisu-ja tegevused: 
kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. MINA JA TEISED: iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, 

ühised tegevused, viisakas käitumine. 

2. KODU JA LÄHIÜMBRUS: kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased 

kodused tööd ja tegemised. 

3. KODUKOHT EESTI: Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, 

käitumine looduses. 

4. RIIGID JA NENDE KULTUUR: Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja 

kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja 

kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; 

turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, 

koolipäev, õppeained; ametid. 

6. VABA AEG: huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
 

Keeleoskuse hea tase 4. klassi lõpuks: 

 



 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A2.1  A1.2  A2.1  A1.2  

 
A-võõrkeel - 4. klass 

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe 

raamdokumendis: õppimine, õpetamine ja hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine rääkimisoskus  

 

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. Saab 

hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate 

dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. 

S1-1. Püüab lühidalt 

tutvustada iseennast 

ja oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate 

dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 

S1-2. Oskab lühidalt 

tutvustada iseennast 

ja oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate 

dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 

S1-3. Oskab 

tutvustada iseennast 

ja oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate 

dialoogidega; ei vaja 

vestluskaaslase abi. 

Skaalatabel 2. Pikk monoloog: kogetu 

kirjeldamine 

Oskab kirjeldada pilte, oskab lihtsate sõnadega kirjeldada 

iseennast ja oma ümbrust. 

S2-1. Püüab 

kirjeldada pilte, 

püüab lihtsate 

sõnadega kirjeldada 

iseennast ja oma 

ümbrust. 

S2-2. Oskab 

kirjeldada pilte, 

oskab lihtsate 

sõnadega kirjeldada 

iseennast ja oma 

ümbrust. 

S2-3. Oskab 

kirjeldada pilte, 

oskab kirjeldada 

iseennast ja oma 

ümbrust. 

Skaalatabel 5. Suuline esinemine Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval 

teemal. 

S5-1. Oskab väikese 

abiga esitada väga 

lihtsa päheõpitud 

teksti endale tuttaval 

teemal. 

S5-2. Oskab esitada 

väga lihtsa 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval 

teemal. 

S5-3. Oskab esitada 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval 

teemal. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. Üldine kirjutamisoskus 

 

Oskab lõpetada lauseid ja fraase, tunneb õpitud sõnavara 

õigekirja. 

S6-1. Püüab lõpetada 

lauseid ja fraase, 

esineb vigu õpitud 

sõnavara õigekirjas. 

S6-2. Oskab 

lõpetada lauseid ja 

fraase, tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. 

S6-3. Oskab 

lõpetada lauseid ja 

fraase, tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. 

Skaalatabel 7. Loovkirjutamine Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teistest inimestest. S7-1. Oskab abiga 

lühidalt kirjutada 

endast ja teistest 

inimestest. 

S7-2. Oskab lühidalt 

kirjutada iseendast ja 

teistest inimestest. 

S7-3. Oskab 

kirjutada iseendast ja 

teistest inimestest. 



Skaalatabel 9. Oma jutu 

läbimõtlemine 

Oskab meenutada ja korrata õpitud keelendeid. 

 

S9-1. Püüab 

meenutada ja korrata 

õpitud keelendeid. 

 

S9-2. Oskab 

meenutada ja korrata 

õpitud keelendeid. 

 

S9-3. Oskab 

meenutada ja korrata 

õpitud keelendeid. 

 

Skaalatabel 10. Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab mõtet edasi anda esemele osutades. S10-1. Püüab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

S10-2. Oskab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

S10-3. Oskab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 

Skaalatabel 12. Üldine kuulamisoskus Saab aru selgesti hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava 

situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest. 

S12-1.. Püüab 

mõista selgesti 

hääldatud fraase, 

lauseid ja tuttava 

situatsiooniga seotud 

lühikestesi dialooge. 

S12-2. Saab aru 

selgesti hääldatud 

fraasidest, lausetest 

ja tuttava 

situatsiooniga seotud 

lühikestest 

dialoogidest. 

S12-3. Saab aru 

selgesti hääldatud 

fraasidest, lausetest 

ja tuttava 

situatsiooniga seotud 

dialoogidest. 

Skaalatabel 15. Teadeannete ja juhiste 

kuulamine 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ja pöördumisi. S15-1. Püüab mõista 

selgelt ja aeglaselt 

antud juhiseid ja 

pöördumisi. 

S15-2. Mõistab 

selgelt ja aeglaselt 

antud juhiseid ja 

pöördumisi. 

S15-3. Mõistab 

selgelt antud juhiseid 

ja pöördumisi. 

Skaalatabel 16. Meediakanalite ja 

salvestiste kuulamine 

Saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, lauludest. S16-1. Saab vähese 

abiga aru õpitud 

sõnavara ulatuses 

tekstidest, lauludest. 

S16-2. Saab aru 

õpitud sõnavara 

ulatuses tekstidest, 

lauludest. 

S16-3. Saab aru 

õpitud sõnavara 

ulatuses (koos 

mõningate võõraste 

sõnadega) tekstidest, 

lauludest. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. Üldine lugemisoskus Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt. postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, teeviidad, lühiankeedid, -teated, -sõnumid). 

S17-1.  Loeb abiga 

lühikesi lihtsaid 

tekste (nt. 

postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, 

teeviidad, 

lühiankeedid, -

teated, -sõnumid). 

S17-2. Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt. 

postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, 

teeviidad, 

lühiankeedid, -

teated, -sõnumid). 

S17-3. Loeb lihtsaid 

tekste (nt. 

postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, 

teeviidad, 

lühiankeedid, -

teated, -sõnumid). 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse 

lugemine 

Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. S18-1.. Mõistab 

abiga lühikesi ja 

postkaardisõnumeid. 

S18-2. Mõistab 

lühikesi ja lihtsaid 

postkaardisõnumeid. 

S18-3. Mõistab 

lühikesi ja lihtsaid 

(mõnede võõraste 



sõnadega) 

postkaardisõnumeid. 

Skaalatabel 19. Eesmärgipärane 

lugemine 

Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, 

restoranis, raudteejaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

S19-1. Mõistab 

abiga igapäevaseid 

silte ja teateid 

avalikes kohtades: 

tänaval, restoranis, 

raudteejaamas, 

töökohal (juhendid, 

juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

S19-2. Mõistab 

igapäevaseid silte ja 

teateid avalikes 

kohtades: tänaval, 

restoranis, 

raudteejaamas, 

töökohal (juhendid, 

juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

S19-3. Mõistab 

igapäevaseid silte ja 

teateid avalikes 

kohtades: tänaval, 

restoranis, 

raudteejaamas, 

töökohal (juhendid, 

juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

Skaalatabel 20. Lugemine info 

hankimiseks ja arutlemiseks 

Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti 

kui pilt teksti toetab. 

S20-1. Saab abiga 

aru lihtsama sisuga 

teadete ja 

lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt 

teksti toetab. 

S20-2. Saab aru 

lihtsama sisuga 

teadete ja 

lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt 

teksti toetab. 

S20-3. Saab aru 

teadete ja 

lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt 

teksti toetab. 

Skaalatabel 21. Juhiste lugemine Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. S21-1. Püüab mõista 

lihtsaid kirjalikke 

tööjuhiseid. 

S21-2. Saab aru 

lihtsatest kirjalikest 

tööjuhistest. 

S21-3. Saab aru 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Vastuvõtustrateegiad 

Skaalatabel 23. Vihjete tabamine ja 

järeldamine (suuline ja kirjalik 

suhtlus) 

Mõistab konteksti abil üksikuid tekstis esinevaid tundmatuid 

sõnu 

S23-1. Mõistab 

vähese abiga 

konteksti abil 

üksikuid tekstis 

esinevaid 

tundmatuid sõnu. 

S23-2. Mõistab 

konteksti abil 

üksikuid tekstis 

esinevaid 

tundmatuid sõnu. 

S23-3. Mõistab 

konteksti abil 

üksikuid tekstis 

esinevaid 

tundmatuid sõnu. 

Suuline suhtlus 

Skaalatabel 24. Üldine suuline suhtlus Oskab suhelda lihtsas keeles, esitada lihtsaid küsimusi ja neile 

vastata. 

S24-1. Oskab abiga 

suhelda lihtsas 

keeles, esitada 

lihtsaid küsimusi ja 

neile vastata. 

S24-2. Oskab 

suhelda lihtsas 

keeles, esitada 

lihtsaid küsimusi ja 

neile vastata. 

S24-3. Oskab 

suhelda lihtsas 

keeles, esitada 

küsimusi ja neile 

vastata. 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid  

lihtsaid elulisi asju ajada ja on aeglaselt suunatud otse temale. 

S25-1. Mõistab 

abiga igapäevaseid 

väljendeid, mis 

aitavad konkreetseid  

lihtsaid elulisi asju 

S25-2.  Mõistab 

igapäevaseid 

väljendeid, mis 

aitavad konkreetseid  

lihtsaid elulisi asju 

S25-3. Mõistab 

igapäevaseid 

väljendeid, mis 

aitavad konkreetseid  

elulisi asju ajada ja 



ajada ja on aeglaselt 

suunatud otse 

temale. 

ajada ja on aeglaselt 

suunatud otse 

temale. 

on suunatud otse 

temale. 

Skaalatabel 26. Vestlus Oskab end tutvustada, kasutada tervitus- ja 

hüvastijätuväljendeid ning igapäevaseid viisakusväljendeid. 

S26-1.  Püüab end 

tutvustada, kasutada 

tervitus- ja 

hüvastijätuväljendeid 

ning igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

S26-2. Oskab end 

tutvustada, kasutada 

tervitus- ja 

hüvastijätuväljendeid 

ning igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

S26-3. Oskab end 

tutvustada, kasutada 

tervitus- ja 

hüvastijätuväljendeid 

ning igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Skaalatabel 27. Vaba mõttevahetus 

(sõprade ringis) 

Oskab arutada, mida ette võtta ja kuhu minna. Oskab määrata 

kokkusaamist. 

S27-1. Püüab 

arutada, mida ette 

võtta ja kuhu minna. 

Oskab määrata 

kokkusaamist. 

S27-2. Oskab 

arutada, mida ette 

võtta ja kuhu minna. 

Oskab määrata 

kokkusaamist. 

S27-3. Oskab 

arutada, mida ette 

võtta ja kuhu minna. 

Oskab määrata 

kokkusaamist. 

Skaalatabel 29.  Eesmärgipärane 

koostöö 

Oskab märku anda, et saab jutust aru. Suudab osaleda lihtsas 

tavasuhtluses. 

S29-1. Oskab märku 

anda, et saab jutust 

aru. Püüab osaleda 

lihtsas tavasuhtluses. 

S29-2. Oskab märku 

anda, et saab jutust 

aru. Suudab osaleda 

lihtsas tavasuhtluses. 

S29-3. Oskab märku 

anda, et saab jutust 

aru. Suudab 

aktiivselt osaleda 

lihtsas tavasuhtluses. 

Skaalatabel 30. Toimingud kaupade ja 

teenuste ostmisel 

Saab hakkama suurusnumbreid, kellaaegu, koguseid ja hindu 

puudutava infoga. 

S30-1. Saab abiga 

hakkama 

suurusnumbreid, 

kellaaegu, koguseid 

ja hindu puudutava 

infoga. 

S30-2. Saab 

hakkama 

suurusnumbreid, 

kellaaegu, koguseid 

ja hindu puudutava 

infoga. 

S30-3. Valdab 

suurusnumbreid, 

kellaaegu, koguseid 

ja hindu puudutava 

infoga. 

Skaalatabel 31. Infovahetus Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas 

otseses infovahetuses. 

S31-1. Tuleb abiga 

toime lihtsa 

igapäevasuhtlusega, 

kui see seisneb 

lihtsas otseses 

infovahetuses. 

S31-2. Tuleb toime 

lihtsa 

igapäevasuhtlusega, 

kui see seisneb 

lihtsas otseses 

infovahetuses. 

S31-3. Tuleb toime 

igapäevasuhtlusega, 

kui see seisneb 

lihtsas otseses 

infovahetuses. 

Skaalatabel 32. Küsitleja ja vastaja 

roll 

Oskab vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku 

kohta. 

S32-1.  Püüab 

vastata lihtsatele ja 

otsestele küsimustele 

oma isiku kohta. 

S32-2. Oskab vastata 

lihtsatele ja otsestele 

küsimustele oma 

isiku kohta. 

S32-3. Oskab vastata 

otsestele küsimustele 

oma isiku kohta. 

Kirjalik suhtlus 

Skaalatabel 33. Üldine kirjalik suhtlus Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. S33-1. Oskab abiga 

kirjalikult küsida ja 

S33-2. Oskab 

kirjalikult küsida ja 

S33-3. Oskab 

kirjalikult küsida ja 



edastada 

isikuandmeid. 

edastada 

isikuandmeid. 

edastada 

isikuandmeid. 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab kirjutada lühikest postkaarditeksti. S34-1. Püüab 

kirjutada lühikest 

postkaarditeksti. 

S34-2. Oskab 

kirjutada lühikest 

postkaarditeksti. 

S34-3. Oskab 

kirjutada 

postkaarditeksti. 

Skaalatabel 35. Teated, sõnumid ja 

plangid 

Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja 

sünniaega ning arve ja kuupäevi. 

S35-1. Oskab abiga 

kirjutada oma nime, 

aadressi, rahvust, 

vanust ja sünniaega 

ning arve ja 

kuupäevi. 

 

S35-2. Oskab 

kirjutada oma nime, 

aadressi, rahvust, 

vanust ja sünniaega 

ning arve ja 

kuupäevi. 

S35-3. Oskab 

kirjutada oma nime, 

aadressi, rahvust, 

vanust ja sünniaega 

ning arve ja 

kuupäevi. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab paluda tähelepanu. S36-1. Püüab paluda 

tähelepanu. 

S36-2. Oskab paluda 

tähelepanu. 

S36-3. Oskab paluda 

tähelepanu mitmel 

moel. 

Skaalatabel 37. Suhtluskoostöö Oskab märku anda, et saab jutust aru. S37-1. Püüab märku 

anda, et saab jutust 

aru. 

S37-2. Oskab märku 

anda, et saab jutust 

aru. 

S37-3. Oskab mitmel 

moel märku anda, et 

saab jutust aru. 

Skaalatabel 38. Selgituste palumine Oskab märku anda, et ei suutnud teiste juttu jälgida. S38-1. Püüab märku 

anda, et ei suutnud 

teiste juttu jälgida. 

S38-2. Oskab märku 

anda, et ei suutnud 

teiste juttu jälgida. 

S38-3. Oskab mitmel 

moel märku anda, et 

ei suutnud teiste 

juttu jälgida. 

Tekstid 

Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab ümber kirjutada lühemaid trükitekste. S40-1.  Oskab ümber 

kirjutada lühemaid 

trükitekste. 

S40-2. Oskab ümber 

kirjutada lühemaid 

trükitekste. 

S40-3. Oskab veatult 

ümber kirjutada 

lühemaid trükitekste. 

Suhtluspädevus. 

Skaalatabel 41. Üldine keelepagas Keelevara on väike ja koosneb päheõpitud fraasidest, mis 

lubavad sõnastada lihtsaid eluvajadusi. Ettenägematus olukorras 

võib tekkida pause ja suhtlusraskusi. 

S41-1. Keelevara on 

väike ja koosneb 

päheõpitud 

fraasidest, mis 

lubavad sõnastada 

lihtsaid eluvajadusi. 

Ettenägematus 

olukorras tekib pause 

ja suhtlusraskusi. 

S41-2. Keelevara on 

väike ja koosneb 

päheõpitud 

fraasidest, mis 

lubavad sõnastada 

lihtsaid eluvajadusi. 

Ettenägematus 

olukorras võib 

tekkida pause ja 

suhtlusraskusi. 

S41-3. Keelevara on 

väike ja koosneb 

päheõpitud 

fraasidest, mis 

lubavad sõnastada 

lihtsaid eluvajadusi. 

Ettenägematus 

olukorras võib 

tekkida pause. 



Skaalatabel 42. Sõnavara ulatus Teab sõnu ja fraase konkreetse olukorra kohta. S42-1. Teab sõnu ja 

fraase konkreetse 

olukorra kohta. 

S42-2. Teab sõnu ja 

fraase konkreetse 

olukorra kohta. 

S42-3. Teab sõnu ja 

fraase konkreetse 

olukorra kohta, 

oskab neid õigesti 

kasutada. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab õpitud sõnavara. S43-1. Valdab osa 

õpitud sõnavarast. 

S43-2. Valdab 

õpitud sõnavara. 

S43-3. Valdab 

õpitud sõnavara. 

Skaalatabel 44. Grammatika 

korrektsus 

Kasutab ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid ka nendes tuleb 

ette vigu. 

S44-1.  Püüab 

kasutada ära õpitud 

tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette 

vigu. 

S44-2. Kasutab ära 

õpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette 

vigu. 

S44-3. Kasutab ära 

õpitud tarindeid ja 

lausemalle. 

Skaalatabel 45. Häälduspädevus Oskab hääldada võõrhäälikuid korrektselt, kuigi hääldusvead 

võivad põhjustada arusaamatusi. 

S45-1. Püüab 

hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

S45-2. Oskab 

hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

S45-3. Oskab 

hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt.  

Skaalatabel 46. Õigekirjaoskus Oskab kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase. S46-1. Püüab 

kirjutada tuttavaid 

sõnu ja lühikesi 

käibefraase. 

S46-2. Oskab 

kirjutada tuttavaid 

sõnu ja lühikesi 

käibefraase. 

S46-3. Oskab 

kirjutada tuttavaid 

sõnu ja käibefraase. 

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

Oskab kasutada igapäevaseid viisakusväljendeid. Sõnavara on 

piisav, et rahuldada lihtsaid eluvajadusi. : tervitades, hüvasti 

jättes, ennast tutvustades. 

S47-1. Püüab 

kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Sõnavara on piisav, 

et rahuldada lihtsaid 

eluvajadusi. : 

tervitades, hüvasti 

jättes, ennast 

tutvustades. 

S47-2. Oskab 

kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Sõnavara on piisav, 

et rahuldada lihtsaid 

eluvajadusi. : 

tervitades, hüvasti 

jättes, ennast 

tutvustades. 

S47-3. Oskab 

kasutada erinevaid 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Sõnavara on piisav, 

et rahuldada 

eluvajadusi. : 

tervitades, hüvasti 

jättes, ennast 

tutvustades. 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab paluda tähelepanu. S49-1. Oskab paluda 

tähelepanu. 

S49-2. Oskab paluda 

tähelepanu. 

S49-3. Oskab paluda 

tähelepanu mitmel 

moel. 



Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab kirjeldada lihtlausetega. S50-1.  Püüab 

kirjeldada 

lihtlausetega. 

S50-2. Oskab 

kirjeldada 

lihtlausetega. 

S50-3. Oskab 

kirjeldada. 

Skaalatabel 51. Teksti selgus ja 

sidusus 

Oskab sidesõnu „ja“, „või“, „aga“. S51-1. Oskab 

sidesõnu „ja“, „või“, 

„aga“. 

S51-2. Oskab 

sidesõnu „ja“, „või“, 

„aga“. 

S51-3. Oskab 

sidesõnu „ja“, „või“, 

„aga“ ja kasutab 

neid. 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus Tuleb toime lühikeste valmisfraasidega. Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pause. 

S52-1. Tuleb abiga 

toime lühikeste 

valmisfraasidega. 

Kõnes esineb 

kordusi, katkestusi ja 

pause. 

S52-2. Tuleb toime 

lühikeste 

valmisfraasidega. 

Kõnes esineb 

kordusi, katkestusi ja 

pause. 

S52-3. Tuleb toime 

valmisfraasidega. 

Kõnes esineb 

kordusi, katkestusi ja 

pause. 

Skaalatabel 53. Väljendustäpsus Suudab õpitud sõnavara piires vahendada lihtsat teavet. S53-1. Püüab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

S53-2. Suudab 

õpitud sõnavara 

piires vahendada 

lihtsat teavet. 

S53-3. Suudab 

õpitud sõnavara 

piires vahendada 

teavet. 

 

Keeleteadmised 

Grammatika korrektsus 

A2.1  A2.2 
Kasutab küll õigesti 

mõningaid lihtsaid tarindeid, 

kuid teeb sageli vigu 

grammatika põhivaras (nt ajab 

segi ajavormid või eksib aluse 

ja öeldise ühildumisel); siiski 

on enamasti selge, mida ta 

väljendada tahab. 

Lauseõpetus 

   

Õigekiri õpitud 

sõnavara piires. 

 

Sõnajärg jaatavas , 

eitavas, küsivas 

Kirjutab õpitud sõnu ja 

väljendeid õpetaja abiga. 

 

Tunneb ära jaatava, eitava, 

küsiva lause, kasutab abi. 

Kirjutab õpitud sõnu ja 

lauseid näite järgi. 

 

Oskab kasutada 

jaatavat, eitavat, 

Moodustab ise 

õpitud 

sõnadest lauseid. 

 



lauses. 

 

Suur ja väike 

algustäht (kuud, 

nädalapäevad, keeled, 

riigid). 

 

Kirjavahemärgid 

(punkt,koma,küsi-

jahüüumärk, ülakoma). 

 

Kasutab suurt ja väikest 

algustähte õpetaja abiga. 

 

Kasutab kirjavahe-märke 

õpetaja abiga. 

küsivat lauset, esineb 

eksimusi. 

 

Kasutab suurt ja 

väikest algustähte 

reegli järgi. 

 

Kasutab kirjavahemärke 

reegli abil. 

Moodustab ise 

jaatava, 

eitava, küsiva lause. 

 

Kirjutab iseseisvalt 

teksti kasutades suurt 

ja väikest algustähte. 

 

Kasutab iseseisvalt 

kirjavahemärke 

teksti 

kirjutamisel. 

Tegusõna    

Põhi- ja abitegusõnad; 

isikuline tegumood 

(Present Simple, 

Present Continuous, 

Past Simple) 

 

Enam kasutatavad 

reegli- ja 

ebareeglipärased 

tegusõnad; 

 

Modaaltegusõnad 

(can, can’t, must, 

mustn’t); 

Tunneb ära ja teeb õige 

valiku etteantud 

variantidest abi kasutades. 

 

Tunneb ära ja teab 

tähendust, kasutab abi. 

Moodustab põhi- ja 

abitegusõna näidise 

järgi. 

 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda lause. 

Moodustab ise lause 

kasutades põhi-ja 

abitegusõnu. 

 

Moodustab 

iseseisvalt 

lauseid. 

Nimisõna    

Reeglipärane ja 

ebareeglipärane 

mitmus (man/men, 

tooth/teeth); 

Tunneb ära nimisõna 

ainsuses ja mitmuses 

õpetaja abiga. 

 

Oskab kasutada 

nimisõnu ainsuses ja 

mitmuses näidise järgi, 

teab õpitud 

Moodustab ise lause 

kasutades nimisõnu 

ainsuses ja mitmuses 

(reeglipärane ja 



 

 

 

 

Omastav kääne. 

 

 

 

Aluse ja öeldise 

Ühildumine. 

 

 

 

Umbmäärane ja 

määrav artikkel. 

 

 

 

 

Oskab kasutada omastavat 

käänet õpetaja abiga. 

 

 

Tunneb ära õpetaja abiga. 

 

 

 

 

Kasutab antud artikleid (sh 

a/an reegel koos 

loendatava nimisõnaga) 

õpetaja abiga 

nimisõnade 

ebareeglipärast mitmust. 

 

Oskab moodustada 

fraase tuginedes 

reeglile, näitele 

 

 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda lause 

 

Kasutab näidise järgi 

etteantud lausetes, 

tunneb reegleid (sh 

a/an ja the) 

ebareeglipärane). 

 

Moodustab 

iseseisvalt 

lauseid kasutades 

omastavat käänet 

õigesti. 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

korrektseid lauseid. 

 

 

Kasutab iseseisvalt 

artikleid lauses 

õigesti 

Omadussõna    

Üldlevinud 

omadussõnad (good, 

big, red). 

Omadussõnade 

võrdlusastmed; 

omadussõnade 

võrdlemine (keskvõrre, 

ülivõrre, erandid, as…as, … 

than) 

Tunneb ära omadussõna 

alg-, kesk- ja ülivõrde, 

oskab neid tõlkida õpetaja 

abiga. 

Teab õpitud 

omadussõnu ja oskab 

moodustada nende 

kesk- ja ülivõrret 

näidise abil, teab 

moodustamise reegleid 

ja erandeid. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

kasutades 

omadussõnade 

erinevaid võrdeid. 

Asesõnad    

Isikulised asesõnad; 

omastavad asesõnad 

omastavate asesõnade 

absoluutvormid 

Kasutab isikulisi ja 

omastavaid asesõnu õpetaja 

abiga. 

Oskab kasutada 

isikulisi ja omastavaid 

asesõnu kontekstis 

näite abil. 

Koostab ise lauseid 

kasutades isikulisi ja 

omastavaid asesõnu. 



(mine, yours); 

    

Eessõnad    

Enam kasutatavad 

eessõnad koha- ja 

ajamäärustes (in, on,at, to). 

Enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid 

( next to, in the middle). 

Kasutab õpitud eessõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab kasutada 

eessõnu kontekstis 

näite abil. 

Moodustab 

iseseisvalt 

lauseid kasutades 

eessõnu. 

Arvsõnad    

Põhi- ja järgarvud 1-100; 

Kuupäevad, kellaajad. 

Kasutab põhi- ja järgarve 

100 piires õpetaja abiga. 

Oskab kasutada põhi-ja 

järgarve 100 piires 

lauses näidise järgi. 

Kasutab iseseisvalt 

korrektselt põhi-ja 

järgarve kõnes ja 

kirjas. 

Määrsõnad    

Levinumad aja- ja 

kohamäärsõnad 

(now,every, yesterday,last); 

Sagedusmäärsõnad 

(never, always,sometimes, 

usually) 

Kasutab käsitletud 

määrsõnu õpetaja abiga. 

Oskab kasutada õpitud 

määrsõnu näidise järgi. 

Koostab iseseisvalt 

lauseid kasutades 

õpitud määrsõnu. 

Sõnatuletus    

Arvsõna tuletusliited 

(-teen, -ty, - th); 

Teab arvsõna moodustamise 

reeglit, kasutab abi. 

Moodustab arvsõnu 

tuginedes reeglile, 

näitele teab õpitud 

erandeid. 

Kasutab õpitud 

arvsõnu lausetes 

iseseisvalt. 

 

 

 

5. klass 
Tundide arv nädalas: 3 



(105 tundi) 
 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
 

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid 

originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 

õppeainetes. 

 

 

Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2. mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3. kirjutab lühisesi tekste õpitud temaatika piires; 

4. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga; 

5. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning osakb neid arvestada; 

6. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

 

 

Õppesisu 
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondlastega, ühised tegevused, viisakas käitumine. 

Kodu ja ümbruskond. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. 



Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning 

nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhendamine; poes 

käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
 

 

Keeleoskuse hea tase 5. klassi lõpuks: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A2.1 A2.1  A2.1 A2.1 

 
A-võõrkeel - 5. klass 

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis: õppimine, õpetamine 

ja hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine rääkimisoskus  

 

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma 

ümbrust. Saab hakkama õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 

S1-1. Püüab lühidalt 

tutvustada iseennast ja 

oma ümbrust. Saab 

hakkama õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate dialoogidega; 

vajab vestluskaaslase 

abi. 

S1-2. Oskab lühidalt 

tutvustada iseennast ja 

oma ümbrust. Saab 

hakkama õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate dialoogidega; 

vajab vestluskaaslase 

abi. 

S1-3. Oskab tutvustada 

iseennast ja oma 

ümbrust. Saab hakkama 

õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires 

lihtsate dialoogidega; ei 

vaja vestluskaaslase abi. 

Skaalatabel 2. Pikk monoloog: kogetu 

kirjeldamine 

 

Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, 

haridust, praegust või eelmist tööd. 

Oskab lihtsate sõnadega kirjeldada inimesi, kohti ja 

oma asju. 

S2-1. Oskab abiga 

kirjeldada oma 

perekonda, 

elutingimusi, haridust, 

praegust või eelmist 

tööd. 

Püüab lihtsate sõnadega 

kirjeldada inimesi, 

kohti ja oma asju. 

S2-2. Oskab kirjeldada 

oma perekonda, 

elutingimusi, haridust, 

praegust või eelmist 

tööd. 

Oskab lihtsate 

sõnadega kirjeldada 

inimesi, kohti ja oma 

asju. 

S2-3. Oskab raskusteta 

kirjeldada oma 

perekonda, elutingimusi, 

haridust, praegust või 

eelmist tööd. 

Oskab lihtsate sõnadega 

kirjeldada inimesi, kohti 

ja oma asju. 



Skaalatabel 4. Teadete edastamine Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud 

teateid õpitud teemadel. 

S4-1. Püüab edastada 

väga lühikesi 

ettevalmistatud teateid 

õpitud teemadel. 

S4-2. Oskab edastada 

väga lühikesi 

ettevalmistatud teateid 

õpitud teemadel. 

S4-3. Oskab edastada 

lühikesi ettevalmistatud 

teateid õpitud teemadel. 

Skaalatabel 5. Suuline esinemine Oskab esitada väga lühikese päheõpitud teksti 

endale tuttaval teemal. Oskab vastata lihtsatele 

esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel 

küsimusi korratakse või vastust sõnastada 

aidatakse. 

S5-1. Oskab esitada 

väga lühikese 

päheõpitud teksti endale 

tuttaval teemal. Püüab 

vastata lihtsatele 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, kui 

vajadusel küsimusi 

korratakse või vastust 

sõnastada aidatakse. 

S5-2. Oskab esitada 

väga lühikese 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval teemal. 

Oskab vastata lihtsatele 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, kui 

vajadusel küsimusi 

korratakse või vastust 

sõnastada aidatakse. 

S5-3. Oskab esitada 

lühikese päheõpitud 

teksti endale tuttaval 

teemal. Oskab vastata 

lihtsatele 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, kui  vastust 

sõnastada aidatakse. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. Üldine kirjutamisoskus 

 

Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid. S6-1. Oskab abiga 

kirjutada lihtsamaid 

fraase ja lauseid. 

S6-2. Oskab kirjutada 

lihtsamaid fraase ja 

lauseid. 

S6-3. Oskab kirjutada 

lihtsamaid fraase ja 

lauseid. 

Skaalatabel 7. Loovkirjutamine Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma 

perest, elutingimustest, haridusest ja praegusest või 

eelmisest tööst. 

Oskab kirjutada lühikesi ja lihtsaid väljamõeldud 

elulugusid ning lihtsamaid lugusid inimestest. 

S7-1. Püüab lihtsate 

fraaside ja lausetega 

kirjutada oma perest, 

elutingimustest, 

haridusest ja praegusest 

või eelmisest tööst. 

Püüab kirjutada 

lühikesi ja lihtsaid 

väljamõeldud 

elulugusid ning 

lihtsamaid lugusid 

inimestest. 

S7-2. Oskab lihtsate 

fraaside ja lausetega 

kirjutada oma perest, 

elutingimustest, 

haridusest ja praegusest 

või eelmisest tööst. 

Oskab kirjutada 

lühikesi ja lihtsaid 

väljamõeldud 

elulugusid ning 

lihtsamaid lugusid 

inimestest. 

S7-3. Oskab kirjutada 

oma perest, 

elutingimustest, 

haridusest ja praegusest 

või eelmisest tööst. 

Oskab kirjutada lühikesi 

ja lihtsaid väljamõeldud 

elulugusid ning 

lihtsamaid lugusid 

inimestest. 

Skaalatabel 9. Oma jutu läbimõtlemine Oskab meenutada ja korrata õpitud keelendeid. 

 

S9-1. Püüab meenutada 

ja korrata õpitud 

keelendeid. 

 

S9-2. Oskab 

meenutada ja korrata 

õpitud keelendeid. 

 

S9-3. Oskab meenutada 

ja korrata õpitud 

keelendeid. 

 

Skaalatabel 10. Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab mõtet edasi anda esemele osutades. (nt 

tähenduses „Palun mulle see“). 

S10-1. Püüab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

S10-2. Oskab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

S10-3. Oskab mõtet 

edasi anda esemele 

osutades. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 



Skaalatabel 12. Üldine kuulamisoskus Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm 

väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate 

eluvaldkondadega (nt algeline siku- ja pereteave, 

sissostud, kodukoht, töö) 

S12-1. Püüab mõista 

selgelt ja aeglaselt 

hääldatud fraase jm 

väljendeid, mis 

seostuvad esmatähtsate 

eluvaldkondadega (nt 

algeline siku- ja 

pereteave, sissostud, 

kodukoht, töö) 

S12-2. Mõistab selgelt 

ja aeglaselt hääldatud 

fraase jm väljendeid, 

mis seostuvad 

esmatähtsate 

eluvaldkondadega (nt 

algeline isiku- ja 

pereteave, sissostud, 

kodukoht, töö) 

S12-3. Mõistab selgelt 

hääldatud fraase jm 

väljendeid, mis 

seostuvad esmatähtsate 

eluvaldkondadega (nt 

algeline siku- ja 

pereteave, sissostud, 

kodukoht, töö) 

Skaalatabel 15. Teadeannete ja juhiste 

kuulamine 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ja 

pöördumisi. 

S15-1. Püüab mõista 

selgelt ja aeglaselt 

antud juhiseid ja 

pöördumisi. 

S15-2. Mõistab selgelt 

ja aeglaselt antud 

juhiseid ja pöördumisi. 

S15-3. Mõistab selgelt 

antud juhiseid ja 

pöördumisi. 

Skaalatabel 16. Meediakanalite ja 

salvestiste kuulamine 

Saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest, 

lauludest. 

S16-1. Saab vähese 

abiga aru õpitud 

sõnavara ulatuses 

tekstidest, lauludest. 

S16-2. Saab aru õpitud 

sõnavara ulatuses 

tekstidest, lauludest. 

S16-3. Saab aru õpitud 

sõnavara ulatuses (koos 

mõningate võõraste 

sõnadega) tekstidest, 

lauludest. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. Üldine lugemisoskus Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad 

sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga 

sõnu. 

S17-1.  Mõistab abiga 

lühikesi, lihtsaid tekste, 

mis sisaldavad 

sagedasti kasutatavaid 

ja rahvusvahelise 

levikuga sõnu. 

S17-2. Mõistab 

lühikesi, lihtsaid tekste, 

mis sisaldavad 

sagedasti kasutatavaid 

ja rahvusvahelise 

levikuga sõnu. 

S17-3. Mõistab 

raskusteta lühikesi, 

lihtsaid tekste, mis 

sisaldavad sagedasti 

kasutatavaid ja 

rahvusvahelise levikuga 

sõnu. 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse lugemine Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju. S18-1.. Mõistab abiga 

lühikesi ja lihtsaid 

isiklikke kirju. 

S18-2. Mõistab 

lühikesi ja lihtsaid 

isiklikke kirju. 

S18-3. Mõistab lühikesi 

ja lihtsaid (mõnede 

võõraste sõnadega) 

isiklikke kirju. 

Skaalatabel 19. Eesmärgipärane lugemine Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes 

kohtades: tänaval, restoranis, raudteejaamas, 

töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohuhoiatused). 

S19-1. Mõistab abiga 

igapäevaseid silte ja 

teateid avalikes 

kohtades: tänaval, 

restoranis, 

raudteejaamas, töökohal 

(juhendid, juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

S19-2. Mõistab 

igapäevaseid silte ja 

teateid avalikes 

kohtades: tänaval, 

restoranis, 

raudteejaamas, 

töökohal (juhendid, 

juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 

S19-3. Mõistab 

igapäevaseid silte ja 

teateid avalikes 

kohtades: tänaval, 

restoranis, 

raudteejaamas, töökohal 

(juhendid, juhtnöörid, 

ohuhoiatused). 



Skaalatabel 20. Lugemine info 

hankimiseks ja arutlemiseks 

Saab aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt teksti toetab. 

S20-1. Saab abiga aru 

lihtsama sisuga teadete 

ja lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt 

teksti toetab. 

S20-2. Saab aru 

lihtsama sisuga teadete 

ja lühikirjelduste 

mõttest, eriti kui pilt 

teksti toetab. 

S20-3. Saab aru teadete 

ja lühikirjelduste mõttest, 

eriti kui pilt teksti toetab. 

Skaalatabel 21. Juhiste lugemine Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete 

kasutamiseks. 

 

S21-1. Mõistab abiga 

lihtsaid juhiseid 

igapäevaste seadmete 

kasutamiseks. 

 

S21-2. Mõistab lihtsaid 

juhiseid igapäevaste 

seadmete 

kasutamiseks. 

 

S21-3. Mõistab 

raskusteta lihtsaid 

juhiseid igapäevaste 

seadmete kasutamiseks. 

 

Vastuvõtustrateegiad 

Skaalatabel 23. Vihjete tabamine ja 

järeldamine (suuline ja kirjalik suhtlus) 

Mõistab konteksti abil üksikuid tekstis esinevaid 

tundmatuid sõnu 

S23-1. Mõistab vähese 

abiga konteksti abil 

üksikuid tekstis 

esinevaid tundmatuid 

sõnu. 

S23-2. Mõistab 

konteksti abil üksikuid 

tekstis esinevaid 

tundmatuid sõnu. 

S23-3. Mõistab konteksti 

abil üksikuid tekstis 

esinevaid tundmatuid 

sõnu. 

Suuline suhtlus 

Skaalatabel 24. Üldine suuline suhtlus Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see 

seisned lihtsas ja otseses infovahetuses tuttaval 

teemal (nt töö ja vaba aeg) 

Suudab vahetada lihtsaid lauseid, kuid 

mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal 

hoida. 

S24-1. Tuleb toime 

lihtsa 

igapäevasuhtlusega, kui 

see seisned lihtsas ja 

otseses infovahetuses 

tuttaval teemal (nt töö 

ja vaba aeg) 

Püüab vahetada lihtsaid 

lauseid, kuid 

mõistmisraskuste tõttu 

ei suuda ise vestlust 

ülal hoida. 

S24-2. Tuleb toime 

lihtsa 

igapäevasuhtlusega, 

kui see seisned lihtsas 

ja otseses 

infovahetuses tuttaval 

teemal (nt töö ja vaba 

aeg) 

Suudab vahetada 

lihtsaid lauseid, kuid 

mõistmisraskuste tõttu 

ei suuda ise vestlust 

ülal hoida. 

S24-3. Tuleb toime 

igapäevasuhtlusega, kui 

see seisned lihtsas ja 

otseses infovahetuses 

tuttaval teemal (nt töö ja 

vaba aeg) 

Suudab vahetada lihtsaid 

lauseid. 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Mõistab lihtsas igapäevases vestluses pöördumisi, 

mis on selgelt ja aeglaselt suunatud otse temale. 

Kaaslasel on võimalik end arusaadavaks teha, kui 

ta pingutab. 

S25-1. Püüab mõista 

lihtsas igapäevases 

vestluses pöördumisi, 

mis on selgelt ja 

aeglaselt suunatud otse 

temale. Kaaslasel on 

võimalik end 

arusaadavaks teha, kui 

ta pingutab. 

S25-2.  Mõistab lihtsas 

igapäevases vestluses 

pöördumisi, mis on 

selgelt ja aeglaselt 

suunatud otse temale. 

Kaaslasel on võimalik 

end arusaadavaks teha, 

kui ta pingutab. 

S25-3. Mõistab lihtsas 

igapäevases vestluses 

pöördumisi, mis on 

selgelt ja aeglaselt 

suunatud otse temale. 



Skaalatabel 26. Vestlus On võimeline vahetama lühikesi lauseid, kuid 

mõistmisraskuste tõttu ei suuda enamasti vestlust 

ülal hoida; siiski võib kuuldut mõista, kui 

vestluspartner soostub selle nimel vaeva nägema. 

 

Oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid 

igapäevaseid viisakusväljendeid. 

 

Oskab esitada kutset, teha ettepanekut ja 

vabandada; oskab neile ka vastata. 

 

Oskab öelda, mis talle meeldib ja mis mitte. 

S26-1.  Oskab tervitada 

ja pöörduda, kasutades 

lihtsaid igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

 

Püüab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada; oskab neile 

ka vastata. 

 

S26-2. Oskab tervitada 

ja pöörduda, kasutades 

lihtsaid igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

 

Oskab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada; oskab neile 

ka vastata. 

 

S26-3. Oskab tervitada ja 

pöörduda, kasutades 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

 

Oskab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada; oskab neile 

ka vastata. 

 

Skaalatabel 27. Vaba mõttevahetus 

(sõprade ringis) 

Oskab arutada igapäevaelu praktilisi küsimusi, kui 

tema poole pöördutakse otse ja räägitakse selgelt 

ning aeglaselt. Oskab arutada, mida ette võtta ja 

kuhu minna. Oskab määrata kokkusaamist. 

S27-1. Püüab arutada, 

mida ette võtta ja kuhu 

minna. Oskab määrata 

kokkusaamist. 

S27-2. Oskab arutada 

igapäevaelu praktilisi 

küsimusi, kui tema 

poole pöördutakse otse 

ja räägitakse selgelt 

ning aeglaselt. Oskab 

arutada, mida ette võtta 

ja kuhu minna. Oskab 

määrata kokkusaamist. 

S27-3. Oskab arutada 

igapäevaelu praktilisi 

küsimusi, kui tema poole 

pöördutakse otse. Oskab 

arutada, mida ette võtta 

ja kuhu minna. Oskab 

määrata kokkusaamist. 

Skaalatabel 28. Ametlikud arutelud ja 

koosolekud. 

Oskab koosolekul öelda, mida ta asjast arvab, kui 

tema poole selle küsimusega pöördutakse ja kui 

asja tuuma ollakse valmis üle kordama. 

S28-1. Püüab öelda, 

mida ta asjast arvab, kui 

tema poole selle 

küsimusega 

pöördutakse ja kui asja 

tuuma ollakse valmis 

üle kordama. 

S28-2. Oskab öelda, 

mida ta asjast arvab, 

kui tema poole selle 

küsimusega 

pöördutakse ja kui asja 

tuuma ollakse valmis 

üle kordama. 

S28-3. Oskab öelda, 

mida ta asjast arvab, kui 

tema poole selle 

küsimusega pöördutakse.  

Skaalatabel 29.  Eesmärgipärane koostöö On võimeline vajalikku mõistma, kui rääkija 

soostub selle nimel vaeva nägema. 

 

Oskab kasutada lihtsaid fraase, et lasta endale 

midagi näidata, küsida infot ja pidada aru järgmiste 

sammude üle. 

S29-1. On võimeline 

vajalikku mõistma, kui 

rääkija soostub selle 

nimel vaeva nägema. 

 

Püüab kasutada lihtsaid 

fraase, et lasta endale 

midagi näidata, küsida 

infot ja pidada aru 

järgmiste sammude üle. 

S29-2. On võimeline 

vajalikku mõistma, kui 

rääkija soostub selle 

nimel vaeva nägema. 

Oskab kasutada lihtsaid 

fraase, et lasta endale 

midagi näidata, küsida 

infot ja pidada aru 

järgmiste sammude 

üle. 

S29-3. On võimeline 

vajalikku mõistma. 

Oskab kasutada lihtsaid 

fraase, et lasta endale 

midagi näidata, küsida 

infot ja pidada aru 

järgmiste sammude üle. 



Skaalatabel 30. Toimingud kaupade ja 

teenuste ostmisel 

Oskab küsida tarbekaupu ja põhiteenuseid. 

Oskab küsida lihtsat infot reisi või ühissõidukite 

kohta (bussid, rongid, taksod); oskab küsida ja 

juhatada teed, ning osta pileteid. 

Oskab küsida vajalikke asju ja teha lihtsamaid 

toiminguid poes, postkontoris, pangas. 

Oskab anda ja vastu võtta infot koguste, 

suurusnumbrite ja hindade kohta. 

Oskab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove 

ja küsida hinda. 

Oskab tellida toitu. 

S30-1. Püüab küsida 

vajalikke asju ja teha 

lihtsamaid toiminguid 

poes, postkontoris, 

pangas. 

Oskab anda ja vastu 

võtta infot koguste, 

suurusnumbrite ja 

hindade kohta. 

 

S30-2. Oskab küsida 

vajalikke asju ja teha 

lihtsamaid toiminguid 

poes, postkontoris, 

pangas, söögikohas. 

Oskab anda ja vastu 

võtta infot koguste, 

suurusnumbrite ja 

hindade kohta. 

 

S30-3. Oskab abita 

küsida vajalikke asju ja 

teha lihtsamaid 

toiminguid poes, 

postkontoris, pangas. 

Oskab anda ja vastu 

võtta infot koguste, 

suurusnumbrite ja 

hindade kohta. 

 

Skaalatabel 31. Infovahetus Oskab vahetada piiratud infot tuttavate 

tavatoimingute kohta. 

Oskab esitada küsimusi töö ja vaba aja kohta ning 

vastata samalaadsetele küsimustele. 

Oskab küsida ja juhatada teed, toetudes kaardile 

või plaanile. 

Oskab küsida ja edastada isikuandmeid. 

S31-1. Tuleb abiga 

toime lihtsa 

igapäevasuhtlusega, kui 

see seisneb lihtsas 

otseses infovahetuses. 

S31-2. Tuleb toime 

lihtsa 

igapäevasuhtlusega, 

kui see seisneb lihtsas 

otseses infovahetuses 

(töö ja vaba aeg, 

isikuandmed, tee 

juhatamine) 

S31-3. Tuleb toime 

igapäevasuhtlusega, kui 

see seisneb lihtsas 

otseses infovahetuses. 

Skaalatabel 32. Küsitleja ja vastaja roll Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele 

küsimustele ja väidetele. 

S32-1.  Püüab vastata 

lihtsatele ja otsestele 

küsimustele oma isiku 

kohta. 

S32-2. Oskab vastata 

lihtsatele ja otsestele 

küsimustele oma isiku 

kohta. 

S32-3. Oskab vastata 

otsestele küsimustele 

oma isiku kohta. 

Kirjalik suhtlus 

Skaalatabel 33. Üldine kirjalik suhtlus Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. S33-1. Oskab abiga 

kirjalikult küsida ja 

edastada isikuandmeid. 

S33-2. Oskab 

kirjalikult küsida ja 

edastada isikuandmeid. 

S33-3. Oskab kirjalikult 

küsida ja edastada 

isikuandmeid. 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab kirjutada lühikest postkaarditeksti. S34-1. Püüab kirjutada 

lühikest 

postkaarditeksti. 

S34-2. Oskab kirjutada 

lühikest 

postkaarditeksti. 

S34-3. Oskab kirjutada 

postkaarditeksti. 

Skaalatabel 35. Teated, sõnumid ja 

plangid 

Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, 

vanust ja sünniaega ning arve ja kuupäevi. 

S35-1. Oskab abiga 

kirjutada oma nime, 

aadressi, rahvust, 

vanust ja sünniaega 

ning arve ja kuupäevi. 

S35-2. Oskab kirjutada 

oma nime, aadressi, 

rahvust, vanust ja 

sünniaega ning arve ja 

kuupäevi. 

S35-3. Oskab kirjutada 

oma nime, aadressi, 

rahvust, vanust ja 

sünniaega ning arve ja 

kuupäevi. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, 

kasutades lihtsaid võtteid. 

S36-1. Püüab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

S36-2. Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

S36-3. Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 



lühivestlust, kasutades 

lihtsaid võtteid. 

lühivestlust, kasutades 

lihtsaid võtteid. 

lühivestlust mitmel moel, 

kasutades lihtsaid 

võtteid. 

Skaalatabel 37. Suhtluskoostöö Oskab märku anda, et saab jutust aru. S37-1. Püüab märku 

anda, et saab jutust aru. 

S37-2. Oskab märku 

anda, et saab jutust aru. 

S37-3. Oskab mitmel 

moel märku anda, et saab 

jutust aru. 

Skaalatabel 38. Selgituste palumine Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole 

teise juttu mõistnud. 

S38-1. Püüab märku 

anda, et ei suutnud 

teiste juttu jälgida. 

S38-2. Oskab märku 

anda, et ei suutnud 

teiste juttu jälgida. 

S38-3. Oskab mitmel 

moel märku anda, et ei 

suutnud teiste juttu 

jälgida. 

Tekstid 

Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab ümber kirjutada lühemaid selge käekirjaga 

kirjutatud või  trükitekste. 

S40-1.  Oskab ümber 

kirjutada lühemaid 

trükitekste. 

S40-2. Oskab ümber 

kirjutada lühemaid 

trükitekste. 

S40-3. Oskab veatult 

ümber kirjutada 

lühemaid trükitekste. 

Suhtluspädevus. 

Skaalatabel 41. Üldine keelepagas Tuleb lühikesi igapäevaseid väljendeid kasutades 

toime lihtsates konkreetetes olukordades (isikute ja 

igapäevatoimingutega seonduv, soovide ja 

vajaduste väljendamine, info küsimine) 

 

Oskab kasutada lause põhimalle ning rääkida 

meeldejäetud fraaside ja käibeväljenditega 

iseendast ja teistest, tööst, kohtadest, asjadest. 

S41-1. Püüab lühikesi 

igapäevaseid väljendeid 

kasutades toime tulla 

lihtsates konkreetetes 

olukordades 

S41-2. Tuleb lühikesi 

igapäevaseid 

väljendeid kasutades 

toime lihtsates 

konkreetetes 

olukordades 

S41-3. Tuleb lühikesi 

igapäevaseid väljendeid 

kasutades toime lihtsates 

konkreetetes 

olukordades. 

Oskab kasutada lause 

põhimalle ning rääkida 

meeldejäetud fraaside ja 

käibeväljenditega 

iseendast ja teistest. 

Skaalatabel 42. Sõnavara ulatus Sõnavara on piisav, et rahuldada põhilisi 

suhtlusvajadusi ja lihtsaid erivajadusi. 

S42-1. Sõnavara on 

piisav, et kõrvalise 

abiga väljendada 

põhilisi suhtlusvajadusi 

ja lihtsaid erivajadusi. 

S42-2. Sõnavara on 

piisav, et rahuldada 

põhilisi suhtlusvajadusi 

ja lihtsaid erivajadusi. 

S42-3. Sõnavara on 

piisav, et rahuldada 

põhilisi suhtlusvajadusi 

ja lihtsaid erivajadusi 

kasutades erinevaid 

keelendeid. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab õpitud sõnavara. S43-1. Valdab osa 

õpitud sõnavarast. 

S43-2. Valdab õpitud 

sõnavara. 

S43-3. Valdab õpitud 

sõnavara. 

Skaalatabel 44. Grammatika korrektsus Kasutab ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette vigu. 

S44-1.  Püüab kasutada 

ära õpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette vigu. 

S44-2. Kasutab ära 

õpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette vigu. 

S44-3. Kasutab ära 

õpitud tarindeid ja 

lausemalle. 



Skaalatabel 45. Häälduspädevus Oskab hääldada võõrhäälikuid korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 

S45-1. Püüab hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

S45-2. Oskab hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

S45-3. Oskab hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt.  

Skaalatabel 46. Õigekirjaoskus Oskab kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi 

käibefraase. 

S46-1. Püüab kirjutada 

tuttavaid sõnu ja 

lühikesi käibefraase. 

S46-2. Oskab kirjutada 

tuttavaid sõnu ja 

lühikesi käibefraase. 

S46-3. Oskab kirjutada 

tuttavaid sõnu ja 

käibefraase. 

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

Suudab vahetada lühikesi lauseid, oskab 

tervitamisel ja pöördumisel kasutada igapäevaseid 

viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha 

ettepanekut ja vabandada ning neile vastata. 

S47-1. Püüab vahetada 

lühikesi lauseid, oskab 

tervitamisel ja 

pöördumisel kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Püüab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada ning neile 

vastata. 

S47-2. Suudab 

vahetada lühikesi 

lauseid, oskab 

tervitamisel ja 

pöördumisel kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Oskab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada ning neile 

vastata. 

S47-3. Suudab vahetada 

lühikesi lauseid, oskab 

tervitamisel ja 

pöördumisel kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Oskab esitada kutset, 

teha ettepanekut ja 

vabandada ning neile 

vastata erineval moel. 

Skaalatabel 48. Keelekasutuse 

paindlikkus. 

Oskab sõnu ümber tõstes varieerida äraõpitud 

fraase, kui olukord seda nõuab. 

S48-1. Püüab sõnu 

ümber tõstes varieerida 

äraõpitud fraase, kui 

olukord seda nõuab. 

S48-2. Oskab sõnu 

ümber tõstes varieerida 

äraõpitud fraase, kui 

olukord seda nõuab. 

S48-3. Oskab sõnu 

ümber tõstes varieerida 

äraõpitud fraase, kui 

olukord seda nõuab. 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust 

kasutades lihtsaid võtteid. 

S49-1. Püüab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust kasutades 

lihtsaid võtteid. 

S49-2. Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust kasutades 

lihtsaid võtteid. 

S49-3. Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust. 

Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab kirjeldada lihtlausetega. S50-1.  Püüab 

kirjeldada lihtlausetega. 

S50-2. Oskab 

kirjeldada 

lihtlausetega. 

S50-3. Oskab kirjeldada. 

Skaalatabel 51. Teksti selgus ja sidusus Oskab siduda lihtsate sidesõnadega ja, või, aga, 

sest 

S51-1. Oskab sidesõnu 

„ja“, „või“, „aga“, 

„sest“. 

S51-2. Oskab sidesõnu 

„ja“, „või“, „aga“, 

„sest“. 

S51-3. Oskab sidesõnu 

„ja“, „või“, „aga“, „sest“  

ja kasutab neid 

iseseisvalt. 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus Oskab väljenduda lühifraasidega, kui kõneaine on 

tuttav. Kõne on takerduv, väga sageli on märgata 

ebasobivaid alustusi. 

S52-1. Püüab 

väljenduda 

lühifraasidega, kui 

S52-2. Oskab 

väljenduda 

lühifraasidega, kui 

S52-3. Oskab väljenduda 

lühifraasidega, kui 

kõneaine on tuttav. 



kõneaine on tuttav. 

Kõne on takerduv, väga 

sageli on märgata 

ebasobivaid alustusi. 

kõneaine on tuttav. 

Kõne on takerduv, 

väga sageli on märgata 

ebasobivaid alustusi. 

Vahel on märgata 

ebasobivaid alustusi. 

Skaalatabel 53. Väljendustäpsus Suudab õpitud sõnavara piires vahendada lihtsat 

teavet. 

S53-1. Püüab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

S53-2. Suudab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

S53-3. Suudab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada teavet. 

 

 

 

Keeleteadmised 

Grammatika korrektsus 

A2.1  A2.2 
Kasutab küll õigesti 

mõningaid lihtsaid 

tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi 

ajavormid või eksib aluse 

ja öeldise ühildumisel); 

siiski on enamasti selge, 

mida ta väljendada tahab. 

 

Lauseõpetus 

   

Õigekiri õpitud 

sõnavara piires. 

 

Sõnajärg jaatavas, 

eitavas, küsivas 

lauses. 

 

Suur ja väike 

algustäht (kuud, 

Kirjutab õpitud sõnu ja 

väljendeid õpetaja abiga. 

 

Tunneb ära jaatava, 

eitava, küsiva lause, 

kasutab abi. 

 

Kasutab suurt ja väikest 

algustähte õpetaja abiga. 

Kirjutab õpitud sõnu ja 

lauseid näite järgi. 

 

Oskab kasutada 

jaatavat, eitavat, 

küsivat lauset, esineb 

eksimusi. 

Kasutab suurt ja 

väikest algustähte 

Moodustab ise õpitud 

sõnadest lauseid. 

 

Moodustab ise jaatava, 

eitava, küsiva lause. 

 

 

Kirjutab iseseisvalt 

teksti kasutades suurt 



tähtpäevad, 

nädalapäevad, keeled, 

riigid). 

 

Kirjavahemärgid 

(punkt, koma, küsi-ja 

hüüumärk, ülakoma) 

 

 

 

 

Kasutab kirjavahemärke 

õpetaja abiga. 

reegli järgi. 

 

 

 

Kasutab 

kirjavahemärke 

näidise abil. 

ja väikest algustähte. 

 

 

 

Kasutab iseseisvalt 

kirjavahemärke teksti 

kirjutamisel. 

Tegusõnad    

Põhi- ja abitegusõnad; 

isikuline tegumood 

(Present Simple, 

Present Continuous, 

Past Simple) 

Enam kasutatavad 

reegli- ja 

ebareeglipärased 

tegusõnad; 

Modaaltegusõnad 

(can, can’t, must, 

mustn’t); 

Tunneb ära ja teeb õige 

valiku etteantud 

variantidest abi 

kasutades. 

 

Tunneb ära ja teab 

tähendust, kasutab abi. 

 

 

Tunneb ära ja teab 

tähendust, kasutab abi. 

Kasutab põhi- ja 

abitegusõna näidise 

järgi õiges ajavormis. 

 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda lause. 

 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda 

lause. 

Moodustab ise lause 

õiges ajavormis 

kasutades põhi-ja 

abitegusõnu . 

 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid. 

 

 

 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid modaaltegusõnu 

kasutades. 

Nimisõnad    

Reeglipärane ja 

ebareeglipärane 

mitmus (man/men, 

tooth/teeth, fleece/ the 

fleece); 

 

 

Aluse ja öeldise 

ühildumine 

Tunneb ära nimisõna 

ainsuses ja mitmuses 

õpetaja abiga. 

 

 

 

 

Tunneb ära õpetaja abiga. 

Oskab kasutada 

nimisõnu ainsuses ja 

mitmuses näidise järgi, 

teab õpitud 

nimisõnade 

ebareeglipärast 

mitmust. 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

Moodustab ise lause 

kasutades nimisõnu 

ainsuses ja mitmuses 

(reeglipärane ja 

ebareeglipärane). 

 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 



kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda 

lause. 

korrektseid lauseid. 

Omadussõnad    

Omadussõnade 

võrdlusastmed; 

omadussõnade võrdlemine 

(keskvõrre, ülivõrre, 

erandid, than) 

Tunneb ära omadussõna 

alg-, kesk- ja ülivõrde, 

oskab neid tõlkida 

õpetaja 

abiga. 

Teab õpitud 

omadussõnu ja oskab 

moodustada nende 

kesk- ja ülivõrret 

näidise abil, teab 

moodustamise reegleid 

ja erandeid. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

kasutades 

omadussõnade 

erinevaid võrdeid. 

Asesõnad    

Isikulised asesõnad; 

omastavad asesõnad 

Kasutab isikulisi ja 

omastavaid asesõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab kasutada 

isikulisi ja omastavaid 

asesõnu kontekstis 

näite abil. 

Koostab ise lauseid 

kasutades isikulisi ja 

omastavaid asesõnu. 

Eessõnad    

Enam kasutatavad 

eessõnad koha- ja 

ajamäärustes (in, on,at,to). 

 

Enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid 

( next to, in the 

middle). 

Kasutab õpitud eessõnu 

õpetaja abiga. 

 

 

Tunneb ära ja kasutab 

enam kasutatavaid 

eessõnalisi väljendeid 

õpetaja abiga. 

Oskab kasutada 

eessõnu kontekstis 

näite abil. 

 

Kasutab enam 

kasutatavaid 

eessõnalisi väljendeid 

näite abil. 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid kasutades 

eessõnu. 

 

Kasutab enam 

kasutatavaid 

eessõnalisi väljendeid 

iseseisvalt. 

Arvsõnad    

Põhi- ja järgarvud 1-100; 

 

 

Kellaajad. 

 

 

Kasutab põhi- ja järgarve 

100 piires õpetaja abiga. 

 

Oskab öelda ja kirjutada 

kellaaega õpetaja abiga . 

 

Oskab kasutada põhi- ja 

järgarve 100 piires 

lauses näidise järgi . 

Oskab öelda ja 

kirjutada kellaaega 

näidise järgi 

Kasutab iseseisvalt 

korrektselt põhi-ja 

järgarve kõnes ja 

kirjas. 

Oskab öelda ja 

kirjutada kellaaega 



Kuupäevad ja 

aastaarvud. 

Oskab öelda kuupäeva, 

kasutab abi. 

Oskab öelda kuupäeva 

näidise järgi. 

iseseisvalt, teab reeglit 

Oskab öelda kuupäeva 

iseseisvalt, teab reeglit. 

Määrsõnad    

Levinumad aja- ja 

kohamäärsõnad 

(now,every, yesterday, 

last); 

Sagedusmäärsõnad 

(never, always, 

sometimes, usually) 

Tunneb ära ja kasutab 

käsitletud määrsõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab kasutada õpitud 

määrsõnu näidise 

järgi. 

Koostab iseseisvalt 

lauseid kasutades 

õpitud määrsõnu. 

Sõnatuletus    

Arvsõna tuletusliited 

(-teen, -ty, - th); 

Tunneb ära arvsõnad ja 

teab arvsõna 

moodustamise reeglit, 

kasutab abi. 

Moodustab arvsõnu 

tuginedes reeglile, 

teab õpitud erandeid. 

Kasutab õpitud 

arvsõnu lausetes 

iseseisvalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. klass 
Tundide arv nädalas: 3 

(105 tundi) 
 



Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
 

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid 

originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 

õppeainetes. 

 

Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja: 

1. saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2. mõistab olulist õpitud temaatika piires; 

3. kirjutab lühisesi tekste õpitud temaatika piires; 

4. tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena kõnelejaga; 

5. teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning osakb neid arvestada; 

6. rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7. töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8. seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 

 

 

Õppesisu 
I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondlastega, ühised tegevused, viisakas käitumine. 

Kodu ja ümbruskond. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine looduses. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned tuntumad sündmused, saavutused ning 

nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhendamine; poes 

käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid. 



Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
 

 

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpuks: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel A2.2  A2.2  A2.2  A2.2  

 
A-võõrkeel - 6. klass 

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis: õppimine, õpetamine ja 

hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 

Suuline tekstloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine rääkimisoskus  

 

Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- 

ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid; sõnastada mis 

meeldib, mis mitte jne.; tekst moodustub lihtsate 

sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

S1-1. Püüab lihtsal 

viisil kirjeldada ja 

tutvustada inimesi, 

elu- ja töötingimusi 

ning 

igapäevatoiminguid; 

sõnastada mis 

meeldib, mis mitte 

jne.; tekst 

moodustub lihtsate 

sidesõnadega seotud 

lihtfraasidest ja -

lausetest. 

S1-2. Oskab lihtsal 

viisil kirjeldada ja 

tutvustada inimesi, 

elu- ja töötingimusi 

ning 

igapäevatoiminguid; 

sõnastada mis 

meeldib, mis mitte 

jne.; tekst moodustub 

lihtsate sidesõnadega 

seotud lihtfraasidest 

ja -lausetest. 

S1-3. Oskab 

kirjeldada ja 

tutvustada inimesi, 

elu- ja töötingimusi 

ning 

igapäevatoiminguid; 

sõnastada mis 

meeldib, mis mitte 

jne.; tekst moodustub 

lihtsate sidesõnadega 

seotud lihtfraasidest 

ja -lausetest. 

Skaalatabel 2. Pikk monoloog: kogetu 

kirjeldamine 

 

Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid 

mõtteid. 

Oskab kirjeldada igapäevaeluga seonduvat (inimene, 

koht, töö, õpingud). 

Oskab lühidalt ja lihtsalt kirjeldada sündmusi ja 

toiminguid. 

Oskab kirjeldada kavatsusi, kokkuleppeid, tavapäraseid 

toiminguid, möödunut ja kogetut. 

Oskab lihtsas keeles kirjeldada ja võrrelda kõnealuseid 

objekte või oma asju. 

Oskab selgitada, mis talle millegi juures meeldib või ei 

meeldi. 

S2-1. Püüab 

jutustada või 

kirjeldada, reastades 

lihtsaid mõtteid. 

Oskab kirjeldada 

igapäevaeluga 

seonduvat (inimene, 

koht, töö, õpingud). 

Oskab abiga lühidalt 

ja lihtsalt kirjeldada 

sündmusi ja 

toiminguid. 

S2-2. Oskab 

jutustada või 

kirjeldada, reastades 

lihtsaid mõtteid. 

Oskab kirjeldada 

igapäevaeluga 

seonduvat (inimene, 

koht, töö, õpingud). 

Oskab lühidalt ja 

lihtsalt kirjeldada 

sündmusi ja 

toiminguid. 

S2-3. Oskab 

jutustada või 

kirjeldada, reastades 

lihtsaid mõtteid. 

Oskab kirjeldada 

igapäevaeluga 

seonduvat (inimene, 

koht, töö, õpingud). 

Oskab kirjeldada 

sündmusi ja 

toiminguid. 



Oskab kirjeldada 

kavatsusi, 

kokkuleppeid, 

tavapäraseid 

toiminguid, 

möödunut ja 

kogetut. 

Oskab abiga  lihtsas 

keeles kirjeldada ja 

võrrelda 

kõnealuseid objekte 

või oma asju. 

 

Oskab kirjeldada 

kavatsusi, 

kokkuleppeid, 

tavapäraseid 

toiminguid, 

möödunut ja kogetut. 

Oskab lihtsas keeles 

kirjeldada ja võrrelda 

kõnealuseid objekte 

või oma asju. 

Oskab selgitada, mis 

talle millegi juures 

meeldib või ei 

meeldi. 

Oskab kirjeldada 

kavatsusi, 

kokkuleppeid, 

tavapäraseid 

toiminguid, 

möödunut ja kogetut. 

Oskab kirjeldada ja 

võrrelda kõnealuseid 

objekte või oma asju. 

Oskab selgitada, mis 

talle millegi juures 

meeldib või ei 

meeldi. 

Skaalatabel 4. Teadete edastamine Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid 

õpitud teemadel. Kõne on mõistetav keskendunud 

kuulajale. 

S4-1. Püüab 

edastada väga 

lühikesi 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. 

S4-2. Oskab edastada 

väga lühikesi 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. Kõne on 

mõistetav 

keskendunud 

kuulajale. 

S4-3. Oskab edastada 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. Kõne on 

mõistetav 

keskendunud 

kuulajale. 

Skaalatabel 5. Suuline esinemine Oskab esitada lühikese päheõpitud teksti endale tuttaval 

igapäevateemal. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada 

arvamusi, kavatsusi, toiminguid. 

S5-1. Oskab esitada 

väga lühikese 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval 

teemal.  

S5-2. Oskab esitada 

lühikese päheõpitud 

teksti endale tuttaval 

teemal. Oskab 

lühidalt põhjendada 

ja selgitada arvamusi, 

kavatsusi, 

toiminguid. 

S5-3. Oskab esitada 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval 

teemal. Oskab 

põhjendada ja 

selgitada arvamusi, 

kavatsusi, 

toiminguid. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 

Skaalatabel 6. Üldine kirjutamisoskus 

 

Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades 

neid lihtsamate sidesõnadega nagu ja, ning, sest. 

S6-1. Oskab abiga 

kirjutada lihtsamaid 

fraase ja lauseid. 

S6-2. Oskab 

kirjutada lihtsamaid 

fraase ja lauseid, 

ühendades neid 

lihtsamate 

sidesõnadega nagu 

ja, ning, sest. 

S6-3. Oskab 

kirjutada lihtsamaid 

fraase ja lauseid, 

ühendades neid 

sidesõnadega nagu 

ja, ning, sest. 



Skaalatabel 7. Loovkirjutamine Oskab seotud lausetega kirjutada oma eluoluga 

seonduvatel teemadel (inimesed, kohad, töö, õpingud). 

Oskab kirjutada väga lühikesi ja lihtsaid 

minevikusündmuste, oma varasemate tegevuse ja 

isiklike kogemuste kirjeldusi. 

S7-1. Oskab seotud 

lausetega kirjutada 

oma eluoluga 

seonduvatel 

teemadel (inimesed, 

kohad, töö, 

õpingud) kõrvalise 

abiga. 

Oskab kirjutada 

väga lühikesi ja 

lihtsaid 

minevikusündmuste, 

oma varasemate 

tegevuse ja isiklike 

kogemuste 

kirjeldusi. 

S7-2. Oskab seotud 

lausetega kirjutada 

oma eluoluga 

seonduvatel teemadel 

(inimesed, kohad, 

töö, õpingud). 

Oskab kirjutada väga 

lühikesi ja lihtsaid 

minevikusündmuste, 

oma varasemate 

tegevuse ja isiklike 

kogemuste kirjeldusi. 

S7-3. Oskab seotud 

lausetega kirjutada 

oma eluoluga 

seonduvatel teemadel 

(inimesed, kohad, 

töö, õpingud). 

Oskab kirjutada 

lühikesi ja lihtsaid 

minevikusündmuste, 

oma varasemate 

tegevuse ja isiklike 

kogemuste kirjeldusi. 

Skaalatabel 9. Oma jutu 

läbimõtlemine 

On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase 

oma keelevarast. 

 

S9-1. Püüab 

meenutada ja 

korrata õpitud 

keelendeid. 

 

S9-2. On võimeline 

meenutama ja 

kordama olukohaseid 

fraase oma 

keelevarast. 

 

 

S9-3. Oskab 

meenutada ja korrata 

olukohaseid fraase 

oma keelevarast. 

 

 

Skaalatabel 10. Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab öeldu mõtet selgitada žestide abil, kui on 

kasutanud vale sõna. 

S10-1. Püüab öeldu 

mõtet selgitada 

žestide abil, kui on 

kasutanud vale sõna. 

S10-2. Oskab öeldu 

mõtet selgitada 

žestide abil, kui on 

kasutanud vale sõna. 

S10-3. Oskab öeldu 

mõtet selgitada 

žestide abil, kui on 

kasutanud vale sõna. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 

Skaalatabel 12. Üldine kuulamisoskus Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet.  S12-1. Püüab mõista 

selget ja aeglast 

seotud kõnet. 

S12-2. Mõistab 

selget ja aeglast 

seotud kõnet. 

S12-3. Mõistab 

selget ja aeglast 

seotud kõnet. 

Skaalatabel 15. Teadeannete ja juhiste 

kuulamine 

Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete sõnumite või 

teadaannete põhisisu. Mõistab lihtsaid juhiseid, nt kuidas 

jalgsi või ühissõidukiga pääseda punktist A punkti B. 

S15-1. Püüab mõista 

lühikeste, lihtsate ja 

selgete sõnumite või 

teadaannete 

põhisisu. Mõistab 

lihtsaid juhiseid, nt 

kuidas jalgsi või 

ühissõidukiga 

S15-2. Mõistab 

lühikeste, lihtsate ja 

selgete sõnumite või 

teadaannete põhisisu. 

Mõistab lihtsaid 

juhiseid, nt kuidas 

jalgsi või 

ühissõidukiga 

S15-3. Mõistab 

lühikeste, lihtsate ja 

selgete sõnumite või 

teadaannete põhisisu.  



pääseda punktist A 

punkti B. 

pääseda punktist A 

punkti B. 

Skaalatabel 16. Meediakanalite ja 

salvestiste kuulamine 

Mõistab lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestiste 

põhisisu, mis puudutab ennustatava sisuga igapäevaseid 

asju. 

S16-1. Püüab mõista 

lühikeste, aeglaselt 

ja selgelt esitatud 

salvestiste põhisisu, 

mis puudutab 

ennustatava sisuga 

igapäevaseid asju. 

S16-2. Mõistab 

lühikeste, aeglaselt ja 

selgelt esitatud 

salvestiste põhisisu, 

mis puudutab 

ennustatava sisuga 

igapäevaseid asju. 

S16-3. Mõistab 

lühikeste ja selgelt 

esitatud salvestiste 

põhisisu, mis 

puudutab ennustatava 

sisuga igapäevaseid 

asju. 

Lugemistegevus (lugemine) 

Skaalatabel 17. Üldine lugemisoskus Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui 

teksti keelekasutus sarnaneb tema igapäevaelus 

ettetulevaga. 

S17-1.  Mõistab 

abiga lühikesi, 

lihtsaid tekste 

tuttavatel teemadel, 

kui teksti 

keelekasutus 

sarnaneb tema 

igapäevaelus 

ettetulevaga. 

S17-2. Mõistab 

lühikesi, lihtsaid 

tekste tuttavatel 

teemadel, kui teksti 

keelekasutus 

sarnaneb tema 

igapäevaelus 

ettetulevaga. 

S17-3. Mõistab 

lühikesi, lihtsaid 

tekste tuttavatel 

teemadel. 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse 

lugemine 

Mõistab tavapäraseid kirju endale tuttaval teemal. S18-1. Mõistab 

abiga tavapäraseid 

kirju endale tuttaval 

teemal. 

S18-2. Mõistab 

tavapäraseid kirju 

endale tuttaval 

teemal. 

S18-3. Mõistab 

tavapäraseid kirju 

endale tuttaval 

teemal. 

Skaalatabel 19. Eesmärgipärane 

lugemine 

Oskab leida kindlat harjumuspärast teavet 

igapäevatekstidest (reklaam, menüü, ajakava jms.) 

S19-1. Oskab abiga 

leida kindlat 

harjumuspärast 

teavet 

igapäevatekstidest 

(reklaam, menüü, 

ajakava jms.) 

S19-2. Oskab leida 

kindlat 

harjumuspärast 

teavet 

igapäevatekstidest 

(reklaam, menüü, 

ajakava jms.) 

S19-3. Oskab leida 

kindlat 

harjumuspärast 

teavet 

igapäevatekstidest 

(reklaam, menüü, 

ajakava jms.) 

Skaalatabel 20. Lugemine info 

hankimiseks ja arutlemiseks 

Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis, 

kus kirjeldatakse sündmusi. 

S20-1. Tabab abiga 

asjassepuutuvat 

teavet lihtsamas 

kirjalikus tekstis, 

kus kirjeldatakse 

sündmusi. 

S20-2. Tabab 

asjassepuutuvat 

teavet lihtsamas 

kirjalikus tekstis, kus 

kirjeldatakse 

sündmusi. 

S20-3. Tabab 

asjassepuutuvat 

teavet lihtsamas 

kirjalikus tekstis, kus 

kirjeldatakse 

sündmusi. 

Skaalatabel 21. Juhiste lugemine Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate 

teleuudiste põhisisu, kui pilt kommentaari toetab. 

S21-1. Suudab abiga 

tabada sündmusi, 

S21-2. Suudab 

tabada sündmusi, 

S21-3. Suudab 

tabada sündmusi, 



 õnnetusi jms 

kirjeldavate 

teleuudiste põhisisu, 

kui pilt 

kommentaari toetab. 

 

 

õnnetusi jms 

kirjeldavate 

teleuudiste põhisisu, 

kui pilt kommentaari 

toetab. 

 

õnnetusi jms 

kirjeldavate 

teleuudiste põhisisu, 

kui pilt kommentaari 

toetab. 

 

 

Vastuvõtustrateegiad 

Skaalatabel 23. Vihjete tabamine ja 

järeldamine (suuline ja kirjalik 

suhtlus) 

Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja 

suuliste teadete üldise tähenduse kontekstis tuletada 

tundmatute sõnade arvatavat tähendust. 

S23-1. Mõistab 

vähese abiga 

konteksti abil 

üksikuid tekstis 

esinevaid 

tundmatuid sõnu. 

S23-2. Oskab 

lühikeste konkreetset 

laadi igapäevaste 

tekstide ja suuliste 

teadete üldise 

tähenduse kontekstis 

tuletada tundmatute 

sõnade arvatavat 

tähendust. 

S23-3. Oskab 

igapäevaste tekstide 

ja suuliste teadete 

üldise tähenduse 

kontekstis tuletada 

tundmatute sõnade 

arvatavat tähendust. 

Suuline suhtlus 

Skaalatabel 24. Üldine suuline suhtlus Suudab suhelda lihtsamates olukordades ja tuleb toime 

lühivestluses, kui vestluspartner teda vajadusel aitab. 

Tuleb vähese vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. 

Oskab esitada küsimusi ja vastata. Oskab vahetada 

mõtteid, küsida infot igapäevastes tüüpolukordades. 

S24-1. Suudab 

suhelda lihtsamates 

olukordades ja tuleb 

toime lühivestluses, 

kui vestluspartner 

teda vajadusel aitab. 

Tuleb toime lihtsas 

igapäevasuhtluses. 

Oskab esitada 

küsimusi ja vastata. 

Oskab vahetada 

mõtteid, küsida infot 

igapäevastes 

tüüpolukordades. 

S24-2. Suudab 

suhelda lihtsamates 

olukordades ja tuleb 

toime lühivestluses, 

kui vestluspartner 

teda vajadusel aitab. 

Tuleb vähese 

vaevaga toime lihtsas 

igapäevasuhtluses. 

Oskab esitada 

küsimusi ja vastata. 

Oskab vahetada 

mõtteid, küsida infot 

igapäevastes 

tüüpolukordades. 

S24-3. Suudab 

suhelda lihtsamates 

olukordades ja tuleb 

toime lühivestluses, 

kui vestluspartner 

teda vajadusel aitab. 

Tuleb toime lihtsas 

igapäevasuhtluses. 

Oskab esitada 

küsimusi ja vastata. 

Oskab vahetada 

mõtteid, küsida infot 

igapäevastes 

tüüpolukordades. 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Saab jutust piisavalt aru, et toime tulla lihtsamate 

tavapäraste tegevustega. 

Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja teemalt tuttava 

otsese pöördumise sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud 

paluma midagi korrata või ümber sõnastada. 

S25-1. Püüab mõista 

lihtsas igapäevases 

vestluses 

pöördumisi, mis on 

selgelt ja aeglaselt 

S25-2.  Saab jutust 

piisavalt aru, et toime 

tulla lihtsamate 

tavapäraste 

tegevustega. 

S25-3. Saab jutust 

piisavalt aru, et toime 

tulla lihtsamate 

tavapäraste 

tegevustega. 



suunatud otse 

temale.  

Mõistab häälduselt 

selge, keelelt lihtsa ja 

teemalt tuttava otsese 

pöördumise sisu 

üldiselt; on aeg-ajalt 

sunnitud paluma 

midagi korrata või 

ümber sõnastada. 

Mõistab häälduselt 

selge, keelelt lihtsa ja 

teemalt tuttava otsese 

pöördumise sisu 

üldiselt. 

Skaalatabel 26. Vestlus Oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast ja teisi tutvustada, 

tänada. 

Suudab üldjoontes jälgida selget ja normaalset kõnet, kui 

kõneaine on tuttav ja kui on võimalik paluda mõnd kohta 

korrata või ümber sõnastada. 

Suudab osaleda lühivestluses kui kontekst on tuttav ja 

kõneaine pakub huvi. 

Oskab lihtsate sõnadega väljendada enesetunnet ja tänu. 

S26-1.  Oskab 

tervitada, hüvasti 

jätta, ennast ja teisi 

tutvustada, tänada. 

Suudab üldjoontes 

jälgida selget ja 

normaalset kõnet, 

kui kõneaine on 

tuttav ja kui on 

võimalik paluda 

mõnd kohta korrata 

või ümber 

sõnastada. 

Püüab osaleda 

lühivestluses kui 

kontekst on tuttav ja 

kõneaine pakub 

huvi. 

Oskab lihtsate 

sõnadega väljendada 

enesetunnet ja tänu. 

 

S26-2. Oskab 

tervitada, hüvasti 

jätta, ennast ja teisi 

tutvustada, tänada. 

Suudab üldjoontes 

jälgida selget ja 

normaalset kõnet, kui 

kõneaine on tuttav ja 

kui on võimalik 

paluda mõnd kohta 

korrata või ümber 

sõnastada. 

Suudab osaleda 

lühivestluses kui 

kontekst on tuttav ja 

kõneaine pakub huvi. 

Oskab lihtsate 

sõnadega väljendada 

enesetunnet ja tänu. 

 

S26-3. Oskab 

tervitada, hüvasti 

jätta, ennast ja teisi 

tutvustada, tänada. 

Suudab üldjoontes 

jälgida selget ja 

normaalset kõnet, kui 

kõneaine on tuttav. 

Suudab osaleda 

lühivestluses kui 

kontekst on tuttav ja 

kõneaine pakub huvi. 

Oskab lihtsate 

sõnadega väljendada 

enesetunnet ja tänu. 

 

Skaalatabel 27. Vaba mõttevahetus 

(sõprade ringis) 

Saab üldjoontes aru, millest on jutt, kui räägitakse 

aeglaselt ja hääldus on selge.  

Oskab arutada, mida õhtul või nädalavahetusel ette võtta. 

Oskab teha ettepanekuid ja vastata teiste omadele. 

Oskab väljendada nõustumist ja nõustumatust. 

S27-1. Püüab aru, 

millest on jutt, kui 

räägitakse aeglaselt 

ja hääldus on selge.  

Oskab arutada, mida 

õhtul või 

nädalavahetusel ette 

võtta. 

S27-2. Saab 

üldjoontes aru, 

millest on jutt, kui 

räägitakse aeglaselt 

ja hääldus on selge.  

Oskab arutada, mida 

õhtul või 

nädalavahetusel ette 

võtta. 

S27-3. Saab aru, 

millest on jutt, kui 

räägitakse aeglaselt 

ja hääldus on selge.  

Oskab arutada, mida 

õhtul või 

nädalavahetusel ette 

võtta. 



Oskab abiga teha 

ettepanekuid ja 

vastata teiste 

omadele. 

Oskab väljendada 

nõustumist ja 

nõustumatust. 

Oskab teha 

ettepanekuid ja 

vastata teiste 

omadele. 

Oskab väljendada 

nõustumist ja 

nõustumatust. 

Oskab teha 

ettepanekuid ja 

vastata teiste 

omadele. 

Oskab väljendada 

nõustumist ja 

nõustumatust. 

Skaalatabel 28. Ametlikud arutelud ja 

koosolekud. 

Suudab töise arutelu käigus üldjoontes jälgida 

teemavahetusi kui räägitakse aeglaselt ja selgelt. 

Oskab vahetada asjakohast infot ja avaldada arvamust 

praktilistes küsimustes kui temalt seda palutakse, kuid 

vajab seejuures mõningast abi ning võib paluda 

põhiasjade ülekordamist. 

S28-1. Püüab öelda, 

mida ta asjast arvab, 

kui tema poole selle 

küsimusega 

pöördutakse ja kui 

asja tuuma ollakse 

valmis üle kordama. 

S28-2. Suudab töise 

arutelu käigus 

üldjoontes jälgida 

teemavahetusi kui 

räägitakse aeglaselt 

ja selgelt. 

Oskab vahetada 

asjakohast infot ja 

avaldada arvamust 

praktilistes 

küsimustes kui 

temalt seda 

palutakse, kuid vajab 

seejuures mõningast 

abi ning võib paluda 

põhiasjade 

ülekordamist. 

S28-3. Suudab töise 

arutelu käigus 

üldjoontes jälgida 

teemavahetusi kui 

räägitakse selgelt. 

Oskab vahetada 

asjakohast infot ja 

avaldada arvamust 

praktilistes 

küsimustes kui 

temalt seda 

palutakse. 

Skaalatabel 29.  Eesmärgipärane 

koostöö 

Mõistab keelt küllaldaselt, et vähese vaevaga toime tulla 

lihtsas tavasuhtluses. Oskab lihtsate sõnadega paluda 

kordamist, kui pole kuuldut mõistnud. 

Oskab arutleda, mida järgmisena ette võtta, teha 

ettepanekuid ja vastata teiste omadele, küsida ja anda 

juhatust. 

S29-1. Mõistab 

keelt küllaldaselt, et 

vähese vaevaga 

toime tulla lihtsas 

tavasuhtluses. 

Oskab lihtsate 

sõnadega paluda 

kordamist, kui pole 

kuuldut mõistnud. 

Püüab arutleda, 

mida järgmisena 

ette võtta, teha 

ettepanekuid ja 

vastata teiste 

S29-2. Mõistab keelt 

küllaldaselt, et 

vähese vaevaga 

toime tulla lihtsas 

tavasuhtluses. Oskab 

lihtsate sõnadega 

paluda kordamist, kui 

pole kuuldut 

mõistnud. 

Oskab arutleda, mida 

järgmisena ette võtta, 

teha ettepanekuid ja 

vastata teiste 

omadele, küsida ja 

anda juhatust. 

S29-3. Mõistab keelt 

küllaldaselt, et toime 

tulla lihtsas 

tavasuhtluses. Oskab 

paluda kordamist, kui 

pole kuuldut 

mõistnud. 

Oskab arutleda, mida 

järgmisena ette võtta, 

teha ettepanekuid ja 

vastata teiste 

omadele, küsida ja 

anda juhatust. 



omadele, küsida ja 

anda juhatust. 

Skaalatabel 30. Toimingud kaupade ja 

teenuste ostmisel 

Tuleb toime suhtlusega tavapärastes olukordades 

(sõidus, majutus, söömine, sisseostus) 

Oskab reisibüroost tulemuslikult küsida kõike vajalikku, 

kui tegu on lihtsa üldinfoga. 

S30-1. Tuleb toime 

suhtlusega 

tavapärastes 

olukordades (sõidus, 

majutus, söömine, 

sisseostus) 

Oskab reisibüroost 

küsida kõike 

vajalikku, kui tegu 

on lihtsa üldinfoga. 

 

S30-2. Tuleb toime 

suhtlusega 

tavapärastes 

olukordades (sõidus, 

majutus, söömine, 

sisseostus) 

Oskab reisibüroost 

tulemuslikult küsida 

kõike vajalikku, kui 

tegu on lihtsa 

üldinfoga. 

 

S30-3. Tuleb toime 

suhtlusega 

tavapärastes 

olukordades (sõidus, 

majutus, söömine, 

sisseostus) 

Oskab reisibüroost 

tulemuslikult küsida 

kõike vajalikku, kui 

tegu on lihtsa 

üldinfoga. 

 

Skaalatabel 31. Infovahetus Oskab keelt piisavalt, et tulla toime igapäevasuhtlusega. 

Tuleb toime igapäevavajadustega (leiab ja edastab lihtsat 

faktiinfot). 

Oskab edastada küsimusi ja vastata tavapäraste 

toimingute kohta. 

Oskab esitada küsimusi  ja vastata vaba aja tegevuste ja 

minevikus tehtu kohta. 

Oskab anda ja järgida lihtsaid juhtnööre (osutada 

suunda, juhatada teed). 

S31-1. Tuleb toime 

igapäevavajadustega 

(leiab ja edastab 

lihtsat faktiinfot). 

Oskab edastada 

küsimusi ja vastata 

tavapäraste 

toimingute kohta. 

Oskab esitada 

küsimusi  ja vastata 

vaba aja tegevuste ja 

minevikus tehtu 

kohta. 

Püüab anda ja 

järgida lihtsaid 

juhtnööre (osutada 

suunda, juhatada 

teed). 

S31-2. Oskab keelt 

piisavalt, et tulla 

toime 

igapäevasuhtlusega. 

Tuleb toime 

igapäevavajadustega 

(leiab ja edastab 

lihtsat faktiinfot). 

Oskab edastada 

küsimusi ja vastata 

tavapäraste 

toimingute kohta. 

Oskab esitada 

küsimusi  ja vastata 

vaba aja tegevuste ja 

minevikus tehtu 

kohta. 

Oskab anda ja järgida 

lihtsaid juhtnööre 

(osutada suunda, 

juhatada teed). 

S31-3. Tuleb toime 

igapäevavajadustega 

(leiab ja edastab 

lihtsat faktiinfot). 

Oskab edastada 

küsimusi ja vastata 

tavapäraste 

toimingute kohta. 

Oskab esitada 

küsimusi  ja vastata 

vaba aja tegevuste ja 

minevikus tehtu 

kohta. 

Oskab anda ja järgida 

lihtsaid juhtnööre 

(osutada suunda, 

juhatada teed). 

Skaalatabel 32. Küsitleja ja vastaja 

roll 

Suudab end küsitletava rollis mõistetavaks teha, oskab 

tuttava kõneaine korral edastada mõtteid või teavet, kuid 

vajab seejuures abi ja võib paluda küsimust selgitada. 

S32-1.  Oskab 

vastata lihtsatele ja 

otsestele 

S32-2. Suudab end 

küsitletava rollis 

mõistetavaks teha, 

oskab tuttava 

S32-3. Suudab end 

küsitletava rollis 

mõistetavaks teha, 

oskab tuttava 



küsimustele oma 

isiku kohta. 

kõneaine korral 

edastada mõtteid või 

teavet, kuid vajab 

seejuures abi ja võib 

paluda küsimust 

selgitada. 

kõneaine korral 

edastada mõtteid või 

teavet. 

Kirjalik suhtlus 

Skaalatabel 33. Üldine kirjalik suhtlus Oskab kirjutada lühikesi sõnumeid, mis puudutavad talle 

vajalikke asju. 

S33-1. Oskab abiga 

kirjutada lühikesi 

sõnumeid, mis 

puudutavad talle 

vajalikke asju. 

S33-2. Oskab 

kirjutada lühikesi 

sõnumeid, mis 

puudutavad talle 

vajalikke asju. 

S33-3. Oskab 

kirjutada sõnumeid, 

mis puudutavad talle 

vajalikke asju. 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et 

väljendada tänu või vabandada. 

S34-1. Oskab abiga 

kirjutada väga 

lihtsaid isiklikke 

kirju, et väljendada 

tänu või vabandada. 

S34-2. Oskab 

kirjutada väga 

lihtsaid isiklikke 

kirju, et väljendada 

tänu või vabandada. 

S34-3. Oskab 

kirjutada lihtsaid 

isiklikke kirju, et 

väljendada tänu või 

vabandada. 

Skaalatabel 35. Teated, sõnumid ja 

plangid 

Oskab kuulamise järgi kirja panna lühikesi lihtsaid 

teateid kui tal on võimalus paluda nende kordamist või 

ümbersõnastamist. 

S35-1. Oskab 

kuulamise järgi kirja 

panna lühikesi 

lihtsaid teateid kui 

tal on võimalus 

paluda nende 

kordamist või 

ümbersõnastamist. 

S35-2. Oskab 

kuulamise järgi kirja 

panna lühikesi 

lihtsaid teateid kui tal 

on võimalus paluda 

nende kordamist või 

ümbersõnastamist. 

S35-3. Oskab 

kuulamise järgi kirja 

panna lühikesi 

lihtsaid teateid. 

Interaktiivsed strateegiad 

Skaalatabel 36. Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma 

vestlust. 

S36-1. Püüab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat 

silmast silma 

vestlust. 

S36-2. Oskab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat 

silmast silma 

vestlust. 

S36-3. Oskab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat 

silmast silma 

vestlust. 

Skaalatabel 37. Suhtluskoostöö Oskab märku anda, et saab jutust aru. S37-1. Püüab märku 

anda, et saab jutust 

aru. 

S37-2. Oskab märku 

anda, et saab jutust 

aru. 

S37-3. Oskab mitmel 

moel märku anda, et 

saab jutust aru. 

Skaalatabel 38. Selgituste palumine Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist 

lihtsamate sõnadega. 

S38-1. Püüab märku 

anda, et ei suutnud 

teiste juttu jälgida. 

S38-2. Oskab paluda 

võtmesõnade või -

fraaside kordamist 

lihtsamate sõnadega. 

S38-3. Oskab paluda 

võtmesõnade või -

fraaside kordamist. 



Tekstid 

Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab oma keelepädevuse ja-kogemuse piires leida ja 

kasutada lühemate tekstide võtmesõnu ja-fraase või 

lühikesi lauseid. 

S40-1.  Püüab oma 

keelepädevuse ja-

kogemuse piires 

leida ja kasutada 

lühemate tekstide 

võtmesõnu ja-fraase 

või lühikesi lauseid. 

S40-2. Oskab oma 

keelepädevuse ja-

kogemuse piires 

leida ja kasutada 

lühemate tekstide 

võtmesõnu ja-fraase 

või lühikesi lauseid. 

S40-3. Oskab oma 

keelepädevuse ja-

kogemuse piires 

leida ja kasutada 

lühemate tekstide 

võtmesõnu ja-fraase 

või lühikesi lauseid. 

Suhtluspädevus. 

Skaalatabel 41. Üldine keelepagas Valdab keele põhivara sellisel tasemel, mis lubab toime 

tulla igapäevastes tavaolukordades; siiski on sageli 

sunnitud sõnumit lihtsustama ja sõnu otsima. 

S41-1. Valdab keele 

põhivara sellisel 

tasemel, mis lubab 

toime tulla 

igapäevastes 

tavaolukordades; 

siiski on sageli 

sunnitud sõnumit 

lihtsustama ja sõnu 

otsima. 

S41-2. Valdab keele 

põhivara sellisel 

tasemel, mis lubab 

toime tulla 

igapäevastes 

tavaolukordades; 

siiski on sageli 

sunnitud sõnumit 

lihtsustama ja sõnu 

otsima. 

S41-3. Valdab keele 

põhivara sellisel 

tasemel, mis lubab 

toime tulla 

igapäevastes 

tavaolukordades. 

Skaalatabel 42. Sõnavara ulatus Sõnavara on küllaldane, et tulla toime igapäevaste 

toimingutega. 

S42-1. Sõnavara on 

piisav, et kõrvalise 

abiga väljendada 

põhilisi 

suhtlusvajadusi ja 

lihtsaid erivajadusi. 

S42-2. Sõnavara on 

küllaldane, et tulla 

toime igapäevaste 

toimingutega. 

S42-3. Sõnavara on 

küllaldane, et tulla 

toime igapäevaste 

toimingutega. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara. S43-1. Püüab 

kasutada 

igapäevavajadustega 

piirnevat nappi 

sõnavara. 

S43-2. Valdab 

igapäevavajadustega 

piirnevat nappi 

sõnavara. 

S43-3. Valdab õpitud 

sõnavara. 

Skaalatabel 44. Grammatika 

korrektsus 

Kasutab küll õigesti mõningaid õpitud lihtsamaid 

tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavorme, eksib aluse ja öeldise 

ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida öelda tahab. 

S44-1.  Püüab 

kasutada ära õpitud 

tarindeid ja 

lausemalle, kuid ka 

nendes tuleb ette 

vigu. 

S44-2. Kasutab küll 

õigesti mõningaid 

õpitud lihtsamaid 

tarindeid, kuid teeb 

sageli vigu ka 

grammatika 

põhivaras (nt ajab 

segi ajavorme, eksib 

aluse ja öeldise 

S44-3. Kasutab küll 

õigesti mõningaid 

õpitud lihtsamaid 

tarindeid, kuid teeb 

vigu ka grammatika 

põhivaras (nt ajab 

segi ajavorme, eksib 

aluse ja öeldise 

ühildamisel); siiski 



ühildamisel); siiski 

on enamasti selge, 

mida öelda tahab. 

on enamasti selge, 

mida öelda tahab. 

Skaalatabel 45. Häälduspädevus Hääldus on üldjuhul piisavalt selge, et öeldust aru saada, 

kuigi võõras aktsent on märgatav ja vestluspartnerid 

peavad aeg-ajalt paluma arusaamatuid kohti korrata. 

S45-1. Püüab 

hääldada 

võõrhäälikuid 

korrektselt, kuigi 

hääldusvead võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

S45-2. Hääldus on 

üldjuhul piisavalt 

selge, et öeldust aru 

saada, kuigi võõras 

aktsent on märgatav 

ja vestluspartnerid 

peavad aeg-ajalt 

paluma arusaamatuid 

kohti korrata. 

S45-3. Hääldus on 

üldjuhul piisavalt 

selge, et öeldust aru 

saada, kuigi võõras 

aktsent on märgatav 

ja vestluspartnerid 

peavad aeg-ajalt 

paluma arusaamatuid 

kohti korrata. 

Skaalatabel 46. Õigekirjaoskus Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel 

(nt tee juhatamine). 

Oskab häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti)kirjutada 

lühikesi sõnu, mis kuuluvad tema suulisse sõnavarasse. 

S46-1. Oskab 

kirjutada tuttavaid 

sõnu ja lühikesi 

käibefraase. Püüab 

häälduspäraselt 

(kuigi mitte õigesti) 

kirjutada lühikesi 

sõnu, mis kuuluvad 

tema suulisse 

sõnavarasse. 

S46-2. Oskab 

kirjutada lühikesi 

lauseid igapäevastel 

teemadel (nt tee 

juhatamine). 

Oskab 

häälduspäraselt 

(kuigi mitte õigesti) 

kirjutada lühikesi 

sõnu, mis kuuluvad 

tema suulisse 

sõnavarasse. 

S46-3. Oskab 

häälduspäraselt 

(kuigi mitte õigesti) 

kirjutada sõnu, mis 

kuuluvad tema 

suulisse sõnavarasse. 

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

Oskab lihtsate keelevahendite abil rahuldada keskseid 

kõnetarbeid (info andmine ja küsimine, selgituste 

nõudmine, arvamuse ja suhtumine väljendamine). 

Suudab tulemuslikult suhelda igapäevaolukordades, 

oskab kasutada kõige lihtsamaid üldväljendeid ja järgida 

peamisi suhtlusreegleid. 

S47-1. Oskab 

vahetada lühikesi 

lauseid, oskab 

tervitamisel ja 

pöördumisel 

kasutada 

igapäevaseid 

viisakusväljendeid. 

Oskab esitada 

kutset, teha 

ettepanekut ja 

vabandada ning 

neile vastata. 

S47-2. Oskab lihtsate 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid (info 

andmine ja küsimine, 

selgituste nõudmine, 

arvamuse ja 

suhtumine 

väljendamine). 

Suudab tulemuslikult 

suhelda 

igapäevaolukordades, 

oskab kasutada kõige 

lihtsamaid 

üldväljendeid ja 

S47-3. Oskab lihtsate 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid. 

Suudab tulemuslikult 

suhelda 

igapäevaolukordades. 

Oskab kasutada 

üldväljendeid ja 

järgida peamisi 

suhtlusreegleid. 



järgida peamisi 

suhtlusreegleid. 

Skaalatabel 48. Keelekasutuse 

paindlikkus. 

Oskab kasutada meeldejäetud lihtsaid fraase. Suudab 

sõnakasutust vähesel määral varieerida vastavalt 

olukorrale. 

S48-1. Oskab sõnu 

ümber tõstes 

varieerida äraõpitud 

fraase, kui olukord 

seda nõuab. 

S48-2. Oskab 

kasutada 

meeldejäetud lihtsaid 

fraase. Suudab 

sõnakasutust vähesel 

määral varieerida 

vastavalt olukorrale. 

S48-3. Oskab 

kasutada 

meeldejäetud lihtsaid 

fraase. Suudab 

sõnakasutust 

varieerida vastavalt 

olukorrale. 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast-silma 

vestlust. 

S49-1. Oskab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lühivestlust 

kasutades lihtsaid 

võtteid. 

S49-2. Oskab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat 

silmast-silma 

vestlust. 

S49-3. Oskab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat 

silmast-silma 

vestlust. 

Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab jutustada ja kirjeldada sidumata lausetega. S50-1.  Oskab 

kirjeldada 

lihtlausetega. 

S50-2. Oskab 

jutustada ja 

kirjeldada sidumata 

lausetega. 

S50-3. Oskab 

jutustada ja 

kirjeldada. 

Skaalatabel 51. Teksti selgus ja 

sidusus 

Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu, et 

ühendada lauseid jutustuseks või tunnuste kirjelduseks. 

S51-1. Oskab 

kasutada sidesõnu 

„ja“, „või“, „aga“, 

„sest“. 

S51-2. Oskab 

kasutada kõige 

sagedasemaid 

sidesõnu, et 

ühendada lauseid 

jutustuseks või 

tunnuste 

kirjelduseks. 

S51-3. Oskab 

kasutada kõige 

sagedasemaid 

sidesõnu, et 

ühendada lauseid 

jutustuseks või 

tunnuste 

kirjelduseks. 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha, kuid sageli 

on märgata pause, ebasobivaid alustusi ja 

ümbersõnastamist. 

S52-1. Püüab end 

lühivestluses 

mõistetavaks teha, 

kuid sageli on 

märgata pause, 

ebasobivaid alustusi 

ja 

ümbersõnastamist. 

S52-2. Oskab end 

lühivestluses 

mõistetavaks teha, 

kuid sageli on 

märgata pause, 

ebasobivaid alustusi 

ja ümbersõnastamist. 

S52-3. Oskab end 

lühivestluses 

mõistetavaks teha, 

kuid vahel on 

märgata pause, 

ebasobivaid alustusi 

ja ümbersõnastamist. 

Skaalatabel 53. Väljendustäpsus Suudab tuttavas igapäeva olukorras vahendada lihtsamat 

nappi teavet. Ootamatus olukorras peab enamasti 

sõnumit lihtsustama. 

S53-1. Püüab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

S53-2. Suudab 

tuttavas igapäeva 

olukorras vahendada 

lihtsamat nappi 

teavet. Ootamatus 

S53-3. Suudab 

tuttavas igapäeva 

olukorras vahendada 

lihtsamat nappi 

teavet. Ootamatus 



olukorras peab 

enamasti sõnumit 

lihtsustama. 

olukorras peab 

enamasti sõnumit 

lihtsustama. 

 

Keeleteadmised 

Grammatika 

korrektsus A2.1  A2.2 
Kasutab küll õigesti 

mõningaid lihtsaid 

tarindeid, kuid teeb 

sageli vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi 

ajavormid või eksib 

aluse ja öeldise 

ühildumisel); siiski on 

enamasti selge, mida ta 

väljendada tahab. 

 

Lauseõpetus 

   

Sõnajärg jaatavas 

,eitavas, küsivas 

lauses. 

 

Suur ja väike 

algustäht (kuud, 

tähtpäevad, 

nädalapäevad, keeled, 

riigid). 

 

 

Kaudne kõne 

(saatelause olevikus); 

Tunneb ära jaatava, eitava, 

küsiva lause, kasutab abi. 

 

 

Kasutab suurt ja väikest 

algustähte õpetaja abiga. 

 

 

Tunneb ära kaudses kõnes 

lause õpetaja abiga. 

(saatelause olevikus) 

Oskab enamasti 

kasutada jaatavat, 

eitavat, küsivat lauset, 

esineb eksimusi 

Kasutab suurt ja 

väikest algustähte 

reegli järgi. 

Oskab enamasti 

moodustada lause 

kaudses kõnes reegli 

järgi. (saatelause 

olevikus) 

Moodustab ise jaatava, 

eitava, küsiva lause. 

 

 

Kirjutab iseseisvalt 

teksti kasutades suurt 

ja väikest algustähte. 

 

Moodustab ja kasutab 

lauseid kaudses kõnes 

iseseisvalt. (saatelause 

olevikus) 

Tegusõnad    



Põhi- ja abitegusõnad; 

isikuline tegumood 

(Present Simple, Past 

Simple, 

PresentContinuous,Past 

Continuous, Future 

Simple, going to 

future, Present 

Perfect); 

 

 

Enam kasutatavad 

reegli- ja 

ebareeglipärased 

tegusõnad; 

 

 

 

 

Modaaltegusõnad 

(can, can’t, must, 

mustn’t, should); 

Tunneb ära ja teeb õige 

valiku etteantud 

variantidest abi kasutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunneb ära ja teab 

tähendust, kasutab abi. 

 

 

 

 

Tunneb ära ja teab 

tähendust, kasutab abi. 

Kasutab enamasti 

põhi- ja abitegusõna 

näidise järgi õiges 

ajavormis. 

 

 

 

 

 

 

 

Saab enamasti aru ja 

oskab valida sobiva 

antud kontekstis, 

moodustab lauseid 

näite järgi. 

 

Saab aru ja oskab 

valida sobiva antud 

kontekstis, moodustab 

näite põhjal enda 

lause. 

Moodustab ise lause 

õiges ajavormis 

kasutades põhi-ja 

abitegusõnu. 

 

 

 

 

 

 

 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid. 

 

 

 

 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid modaaltegusõnu 

kasutades. 

Nimisõnad    

Reeglipärane ja 

ebareeglipärane 

mitmus (man/men, 

tooth/teeth); 

 

 

Aluse ja öeldise 

ühildumine. 

 

Tunneb ära nimisõna 

ainsuses ja mitmuses 

õpetaja abiga. 

 

 

 

Tunneb ära õpetaja abiga. 

 

 

Oskab enamasti 

kasutada nimisõnu 

ainsuses ja mitmuses 

reegli järgi, teab 

õpitud nimisõnade 

ebareeglipärast 

mitmust. 

 

Saab enamasti aru ja 

Moodustab ise lause 

kasutades nimisõnu 

ainsuses ja mitmuses 

(reeglipärane ja 

ebareeglipärane). 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

korrektseid lauseid. 



Umbmäärane ja määrav 

artikkel+loendamatu 

nimisõna; 

Artikli puudumine; 

 

 

Enam kasutatavad 

väljendid artiklitega ja 

ilma (go home, have a 

headache, go to the 

theatre). 

Tunneb ära ja kasutab 

umbmäärast ja määravat 

artiklit õpetaja abiga. 

oskab valida sobiva 

antud kontekstis, 

moodustab näite 

põhjal enda lause. 

 

Oskab enamasti 

kasutada umbmäärast 

ja määravata artiklit 

reegli järgi. 

 

Moodustab ise lause 

kasutades umbmäärast 

ja määravat artiklit. 

Omadussõnad    

Omadussõnade 

võrdlusastmed; 

omadussõnade 

võrdlemine 

(keskvõrre, ülivõrre, 

erandid, than); 

Tunneb ära omadussõna 

alg-, kesk- ja ülivõrde, 

oskab neid tõlkida õpetaja 

abiga. 

Teab enamasti õpitud 

omadussõnu ja oskab 

moodustada nende 

kesk- ja ülivõrret 

näidise abil, teab 

moodustamise reegleid 

ja erandeid. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

kasutades 

omadussõnade 

erinevaid võrdeid. 

Asesõnad    

Isikulised asesõnad; 

omastavad asesõnad 

Siduvad asesõnad 

(that,who); 

omastavate asesõnade 

absoluutvormid 

(mine, yours); 

Umbmäärased asesõnad 

ja nende liitvormid 

(some/any/no). 

Tunneb ära ja kasutab 

isikulisi ja omastavaid 

asesõnu õpetaja abiga. 

 

 

 

 

Tunneb ära ja kasutab asesõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab enamasti 

kasutada isikulisi ja 

omastavaid asesõnu 

kontekstis näite abil. 

 

Oskab enamasti kasutada 

asesõnu ja 

nende liitvorme 

kontekstis näite abil. 

Koostab ise lauseid 

kasutades isikulisi ja 

omastavaid asesõnu. 

 

 

Koostab ise lauseid 

kasutades asesõnu ja 

nende liitvorme.  

Eessõnad    

Enamkasutatavad Tunneb ära eessõna ja Oskab enamasti Moodustab iseseisvalt 



eessõnad koha- ja 

ajamäärustes (in, on,at, 

to); 

Enamkasutatavad 

eessõnalised väljendid 

( next to, in the middle); 

kasutab õpitud eessõnu 

õpetaja abiga. 

kasutada eessõnu 

kontekstis näite abil. 

lauseid kasutades 

eessõnu. 

Arvsõnad    

Põhi- ja järgarvud 1-

100; 

 

Kellaajad 

Kuupäevad ja 

aastaarvud 

Kasutab põhi- ja järgarve 

100 piires õpetaja abiga. 

 

Oskab öelda ja kirjutada 

kellaaega õpetaja abiga . 

Oskab väljendada kuupäeva 

õpetaja abiga. 

Oskab enamasti 

kasutada põhi-ja järgarve 

100 piires lauses näidise 

järgi. 

Oskab enamasti öelda 

ja kirjutada kellaaega 

näidise järgi. 

Oskab enamasti 

väljendada kuupäeva 

reegli järgi. 

Kasutab iseseisvalt 

korrektselt põhi-ja 

järgarve kõnes ja kirjas. 

 

Oskab öelda ja 

kirjutada kellaaega 

iseseisvalt, teab 

reeglit. 

Oskab iseseisvalt 

väljendada kuupäeva, 

teab reeglit. 

Määrsõnad    

Levinumad aja- ja 

kohamäärsõnad 

(now,every, yesterday, 

last); 

Sagedusmäärsõnad 

(never, 

always,sometimes, 

usually); 

Tunneb ära määrsõna ja 

kasutab õpitud määrsõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab enamasti 

kasutada õpitud 

määrsõnu näidise 

järgi. 

Koostab iseseisvalt 

lauseid kasutades 

õpitud määrsõnu. 

Sõnatuletus    

Arvsõna tuletusliited 

(-teen, -ty, -th); 

nimisõna 

tuletusliited (-er, 

Tunneb ära arvsõna ja teab 

moodustamise reeglit, 

kasutab abi. 

Moodustab enamasti 

arvsõnu tuginedes 

reeglile, näitele, teab 

õpitud erandeid. 

Kasutab õpitud 

arvsõnu lausetes 

iseseisvalt. 



-or); 

Määrsõna tuletusliide –

ly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-võõrkeel  - III kooliaste 
 
 

Ainevaldkond: võõrkeeled 

Aine: inglise keel 
 

Üldpädevuste kujundamine: 
A-võõrkeele (inglise keele) teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. 

Kultuuri- ja väärtuspädevust kujundatakse õppides mõistma ja aktsepteerima kaaslaste ja pereliikmete 

erinevaid väärtussüsteeme. 

Sotsiaalne- ja kodanikupädevus. Väärtuspädevusega seotud sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa 

erinevate õpitöövormide kasutamine nagu rühmatöö ja projektõpe. 

Enesemääratluspädevust, mis on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga, saab käsitleda 

rollimängude kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. 

Õpi- ja suhtluspädevus, sh suutlikkus organiseerida õpikeskkonda, planeerida õppimist ning seda 

plaani järgida, on kesksed üldpädevused, mida kujundatakse läbi kõikide teemade ja õpitöövormide. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tenoloogiaalast pädevust kujundame arvuliste näitajatega opereerimisel võõrkeeles. 

Ettevõtlikkuspädevuse annab õpilasele rahulolu toimetulekust võõrkeelses keskkonnas, mis on 

võimalik läbi teadmiste ja oskuste omandamise eesmärkide püstitamiseks ja elluviimiseks. 



alustekstide kaudu. 

Digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes 

kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, 

suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja 

digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

Digipädevuse arendamiseks on võimalusi iga teema käsitlemisel. 

 

 

Kultuuri-, väärtus- ja sotsiaalset pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Mina 

• Perekond ja kodu 

• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

• Maailm 

Enesemääratluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Mina 

• Perekond ja kodu 

• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

• Maailm 

Õpi- ja suhtluspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Perekond ja kodu 

• Mina 



• Sõbrad 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

• Harrastused ja kultuur 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Sõbrad 

• Mina 

• Õppimine ja töö 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õpitavat keelt kõnelevad maad 

Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse järgmiste teemade käsitlemisel: 

• Igapäevased tegevused 

• Keskkond, kodukoht, Eesti 

• Õppimine ja töö 

• Harrastused ja kultuur 

 

 

Valdkonnapädevuste kujundamine 
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda 

eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada 

erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi. 

Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt 

toimida (tasemeõpe alates II klassist) 

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest 

erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus (Christmas Show, IKT) 

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure (Euroopa keeltepäev) 

4) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte 

õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel (ainenädal, viktoriinid, olümpiaadid, IKT) 

 



Taotletavad pädevused 
III kooliastme lõpus õpilane: 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja 

selgitada oma seisukohti ning plaane; 

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti 

hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 

teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

 

Lõimumine teiste valdkondadega: 
Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu 

lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali 

otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on 

suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide 

kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). 

Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti. 

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, 

geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse 

teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning 

teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, 

kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. 



Arvuti on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. 

Loodusteaduslik pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide 

kaudu. 

 

Läbivad teemad: 
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis 

toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades 

selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid 

töömeetodeid. 

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega: 

1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet; 

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon; 

5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö” – tervis ja ohutus; 

6) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Kodukoht Eesti”, „Igapäevaelu. Õppimine ja 

töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – väärtused ja kõlblus 

 

Õpitulemused III kooliastme lõpuks: 
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada 

oma seisukohti ning plaane; 

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid; 

5) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

 



 

Hindamine 
 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes õpilasele adekvaatset tagasisidet. Ülesande eesmärgist lähtudes 

hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).  

Mahukaid kompleksseid töid tehakse mitte rohkem kui kord trimestris. Õpilane saab tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või 

hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 

 

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ning oskustele hinnangu. Koos kaasõpilastega leiab õpilane, 

mis on hästi omandatud ja/või mille omandamiseks peab veel tööd tegema. Õpetaja valib töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus 

lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed), mis võimaldavad õpilastel oma tööd analüüsida. Õpilasel peab olema võimalus selgusele jõuda 

oma keeleoskustasemes. 

Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma tööle hinnangu õpitavas võõrkeeles.  

 

 

7. klass 
Tundide arv nädalas: 3 

(105 tundi) 

Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
• saavutab taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda 

ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 

• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

• omandab oskuse õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes. 

 

Õppesisu-ja tegevused: 
kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
MINA JA TEISED: võimed; inimestevahelised suhted; virtuaalne suhtlemine. 



KODU JA LÄHIÜMBRUS: kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; peretraditsioonid. 

EESTI: Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused. 

RIIGID JA NENDE KULTUUR: maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline 

eripära, 

looduskaunid kohad, loodusnähtused. 

IGAPÄEVAELU. ÕPPIMINE JA TÖÖ: tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; arstiabi; 

edasiõppimine; 

õpilasvahetus; huvirühmad koolis; meedia ja reklaam. 

VABA AEG: ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja veetmise 

viisid. 

 

Õpitulemused:  
 

Keeleoskuse hea tase 7. klassi lõpus:  

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel B1.1 B1.1  B1.1 B1.1 
A-võõrkeel - 7. klass    

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis: õppimine, õpetamine ja 

hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 

Suuline tekstiloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine 

rääkimisoskus  

 

Kõnelemisel osaleb vestluses, püüab väljendada oma 

arvamust, oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab 

esitada küsimusi. 

Kõnelemisel osaleb 

vestlusel, püüab 

väljendada oma 

arvamust ning esitada 

küsimusi 

Kõnelemisel osaleb 

vestluses, püüab 

väljendada oma 

arvamust, oskab 

esitada lihtsat seotud 

teksti, oskab esitada 

küsimusi. 

Väljendab oma 

arvamust, oskab 

esitada seotud teksti 

ja asjakohaseid 

küsimusi 

Skaalatabel 2. Pikk monoloog: 

kogetu kirjeldamine 

Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja 

eesmärke. Oskab jutustada. 

Oskab kirjeldada 

kogemusi, sündmusi, 

unistusi ja eesmärke. 

Oskab jutustada 

toetudes abistavatele 

Oskab kirjeldada 

kogemusi, sündmusi, 

unistusi ja eesmärke. 

Oskab jutustada. 

Oskab kirjeldada 

kogemusi, sündmusi, 

unistusi ja eesmärke. 

Oskab jutustada. 



küsimustele 

Skaalatabel 3. Pikk monoloog: 

põhjendamine ja selgitamine (nt 

väitus) 

Oskab lühidalt põhjendada oma seisukohti ning 

plaane. 

Püüab  lühidalt 

põhjendada oma 

seisukohti ning 

plaane. 

Oskab lühidalt 

põhjendada oma 

seisukohti ning 

plaane. 

Oskab põhjendada 

oma seisukohti ning 

plaane. 

Skaalatabel 4. Teadete edastamine Oskab esitada lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud 

teemadel. 

Püüab esitada 

lühikesi 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. 

Oskab esitada 

lühikesi 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. 

Oskab esitada 

ettevalmistatud 

teateid õpitud 

teemadel. 

Skaalatabel 5. Suuline esinemine Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale 

tuttaval teemal. Oskab esitada küsimusi ja vastata 

tekstiga seotud küsimustele. 

 

Püüab esitada väga 

lihtsa päheõpitud 

teksti endale tuttaval 

teemal. Püüab esitada 

küsimusi ja vastata 

tekstiga seotud 

küsimustele. 

 

Oskab esitada väga 

lihtsa päheõpitud 

teksti endale tuttaval 

teemal. Oskab 

esitada küsimusi ja 

vastata tekstiga 

seotud küsimustele. 

 

Oskab esitada lihtsa 

päheõpitud teksti 

endale tuttaval 

teemal. Oskab 

esitada küsimusi ja 

vastata tekstiga 

seotud küsimustele. 

 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)    

Skaalatabel 6. Üldine 

kirjutamisoskus 

Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal. Püüab koostada 

lihtsat teksti tuttaval 

teemal. 

Oskab koostada 

lihtsat teksti tuttaval 

teemal. 

Oskab koostada 

teksti tuttaval 

teemal. 

Skaalatabel 7. Loovkirjutamine Oskab kirjutada lihtsamaid kirjeldusi tuttavatel 

teemadel. 

Püüab kirjutada 

lihtsamaid kirjeldusi 

tuttavatel teemadel. 

Oskab kirjutada 

lihtsamaid kirjeldusi 

tuttavatel teemadel. 

Oskab kirjutada 

kirjeldusi tuttavatel 

teemadel. 

Skaalatabel 8. Kirjalikud 

ülevaated ja arvamusavaldused 

Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis 

ettekandeid. 

Püüab kirjutada väga 

lühikesi 

standardvormis 

ettekandeid. 

Oskab kirjutada väga 

lühikesi 

standardvormis 

ettekandeid. 

Oskab kirjutada 

lühikesi 

standardvormis 

ettekandeid. 

Skaalatabel 9. Oma jutu 

läbimõtlemine 

Oskab välja tuua olulise oma jutu sõnastamiseks. 

 

Püüab välja tuua 

olulise oma jutu 

sõnastamiseks. 

 

Oskab välja tuua 

olulise oma jutu 

sõnastamiseks. 

 

Oskab välja tuua 

olulise oma jutu 

sõnastamiseks. 

 

Skaalatabel 10. 

Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab öeldu mõtet edasi anda sarnase väljendi või 

selgitava lause abil. 

Püüab öeldu mõtet 

edasi anda sarnase 

väljendi või selgitava 

lause abil. 

Oskab öeldu mõtet 

edasi anda sarnase 

väljendi või selgitava 

lause abil. 

Oskab öeldu mõtet 

edasi anda. 



Skaalatabel 11. Oma kõne 

jälgimine ja parandamine 

Oskab küsida kinnitust kasutatud keelendi õigsuse 

kohta. 

Oskab küsida abi. Oskab küsida 

kinnitust kasutatud 

keelendi õigsuse 

kohta. 

Oskab küsida 

kinnitust kasutatud 

keelendi õigsuse 

kohta. 

Kuulamistoiming (kuulamine)    

Skaalatabel 12. Üldine 

kuulamisoskus 

Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja 

lühikestest lugudest tuttavatel teemadel. 

Saab aru  olulisemat 

selgest kirjakeelsest 

jutust ja lühikestest 

lugudest tuttavatel 

teemadel. 

Mõistab olulisemat 

selgest kirjakeelsest 

jutust ja lühikestest 

lugudest tuttavatel 

teemadel. 

Mõistab olulisemat 

selgest kirjakeelsest 

jutust ja lugudest 

tuttavatel teemadel. 

Skaalatabel 13. 

Emakeelekõnelejate vestluse 

mõistmine 

Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teema ja 

põhipunkte tuttavatel teemadel. 

Suudab üldiselt 

tabada mõttevahetuse 

peamise teema ja 

põhipunkte tuttavatel 

teemadel. 

Suudab üldiselt 

tabada 

mõttevahetuse teema 

ja põhipunkte 

tuttavatel teemadel. 

Suudab tabada 

mõttevahetuse teema 

ja põhipunkte 

tuttavatel teemadel. 

Skaalatabel 14. Elava esitluse 

kuulamine 

Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat teksti 

tuttaval teemal. 

Püüab üldjoontes 

jälgida lühikest lihtsat 

teksti tuttaval teemal. 

Suudab üldjoontes 

jälgida lühikest 

lihtsat teksti tuttaval 

teemal. 

Suudab jälgida 

lühikest lihtsat teksti 

tuttaval teemal. 

Skaalatabel 15. Teadeannete ja 

juhiste kuulamine 

Mõistab lihtsamate suunavate sõnumite ja teadaannete 

sisu. 

Püüab mõista 

lihtsamate suunavate 

sõnumite ja 

teadaannete sisu. 

Mõistab lihtsamate 

suunavate sõnumite 

ja teadaannete sisu. 

Mõistab suunavate 

sõnumite ja 

teadaannete sisu. 

Skaalatabel 16. Meediakanalite ja 

salvestiste kuulamine 

Mõistab lühikeste salvestiste põhisisu, mis puudutab 

igapäevaseid asju. 

Püüab mõista 

lühikeste salvestiste 

põhisisu, mis 

puudutab 

igapäevaseid asju. 

Mõistab lühikeste 

salvestiste põhisisu, 

mis puudutab 

igapäevaseid asju. 

Mõistab salvestiste 

põhisisu, mis 

puudutab 

igapäevaseid asju. 

Lugemistegevus (lugemine)    

Skaalatabel 17. Üldine 

lugemisoskus 

Lugemisel mõistab loetu sisu, oskab esitada küsimusi 

teksti kohta ning edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab 

loetu sisu, püüab 

esitada küsimusi 

teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab 

loetu sisu, oskab 

esitada küsimusi 

teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab 

loetu sisu, oskab 

esitada küsimusi 

teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse 

lugemine 

Mõistab tavapäraseid kirju ja e-maile tavapärastel 

teemadel. 

Saab aru  kirjadest ja 

e-maile tavapärastel 

teemadel. 

Mõistab tavapäraseid 

kirju ja e-maile 

tavapärastel 

teemadel. 

Mõistab kirju ja e-

maile tavapärastel 

teemadel. 



Skaalatabel 19. Eesmärgipärane 

lugemine 

Oskab leida tekstist olulist infot. Püüab leida tekstist 

olulist infot. 

Oskab leida tekstist 

olulist infot. 

Leiab tekstist olulise 

info 

Skaalatabel 20. Lugemine info 

hankimiseks ja arutlemiseks 

Oskab leida lihtsamast kirjalikust tekstist 

asjassepuutuvat teavet. 

Püüab leida 

lihtsamast kirjalikust 

tekstist 

asjassepuutuvat 

teavet. 

Oskab leida 

lihtsamast kirjalikust 

tekstist 

asjassepuutuvat 

teavet. 

Leiab lihtsamast 

kirjalikust tekstist 

asjassepuutuvat 

teavet. 

Skaalatabel 21. Juhiste lugemine Mõistab lihtsamas keeles nõudeid või juhiseid. Püüab mõista 

lihtsamas keeles 

nõudeid või juhiseid. 

Mõistab lihtsamas 

keeles nõudeid või 

juhiseid. 

Mõistab nõudeid või 

juhiseid. 

Vastuvõtustrateegiad    

Skaalatabel 22. Telesaadete ja 

filmide vaatamine 

Suudab jälgida filme ja telesaateid, kus jutt on selge ja 

keel lihtne ning pilt toetab kommentaare. 

Suudab enamasti 

jälgida filme ja 

telesaateid, kus jutt on 

selge ja keel lihtne 

ning pilt toetab 

kommentaare. 

Suudab jälgida filme 

ja telesaateid, kus jutt 

on selge ja keel lihtne 

ning pilt toetab 

kommentaare. 

Jälgib filme ja 

telesaateid, kus jutt 

on selge ja keel lihtne 

ning pilt toetab 

kommentaare. 

Skaalatabel 23. Vihjete tabamine 

ja järeldamine (suuline ja kirjalik 

suhtlus) 

Suudab igapäevaste, tuttavate teemadega seotud 

tekstide raames tuletada tundmatute sõnade arvatavat 

tähendust. 

Püüab igapäevaste, 

tuttavate teemadega 

seotud tekstide 

raames tuletada 

tundmatute sõnade 

arvatavat tähendust. 

Suudab igapäevaste, 

tuttavate teemadega 

seotud tekstide 

raames tuletada 

tundmatute sõnade 

arvatavat tähendust. 

Suudab tuttavate 

teemadega seotud 

tekstide raames 

tuletada tundmatute 

sõnade arvatavat 

tähendust. 

Suuline suhtlus    

Skaalatabel 24. Üldine suuline 

suhtlus 

Tuleb vähese vaevaga toime igapäevases suhtlemises. Tuleb vaevaga toime 

igapäevases 

suhtlemises. 

Tuleb vähese 

vaevaga toime 

igapäevases 

suhtlemises. 

Tuleb toime 

igapäevases 

suhtlemises. 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Saab jutust piisavalt aru, et raskusteta toime tulla 

lihtsamate tavapäraste tegevustega. 

Saab jutust piisavalt 

aru, et raskustega 

toime tulla lihtsamate 

tavapäraste 

tegevustega. 

Saab jutust piisavalt 

aru, et raskusteta 

toime tulla 

lihtsamate 

tavapäraste 

tegevustega. 

Saab jutust aru, et 

raskusteta toime tulla 

tavapäraste 

tegevustega. 

Skaalatabel 26. Vestlus Suudab osaleda lühivestluses kui kõneaine on tuttav. Püüab osaleda 

lühivestluses kui 

kõneaine on tuttav. 

Suudab osaleda 

lühivestluses kui 

kõneaine on tuttav. 

Osaleb lühivestluses 

kui kõneaine on 

tuttav. 



Skaalatabel 27. Vaba 

mõttevahetus (sõprade ringis) 

Oskab end mõistetavaks teha kui avaldab arvamust 

praktilistes asjades (nt kuhu minna, mida teha, kuidas 

korraldada väljasõitu jne) 

Püüab  end 

mõistetavaks teha kui 

avaldab arvamust 

praktilistes asjades (nt 

kuhu minna, mida 

teha, kuidas 

korraldada väljasõitu 

jne) 

Oskab end 

mõistetavaks teha 

kui avaldab arvamust 

praktilistes asjades 

(nt kuhu minna, 

mida teha, kuidas 

korraldada väljasõitu 

jne) 

Oskab end 

mõistetavaks teha 

kui avaldab arvamust 

praktilistes asjades 

(nt kuhu minna, 

mida teha, kuidas 

korraldada väljasõitu 

jne) 

Skaalatabel 28. Ametlikud 

arutelud ja koosolekud 

Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas töises 

arutelus. 

Püüab osaleda 

tuttavat teemat 

puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab osaleda 

tuttavat teemat 

puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab osaleda 

töises arutelus. 

Skaalatabel 29.  Eesmärgipärane 

koostöö 

On üldjoones võimeline jälgima, mida räägitakse. 

Oskab teiste öeldut osaliselt korrata, et kindlustada 

vastastikkust mõistmist. 

Püüab üldjoontes 

jälgida, mida 

räägitakse. Oskab 

teiste öeldut osaliselt 

korrata. 

On üldjoones 

võimeline jälgima, 

mida räägitakse. 

Oskab teiste öeldut 

osaliselt korrata, et 

kindlustada 

vastastikkust 

mõistmist. 

On võimeline 

jälgima, mida 

räägitakse. Oskab 

teiste öeldut korrata, 

et kindlustada 

vastastikkust 

mõistmist. 

Skaalatabel 30. Toimingud 

kaupade ja teenuste ostmisel 

Tuleb toime suhtlemisega tavapärastes olukordades 

(sisseostudel, söömisel, küsides reisibüroost infot 

jne.). 

Tuleb raskustega 

toime suhtlemisega 

tavapärastes 

olukordades 

(sisseostudel, 

söömisel, küsides 

reisibüroost infot 

jne.). 

Tuleb toime 

suhtlemisega 

tavapärastes 

olukordades 

(sisseostudel, 

söömisel, küsides 

reisibüroost infot 

jne.). 

Tuleb toime 

suhtlemisega 

erinevates 

olukordades 

(sisseostudel, 

söömisel, küsides 

reisibüroost infot 

jne.). 

Skaalatabel 31. Infovahetus Tuleb toime igapäevavajadustega: oskab leida ja 

edastada lihtsat faktiinfot. 

Tuleb abiga toime 

igapäevavajadustega: 

oskab leida ja 

edastada lihtsat 

faktiinfot. 

Tuleb toime 

igapäevavajadustega: 

oskab leida ja 

edastada lihtsat 

faktiinfot. 

Tuleb toime 

igapäevavajadustega: 

oskab leida ja 

edastada faktiinfot. 

Skaalatabel 32. Küsitleja ja 

vastaja roll 

Oskab tuttava kõneaine korral edastada mõtteid ja 

teavet. 

Püüab tuttava 

kõneaine korral 

edastada mõtteid ja 

teavet. 

Oskab tuttava 

kõneaine korral 

edastada mõtteid ja 

teavet. 

Oskab edastada 

mõtteid ja teavet. 

Kirjalik suhtlus    



Skaalatabel 33. Üldine kirjalik 

suhtlus 

Oskab koostada lihtsamat teksti tuttaval teemal. Püüab koostada 

lihtsamat teksti 

tuttaval teemal. 

Oskab koostada 

lihtsamat teksti 

tuttaval teemal. 

Oskab koostada 

teksti tuttaval 

teemal. 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid, 

sündmusi. 

Püüab isiklikus kirjas 

vahendada kogemusi, 

tundeid, sündmusi. 

Oskab isiklikus 

kirjas vahendada 

kogemusi, tundeid, 

sündmusi. 

Oskab isiklikus 

kirjas vahendada 

kogemusi, tundeid, 

sündmusi. 

Skaalatabel 35. Teated, sõnumid 

ja plangid 

Oskab kirjutada lihtsamat sõnumit. Oskab abiga kirjutada 

lihtsamat sõnumit. 

Oskab kirjutada 

lihtsamat sõnumit. 

Oskab kirjutada 

sõnumit. 

Interaktiivsed strateegiad    

Skaalatabel 36. Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust. Püüab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust. 

Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust. 

Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

vestlust. 

Skaalatabel 37. Suhtluskoostöö Oskab märku anda, et saab mõttevahetusest aru. Oskab märku anda, 

kui ei saa 

mõttevahetusest aru. 

Oskab märku anda, 

et saab 

mõttevahetusest aru. 

Oskab märku anda, 

et saab 

mõttevahetusest aru. 

Skaalatabel 38. Selgituste 

palumine 

Oskab paluda kordamist, kui pole teiste jutust aru 

saanud. 

Oskab lihtsamate 

väljenditega  paluda 

kordamist, kui pole 

teiste jutust aru 

saanud. 

Oskab paluda 

kordamist, kui pole 

teiste jutust aru 

saanud. 

Oskab erinevate 

väljenditega paluda 

kordamist, kui pole 

teiste jutust aru 

saanud. 

     

Tekstid    

Skaalatabel 39. Märkmete 

tegemine (loengus, seminaril jne) 

Oskab teha märkmeid võtmesõnade kujul lühijutu 

kohta. 

Püüab teha märkmeid 

võtmesõnade kujul 

lühijutu kohta. 

Oskab teha 

märkmeid 

võtmesõnade kujul 

lühijutu kohta. 

Oskab teha 

märkmeid 

võtmesõnade kujul 

lühijutu kohta. 

Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab teha tekstist kokkuvõtte kasutades tekstis 

esinevaid võtmefraase või lühikesi lauseid. 

Püüab teha tekstist 

kokkuvõtte kasutades 

tekstis esinevaid 

võtmefraase või 

lühikesi lauseid. 

Oskab teha tekstist 

kokkuvõtte 

kasutades tekstis 

esinevaid 

võtmefraase või 

lühikesi lauseid. 

Oskab teha tekstist 

kokkuvõtte 

kasutades tekstis 

esinevaid 

võtmefraase või 

lühikesi lauseid. 

Suhtluspädevus.    

Skaalatabel 41. Üldine keelepagas Valdab keele põhivara piisavalt, et toime tulla 

igapäevastes tavaolukordades, ettenägematus 

olukorras võib tekkida raskusi. 

Valdab keele 

põhivara piisavalt, et 

ei jää hätta 

igapäevastes 

Valdab keele 

põhivara piisavalt, et 

toime tulla 

igapäevastes 

Valdab keele 

põhivara piisavalt, et 

toime tulla 

igapäevastes 



tavaolukordades, 

ettenägematus 

olukorras võib 

tekkida raskusi. 

tavaolukordades, 

ettenägematus 

olukorras võib 

tekkida raskusi. 

tavaolukordades, 

ettenägematus 

olukorras võib aeg-

ajalt tekkida raskusi. 

Skaalatabel 42. Sõnavara ulatus Sõnavara on küllaldane, et toime tulla igapäevaste 

tuttavate suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on 

küllaldane, et abiga 

toime tulla 

igapäevaste tuttavate 

suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on 

küllaldane, et toime 

tulla igapäevaste 

tuttavate 

suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on 

küllaldane, et toime 

tulla igapäevaste 

suhtlustoimingutega. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab põhisõnavara. Valdab põhisõnavara. Valdab 

põhisõnavara. 

Valdab 

põhisõnavara. 

Skaalatabel 44. Grammatika 

korrektsus 

Oskab tavaolukorras kasutada õpitud tüüpkeelendeid 

ja moodustusmalle. 

Oskab abiga 

tavaolukorras 

kasutada õpitud 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. 

Oskab tavaolukorras 

kasutada õpitud 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. 

Oskab kasutada 

õpitud 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. 

Skaalatabel 45. Häälduspädevus Hääldus on piisavalt hea, et öeldust aru saada, kuigi 

võõras aktsent on märgatav. 

Hääldus on rahuldav, 

et öeldust aru saada, 

kuigi võõras aktsent 

on märgatav. 

Hääldus on piisavalt 

hea, et öeldust aru 

saada, kuigi võõras 

aktsent on märgatav. 

Hääldus on piisavalt 

hea, et öeldust aru 

saada, kuigi võõras 

aktsent on siiski 

märgatav. 

Skaalatabel 46. Õigekirjaoskus Oskab üsna arusaadavalt kirjutada igapäevastel 

teemadel. 

Püüab üsna 

arusaadavalt kirjutada 

igapäevastel 

teemadel. 

Oskab üsna 

arusaadavalt 

kirjutada 

igapäevastel 

teemadel. 

Oskab arusaadavalt 

kirjutada 

igapäevastel 

teemadel. 

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

 

Oskab õpitud keelevahendite abil rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate 

maade kultuuri vastu, loeb võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab 

raadiosaateid. 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb 

huvi õpitavat keelt 

kõnelevate maade 

kultuuri vastu, , 

vaatab filme ja 

telesaateid. 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb 

huvi õpitavat keelt 

kõnelevate maade 

kultuuri vastu, loeb 

võõrkeelset lihtsamat 

kirjandust, vaatab 

filme ja telesaateid 

ning kuulab 

raadiosaateid. 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb 

huvi õpitavat keelt 

kõnelevate maade 

kultuuri vastu, loeb 

võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab 

filme ja telesaateid 

ning kuulab 

raadiosaateid. 



Skaalatabel 48. Keelekasutuse 

paindlikkus 

Suudab keelekasutust vähesel määral varieerida, kui 

olukord seda nõuab. 

Püüab keelekasutust 

vähesel määral 

varieerida, kui 

olukord seda nõuab. 

Suudab 

keelekasutust 

vähesel määral 

varieerida, kui 

olukord seda nõuab. 

Suudab 

keelekasutust  

varieerida, kui 

olukord seda nõuab. 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust. Püüab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust. 

Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

lühivestlust. 

Oskab alustada, 

jätkata ja lõpetada 

vestlust. 

Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab jutustada ja kirjeldada kasutades lihtsamaid 

seotud lauseid.  

Püüab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

lihtsamaid seotud 

lauseid. 

Oskab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

lihtsamaid seotud 

lauseid. 

Oskab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

seotud lauseid. 

Skaalatabel 51. Teksti selgus ja 

sidusus 

Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu. Oskab kasutada kõige 

lihtsamaid (and, but, 

etc)  sidesõnu. 

Oskab kasutada 

kõige sagedasemaid 

sidesõnu. 

Oskab kasutada 

sidesõnu. 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus Oskab arusaadavalt väljenduda. Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pause. 

Oskab arusaadavalt 

väljenduda. Kõnes 

esineb sageli kordusi, 

katkestusi ja pause. 

Oskab arusaadavalt 

väljenduda. Kõnes 

esineb kordusi, 

katkestusi ja pause. 

Oskab arusaadavalt 

väljenduda. Kõnes 

esineb vähesel 

määral kordusi, 

katkestusi ja pause. 

Skaalatabel 53. Väljendustäpsus Suudab õpitud sõnavara piires vahendada lihtsat 

teavet. 

Püüab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

Suudab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada lihtsat 

teavet. 

Suudab õpitud 

sõnavara piires 

vahendada teavet. 

 

 

Keeleteadmised 

Grammatika korrektsus 

B1.1   B1.2 
Oskab üsna õigesti 

kasutada tüüpkeelendeid 

ja moodustusmalle. 

Kasutab tuttavas olukorras 

üsna õiget keelt, ehkki on 

märgata emakeele mõju. 

   



Tuleb ette vigu, kuid need 

ei takista mõistmist. 

Lauseõpetus 

Põimlaused; 

fraaside ja lausete 

ühendamine. 

 

It/there lause algul. 

 

 

 

Kaudne kõne (aegade 

ühildumine, küsimused, 

korraldused, palved) 

Kirjavahemärgid 

(jutumärgid) 

Teab siduvaid sõnu who, 

which, whose, where, 

oskab valida lausesse 

sõbiva õpetaja abiga. 

Oskab õpetaja abiga 

otsustada, kas kasutada 

lause algu It või There. 

 

Oskab õpetaja abiga 

muuta otsekõne 

kaudkõneks.  

Teab otsekõnes ja 

kaudkõnes kasutatavaid 

kirjavahemärke õpetaja 

abiga. 

 

Oskab näidise järgi 

valida lausete 

sidumiseks sobiva 

siduva sõna. 

Oskab näidise järgi 

moodustada It ja 

There lauseid. 

 

Oskab näidise järgi 

muuta lauses 

otsekõne kaudkõneks. 

Oskab antud lausetes 

kasutada kirjavahemärke 

näidise järgi. 

Teab siduvaid sõnu ja 

oskab neid iseseisvalt 

lauses kasutada. 

Moodustab It ja There 

lauseid iseseisvalt. 

 

 

 

Oskab iseseisvalt 

muuta otsekõnes 

lause kaudkõnes 

lauseks. 

Oskab iseseisvalt 

lauseid moodustades 

kasutada kirjavahemärke 

õigesti. 

Tegusõnad    

Harvemini esinevad 

ebareeglipärased 

tegusõnad (grind, sew). 

 

Isikuline tegumood 

(Past Perfect). 

 

 

Umbisikuline tegumood 

(Present Simple / Past 

Simple). 

 

Oskab etteantud 

sõnavormide hulgast 

valida lausesse sobiva 

õpetaja abiga. 

 

Oskab moodustada 

ajavormi Past Perfect 

õpetaja abiga 

 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada 

umbisikulises tegumoes 

Oskab etteantud 

sõnavormide hulgast 

valida lausesse sobiva 

näidise järgi. 

 

Oskab näidise järgi 

moodustada ajavormi 

Past Perfect. 

 

Oskab näidise järgi 

moodustada 

umbisikulises 

Moodustab iseseisvalt 

lauseid, kasutades 

õiget tegusõna vormi. 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

ajavormis Past 

Perfect. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada 

umbisikulises 



 

Modaaltegusõnad (have 

to, should, would). 

 

 

 

Tuleviku väljendamise 

erivõimalused; 

lauseid. 

 

Oskab etteantud 

modaaltegusõnade 

hulgast valida lausesse 

õige õpetaja abiga. 

 

Oskab etteantud 

vormidest valida lausesse 

sobiva (will, be going to) 

õpetaja abiga 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab etteantud 

modaaltegusõnade 

hulgast valida 

lausesse õige näidise 

järgi. 

Oskab etteantud 

vormidest valida 

lausesse sobiva (will, 

be going to) näidise 

järgi 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada lauses 

modaal-tegusõnu 

õigesti. 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

tulevikuvormis 

lauseid. 

Nimisõnad    

Ainsuslikud ja 

mitmuslikud nimisõnad. 

Artikli kasutamine 

isikunimede ja 

geograafiliste nimedega; 

Väljendid artiklitega ja 

ilma. 

Oskab etteantud valikute 

hulgas leida lausesse 

sobiv (a, an, -, the, some 

jne.) õpetaja abiga 

Oskab kasutada artiklit 

nimedes õpetaja abiga 

 

Moodustab ise õpitud 

väljenditega lauseid 

õpetaja abiga 

Oskab etteantud 

valikute hulgas leida 

lausesse sobiv (a, an, 

-, the, some jne.) 

näidise järgi 

Oskab näidise järgi 

kasutada artiklit 

nimedes. 

Moodustab ise õpitud 

väljenditega lauseid 

näidise järgi 

Kasutab iseseisvalt 

ainsuslikke ja 

mitmuslikke sõnu 

lauses õigesti 

Oskab iseseisvalt 

kasutada nimesid 

õigesti (artikliga või 

ilma) 

Moodustab ise õpitud 

väljenditega lauseid. 

Omadussõnad    

Omadussõnade 

kasutamine rahvusest ja 

kodakondsusest 

kõneldes. 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid, 

kasutades rahvust 

märkivaid omadussõnu. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid, 

kasutades rahvust 

märkivaid omadussõnu. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid, 

kasutades rahvust 

märkivaid omadussõnu. 

Asesõnad    

Asesõnade kasutamine. Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid, 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid, 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid, 



kasutades sobivaid 

asesõnu. 

kasutades sobivaid 

asesõnu. 

kasutades sobivaid 

asesõnu. 

Eessõnad    

Enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid 

(take part in, look 

forward to) 

 

Eessõnad viisimäärustes 

(with,without). 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Arvsõnad    

Arvsõna „0” erinev 

lugemine 

kellaajad, pool, veerand 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid, kus 

arvsõna „0” tuleb lugeda 

erineval viisil, kasutab 

kõnes ja kirjas kellaaegu 

õigesti. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid, 

kus arvsõna „0” tuleb 

lugeda erineval viisil, 

kasutab kõnes ja 

kirjas kellaaegu 

õigesti. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid, 

kus arvsõna „0” tuleb 

lugeda erineval viisil, 

kasutab kõnes ja 

kirjas kellaaegu 

õigesti. 

Sõnatuletus    

Enam kasutatavad ees- 

(re-, un-) ja järelliited      

(-ness, -ion, -ous, -ly) 

nimi-,omadus- tegusõnade 

moodustamiseks. 

Oskab antud liidetega 

tuletada sõna õpetaja 

abiga. 

Oskab antud liidetega 

tuletada sõna näidise 

järgi. 

Oskab antud liidetega 

tuletada sõna 

iseseisvalt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. klass 
Tundide arv nädalas: 3 

(105 tundi) 
 

Õpitulemused 
Põhikooli lõpetaja: 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane; 

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid. 

 

Õppesisu 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised alateemad: 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. 

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja nende tutvustamine. 

Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal; Eesti vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; 

töökohad. 

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. 

 

Õpitulemused: 
Keeleoskuse hea tase 8. klassi lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise 

keel 

B1.2  B1.2  B1.2  B1.2  

A-võõrkeel - 8. klass    

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis: õppimine, õpetamine 

ja hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 



Suuline tekstloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine 

rääkimisoskus  

 

Kõnelemisel osaleb vestluses, püüab väljendada 

oma arvamust, oskab esitada lihtsat seotud teksti, 

oskab esitada küsimusi. 

Kõnelemisel osaleb 

vestlusel, püüab 

väljendada oma arvamust 

ning esitada küsimusi 

Kõnelemisel osaleb 

vestluses, püüab 

väljendada oma arvamust, 

oskab esitada lihtsat 

seotud teksti, oskab 

esitada küsimusi. 

Väljendab oma arvamust, 

oskab esitada seotud 

teksti ja asjakohaseid 

küsimusi 

Skaalatabel 2. Pikk 

monoloog: kogetu 

kirjeldamine 

Oskab üldsõnaliselt väljenduda oma 

huvivaldkonna teemade piires 

Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja 

kirjeldada oma tundeid 

Oskab jutustada 

Oskab üldsõnaliselt abiga 

väljenduda oma 

huvivaldkonna teemade 

piires 

Oskab abiga vahendada 

raamatu või filmi sisu ja 

kirjeldada oma tundeid 

Oskab jutustada kasutades 

märksõnu või muud 

abimaterjali 

Oskab üldsõnaliselt 

väljenduda oma 

huvivaldkonna teemade 

piires 

Oskab vahendada raamatu 

või filmi sisu ja kirjeldada 

oma tundeid 

Oskab jutustada 

Oskab väljenduda oma 

huvivaldkonna teemade 

piires 

Oskab vahendada raamatu 

või filmi sisu ja kirjeldada 

oma tundeid 

Oskab jutustada 

Skaalatabel 3. Pikk 

monoloog: põhjendamine ja 

selgitamine (nt väitus) 

Oskab lühidalt põhjendada arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid 

Oskab lühidalt ja 

üldsõnaliselt põhjendada 

arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid 

Oskab lühidalt 

põhjendada arvamusi, 

kavatsusi ja toiminguid 

Oskab põhjendada 

arvamusi, kavatsusi ja 

toiminguid 

Skaalatabel 4. Teadete 

edastamine 

Oskab esitada lühikesi ettevalmistatud teateid 

igapäevases tööolukorras 

Oskab esitada lühikesi 

ettevalmistatud teateid 

igapäevases tööolukorras 

Oskab esitada lühikesi 

ettevalmistatud teateid 

igapäevases tööolukorras 

Oskab esitada 

ettevalmistatud teateid 

igapäevases tööolukorras 

Skaalatabel 5. Suuline 

esinemine 

Oskab esitada lihtsat seotud teksti, oskab esitada 

küsimusi ja vastata tekstiga seotud küsimustele 

 

Oskab esitada lihtsat 

seotud teksti, oskab 

esitada lihtsamaid  

küsimusi ja vastata 

tekstiga seotud 

küsimustele 

 

Oskab esitada lihtsat 

seotud teksti, oskab 

esitada küsimusi ja 

vastata tekstiga seotud 

küsimustele 

 

Oskab esitada kergemat 

seotud teksti, oskab 

esitada küsimusi ja 

vastata tekstiga seotud 

küsimustele 

 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)    

Skaalatabel 6. Üldine 

kirjutamisoskus 

Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal. Püüab koostada lihtsat 

teksti tuttaval teemal. 

Oskab koostada lihtsat 

teksti tuttaval teemal. 

Oskab koostada teksti 

tuttaval teemal. 

Skaalatabel 7. 

Loovkirjutamine 

Oskab kirjutada lihtsamaid kirjeldusi 

mitmesugustel tuttavatel teemadel. 

Oskab lugu kirja panna 

 

Püüab kirjutada 

lihtsamaid kirjeldusi 

tuttavatel teemadel. 

Oskab kirjutada 

lihtsamaid kirjeldusi 

tuttavatel teemadel. 

Oskab kirjutada kirjeldusi 

tuttavatel teemadel. 



Skaalatabel 8. Kirjalikud 

ülevaated ja 

arvamusavaldused 

Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis 

ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või 

põhjendab toiminguid 

Oskab kirjutada väga 

lühikesi standardvormis 

ettekandeid, kus esitab 

tavapärast faktiteavet  

Oskab kirjutada väga 

lühikesi standardvormis 

ettekandeid, kus esitab 

tavapärast faktiteavet või 

põhjendab toiminguid 

Oskab kirjutada lühikesi 

standardvormis 

ettekandeid, kus esitab 

tavapärast faktiteavet või 

põhjendab toiminguid 

Skaalatabel 9. Oma jutu 

läbimõtlemine 

Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist 

sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit 

 

Oskab läbi mõelda, 

kuidas asja tuuma jm 

olulist sõnastada. 

 

Oskab läbi mõelda, 

kuidas asja tuuma jm 

olulist sõnastada, 

lihtsustades vajaduse 

korral sõnumit 

 

Oskab läbi mõelda, 

kuidas asja tuuma jm 

olulist sõnastada, 

lihtsustades vajaduse 

korral sõnumit 

 

Skaalatabel 10. 

Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab mõistet edasi anda mingi sagedasema 

ligilähedaase sõna abil, paludes end parandada. 

Oskab emakeelset sõna võõrapärastada, küsides 

üle, kas temast saadi aru 

Oskab mõistet edasi anda 

mingi sagedasema 

ligilähedaase sõna abil, 

paludes end parandada. 

 

Oskab mõistet edasi anda 

mingi sagedasema 

ligilähedaase sõna abil, 

paludes end parandada. 

Oskab emakeelset sõna 

võõrapärastada, küsides 

üle, kas temast saadi aru 

Oskab mõistet edasi anda 

mingi sagedasema 

ligilähedaase sõna abil, 

paludes end parandada. 

Oskab emakeelset sõna 

võõrapärastada, küsides 

üle, kas temast saadi aru 

Skaalatabel 11. Oma kõne 

jälgimine ja parandamine 

Oskab küsida kinnitust kasutatud keelendi õigsuse 

kohta. 

Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades 

teistsugust taktikat 

Oskab küsida abi. Oskab küsida kinnitust 

kasutatud keelendi 

õigsuse kohta. 

Oskab küsida kinnitust 

kasutatud keelendi 

õigsuse kohta. 

Kuulamistoiming (kuulamine)    

Skaalatabel 12. Üldine 

kuulamisoskus 

Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja 

lühikestest lugudest tuttavatel teemadel, millega 

puutub igapäevaselt kokku tööl,  koolis, vabal ajal 

jne 

Saab aru  olulisemat 

selgest kirjakeelsest jutust 

ja lühikestest lugudest 

tuttavatel teemadel. 

Mõistab olulisemat 

selgest kirjakeelsest jutust 

ja lühikestest lugudest 

tuttavatel teemadel. 

Mõistab olulisemat 

selgest kirjakeelsest jutust 

ja lugudest tuttavatel 

teemadel. 

Skaalatabel 13. 

Emakeelekõnelejate vestluse 

mõistmine 

Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teema ja 

põhipunkte tuttavatel teemadel. 

Suudab üldiselt tabada 

mõttevahetuse peamise 

teema ja põhipunkte 

tuttavatel teemadel. 

Suudab üldiselt tabada 

mõttevahetuse teema ja 

põhipunkte tuttavatel 

teemadel. 

Suudab tabada 

mõttevahetuse teema ja 

põhipunkte tuttavatel 

teemadel. 

Skaalatabel 14. Elava esitluse 

kuulamine 

Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat teksti 

tuttaval teemal, kui kõneldakse üldkeeles ja 

hääldus on selge 

Püüab üldjoontes jälgida 

lühikest lihtsat teksti 

tuttaval teemal. 

Suudab üldjoontes jälgida 

lühikest lihtsat teksti 

tuttaval teemal. 

Suudab jälgida lühikest 

lihtsat teksti tuttaval 

teemal. 

Skaalatabel 15. Teadeannete 

ja juhiste kuulamine 

Mõistab lihtsamate suunavate sõnumite ja 

teadaannete sisu. 

Suudab jälgida juhtnööre 

Püüab mõista lihtsamate 

suunavate sõnumite ja 

teadaannete sisu. 

Mõistab lihtsamate 

suunavate sõnumite ja 

teadaannete sisu. 

Mõistab suunavate 

sõnumite ja teadaannete 

sisu. 



Skaalatabel 16. 

Meediakanalite ja salvestiste 

kuulamine 

Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste 

põhisisu, kui teema on tuttav, jutt suhteliselt 

aeglane ja selge. 

Mõistab raadiouudiste ja 

lihtsamate salvestiste 

põhisisu, kui teema on 

tuttav, jutt aeglane ja 

selge. 

Mõistab raadiouudiste ja 

lihtsamate salvestiste 

põhisisu, kui teema on 

tuttav, jutt suhteliselt 

aeglane ja selge. 

Mõistab raadiouudiste ja 

lihtsamate salvestiste 

põhisisu, kui teema on 

tuttav, jutt suhteliselt 

aeglane ja selge. 

Lugemistegevus (lugemine)    

Skaalatabel 17. Üldine 

lugemisoskus 

Lugemisel mõistab loetu sisu, oskab esitada 

küsimusi teksti kohta ning edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab loetu 

sisu, püüab esitada 

küsimusi teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab loetu 

sisu, oskab esitada 

küsimusi teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Lugemisel mõistab loetu 

sisu, oskab esitada 

küsimusi teksti kohta ning 

edastada loetu sisu. 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse 

lugemine 

Mõistab tavapäraseid kirju ja e-maile tavapärastel 

teemadel. 

Saab aru  kirjadest ja e-

maile tavapärastel 

teemadel. 

Mõistab tavapäraseid 

kirju ja e-maile 

tavapärastel teemadel. 

Mõistab kirju ja e-maile 

tavapärastel teemadel. 

Skaalatabel 19. 

Eesmärgipärane lugemine 

Oskab leida ja mõista asjakohast teavet 

igapäevatekstides (kirjad, brošüürid ja lühemad 

dokumendid) 

Oskab teavet 

igapäevatekstides (kirjad, 

brošüürid ja lühemad 

dokumendid) 

Oskab leida ja mõista 

asjakohast teavet 

igapäevatekstides (kirjad, 

brošüürid ja lühemad 

dokumendid) 

Oskab leida ja mõista 

teavet igapäevatekstides 

(kirjad, brošüürid ja 

lühemad dokumendid) 

Skaalatabel 20. Lugemine 

info hankimiseks ja 

arutlemiseks 

Leiab lihtsas leheloos olulisema, kui teema on 

tuttav 

Mõistab lihtsamaid 

lehelugusid 

Leiab lihtsas leheloos 

olulisema, kui teema on 

tuttav 

Leiab leheloos olulisema, 

kui teema on tuttav 

Skaalatabel 21. Juhiste 

lugemine 

Mõistab lihtsamas keeles nõudeid või juhiseid. Püüab mõista lihtsamas 

keeles nõudeid või 

juhiseid. 

Mõistab lihtsamas keeles 

nõudeid või juhiseid. 

Mõistab nõudeid või 

juhiseid. 

Vastuvõtustrateegiad    

Skaalatabel 22. Telesaadete ja 

filmide vaatamine 

Suudab jälgida paljusid filme kus pilt ja tegevus 

süžeed kannavad ning jutt on selge ja keel lihtne. 

 

Suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, 

kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge 

Suudab jälgida filme kus 

pilt ja tegevus süžeed 

kannavad ning jutt on 

selge ja keel lihtne. 

 

Suudab haarata tuttaval 

teemal telesaate põhisisu, 

kui jutt on aeglane ja selge 

Suudab jälgida paljusid 

filme kus pilt ja tegevus 

süžeed kannavad ning jutt 

on selge ja keel lihtne. 

 

Suudab haarata tuttaval 

teemal telesaate põhisisu, 

kui jutt on suhteliselt 

aeglane ja selge 

Suudab jälgida paljusid 

filme kus pilt ja tegevus 

süžeed kannavad ning jutt 

on selge. 

Suudab haarata tuttaval 

teemal telesaate põhisisu, 

kui jutt selge 

Skaalatabel 23. Vihjete 

tabamine ja järeldamine 

(suuline ja kirjalik suhtlus) 

Suudab igapäevaste, tuttavate teemadega seotud 

tekstide raames tuletada tundmatute sõnade 

arvatavat tähendust. 

 

Püüab igapäevaste, 

tuttavate teemadega 

seotud tekstide raames 

tuletada tundmatute 

Suudab igapäevaste, 

tuttavate teemadega 

seotud tekstide raames 

tuletada tundmatute 

Suudab tuttavate 

teemadega seotud tekstide 

raames tuletada 



Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui 

teema kuulub tema huvivaldkonda 

sõnade arvatavat 

tähendust. 

sõnade arvatavat 

tähendust. 

tundmatute sõnade 

arvatavat tähendust. 

Suuline suhtlus    

Skaalatabel 24. Üldine 

suuline suhtlus 

Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus 

reisiolukordades 

On võimeline ette valmistuseta astuma vestlusesse, 

kui kõneaine on tuttav. Oskab avaldada  arvamust, 

anda ja küsida infot igapäevaelu või isiklike asjade 

kohta (nt perekond, harrastused, töö, reisimine, 

päevasündmused) 

Tuleb lihtsat keelt 

kasutades toime enamikus 

reisiolukordades 

On võimeline ette 

valmistuseta astuma 

vestlusesse, kui kõneaine 

on tuttav.  

Tuleb lihtsat keelt 

kasutades toime enamikus 

reisiolukordades 

On võimeline ette 

valmistuseta astuma 

vestlusesse, kui kõneaine 

on tuttav. Oskab avaldada  

arvamust, anda ja küsida 

infot igapäevaelu või 

isiklike asjade kohta (nt 

perekond, harrastused, 

töö, reisimine, 

päevasündmused) 

Tuleb toime enamikus 

reisiolukordades 

On võimeline ette 

valmistuseta astuma 

vestlusesse, kui kõneaine 

on tuttav. Oskab avaldada  

arvamust, anda ja küsida 

infot igapäevaelu või 

isiklike asjade kohta (nt 

perekond, harrastused, 

töö, reisimine, 

päevasündmused) 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Saab jutust piisavalt aru, et raskusteta toime tulla 

tavapäraste tegevustega. 

Saab jutust piisavalt aru, 

et abiga toime tulla 

tavapäraste tegevustega. 

Saab jutust piisavalt aru, 

et raskusteta toime tulla 

tavapäraste tegevustega. 

Saab jutust piisavalt aru, 

et raskusteta toime tulla 

igapäevaelu tegevustega. 

Skaalatabel 26. Vestlus Suudab osaleda lühivestluses kui kõneaine on 

tuttav. 

Suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on 

tuttav 

Suudab osaleda 

lühivestluses kui kõneaine 

on tuttav. 

Suudab vestelda, kui 

kõneaine on tuttav 

Suudab osaleda 

lühivestluses kui kõneaine 

on tuttav. 

Suudab ettevalmistuseta 

vestelda, kui kõneaine on 

tuttav 

Suudab osaleda vestluses 

kui kõneaine on tuttav. 

Suudab ettevalmistuseta 

vestelda, kui kõneaine on 

tuttav 

Skaalatabel 27. Vaba 

mõttevahetus (sõprade ringis) 

Saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba 

mõttevahetuse põhisisust, kui kasutatakse 

ühiskeelt ja hääldus on selge. 

Oskab esitada oma vaatenurka või arvamust ja 

küsida teiste omi, kui kõneaine talle huvi pakub. 

Oskab viiskalt väljendada veendumusi, arvamusi, 

nõustumist ja nõustumatust 

Saab üldjoontes aru 

sõprade ringis toimuva 

vaba mõttevahetuse 

põhisisust, kui 

kasutatakse ühiskeelt ja 

hääldus on selge. 

Püüab lihtsas keeles 

esitada oma vaatenurka 

või kui kõneaine talle 

huvi pakub. 

Oskab viiskalt väljendada 

veendumusi, arvamusi, 

nõustumist ja 

nõustumatust 

Saab üldjoontes aru 

sõprade ringis toimuva 

vaba mõttevahetuse 

põhisisust, kui 

kasutatakse ühiskeelt ja 

hääldus on selge. 

Oskab esitada oma 

vaatenurka või arvamust 

ja küsida teiste omi, kui 

kõneaine talle huvi pakub. 

Oskab viiskalt väljendada 

veendumusi, arvamusi, 

nõustumist ja 

nõustumatust 

Saab aru sõprade ringis 

toimuva vaba 

mõttevahetuse põhisisust, 

kui kasutatakse ühiskeelt 

ja hääldus on selge. 

Oskab esitada oma 

vaatenurka või arvamust 

ja küsida teiste omi, kui 

kõneaine talle huvi pakub. 

Oskab viiskalt väljendada 

veendumusi, arvamusi, 

nõustumist ja 

nõustumatust 



Skaalatabel 28. Ametlikud 

arutelud ja koosolekud 

Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab mõista suurt osa töisest jutust, kui ei 

kasutata palju kinnistunud väljendeid ja hääldus on 

selge 

Püüab osaleda tuttavat 

teemat puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab mõista osa töisest 

jutust, kui ei kasutata 

palju kinnistunud 

väljendeid ja hääldus on 

selge 

Suudab osaleda tuttavat 

teemat puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab mõista suurt osa 

töisest jutust, kui ei 

kasutata palju kinnistunud 

väljendeid ja hääldus on 

selge 

Suudab osaleda tuttavat 

teemat puudutavas töises 

arutelus. 

Suudab mõista töist juttu, 

kui ei kasutata palju 

kinnistunud väljendeid ja 

hääldus on selge 

Skaalatabel 29.  

Eesmärgipärane koostöö 

Oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab 

lahenduse otsimist või edasise tegutsemisviisi 

valikut. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada 

oma arvamust ja suhtumist. 

Oskab ärgitada teisi oma arvamust väljendama 

Püüab end mõistetavaks 

teha, kui asi puudutab 

lahenduse otsimist või 

edasise tegutsemisviisi 

valikut. Oskab lühidalt 

lihtsas keeles põhjendada 

ja selgitada oma arvamust 

ja suhtumist. 

 

Oskab end mõistetavaks 

teha, kui asi puudutab 

lahenduse otsimist või 

edasise tegutsemisviisi 

valikut. Oskab lühidalt 

põhjendada ja selgitada 

oma arvamust ja 

suhtumist. 

Oskab ärgitada teisi oma 

arvamust väljendama 

Oskab end mõistetavaks 

teha, kui asi puudutab 

lahenduse otsimist või 

edasise tegutsemisviisi 

valikut. Oskab 

põhjendada ja selgitada 

oma arvamust ja 

suhtumist. 

Oskab ärgitada teisi oma 

arvamust väljendama 

Skaalatabel 30. Toimingud 

kaupade ja teenuste ostmisel 

Tuleb toime suhtlemisega tavapärastes 

olukordades (sisseostudel, söömisel, küsides 

reisibüroost infot jne.). 

Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad 

ette reisil vm sõitudel, reisi või majutuse 

korraldamisel ja asjaajamistel 

Tuleb raskustega toime 

suhtlemisega tavapärastes 

olukordades (sisseostudel, 

söömisel, küsides 

reisibüroost infot jne.). 

Tuleb toime suhtlemisega 

tavapärastes olukordades 

(sisseostudel, söömisel, 

küsides reisibüroost infot 

jne.). 

Tuleb toime suhtlemisega 

erinevates olukordades 

(sisseostudel, söömisel, 

küsides reisibüroost infot 

jne.). 

Skaalatabel 31. Infovahetus Oskab välja otsida ja edastada lihtsalt faktiteavet 

Oskab küsida ja järgida üksikasjalikke juhtnööre 

Oskab hankida üksikasjalikku lisateavet 

Oskab välja otsida ja 

edastada lihtsalt 

faktiteavet 

Püüab küsida ja järgida 

üksikasjalikke juhtnööre 

Püüab  hankida lisateavet 

Oskab välja otsida ja 

edastada lihtsalt 

faktiteavet 

Oskab küsida ja järgida 

üksikasjalikke juhtnööre 

Oskab hankida 

üksikasjalikku lisateavet 

Oskab välja otsida ja 

edastada faktiteavet 

Oskab küsida ja järgida 

üksikasjalikke juhtnööre 

Oskab hankida 

üksikasjalikku lisateavet 

Skaalatabel 32. Küsitleja ja 

vastaja roll 

Võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada 

algatusvõimet (nt vahetada teemat), kuid üldiselt 

toetub siiski tugevalt küsitlejale 

Oskab ettevalmistatud küsimuste toel teha lihtsat 

intervjuud. Suudab esitada mõne ette valmistamata 

küsimuse 

Võib 

intervjuul/konsultatsioonil 

aeg-ajalt ilmutada 

algatusvõimet (nt 

vahetada teemat), kuid 

üldiselt toetub siiski 

tugevalt küsitlejale 

Oskab ettevalmistatud 

Võib 

intervjuul/konsultatsioonil 

aeg-ajalt ilmutada 

algatusvõimet (nt 

vahetada teemat), kuid 

üldiselt toetub siiski 

tugevalt küsitlejale 

Oskab ettevalmistatud 

Võib 

intervjuul/konsultatsioonil 

aeg-ajalt ilmutada 

algatusvõimet (nt 

vahetada teemat), kuid 

üldiselt toetub küsitlejale 

Oskab ettevalmistatud 

küsimuste toel teha 



küsimuste toel teha lihtsat 

intervjuud 

küsimuste toel teha lihtsat 

intervjuud. Suudab 

esitada mõne ette 

valmistamata küsimuse 

intervjuud. Suudab 

esitada mõne ette 

valmistamata küsimuse 

Kirjalik suhtlus    

Skaalatabel 33. Üldine 

kirjalik suhtlus 

Oskab koostada lihtsamat teksti tuttaval teemal. 

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid 

Püüab koostada lihtsamat 

teksti tuttaval teemal. 

Oskab koostada lihtsamat 

teksti tuttaval teemal. 

Oskab koostada teksti 

tuttaval teemal. 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult 

vahendada kogemusi, tundeid ja sõnumeid 

Oskab isiklikus kirjas 

lihtsas keeles vahendada 

kogemusi, tundeid ja 

sõnumeid 

Oskab isiklikus kirjas 

üsna üksikasjalikult 

vahendada kogemusi, 

tundeid ja sõnumeid 

Oskab isiklikus 

vahendada kogemusi, 

tundeid ja sõnumeid 

Skaalatabel 35. Teated, 

sõnumid ja plangid 

Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat 

hädavajalikku teavet sõpradele, teenindajatele, 

õpetajatele jt, kellega ta igapäevaelus kokku 

puutub; suudab edastada kõige olulisemat 

Püüab kirjutada sõnumit, 

mis edastab lihtsat 

hädavajalikku teavet 

sõpradele, teenindajatele, 

õpetajatele jt, kellega ta 

igapäevaelus kokku 

puutub; püüab edastada 

kõige olulisemat 

Oskab kirjutada sõnumit, 

mis edastab lihtsat 

hädavajalikku teavet 

sõpradele, teenindajatele, 

õpetajatele jt, kellega ta 

igapäevaelus kokku 

puutub; suudab edastada 

kõige olulisemat 

Oskab kirjutada sõnumit, 

mis edastab hädavajalikku 

teavet sõpradele, 

teenindajatele, õpetajatele 

jt, kellega ta igapäevaelus 

kokku puutub; suudab 

edastada kõige olulisemat 

Interaktiivsed strateegiad    

Skaalatabel 36. 

Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast-

silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või 

huvipakkuv. 

Püüab alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat silmast-

silma vestlust, kui 

kõneaine on talle tuttav 

või huvipakkuv. 

Oskab alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat silmast-

silma vestlust, kui 

kõneaine on talle tuttav 

või huvipakkuv. 

Oskab alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat silmast-

silma vestlust. 

Skaalatabel 37. 

Suhtluskoostöö 

Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada 

vastastikust mõistmist ja hoida juttu õigel kursil. 

Oskab teisi mõttevahetusse kaasata 

Püüab korrata eelkõneleja 

öeldut, et kinnitada 

vastastikust mõistmist ja 

hoida juttu õigel kursil. 

Püüab teisi 

mõttevahetusse kaasata 

Oskab korrata eelkõneleja 

öeldut, et kinnitada 

vastastikust mõistmist ja 

hoida juttu õigel kursil. 

Oskab teisi 

mõttevahetusse kaasata 

Oskab korrata eelkõneleja 

öeldut, et kinnitada 

vastastikust mõistmist ja 

hoida juttu õigel kursil. 

Oskab teisi 

mõttevahetusse kaasata 

Skaalatabel 38. Selgituste 

palumine 

Oskab paluda kordamist, kui pole teiste jutust aru 

saanud. 

Oskab lihtsamate 

väljenditega  paluda 

kordamist, kui pole teiste 

jutust aru saanud. 

Oskab paluda kordamist, 

kui pole teiste jutust aru 

saanud. 

Oskab erinevate 

väljenditega paluda 

kordamist, kui pole teiste 

jutust aru saanud. 

     

Tekstid    



Skaalatabel 39. Märkmete 

tegemine (loengus, seminaril 

jne) 

Oskab loengumärkmeid teha võtmesõnade kujul, 

kui tegemist on tuttava teemaga ning tekst 

esitatakse lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega 

Püüab loengumärkmeid 

teha võtmesõnade kujul, 

kui tegemist on tuttava 

teemaga ning tekst 

esitatakse lihtsas 

sõnastuses ja selge 

hääldusega 

Oskab loengumärkmeid 

teha võtmesõnade kujul, 

kui tegemist on tuttava 

teemaga ning tekst 

esitatakse lihtsas 

sõnastuses ja selge 

hääldusega 

Oskab loengumärkmeid 

teha võtmesõnade kujul, 

kui tegemist on tuttava 

teemaga ning tekst 

esitatakse selge 

hääldusega 

Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab teha tekstist kokkuvõtte kasutades tekstis 

esinevaid võtmefraase või lühikesi lauseid. 

Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega 

kirja panna 

Püüab teha tekstist 

kokkuvõtte kasutades 

tekstis esinevaid 

võtmefraase või lühikesi 

lauseid. 

Oskab teha tekstist 

kokkuvõtte kasutades 

tekstis esinevaid 

võtmefraase või lühikesi 

lauseid. 

Oskab teha tekstist 

kokkuvõtte kasutades 

tekstis esinevaid 

võtmefraase või lühikesi 

lauseid. 

Suhtluspädevus.    

Skaalatabel 41. Üldine 

keelepagas 

Oskab keelt piisavalt, et väljenduda 

igapäevateemadel (perekond, huvialad, töö, 

reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette 

tulla takerdusi ja kaudseid väljendusi. Piiratud 

sõnavara võib põhjustada kordamist või ka 

sõnaraskusi 

Oskab keelt piisavalt, et 

väljenduda 

igapäevateemadel 

(perekond, huvialad, töö, 

reisimine, 

päevasündmused), kuigi 

jutus tuleb ette takerdusi 

ja kaudseid väljendusi. 

Piiratud sõnavara võib 

põhjustada kordamist või 

ka sõnaraskusi 

Oskab keelt piisavalt, et 

väljenduda 

igapäevateemadel 

(perekond, huvialad, töö, 

reisimine, 

päevasündmused), kuigi 

jutus võib ette tulla 

takerdusi ja kaudseid 

väljendusi. Piiratud 

sõnavara võib põhjustada 

kordamist või ka 

sõnaraskusi 

Oskab keelt piisavalt, et 

väljenduda 

igapäevateemadel 

(perekond, huvialad, töö, 

reisimine, 

päevasündmused), kuigi 

jutus võib ette tulla 

takerdusi ja kaudseid 

väljendusi.  

Skaalatabel 42. Sõnavara 

ulatus 

Sõnavara on küllaldane, et toime tulla igapäevaste 

suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on küllaldane, 

et abiga toime tulla 

igapäevaste 

suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on küllaldane, 

et toime tulla igapäevaste 

suhtlustoimingutega. 

Sõnavara on küllaldane, 

et toime tulla igapäevaste 

suhtlustoimingutega. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab põhisõnavara. Valdab põhisõnavara. Valdab põhisõnavara. Valdab põhisõnavara. 

Skaalatabel 44. Grammatika 

korrektsus 

Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid ja moodustusmalle 

Püüab tavaolukorras üsna 

õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle 

Oskab tavaolukorras üsna 

õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle 

Oskab üsna õigesti 

kasutada tüüpkeelendeid 

ja moodustusmalle 

Skaalatabel 45. 

Häälduspädevus 

Hääldus on piisavalt hea, et öeldust aru saada, 

kuigi võõras aktsent on märgatav. 

Hääldus on rahuldav, et 

öeldust aru saada, kuigi 

võõras aktsent on 

märgatav. 

Hääldus on piisavalt hea, 

et öeldust aru saada, kuigi 

võõras aktsent on 

märgatav. 

Hääldus on piisavalt hea, 

et öeldust aru saada, kuigi 

võõras aktsent on siiski 

märgatav. 



Skaalatabel 46. 

Õigekirjaoskus 

Oskab üsna arusaadavalt kirjutada. Püüab üsna arusaadavalt 

kirjutada  

Oskab üsna arusaadavalt 

kirjutada  

 

Oskab arusaadavalt 

kirjutada  

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

 

Oskab õpitud keelevahendite abil rahuldada 

keskseid kõnetarbeid, tunneb huvi õpitavat keelt 

kõnelevate maade kultuuri vastu, loeb võõrkeelset 

eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid 

ning kuulab raadiosaateid. 

Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb huvi 

õpitavat keelt kõnelevate 

maade kultuuri vastu, , 

vaatab filme ja 

telesaateid. 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb huvi 

õpitavat keelt kõnelevate 

maade kultuuri vastu, 

loeb võõrkeelset lihtsamat 

kirjandust, vaatab filme ja 

telesaateid ning kuulab 

raadiosaateid. 

Oskab õpitud 

keelevahendite abil 

rahuldada keskseid 

kõnetarbeid, tunneb huvi 

õpitavat keelt kõnelevate 

maade kultuuri vastu, 

loeb võõrkeelset eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja 

telesaateid ning kuulab 

raadiosaateid. 

Skaalatabel 48. Keelekasutuse 

paindlikkus 

Oskab paindlikult kasutada lihtsaid 

keelevahendeid, et väljendada vajalikku 

Püüab paindlikult 

kasutada lihtsaid 

keelevahendeid, et 

väljendada vajalikku 

Oskab paindlikult 

kasutada lihtsaid 

keelevahendeid, et 

väljendada vajalikku 

Oskab paindlikult 

kasutada lihtsaid 

keelevahendeid, et 

väljendada vajalikku 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast 

silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või 

huvipakkuv. 

Püüab alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat silmast 

silma vestlust, kui 

kõneaine on talle tuttav 

või huvipakkuv. 

Oskab alustada, jätkata ja 

lõpetada lihtsat silmast 

silma vestlust, kui 

kõneaine on talle tuttav 

või huvipakkuv. 

Oskab alustada, jätkata ja 

lõpetada silmast silma 

vestlust, kui kõneaine on 

talle tuttav või 

huvipakkuv. 

Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab jutustada ja kirjeldada kasutades lihtsamaid 

seotud lauseid.  

Püüab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

lihtsamaid seotud lauseid. 

Oskab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

lihtsamaid seotud lauseid. 

Oskab jutustada ja 

kirjeldada kasutades 

seotud lauseid. 

Skaalatabel 51. Teksti selgus 

ja sidusus 

Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu. Oskab kasutada kõige 

lihtsamaid (and, but, etc)  

sidesõnu. 

Oskab kasutada kõige 

sagedasemaid sidesõnu. 

Oskab kasutada sidesõnu. 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus Oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema 

kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu 

ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust 

Oskab arusaadavalt, kuid 

lihtsas keeles väljenduda, 

kuigi pikema kõnelõigu 

korral teeb sageli pause, 

et otsida sõnu ja 

grammatilisi vorme või 

korrigeerida sõnastust 

Oskab arusaadavalt 

väljenduda, kuigi pikema 

kõnelõigu korral teeb 

sageli pause, et otsida 

sõnu ja grammatilisi 

vorme või korrigeerida 

sõnastust 

Oskab arusaadavalt 

väljenduda, kuigi pikema 

kõnelõigu korral teeb 

pause, et otsida sõnu ja 

grammatilisi vorme või 

korrigeerida sõnastust 

Skaalatabel 53. 

Väljendustäpsus 

Suudab edastada lihtsat ja pakilist teavet, anda 

edasi kõige olulisemat 

Oskab väljendada oma jutu peamist mõtet 

Suudab edastada lihtsat ja 

pakilist teavet. 

Oskab lihtsas keeles 

Suudab edastada lihtsat ja 

pakilist teavet, anda edasi 

kõige olulisemat 

Suudab edastada lihtsat ja 

pakilist teavet, anda edasi 

kõige olulisemat 



väljendada oma jutu 

peamist mõtet 

Oskab väljendada oma 

jutu peamist mõtet 

Oskab väljendada oma 

jutu peamist mõtet 

 

Keeleteadmised 

Grammatika korrektsus 

B1.1   B1.2 
Oskab üsna õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras üsna õiget 

keelt, ehkki on märgata 

emakeele mõju. Tuleb ette 

vigu, kuid need ei takista 

mõistmist. 

 

Lauseõpetus 

   

Põimlaused; 

fraaside ja lausete 

ühendamine. 

 

 

Kaudne kõne (aegade 

ühildumine, küsimused, 

korraldused, palved) 

 

Kirjavahemärgid 

(jutumärgid) 

 

 

 

Sidesõnade kasutamine 

(as soon as, before, after, 

Teab siduvaid sõnu 

who, which, whose, 

where, oskab valida 

lausesse sobiva õpetaja 

abiga. 

Oskab õpetaja abiga 

muuta otsekõne 

kaudkõneks. 

 

Teab otsekõnes ja 

kaudkõnes 

kasutatavaid 

kirjavahemärke õpetaja 

abiga. 

Oskab luua teksti 

kasutades sidesõnu 

Oskab näidise järgi 

valida lausete 

sidumiseks sobiva 

siduva sõna. 

 

Oskab näidise järgi 

muuta lauses otsekõne 

kaudkõneks. 

 

Oskab antud lausetes 

kasutada kirjavahemärke 

näidise järgi. 

 

 

Oskab luua teksti 

kasutades sidesõnu 

Teab siduvaid sõnu 

ja oskab neid 

iseseisvalt lauses 

kasutada. 

 

Oskab iseseisvalt 

muuta otsekõnes 

lause kaudkõnes 

lauseks. 

Oskab iseseisvalt 

lauseid moodustades 

kasutada 

kirjavahemärke 

õigesti. 

 

Oskab luua teksti 



until, while, when, if) õpetaja abiga. näidise abil. kasutades sidesõnu 

iseseisvalt. 

 

Tegusõnad    

Ebareeglipärased 

tegusõnad. 

 

 

 

Umbisikuline tegumood 

(Present Simple / 

PastSimple/modaalsõnad). 

 

 

Modaaltegusõnad 

(must/mustn’t/can). 

 

 

 

Tuleviku väljendamise 

erivõimalused; 

 

 

 

 

Mitmesõnalised 

tegusõnad. 

Oskab etteantud 

sõnavormide hulgast 

valida lausesse sobiva 

õpetaja abiga 

 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada 

umbisikulises 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab etteantud 

modaaltegusõnade 

hulgast valida lausesse 

õige õpetaja abiga. 

 

Oskab etteantud 

vormidest valida 

lausesse sobiva (will, 

be going to, present 

simple/ present cont.) 

õpetaja abiga. 

Oskab etteantud 

mitmesõnaliste 

tegusõnade hulgast 

valida lausesse õige 

näidise järgi. 

Oskab etteantud 

sõnavormide hulgast 

valida lausesse sobiva 

näidise järgi. 

 

Oskab näidise järgi 

moodustada 

umbisikulises tegumoes 

lauseid. 

 

Oskab etteantud 

modaaltegusõnade 

hulgast valida lausesse 

õige näidise järgi. 

 

Oskab etteantud 

vormidest valida 

lausesse sobiva (will, 

be going to) näidise järgi. 

 

 

Oskab etteantud 

mitmesõnaliste 

tegusõnade 

hulgast valida lausesse 

õige näidise järgi. 

Moodustab 

iseseisvalt lauseid, 

kasutades õiget 

tegusõna vormi. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada 

umbisikulises 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada lauses 

modaal-tegusõnu 

õigesti. 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

tuleviku-vormis 

lauseid. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada 

mitmesõnalisi 

tegusõnu. 

Nimisõnad    

Ainsuslikud ja Oskab etteantud Oskab etteantud Kasutab iseseisvalt 



mitmuslikud nimisõnad. 

 

 

 

Artikli kasutamine 

isikunimede ja 

geograafiliste nimedega; 

Väljendid artiklitega ja 

ilma. 

 

 

 

’S-lõpuline omastav 

valikute hulgas leida 

lausesse sobiv (a, an, -, 

the, some jne.) õpetaja 

abiga. 

Oskab kasutada artiklit 

nimedes õpetaja abiga  

 

Moodustab ise õpitud 

väljenditega lauseid 

õpetaja abiga. 

 

 

Mõistab ja oskab 

kasutada s-lõpulist 

omastavat käänet 

õpetaja abiga 

valikute hulgas leida 

lausesse sobiv (a, an, -, 

the, some jne.) näidise 

järgi. 

Oskab näidise järgi 

kasutada artiklit 

nimedes.  

Moodustab ise õpitud 

väljenditega lauseid 

näidise järgi. 

 

 

Mõistab ja oskab 

kasutada s-lõpulist 

omastavat käänet 

näidise järgi 

ainsuslikke ja 

mitmuslikke sõnu 

lauses õigesti. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada nimesid 

õigesti (artikliga või 

ilma) 

Moodustab ise 

õpitud väljenditega 

lauseid. 

 

Mõistab ja oskab 

kasutada s-lõpulist 

omastavat käänet 

iseseisvalt 

Omadussõnad    

Numbrist ja nimisõnast 

koosnevad omadussõnad. 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist ja 

nimisõnast koosnevaid 

omadussõnu. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist ja 

nimisõnast 

koosnevaid omadussõnu. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist 

ja nimisõnast 

koosnevaid 

omadussõnu. 

Eessõnad    

Enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid 

(take part in, look 

Forward to) 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Määrsõnad    

Määrsõna moodustamine 

ja eristamine 

omadussõnast 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada ja 

kasutada määrsõnu. 

Oskab näidise järgi 

moodustada ja kasutada 

määrsõnu. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada ja 

kasutada määrsõnu. 



Sõnatuletus    

Enam kasutatavad ees- 

(re-, un-, -ir, im-, -il) ja 

järelliited (-ness, -ion, - 

ous, -ly, -ment) nimi-, 

omadus-, tegusõnade 

moodustamiseks. 

Oskab antud liidetega 

tuletada sõna õpetaja 

abiga. 

Oskab antud liidetega 

tuletada sõna näidise 

järgi. 

Oskab antud 

liidetega tuletada 

sõna iseseisvalt. 

 

 

 

 

 

9. klass 
Tundide arv nädalas: 3 

(105 tundi) 

 

Õppe-kasvatustöö eesmärgid: 
● saavutab taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda 

ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 

● oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

● oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane; 

● huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

● omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

● omandab oskuse õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

● huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

● töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

● oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 

● hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi, seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid. 

 

 



Õppesisu-ja tegevused: 
kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. MINA: iseloom, huvid, võimed, oskused, harjumused, tervis. 

2. PEREKOND JA KODU: suhted perekonnas, ühistegevused, taskuraha. 

3. SÕBRAD: erinevad iseloomud; suhted sõpradega: sõnapidamine, sõprus, ausus, usaldus, 

konfliktid ja nende lahendamine. 

4. KESKKOND, KODUKOHT: ilmastik, keskkonnasõbralik käitumine; kodukoht, kultuuritavad ja 

-kombed. 

5. MAAILM: Euroopa maad: riigi nimi, pealinn, rahvused, keeled. 

6. ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: sümbolid, kultuuritavad, kombed. 

7. IGAPÄEVASED TEGEVUSED: kodused majapidamistööd; söömine kodus ja väljaspool kodu; 

liiklemine. 

8. ÕPPIMINE JA TÖÖ: kool ja klass, õpioskused, edasiõppimine, kutsevalik, tulevane töö. 

9. HARRASTUSED JA KULTUUR: kino, teater, ilukirjandus, kollektsioneerimine; meedia: 

televisioon, raadio, ajakirjandus, Internet. 

 

 

 

 

 
Õpitulemused: 
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

Inglise keel B2.1 B1.2  B2.1 B1.2  

 
A-võõrkeel - 9. klass    

 

Tegevused 

Õpitulemused 
lähtuvalt skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis: õppimine, õpetamine ja 

hindamine 

Kujundava hindamise kriteeriumid 

Suuline tekstloome (rääkimine) 1. tase 2. tase 3. tase 

Skaalatabel 1. Üldine 

rääkimisoskus  

Oskab esitada võrdlemiselt ladusaid, kuid üldsõnalisi 

kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, 

Oskab esitada 

üldsõnalisi kirjeldusi 

Oskab esitada 

võrdlemiselt 

Oskab esitada ladusaid, 

kuid üldsõnalisi 



 väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. oma huvivaldkonna 

teemade piires, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

ladusaid, kuid 

üldsõnalisi kirjeldusi 

oma huvivaldkonna 

teemade piires, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

kirjeldusi oma 

huvivaldkonna 

teemade piires, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

Skaalatabel 2. Pikk monoloog: 

kogetu kirjeldamine 

Oskab üldsõnaliselt väljenduda oma huvivaldkonna 

teemade piires 

Oskab võrdlemiselt ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt 

jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate 

lausete järjendina. 

Oskab üksikasjalikult vahendada kogetut, kirjeldada 

oma tundeid ja reageeringuid 

Oskab vahendada ootamatute sündmuste (nt 

õnnetusjuhtumite) üksikasju. 

Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada 

oma muljeid. 

Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. 

Oskab kirjeldada tegelikke või kujuteldavaid 

sündmusi. 

Oskab jutustada 

Oskab üldsõnaliselt 

väljenduda oma 

huvivaldkonna teemade 

piires 

Oskab üldsõnaliselt 

jutustada ja kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

Oskab vahendada 

kogetut, kirjeldada oma 

tundeid ja reageeringuid 

Oskab vahendada 

ootamatute sündmuste 

(nt õnnetusjuhtumite) 

üksikasju. 

Oskab vahendada 

raamatu või filmi sisu ja 

kirjeldada oma muljeid. 

Oskab kirjeldada 

unistusi, soove ja 

püüdlusi. 

Oskab kirjeldada 

tegelikke või 

kujuteldavaid sündmusi. 

Oskab jutustada 

Oskab üldsõnaliselt 

väljenduda oma 

huvivaldkonna 

teemade piires 

Oskab võrdlemiselt 

ladusalt, kuid samas 

üldsõnaliselt 

jutustada ja 

kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

Oskab 

üksikasjalikult 

vahendada kogetut, 

kirjeldada oma 

tundeid ja 

reageeringuid 

Oskab vahendada 

ootamatute 

sündmuste (nt 

õnnetusjuhtumite) 

üksikasju. 

Oskab vahendada 

raamatu või filmi 

sisu ja kirjeldada 

oma muljeid. 

Oskab kirjeldada 

unistusi, soove ja 

püüdlusi. 

Oskab kirjeldada 

tegelikke või 

Oskab väljenduda oma 

huvivaldkonna 

teemade piires 

Oskab ladusalt, kuid 

samas üldsõnaliselt 

jutustada ja kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina. 

Oskab üksikasjalikult 

vahendada kogetut, 

kirjeldada oma tundeid 

ja reageeringuid 

Oskab vahendada 

ootamatute sündmuste 

(nt õnnetusjuhtumite) 

üksikasju. 

Oskab vahendada 

raamatu või filmi sisu 

ja kirjeldada oma 

muljeid. 

Oskab kirjeldada 

unistusi, soove ja 

püüdlusi. 

Oskab kirjeldada 

tegelikke või 

kujuteldavaid 

sündmusi. 

Oskab jutustada 



kujuteldavaid 

sündmusi. 

Oskab jutustada 

Skaalatabel 3. Pikk monoloog: 

põhjendamine ja selgitamine (nt 

väitus) 

Suudab esitada võrdlemiselt hästi jälgitavaid 

põhjendusi. 

Suudab esitada 

võrdlemiselt hästi 

jälgitavaid põhjendusi. 

Suudab esitada 

võrdlemiselt hästi 

jälgitavaid 

põhjendusi. 

Suudab esitada hästi 

jälgitavaid põhjendusi. 

Skaalatabel 4. Teadete 

edastamine 

Oskab edastada lõhikesi ettevalmistatud teateid 

igapäevases tööolukorras. Kõne on võõrast aktsendist 

ja intonatsioonist hoolimata siiski mõistetav. 

Oskab edastada lühikesi, 

lihtsas keeles 

ettevalmistatud teateid 

igapäevases 

tööolukorras. Kõne on 

võõrast aktsendist ja 

intonatsioonist 

hoolimata siiski 

mõistetav. 

Oskab edastada 

lühikesi 

ettevalmistatud 

teateid igapäevases 

tööolukorras. Kõne 

on võõrast aktsendist 

ja intonatsioonist 

hoolimata siiski 

mõistetav. 

Oskab edastada 

ettevalmistatud teateid 

igapäevases 

tööolukorras. Kõne on 

mõistetav. 

Skaalatabel 5. Suuline esinemine Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale 

tuttaval teemal, väljendudes võrdlemisi selgelt ja 

arusaadavalt. Oskab üsna selgesti välja tuua asja 

tuuma. 

Oskab vastata esinemisjärgsetele küsimustele, 

mõnikord (kui küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda 

küsimust korrata. 

 

Oskab ettevalmistanuna 

üldsõnaliselt ning lihtsas 

keeles esineda endale 

tuttaval teemal, 

väljendudes üsna 

arusaadavalt. Oskab 

üsna selgesti välja tuua 

asja tuuma. 

Püüab vastata 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, mõnikord 

(kui küsija räägib liiga 

kiiresti) võib paluda 

küsimust korrata. 

 

Oskab 

ettevalmistanuna 

üldsõnaliselt esineda 

endale tuttaval 

teemal, väljendudes 

võrdlemisi selgelt ja 

arusaadavalt. Oskab 

üsna selgesti välja 

tuua asja tuuma. 

Oskab vastata 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, 

mõnikord (kui küsija 

räägib liiga kiiresti) 

võib paluda 

küsimust korrata. 

 

Oskab 

ettevalmistanuna 

esineda endale tuttaval 

teemal, väljendudes 

selgelt ja arusaadavalt. 

Oskab selgesti välja 

tuua asja tuuma. 

Oskab vastata 

esinemisjärgsetele 

küsimustele, mõnikord 

(kui küsija räägib liiga 

kiiresti) võib paluda 

küsimust korrata. 

 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)    

Skaalatabel 6. Üldine 

kirjutamisoskus 

Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud 

tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina 

Oskab kirjutada tuttaval 

teemal lihtsamaid seotud 

tekste. 

Oskab kirjutada 

tuttaval teemal 

lihtsamaid seotud 

tekste, ühendades 

lühemaid lauseid 

Oskab kirjutada 

tuttaval teemal seotud 

tekste, ühendades 

lühemaid lauseid lihtsa 

järjendina 



lihtsa järjendina 

Skaalatabel 7. Loovkirjutamine Oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi 

mitmesugustel tuttavatel teemadel 

Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldada 

tundeid ja reaktsioone lihtsa seotud tekstina. 

Oskab kirja panna tegelikku või kujuteldavat 

sündmust või hiljutist reisi. Oskab lugu kirja panna. 

Oskab kirjutada 

lihtsamaid kirjeldusi 

mitmesugustel tuttavatel 

teemadel 

Oskab kirjalikult 

vahendada kogemusi, 

kirjeldada tundeid ja 

reaktsioone lihtsa seotud 

tekstina. 

Oskab lihtsas keeles 

kirja panna tegelikku või 

kujuteldavat sündmust 

või hiljutist reisi. Oskab 

lugu kirja panna. 

Oskab kirjutada 

lihtsamaid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

mitmesugustel 

tuttavatel teemadel 

Oskab kirjalikult 

vahendada 

kogemusi, kirjeldada 

tundeid ja 

reaktsioone lihtsa 

seotud tekstina. 

Oskab kirja panna 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust või 

hiljutist reisi. Oskab 

lugu kirja panna. 

Oskab kirjutada 

kirjeldusi 

mitmesugustel 

tuttavatel teemadel 

Oskab kirjalikult 

vahendada kogemusi, 

kirjeldada tundeid ja 

reaktsioone seotud 

tekstina. 

Oskab kirja panna 

tegelikku või 

kujuteldavat sündmust 

või hiljutist reisi. 

Oskab lugu kirja 

panna. 

Skaalatabel 8. Kirjalikud 

ülevaated ja arvamusavaldused 

Oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale 

huvipakkuval teemal. 

Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada 

oma arvamust igapäevaste tuttavate ja võõraste 

probleemide kohta. 

Oskab kirjutada lühikesi 

lihtsamaid kirjatöid 

endale huvipakkuval 

teemal. 

 

Oskab kirjutada 

lühikesi lihtsamaid 

kirjatöid endale 

huvipakkuval 

teemal. 

Oskab mingil määral 

kokku võtta, esitada 

ja selgitada oma 

arvamust 

igapäevaste tuttavate 

ja võõraste 

probleemide kohta. 

Oskab kirjutada 

lühikesi kirjatöid 

endale huvipakkuval 

teemal. 

Oskab kokku võtta, 

esitada ja selgitada 

oma arvamust 

igapäevaste tuttavate ja 

võõraste probleemide 

kohta. 

Skaalatabel 9. Oma jutu 

läbimõtlemine 

On võimeline katsetama enda jaoks uusi 

sõnastusviise ja väljendeid, küsides tagasisidet. 

Püüab  katsetada enda 

jaoks uusi sõnastusviise 

ja väljendeid, küsides 

tagasisidet. 

On võimeline 

katsetama enda jaoks 

uusi sõnastusviise ja 

väljendeid, küsides 

tagasisidet. 

On võimeline 

katsetama enda jaoks 

uusi sõnastusviise ja 

väljendeid, küsides 

tagasisidet. 

Skaalatabel 10. 

Keeleoskuslünkade 

kompenseerimine 

Oskab objekte kirjeldada tunnuste kaudu, kui vajalik 

sõna ei meenu. 

Oskab vajalikku tähendust edasi anda mingi 

püüab objekte kirjeldada 

tunnuste kaudu, kui 

vajalik sõna ei meenu. 

Oskab objekte 

kirjeldada tunnuste 

kaudu, kui vajalik 

Oskab objekte 

kirjeldada tunnuste 

kaudu, kui vajalik sõna 



asendusväljendiga. . sõna ei meenu. 

Oskab vajalikku 

tähendust edasi anda 

mingi 

asendusväljendiga. 

ei meenu. 

Oskab vajalikku 

tähendust edasi anda 

asendusväljendiga. 

Skaalatabel 11. Oma kõne 

jälgimine ja parandamine 

Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm 

keelendit, kui vestluspartner sellele tähelepanu juhib. 

Püüab parandada valesti 

kasutatud ajavormi vm 

keelendit, kui 

vestluspartner sellele 

tähelepanu juhib. 

Oskab parandada 

valesti kasutatud 

ajavormi vm 

keelendit, kui 

vestluspartner sellele 

tähelepanu juhib. 

Oskab parandada 

valesti kasutatud 

ajavormi vm keelendit. 

Kuulamistoiming (kuulamine)    

Skaalatabel 12. Üldine 

kuulamisoskus 

Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu 

või tööga seotud teemadel. Tabab nii peamist 

sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui hääldus on 

selge ja tuttavlik. 

Mõistab lihtsas 

sõnastuses faktiteavet 

igapäevaelu või tööga 

seotud teemadel. Tabab 

nii peamist kui hääldus 

on selge ja tuttavlik. 

Mõistab lihtsas 

sõnastuses 

faktiteavet 

igapäevaelu või 

tööga seotud 

teemadel. Tabab nii 

peamist sõnumit kui 

ka spetsiifilisi 

üksikasju, kui 

hääldus on selge ja 

tuttavlik. 

Mõistab faktiteavet 

igapäevaelu või tööga 

seotud teemadel. 

Tabab nii peamist 

sõnumit kui ka 

spetsiifilisi üksikasju, 

kui hääldus on selge ja 

tuttavlik. 

Skaalatabel 13. 

Emakeelekõnelejate vestluse 

mõistmine 

Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse 

põhipunkte eeldusel, et kõneldakse üldkeeles ja 

hääldus on selge. 

Püüab jälgida pikema 

mõttevahetuse 

põhipunkte eeldusel, et 

kõneldakse üldkeeles ja 

hääldus on selge. 

Suudab üldiselt 

jälgida pikema 

mõttevahetuse 

põhipunkte eeldusel, 

et kõneldakse 

üldkeeles ja hääldus 

on selge. 

Suudab jälgida pikema 

mõttevahetuse 

põhipunkte eeldusel, et 

kõneldakse üldkeeles 

ja hääldus on selge. 

Skaalatabel 14. Elava esitluse 

kuulamine 

Suudab jälgida loengut vm esinemist oma 

valdkonnas, kui teema on tuttav, sõnastus lihtne ja 

hääldus on selge 

püüab jälgida loengut 

vm esinemist oma 

valdkonnas, kui teema 

on tuttav, sõnastus lihtne 

ja hääldus on selge 

Suudab jälgida 

loengut vm esinemist 

oma valdkonnas, kui 

teema on tuttav, 

sõnastus lihtne ja 

hääldus on selge 

Suudab jälgida loengut 

vm esinemist oma 

valdkonnas, kui teema 

on tuttav. 

Skaalatabel 15. Teadeannete ja 

juhiste kuulamine 

Mõistab lihtsamat tehnilist või suunavat infot, näiteks 

igapäevaste toodete- teenustega seotud juhendeid ja 

juhiseid. 

Mõistab lihtsamat 

tehnilist või suunavat 

infot, näiteks 

Mõistab lihtsamat 

tehnilist või suunavat 

infot, näiteks 

Mõistab tehnilist või 

suunavat infot, näiteks 

igapäevaste toodete- 



Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre igapäevaste toodete- 

teenustega seotud 

juhendeid ja juhiseid. 

Suudab järgida 

lihtsamaid juhtnööre 

igapäevaste toodete- 

teenustega seotud 

juhendeid ja 

juhiseid. 

Suudab järgida 

üksikasjalikke 

juhtnööre 

teenustega seotud 

juhendeid ja juhiseid. 

Suudab järgida 

üksikasjalikke 

juhtnööre 

Skaalatabel 16. Meediakanalite ja 

salvestiste kuulamine 

Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva 

materjali sisu, kui teema pakub huvi, kõne on selge ja 

jutt üldkeelne. 

Mõistab osade 

salvestatud ja 

ringhäälingus leviva 

materjali sisu, kui teema 

pakub huvi, kõne on 

selge ja jutt üldkeelne. 

Mõistab enamiku 

salvestatud ja 

ringhäälingus leviva 

materjali sisu, kui 

teema pakub huvi, 

kõne on selge ja jutt 

üldkeelne. 

Mõistab enamiku 

salvestatud ja 

ringhäälingus leviva 

materjali sisu, kõne on 

selge ja jutt üldkeelne. 

Lugemistegevus (lugemine)    

Skaalatabel 17. Üldine 

lugemisoskus 

Loeb lihtsamat faktiteavet rahuldava arusaamisega, 

kui teema kuulub tema huvivaldkonda 

Loeb lihtsamat 

faktiteavet üsna 

rahuldava arusaamisega, 

kui teema kuulub tema 

huvivaldkonda 

Loeb lihtsamat 

faktiteavet rahuldava 

arusaamisega, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda 

Loeb faktiteavet 

arusaamisega, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda 

Skaalatabel 18. Kirjavahetuse 

lugemine 

Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid 

isiklikke kirju määral, mis lubab pidada regulaarset 

kirjavahetust. 

Mõistab sündmusi, 

tundeid ja soove 

kirjeldavaid lihtsamaid 

isiklikke kirju määral, 

mis lubab pidada 

regulaarset 

kirjavahetust. 

Mõistab sündmusi, 

tundeid ja soove 

kirjeldavaid isiklikke 

kirju määral, mis 

lubab pidada 

regulaarset 

kirjavahetust. 

Mõistab sündmusi, 

tundeid ja soove 

kirjeldavaid isiklikke 

kirju. 

Skaalatabel 19. Eesmärgipärane 

lugemine 

Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata 

pikemaid tekste, et leida otsitav teave, ja koguda 

infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. 

Suudab erilaadse 

ülesande täitmiseks 

hõlmata pikemaid 

lihtsamaid tekste, et 

leida otsitav teave, ja 

koguda infot teksti eri 

osadest või mitmest 

tekstist. 

Suudab erilaadse 

ülesande täitmiseks 

hõlmata pikemaid 

tekste, et leida 

otsitav teave, ja 

koguda infot teksti 

eri osadest või 

mitmest tekstist. 

Suudab hõlmata 

pikemaid tekste, et 

leida otsitav teave, ja 

koguda infot teksti eri 

osadest või mitmest 

tekstist. 

Skaalatabel 20. Lugemine info 

hankimiseks ja arutlemiseks 

Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi 

Mõistab käsitletava teema arutluskäiku, kuid ei 

pruugi aru saada üksikasjadest 

Tabab selge 

arutluskäiguga 

lihtsamate tekstide 

põhijäreldusi 

Tabab selge 

arutluskäiguga 

tekstide 

põhijäreldusi 

Tabab selge 

arutluskäiguga tekstide 

põhijäreldusi 

Mõistab käsitletava 



Mõistab käsitletava 

teema arutluskäiku, kuid 

ei saa aru üksikasjadest 

Mõistab käsitletava 

teema arutluskäiku, 

kuid ei pruugi aru 

saada üksikasjadest 

teema arutluskäiku,  

Skaalatabel 21. Juhiste lugemine Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid Mõistab seadmete 

selgeid lihtsaid 

kasutusjuhendeid 

Mõistab seadmete 

selgeid lihtsaid 

kasutusjuhendeid 

Mõistab seadmete 

selgeid 

kasutusjuhendeid 

Vastuvõtustrateegiad    

Skaalatabel 22. Telesaadete ja 

filmide vaatamine 

Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, 

lühiloengust ja uudisreportaažist), kui teema pakub 

huvi ning räägitakse suhteliselt aeglaselt ja selgelt. 

Mõistab osa telesaatest 

(nt intervjuust, 

lühiloengust ja 

uudisreportaažist), kui 

teema pakub huvi ning 

räägitakse suhteliselt 

aeglaselt ja selgelt. 

Mõistab suurt osa 

telesaatest (nt 

intervjuust, 

lühiloengust ja 

uudisreportaažist), 

kui teema pakub huvi 

ning räägitakse 

suhteliselt aeglaselt 

ja selgelt. 

Mõistab telesaateid (nt 

intervjuust, 

lühiloengust ja 

uudisreportaažist), kui 

teema pakub huvi ning 

räägitakse suhteliselt 

aeglaselt ja selgelt. 

Skaalatabel 23. Vihjete tabamine 

ja järeldamine (suuline ja kirjalik 

suhtlus) 

Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema 

kuulub tema huvivaldkonda 

Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute 

sõnade tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui 

arutluse teema on tuttav. 

Püüab kontekstis mõista 

tundmatuid sõnu, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda 

Püüab konteksti põhjal 

tuletada juhuslike 

tundmatute sõnade 

tähendust ja järeldada 

lausete mõtet, kui 

arutluse teema on tuttav. 

Suudab kontekstis 

mõista tundmatuid 

sõnu, kui teema 

kuulub tema 

huvivaldkonda 

Oskab konteksti 

põhjal tuletada 

juhuslike tundmatute 

sõnade tähendust ja 

järeldada lausete 

mõtet, kui arutluse 

teema on tuttav. 

Suudab kontekstis 

mõista tundmatuid 

sõnu. 

Oskab konteksti põhjal 

tuletada juhuslike 

tundmatute sõnade 

tähendust ja järeldada 

lausete mõtet. 

Suuline suhtlus    

Skaalatabel 24. Üldine suuline 

suhtlus 

Saab üsna hästi hakkama vestlusega, kui see 

puudutab tema tööasju või huvialasid. 

Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; tuleb 

toime vähem tuttavas olukorras ja oskab selgitada, 

milles seisneb probleem. 

Oskab väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt filmid, raamatud, muusika) 

Saab üsna hästi 

hakkama lihtsama 

vestlusega, kui see 

puudutab tema tööasju 

või huvialasid. 

Oskab vahetada, üle 

küsida ja kinnitada 

lihtsamat infot; tuleb 

toime tuttavas olukorras 

Saab üsna hästi 

hakkama vestlusega, 

kui see puudutab 

tema tööasju või 

huvialasid. 

Oskab vahetada, üle 

küsida ja kinnitada 

infot; tuleb toime 

vähem tuttavas 

Saab hästi hakkama 

vestlusega, kui see 

puudutab tema tööasju 

või huvialasid. 

Oskab vahetada, üle 

küsida ja kinnitada 

infot; tuleb toime 

võõras olukorras ja 

oskab selgitada, milles 



ja oskab selgitada, 

milles seisneb probleem. 

Oskab üldsõnaliselt 

väljendada mõtteid 

mõnel abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt 

filmid, raamatud, 

muusika) 

olukorras ja oskab 

selgitada, milles 

seisneb probleem. 

Oskab väljendada 

mõtteid mõnel 

abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt 

filmid, raamatud, 

muusika) 

seisneb probleem. 

Oskab väljendada 

mõtteid mõnel 

abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt 

filmid, raamatud, 

muusika) 

Skaalatabel 25. Emakeelse 

vestluskaaslase mõistmine 

Suudab igapäevases vestluses jälgida selge 

hääldusega pöördumist, kuigi vahel on sunnitud 

paluma teatud sõnu ja fraase kordama. 

Suudab igapäevases 

vestluses jälgida selge 

hääldusega lihtsamat 

pöördumist, kuigi vahel 

on sunnitud paluma 

teatud sõnu ja fraase 

kordama. 

Suudab igapäevases 

vestluses jälgida 

selge hääldusega 

pöördumist, kuigi 

vahel on sunnitud 

paluma teatud sõnu 

ja fraase kordama. 

Suudab igapäevases 

vestluses jälgida selge 

hääldusega 

pöördumist, vajadusel 

palub teatud sõnu ja 

fraase korrata. 

Skaalatabel 26. Vestlus Suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on 

tuttav. 

Suudab igapäevasuhtluses jälgida selgelt 

artikuleeritud kõnet, mõningaid sõnu või fraase võib 

siiski paluda korrata. 

Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid 

aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt 

öelda tahab. 

Oskab väljendada üllatust, rõõmu ja kurbust, huvi ja 

ükskõiksust; oskab sellistele emotsioonidele 

reageerida 

Suudab ettevalmistusega 

vestelda, kui kõneaine 

on tuttav. 

Suudab 

igapäevasuhtluses 

jälgida selgelt 

artikuleeritud kõnet, 

lihtsamat, mõningaid 

sõnu või fraase võib 

siiski paluda korrata. 

Püüab osaleda vestluses 

või mõttevahetuses, kuid 

võib jääda 

arusaamatuks, mida ta 

täpselt öelda tahab. 

Püüab väljendada 

üllatust, rõõmu ja 

kurbust, huvi ja 

ükskõiksust; oskab 

sellistele emotsioonidele 

reageerida 

Suudab 

ettevalmistuseta 

vestelda, kui 

kõneaine on tuttav. 

Suudab 

igapäevasuhtluses 

jälgida selgelt 

artikuleeritud kõnet, 

mõningaid sõnu või 

fraase võib siiski 

paluda korrata. 

Suudab osaleda 

vestluses või 

mõttevahetuses, kuid 

aeg-ajalt võib jääda 

arusaamatuks, mida 

ta täpselt öelda 

tahab. 

Oskab väljendada 

üllatust, rõõmu ja 

kurbust, huvi ja 

ükskõiksust; oskab 

sellistele 

Suudab 

ettevalmistuseta 

vestelda. 

Suudab 

igapäevasuhtluses 

jälgida selgelt 

artikuleeritud kõnet. 

Suudab osaleda 

vestluses või 

mõttevahetuses, kuid 

aeg-ajalt võib jääda 

arusaamatuks, mida ta 

täpselt öelda tahab. 

Oskab väljendada 

üllatust, rõõmu ja 

kurbust, huvi ja 

ükskõiksust; oskab 

sellistele 

emotsioonidele 

reageerida 



emotsioonidele 

reageerida 

Skaalatabel 27. Vaba 

mõttevahetus (sõprade ringis) 

On võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, 

kui vestluspartnerid hoiduvad idioome kasutamast ja 

nende hääldus on selge. 

Oskab avaldada arvamust mõnel abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt muusika, filmid). Oskab selgitada, 

milles seisneb probleem.  

Oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. 

Oskab kõrvutada ja võrrelda vastakaid arvamusi: 

pidada aru selle õle, mida teha, kuhu minna, keda või 

mida valida jm. 

On võimeline mõistma 

osa üldisest jutust, kui 

vestluspartnerid 

hoiduvad idioome 

kasutamast ja nende 

hääldus on selge. 

Oskab avaldada 

arvamust mõnel 

lihtsamal abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt 

muusika, filmid). Oskab 

üldkeeles selgitada, 

milles seisneb probleem.  

Oskab lühidalt lihtsas 

keeles kommenteerida 

teiste arvamusi. 

Oskab kõrvutada ja 

võrrelda vastakaid 

arvamusi: pidada aru 

selle üle, mida teha, 

kuhu minna, keda või 

mida valida jm. 

On võimeline 

mõistma suuremat 

osa üldisest jutust, 

kui vestluspartnerid 

hoiduvad idioome 

kasutamast ja nende 

hääldus on selge. 

Oskab avaldada 

arvamust mõnel 

abstraktsel või 

kultuuriteemal (nt 

muusika, filmid). 

Oskab selgitada, 

milles seisneb 

probleem.  

Oskab lühidalt 

kommenteerida 

teiste arvamusi. 

Oskab kõrvutada ja 

võrrelda vastakaid 

arvamusi: pidada aru 

selle õle, mida teha, 

kuhu minna, keda 

või mida valida jm. 

On võimeline mõistma 

üldist juttu, kui 

vestluspartnerid 

hoiduvad idioome 

kasutamast ja nende 

hääldus on selge. 

Oskab avaldada 

arvamust abstraktsel 

või kultuuriteemal (nt 

muusika, filmid). 

Oskab selgitada, milles 

seisneb probleem.  

Oskab kommenteerida 

teiste arvamusi. 

Oskab kõrvutada ja 

võrrelda vastakaid 

arvamusi: pidada aru 

selle õle, mida teha, 

kuhu minna, keda või 

mida valida jm. 

Skaalatabel 28. Ametlikud 

arutelud ja koosolekud 

Suudab mõista suurt osa töisest jutust, kui ei kasutata 

palju kinnistunud väljendeid ja hääldus on selge. 

Saab hästi hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid 

väitlemisega on raskusi. Suudab osaleda tuttavat 

teemat puudutavas tavalises töises arutelus, kus 

vahetatakse faktiinfot, jagatakse korraldusi või 

otsitakse lahendusi praktilistele küsimustele, seda 

tingimusel, et kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on 

selge. 

Suudab mõista osa 

töisest jutust, kui ei 

kasutata palju 

kinnistunud väljendeid 

ja hääldus on selge. 

Saab hakkama oma 

vaatekoha esitamisega, 

kuid väitlemisega on 

raskusi. Suudab 

enamasti osaleda 

tuttavat teemat 

puudutavas tavalises 

töises arutelus, kus 

Suudab mõista suurt 

osa töisest jutust, kui 

ei kasutata palju 

kinnistunud 

väljendeid ja hääldus 

on selge. Saab hästi 

hakkama oma 

vaatekoha 

esitamisega, kuid 

väitlemisega on 

raskusi. Suudab 

osaleda tuttavat 

teemat puudutavas 

Suudab mõista töist 

juttu, kui ei kasutata 

palju kinnistunud 

väljendeid ja hääldus 

on selge. Saab hästi 

hakkama oma 

vaatekoha esitamisega, 

kuid väitlemisega on 

mõningaid raskusi. 

Suudab osaleda 

tuttavat teemat 

puudutavas tavalises 

töises arutelus, kus 



vahetatakse faktiinfot, 

jagatakse korraldusi või 

otsitakse lahendusi 

praktilistele 

küsimustele, seda 

tingimusel, et 

kasutatakse ühiskeelt ja 

hääldus on selge. 

tavalises töises 

arutelus, kus 

vahetatakse 

faktiinfot, jagatakse 

korraldusi või 

otsitakse lahendusi 

praktilistele 

küsimustele, seda 

tingimusel, et 

kasutatakse ühiskeelt 

ja hääldus on selge. 

vahetatakse faktiinfot, 

jagatakse korraldusi 

või otsitakse lahendusi 

praktilistele 

küsimustele, seda 

tingimusel, hääldus on 

selge. 

Skaalatabel 29.  Eesmärgipärane 

koostöö 

On võimeline jälgima, mida räägitakse, kuid kiire ja 

pika jutu korral võib aeg-ajalt paluda kordamist või 

selgitust. 

Oskab selgitada, milles on probleem, pidada aru 

edasise tegutsemise üle ja võrrelda vastandlikke 

tegutsemisviise. 

Oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. 

On võimeline jälgima, 

mida räägitakse, kuid 

kiire ja pika jutu korral 

võib paluda kordamist 

või selgitust. 

Püüab selgitada, milles 

on probleem, pidada aru 

edasise tegutsemise üle 

ja võrrelda vastandlikke 

tegutsemisviise. 

Oskab lühidalt ja lihtsas 

keeles kommenteerida 

teiste arvamusi. 

On võimeline 

jälgima, mida 

räägitakse, kuid kiire 

ja pika jutu korral 

võib aeg-ajalt paluda 

kordamist või 

selgitust. 

Oskab selgitada, 

milles on probleem, 

pidada aru edasise 

tegutsemise üle ja 

võrrelda 

vastandlikke 

tegutsemisviise. 

Oskab lühidalt 

kommenteerida 

teiste arvamusi. 

On võimeline jälgima, 

mida räägitakse, kuid 

kiire ja pika jutu korral 

võib harva paluda 

kordamist või selgitust. 

Oskab selgitada, milles 

on probleem, pidada 

aru edasise tegutsemise 

üle ja võrrelda 

vastandlikke 

tegutsemisviise. 

Oskab lühidalt 

kommenteerida teiste 

arvamusi. 

Skaalatabel 30. Toimingud 

kaupade ja teenuste ostmisel 

Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad 

ette reisil vm sõitudel, reisi või majutuse 

korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi ametnikega. 

Tuleb toime ebatavalisemates olukordades, mis 

võivad ette tulla poes, postkontoris ja pangas. Oskab 

esitada kaebust. 

Saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad 

ette reisiks valmistumisel (nt reisibüroos) või 

reisimisel jm sõitudel. 

Saab hakkama osade 

toimingutega, mis 

tulevad ette reisil vm 

sõitudel, reisi või 

majutuse korraldamisel 

ja asjaajamisel sihtriigi 

ametnikega. 

Tuleb toime 

tavalisemates 

olukordades, mis võivad 

ette tulla poes, 

Saab hakkama 

enamiku 

toimingutega, mis 

tulevad ette reisil vm 

sõitudel, reisi või 

majutuse 

korraldamisel ja 

asjaajamisel sihtriigi 

ametnikega. 

Tuleb toime 

ebatavalisemates 

Saab hakkama 

toimingutega, mis 

tulevad ette reisil vm 

sõitudel, reisi või 

majutuse korraldamisel 

ja asjaajamisel sihtriigi 

ametnikega. 

Tuleb toime 

ebatavalisemates 

olukordades, mis 

võivad ette tulla poes, 



postkontoris ja pangas. 

Oskab esitada kaebust. 

Saab hakkama 

mõningates 

olukordades, mis 

tulevad ette reisiks 

valmistumisel (nt 

reisibüroos) või 

reisimisel jm sõitudel. 

olukordades, mis 

võivad ette tulla 

poes, postkontoris ja 

pangas. Oskab 

esitada kaebust. 

Saab hakkama 

enamikus 

olukordades, mis 

tulevad ette reisiks 

valmistumisel (nt 

reisibüroos) või 

reisimisel jm 

sõitudel. 

postkontoris ja pangas. 

Oskab esitada kaebust. 

Saab hakkama 

olukordades, mis 

tulevad ette reisiks 

valmistumisel (nt 

reisibüroos) või 

reisimisel jm sõitudel. 

Skaalatabel 31. Infovahetus Oskab oma toimevaldkonna piires võrdlemisi 

usaldusväärselt vahendada, kontrollida ja kinnitada 

tüüpilist või ebatüüpilist faktiinfot. 

Oskab kirjeldada mingi toimingu käiku ja anda 

üksikasjalikke juhtnööre. 

Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, 

intervjuud ja dokumentaalkirjutist, -filmi või –saadet 

ning avaldada nende kohta arvamust ja vastata 

täpsustavatele küsimustele. 

Oskab oma 

toimevaldkonna piires 

vahendada, kontrollida 

ja kinnitada tüüpilist 

faktiinfot. 

Oskab kirjeldada mingi 

toimingu käiku ja anda 

juhtnööre. 

Oskab resümeerida 

lihtsamat juttu, artiklit, 

vestlust, arutelu, 

intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, -

filmi või –saadet ning 

avaldada nende kohta 

arvamust ja vastata 

mõningatele 

küsimustele. 

Oskab oma 

toimevaldkonna 

piires võrdlemisi 

usaldusväärselt 

vahendada, 

kontrollida ja 

kinnitada tüüpilist 

või ebatüüpilist 

faktiinfot. 

Oskab kirjeldada 

mingi toimingu 

käiku ja anda 

üksikasjalikke 

juhtnööre. 

Oskab resümeerida 

juttu, artiklit, 

vestlust, arutelu, 

intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, 

-filmi või –saadet 

ning avaldada nende 

kohta arvamust ja 

vastata 

täpsustavatele 

küsimustele. 

Oskab oma 

toimevaldkonna piires 

usaldusväärselt 

vahendada, kontrollida 

ja kinnitada tüüpilist 

või ebatüüpilist 

faktiinfot. 

Oskab kirjeldada mingi 

toimingu käiku ja anda 

üksikasjalikke 

juhtnööre. 

Oskab resümeerida 

juttu, artiklit, vestlust, 

arutelu, intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, -

filmi või –saadet ning 

avaldada nende kohta 

arvamust ja vastata 

täpsustavatele 

küsimustele. 



Skaalatabel 32. Küsitleja ja 

vastaja roll 

Oskab anda konkreetset infot, kui seda intervjuul või 

konsultatsioonil küsitakse (nt kui kirjeldada arstile 

sümptomeid), kuid esitab seda üldsõnaliselt, ilma 

üksikasjadesse laskumata. 

Oskab läbi viia ettevalmistatud intervjuud, 

kontrollida ja üle küsida infot; aeg-ajalt võib paluda 

öeldut korrata, eriti kui küsitletav räägib liiga kiiresti 

või pikalt. 

 

Oskab anda lihtsamat 

konkreetset infot, kui 

seda intervjuul või 

konsultatsioonil 

küsitakse (nt kui 

kirjeldada arstile 

sümptomeid), kuid 

esitab seda üldsõnaliselt, 

ilma üksikasjadesse 

laskumata. 

Oskab läbi viia 

ettevalmistatud 

intervjuud, võib paluda 

öeldut korrata, eriti kui 

küsitletav räägib liiga 

kiiresti või pikalt. 

 

Oskab anda 

konkreetset infot, kui 

seda intervjuul või 

konsultatsioonil 

küsitakse (nt kui 

kirjeldada arstile 

sümptomeid), kuid 

esitab seda 

üldsõnaliselt, ilma 

üksikasjadesse 

laskumata. 

Oskab läbi viia 

ettevalmistatud 

intervjuud, 

kontrollida ja üle 

küsida infot; aeg-

ajalt võib paluda 

öeldut korrata, eriti 

kui küsitletav räägib 

liiga kiiresti või 

pikalt. 

 

Oskab anda 

konkreetset infot, kui 

seda intervjuul või 

konsultatsioonil 

küsitakse (nt kui 

kirjeldada arstile 

sümptomeid. Oskab 

läbi viia 

ettevalmistatud 

intervjuud, kontrollida 

ja üle küsida infot; 

vahest võib paluda 

öeldut korrata, eriti kui 

küsitletav räägib liiga 

kiiresti või pikalt. 

 

Kirjalik suhtlus    

Skaalatabel 33. Üldine kirjalik 

suhtlus 

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides 

lihtsat hädavajalikku teavet või edastades seda 

teistele; suudab edastada kõige olulisemat 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju ja teateid, 

küsides lihtsat teavet või 

edastades seda teistele; 

püüab edastada kõige 

olulisemat 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju ja 

teateid, küsides 

lihtsat hädavajalikku 

teavet või edastades 

seda teistele; suudab 

edastada kõige 

olulisemat 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju ja 

teateid, küsides 

hädavajalikku teavet 

või edastades seda 

teistele; suudab 

edastada kõige 

olulisemat 

Skaalatabel 34. Kirjavahetus Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad 

teateid ja annavad edasi mõtteid abstraktsetel ja 

kultuuriteemadel (muusika, film) 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju, mis 

vahendavad teateid ja 

annavad edasi mõtteid 

tuttavatel ja 

kultuuriteemadel 

(muusika, film) 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju, mis 

vahendavad teateid 

ja annavad edasi 

mõtteid abstraktsetel 

ja kultuuriteemadel 

(muusika, film) 

Oskab kirjutada 

isiklikke kirju. 



Skaalatabel 35. Teated, sõnumid 

ja plangid 

Oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on infot 

saada või probleemi selgitada 

Oskab kirjutada lihtsas 

keeles sõnumit, mille 

eesmärk on infot saada 

või probleemi selgitada 

Oskab kirjutada 

sõnumit, mille 

eesmärk on infot 

saada või probleemi 

selgitada 

Oskab kirjutada 

sõnumit ja teadet, mille 

eesmärk on infot saada 

või probleemi selgitada 

Interaktiivsed strateegiad    

Skaalatabel 36. Suhtlusaktiivsus 

(vooruvahetus) 

Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, 

kasutab kõnevooru võtmiseks sobivat fraasi 

Oskab sekkuda arutellu, 

kui arutlusaine on tuttav 

ning huvipakkuv, 

kasutab kõnevooru 

võtmiseks sobivat fraasi 

Oskab sekkuda 

arutellu, kui 

arutlusaine on tuttav, 

kasutab kõnevooru 

võtmiseks sobivat 

fraasi 

Oskab sekkuda 

arutellu, kasutab 

kõnevooru võtmiseks 

sobivat fraasi 

Skaalatabel 37. Suhtluskoostöö Oskab kasutada põhisõnavara ja –strateegiaid, et 

vestlust või diskussiooni ülal hoida. 

Oskab kokku võtta, kuhu diskussiooniga välja on 

jõutud, aidates kaasa teemas püsimisele. 

Oskab kasutada 

lihtsamat põhisõnavara 

ja –strateegiaid, et 

vestlust või diskussiooni 

ülal hoida. 

 

Oskab kasutada 

põhisõnavara ja –

strateegiaid, et 

vestlust või 

diskussiooni ülal 

hoida. 

Oskab kokku võtta, 

kuhu diskussiooniga 

välja on jõutud, 

aidates kaasa teemas 

püsimisele. 

Oskab kasutada 

sõnavara ja –

strateegiaid, et vestlust 

või diskussiooni ülal 

hoida. 

Oskab kokku võtta, 

kuhu diskussiooniga 

välja on jõutud, aidates 

kaasa teemas 

püsimisele. 

Skaalatabel 38. Selgituste 

palumine 

Oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või 

täpsustusi 

Püüab  paluda vahetult 

kuuldu kohta selgitusi 

või täpsustusi 

Oskab paluda 

vahetult kuuldu 

kohta selgitusi või 

täpsustusi 

Oskab paluda 

vajadusel vahetult 

kuuldu kohta selgitusi 

või täpsustusi 

     

Tekstid    

Skaalatabel 39. Märkmete 

tegemine (loengus, seminaril jne) 

Oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid 

loengumärkmeid, kui teema kuulub tema 

huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja 

loogiliselt 

Oskab teha hilisemaks 

kasutamiseks 

loengumärkmeid, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda ning 

tekst esitatakse lihtsas 

keeles, selgelt ja 

loogiliselt 

Oskab teha 

hilisemaks 

kasutamiseks 

piisavalt täpseid 

loengumärkmeid, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda ning 

tekst esitatakse 

selgelt ja loogiliselt 

Oskab teha hilisemaks 

kasutamiseks piisavalt 

täpseid 

loengumärkmeid, kui 

teema kuulub tema 

huvivaldkonda ning 

tekst esitatakse selgelt 

ja loogiliselt 



Skaalatabel 40. Töö tekstiga Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja 

teha sellest teistele kokkuvõtte. Oskab lühikesi 

lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 

kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu 

Oskab kokku panna eri 

allikatest pärineva info 

ja teha sellest teistele 

üldsõnalise ja lihtsas 

keeles kokkuvõtte. 

Oskab lühikesi lihtsas 

keeles tekste oma 

sõnadega kirja panna. 

Oskab kokku panna 

eri allikatest 

pärineva info ja teha 

sellest teistele 

kokkuvõtte. Oskab 

lühikesi lihtsas 

keeles tekste oma 

sõnadega kirja 

panna, kasutades 

originaalteksti sõnu 

ja järgides selle 

kulgu 

Oskab kokku panna eri 

allikatest pärineva info 

ja teha sellest teistele 

kokkuvõtte. Oskab 

lühikesi tekste oma 

sõnadega kirja panna, 

kasutades 

originaalteksti sõnu ja 

järgides selle kulgu 

Suhtluspädevus.    

Skaalatabel 41. Üldine 

keelepagas 

Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut 

olukorda, üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi 

tuuma ja avaldada arvamust abstraktsetel või 

kultuuriteemadel (nt muusika ja filmid) 

Püüab kirjeldada 

ootamatut olukorda, 

püüab selgitada mõtte 

või probleemi tuuma ja 

avaldada arvamust 

abstraktsetel või 

kultuuriteemadel (nt 

muusika ja filmid) 

Oskab keelt 

piisavalt, et 

kirjeldada ootamatut 

olukorda, üsna 

täpselt selgitada 

mõtte või probleemi 

tuuma ja avaldada 

arvamust 

abstraktsetel või 

kultuuriteemadel (nt 

muusika ja filmid) 

Oskab keelt piisavalt, 

et kirjeldada ootamatut 

olukorda, täpselt 

selgitada mõtte või 

probleemi tuuma ja 

avaldada arvamust 

abstraktsetel või 

kultuuriteemadel (nt 

muusika ja filmid) 

Skaalatabel 42. Sõnavara ulatus Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks 

(perekond, huvialad, töö, reisimine, 

päevasündmused), kuigi vahel võib ette tulla kaudset 

väljendust. 

Sõnavara on üsna piisav 

igapäevaste 

kõneteemade jaoks 

(perekond, huvialad, 

töö, reisimine, 

päevasündmused), kuigi 

võib ette tulla kaudset 

väljendust. 

Sõnavara on piisav 

igapäevaste 

kõneteemade jaoks 

(perekond, huvialad, 

töö, reisimine, 

päevasündmused), 

kuigi vahel võib ette 

tulla kaudset 

väljendust. 

Sõnavara on piisav 

igapäevaste 

kõneteemade jaoks 

(perekond, huvialad, 

töö, reisimine, 

päevasündmused), 

kuigi harva võib ette 

tulla kaudset 

väljendust. 

Skaalatabel 43. Sõnakasutus Valdab põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 

vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või 

kui kõneaine ja olukord on võõras. 

Valdab põhisõnavara, 

kuid teeb 

märkimisväärseid vigu, 

kui kõneaine ja olukord 

on võõras. 

Valdab 

põhisõnavara, kuid 

teeb 

märkimisväärseid 

vigu, kui on vaja 

väljendada 

Valdab põhisõnavara, 

kuid teeb mõningaid 

vigu, kui on vaja 

keerukamat mõtet või 

kui kõneaine ja 

olukord on võõras. 



keerukamat mõtet 

või kui kõneaine ja 

olukord on võõras. 

Skaalatabel 44. Grammatika 

korrektsus 

Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget 

keelt, ehkki emakeele mõju on märgatav. Tuleb ette 

vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutab tuttavas 

olukorras grammatiliselt 

üsna õiget keelt, 

emakeele mõju on 

märgatav. Tuleb ette 

vigu. 

Kasutab tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt üsna 

õiget keelt, ehkki 

emakeele mõju on 

märgatav. Tuleb ette 

vigu, kuid need ei 

takista mõistmist. 

Kasutab tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt õiget 

keelt, ehkki emakeele 

mõju on märgatav. 

Tuleb ette üksikuid 

vigu, kuid need ei 

takista mõistmist. 

Skaalatabel 45. Häälduspädevus Hääldus on selge ja arusaadav, kuigi aeg-ajalt on 

määrata võõrast aktsenti ja hääldusvigu. 

Hääldus on selge ja 

arusaadav,  on märgata 

võõrast aktsenti ja 

hääldusvigu. 

Hääldus on selge ja 

arusaadav, kuigi aeg-

ajalt on märgata 

võõrast aktsenti ja 

hääldusvigu. 

Hääldus on selge ja 

arusaadav, kuigi aeg-

ajalt on kergelt 

märgata võõrast 

aktsenti ja hääldusvigu. 

Skaalatabel 46. Õigekirjaoskus Oskab üsna arusaadavalt kirjutada. 

Kirjutamine, kirjavahemärgistus ja teksti paigutus on 

sedavõrd korrektne, et ei sega jälgimist. 

Oskab üsna arusaadavalt 

kirjutada tuttavatel 

teemadel. 

 

Oskab üsna 

arusaadavalt 

kirjutada. 

Kirjutamine, 

kirjavahemärgistus 

ja teksti paigutus on 

sedavõrd korrektne, 

et ei sega jälgimist. 

Oskab arusaadavalt 

kirjutada. 

Kirjutamine, 

kirjavahemärgistus ja 

teksti paigutus on 

sedavõrd korrektne, et 

ei sega jälgimist. 

Skaalatabel 47. Keelekasutuse 

olukohasus 

 

Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades 

sagedasi väljendeid ja neutraalset keelt. Tunneb 

peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. 

On teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada oma 

ja võõrast kultuuri ning tähele panna olulisemaid 

erinevusi kommetes, hoiakutes, väärtushinnangutes 

ja uskumustes. 

Püüab sõnastada 

mitmesuguseid vajadusi, 

kasutades sagedasi 

lihtsamaid väljendeid ja 

neutraalset keelt. 

Tunneb peamisi 

viisakusnõudeid, püüab 

neid täita. 

On teadlik 

kultuurierinevustest, 

tähele panna olulisemaid 

erinevusi kommetes, 

hoiakutes, 

väärtushinnangutes ja 

uskumustes. 

Oskab sõnastada 

mitmesuguseid 

vajadusi, kasutades 

sagedasi väljendeid 

ja neutraalset keelt. 

Tunneb peamisi 

viisakusnõudeid, 

oskab neid täita. 

On teadlik 

kultuurierinevustest, 

oskab suhestada oma 

ja võõrast kultuuri 

ning tähele panna 

olulisemaid 

erinevusi kommetes, 

Oskab sõnastada 

mitmesuguseid 

vajadusi, kasutades 

enamkasutatavaid 

väljendeid ja 

neutraalset keelt. oskab 

täita peamisi 

viisakusnõudeid. 

On teadlik 

kultuurierinevustest, 

oskab suhestada oma ja 

võõrast kultuuri ning 

tähele panna 

olulisemaid erinevusi 

kommetes, hoiakutes, 



hoiakutes, 

väärtushinnangutes 

ja uskumustes. 

väärtushinnangutes ja 

uskumustes. 

Skaalatabel 48. Keelekasutuse 

paindlikkus 

Oskab kohandada oma väljendust, et tulla toime 

ebatüüpilises ja isegi keerulises olukorras 

Oskab paindlikult 

kasutada lihtsaid 

keelevahendeid, et 

väljendada vajalikku 

Oskab kohandada 

oma väljendust, et 

tulla toime 

ebatüüpilises ja isegi 

keerulises olukorras 

Suudab kohandada 

oma väljendust, et tulla 

toime ebatüüpilises ja 

isegi keerulises 

olukorras 

Skaalatabel 49. Vooruvahetus Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, 

kasutab kõnevooru võtmiseks sobivat fraasi. 

Oskab sekkuda arutellu, 

kui arutlusaine on tuttav 

Oskab sekkuda 

arutellu, kui 

arutlusaine on tuttav, 

kasutab kõnevooru 

võtmiseks sobivat 

fraasi. 

Suudab edukalt 

sekkuda arutellu, kui 

arutlusaine on tuttav, 

kasutab kõnevooru 

võtmiseks sobivat 

fraasi. 

Skaalatabel 50. Teemaarendus Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, 

väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina 

Oskab rahuldavalt 

jutustada ja kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina 

Oskab üsna ladusalt 

jutustada ja 

kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina 

Oskab ladusalt 

jutustada ja kirjeldada, 

väljendades mõtteid 

lihtsate lausete 

järjendina 

Skaalatabel 51. Teksti selgus ja 

sidusus 

Oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi 

lihtsaks seotud järjendiks 

Püüab ühendada 

lühemaid ja lihtsamaid 

sisuüksusi lihtsaks 

seotud järjendiks 

Oskab ühendada 

lühemaid ja 

lihtsamaid sisuüksusi 

lihtsaks seotud 

järjendiks 

Oskab ühendada 

lühemaid ja lihtsamaid 

sisuüksusi lihtsaks 

seotud järjendiks 

Skaalatabel 52. Kõne ladusus On võimeline võrdlemisi vabalt väljenduma. Suudab 

jätkata kõrvalise abita, kui sõnastusraskuste tõttu 

ummikusse sattub ja kõnes seetõttu pause tekib 

On võimeline üsna 

vabalt väljenduma. 

Suudab jätkata kõrvalise 

abiga, kui 

sõnastusraskuste tõttu 

ummikusse sattub ja 

kõnes seetõttu pause 

tekib 

On võimeline 

võrdlemisi vabalt 

väljenduma. Suudab 

jätkata kõrvalise 

abita, kui 

sõnastusraskuste 

tõttu ummikusse 

sattub ja kõnes 

seetõttu pause tekib 

On võimeline vabalt 

väljenduma. Suudab 

jätkata kõrvalise abita, 

kui sõnastusraskuste 

tõttu ummikusse sattub 

ja kõnes seetõttu pause 

tekib 

Skaalatabel 53. Väljendustäpsus Oskab üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi 

tuuma. 

Oskab üldjoontes 

selgitada mõtte või 

probleemi tuuma 

Oskab üsna täpselt 

selgitada mõtte või 

probleemi tuuma. 

Oskab üsna täpselt 

selgitada mõtte või 

probleemi tuuma. 

 



 

 

 

Keeleteadmised 

Grammatika korrektsus 

B1.1   B1.2 
Oskab üsna õigesti kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. Kasutab 

tuttavas olukorras üsna õiget 

keelt, ehkki on märgata 

emakeele mõju. Tuleb ette 

vigu, kuid need ei takista 

mõistmist. 

Lauseõpetus 

   

Põimlaused; 

 

 

 

 

Fraaside ja lausete 

ühendamine. 

 

 

Küsilausete 

moodustamine 

tingimuslaused (0-I−II, III 
tüüp); 

 

 

 

 

Teab siduvaid sõnu 

who, which, whose, 

where, oskab 

abivahendeid kasutades 

valida lausesse sobiva. 

Teab reegleid ja oskab 

täita lüngad 

abimaterjale kasutades. 

 

Oskab moodustada 

küsilauseid õpetaja 

abiga. 

Teab aegade 

ühildumise reegleid, 

oskab abimaterjalide 

abil valida õiged 

ajavormid. 

Oskab näidise järgi 

valida lausete 

moodustamiseks 

sobiva siduva sõna. 

 

Oskab näidise järgi 

moodustada ja tõlkida. 

 

 

Oskab moodustada 

küsilauseid näidise 

alusel. 

 

 

 

 

 

Teab siduvaid sõnu ja 

kasutab neid lauses. 

 

 

 

Moodustab lauseid 

iseseisvalt. 

 

 

Oskab moodustada 

küsilauseid iseseisvalt. 

Oskab muuta 

otsekõnes lause 

kaudkõnes lauseks ja 

vastupidi. 

Oskab ise lauseid 

moodustades kasutada 



Kaudne kõne (aegade 

ühildumine, küsimused, 

korraldused, palved, 

tõlgendavad saatesõnad, 

määrsõnade muutumine) 

Sidesõnade kasutamine 

(as soon as, before, after, 

until, while, when, if, 

although, however, 

despite, inspite of) 

Teab otsekõnes ja 

kaudkõnes kasutatavaid 

kirjavahemärke. 

 

 

Oskab luua teksti 

kasutades sidesõnu 

õpetaja abiga. 

Oskab näidise abil 

muuta lauses otsekõne 

kaudkõneks. 

 

Oskab antud lausetes 

Kasutada. 

kirjavahemärke õigesti. 

Oskab luua teksti 

kasutades sidesõnu 

näidise abil. 

kirjavahemärke 

õigesti. 

 

 

Oskab luua teksti 

kasutades sidesõnu 

iseseisvalt. 

Tegusõnad    

Ebareeglipärased 

tegusõnad . 

 

 

Isikuline tegumood 

(PastPerfectContinuous). 

 

 

 

Umbisikuline tegumood 

(Present / Past / 

Futuretenses, modal) 

 

 

Modaaltegusõnad (can, 

haveto, must ,should, 

would,could, might). 

 

 

Tuleviku väljendamise 

erivõimalused; (Present 

Teab õpitud sõnade 

põhivorme. 

 

 

Tunneb ära ajavormi 

PastPerfectContinuous, 

teab moodustamise 

reeglit. 

 

Teab umbisikulise 

tegumoe moodustamise 

reegleid, tunneb ära 

umbisikulises tegumoes 

lause. 

Tunneb ära õpitud 

modaaltegusõnad, 

oskab neid lauses 

kasutada õpetaja abiga. 

 

Tunneb lauses ära 

tulevikuvormi, oskab 

Oskab etteantud 

sõnavormide hulgast 

valida lausesse sobiva. 

 

Oskab abimaterjalide 

abil moodustada ja 

tõlkida ajavormi 

PastPerfectContinuous. 

 

Oskab reegli järgi 

moodustada 

umbisikulises 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab etteantud 

modaaltegusõnade 

hulgast valida lausesse 

õige. 

 

Oskab etteantud 

vormidest valida 

Moodustab ise lauseid, 

kasutades õiget 

tegusõna vormi. 

 

Oskab ise moodustada 

lauseid ajavormis 

PastPerfectContinuous. 

 

 

Oskab iseseisvalt 

moodustada 

umbisikulises 

tegumoes lauseid. 

 

Oskab iseseisvalt 

kasutada lauses 

modaaltegusõnu 

õigesti. 

 

Oskab moodustada 

tulevikuvormis 



Simple, Present 

Continuous, 

FutureContinuous, 

FuturePerfect, 

FuturePerfectCont., 

begoingto) 

Gerundiumi ja infinitiivi 

Kasutamine. 

seda moodustada 

õpetaja abiga 

 

 

Oskab kasutada 

erundiumi ja infinitiivi 

õpetaja abiga 

lausesse sobiva. lauseid. 

Nimisõnad    

Ainsuslikud ja 

mitmuslikud nimisõnad. 

 

 

 

Artikli kasutamine 

isikunimede ja 

geograafiliste nimedega; 

 

Väljendid artiklitega ja 

ilma. 

Tunneb ära nimisõnad, 

mida kasutatakse ainult 

ainsuses või ainult 

mitmuses. 

 

Teab põhilisi reegleid, 

millal kasutatakse 

nimedega artiklit. 

 

Teab õpitud väljendeid. 

Oskab etteantud 

valikute hulgas leida 

lausesse sobiva artikli 

(a, an, -, the, some 

jne.) 

Oskab materjalide abil 

kasutada artiklit 

nimedes. 

 

Kasutab väljendeid 

õpitud sõnavara piires. 

Kasutab ainsuslikke ja 

mitmuslikke sõnu 

lauses õigesti. 

 

Kasutab iseseisvalt 

artikleid kõnes ja 

kirjas. (õpitud reeglite 

piires) 

 

Kasutab väljendeid 

uues kontekstis. 

Omadussõnad    

Numbrist ja nimisõnast 

koosnevad omadussõnad. 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist ja 

nimisõnast koosnevaid 

omadussõnu. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist ja 

nimisõnast 

koosnevaid omadussõnu. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid, 

kasutades numbrist 

ja nimisõnast 

koosnevaid 

omadussõnu. 

Asesõnad    

Siduvad asesõnad (who, 

which, where); 

Umbmäärased 

asesõnad(neither, either) 

Teab õpitud asesõnu ja 

oskab tõlkida 

kontekstis. 

Oskab etteantud 

asesõnade hulgast 

valida lausesse sobiva 

ja moodustada lause 

Oskab ise moodustada 

lauseid, kasutades 

sobivaid asesõnu ja 

nende liitvorme. 



ja nende liitvormid.(some, 

any,no) 

näite abil. 

Eessõnad    

Enam kasutatavad 

eessõnalised väljendid. 

 

Oskab õpetaja abiga 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab näidise järgi 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Oskab iseseisvalt 

moodustada lauseid 

õpitud eessõnaliste 

väljenditega. 

Määrsõnad    

Määrsõnade 

moodustamine, 

Sagedusmäärsõnad liitega –

ly (carefully,luckily); 

Hulga- ja 

määramäärsõnad (a little, 

a few); 

Määrsõnade võrdlemine. 

Teab määrsõnu ja 

oskab neid tõlkida. 

Valib või moodustab 

sobiva määrsõna 

tuginedes õpitule. Teab 

määrsõnade võrdlemise 

reegleid. 

Kasutab õpitud 

määrsõnu sobivas 

kontekstis. 

Sõnatuletus    

Enam kasutatavad ees- 

(re-, un-, mis-, dis-, il-, 

im-, ir-, -in) ja järelliited 

(-ness, -ion, -ous, -ly, - 

able, -ful, -ment, -ty) 

nimi-, omadus-, tegusõnade 

moodustamiseks. 

Teab õpitud liiteid. Oskab tuletada sõnu 

etteantud liiteid 

kasutades. 

Kasutab tuletatud sõnu 

lausetes. 

 

 


