
6. klass INGLISE KEEL  

ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

 

1) SÕBRAD: sport, hobid, puhkamisviisid. 

2) ISIKSUS: isiksuse omadused, perekond, välimus, riided. 

3) KOMMUNIKATSIOONID: kohad, linnas liikumine ja tee küsimine, 

ehitised, ilm, aastaajad. 

4) KÜLASTATAVAD KOHAD: kuud, puhkus, suveniirid, sihtkohad sh 

riigid, linnad; kosmos, planeedid. 

5) AJALUGU: õppimiskohad, töökohad, ajaloolised sündmused, ajaloolised 

isikud. 

6) LEGENDID: legendid ja muinasjutud, lugude jutustamine. 

7) TERVIS: toit ja jook, tervislik eluviis. 

8) SPORT: kehaosad, sport ja vahendid. 

9) KULTUUR: maad, rahvused, loomad; kuulsad inimesed. 

10) HEATEGEVUS: heategevusliigid, vabatahtlike tegevused. 

11) KAUBANDUS: poed ja hinnad, riided ja suurused, poodlemine. 

12) ARVUTID: arvutite ja internetiga seonduv sõnavara. 

 

Keeleteadmised: 

 

 

• nimisõna: ainsus ja mitmus, ainsuslikud ja mitmuslikud sõnad, 

erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne;  

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, enamkasutatavad väljendid 

artikliga ja ilma;  

• omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed;  

• arvsõnad ja mõõtühikud: põhi- ja järgarvud, lihtmurrud (pool ja 

veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta, pikkus, kaal, kaugus;  

 

6. klassi õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3., 4. ja 5. klassis 

omandatut.  

Kuulamisel  

• saab aru keelenditest, mida õpetaja tunnis kasutab;  

• saab aru lihtsatest tekstidest (kirjeldused, jutukesed ), 

mõistab konteksti abil neis esinevaid tundmatuid sõnu;  

• eristab selgelt kuni kolme vestlusest osaleva inimese 

kõnet.  

Kõnelemisel  

• oskab rääkida oma igapäevastest tegevustest, 

harrastustest;  

• oskab vestluses siirduda ühelt teemalt teisele tingimusel, 

et mõlemad teemad on tuttavad;  

• oskab kasutada õpitud keelendeid, et end arusaadavaks 

teha igapäevastes olukordades;  

• võrrelda oma perekonda oma sõbra perekonnaga, oma 

koolielu teiste omaga;  

• küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;  

• väljendada ja põhjendada oma arvamust;  

• kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga;  

• kirjeldada pilte;  

• hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt.  

Lugemisel  

• saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavatest lühitekstidest 

(kasutedes konteksti, pildi või sõnaraamatu abi);  

• saab aru kirjalikest tööjuhenditest;  

• on tuttav erinevate lugemisstrateegiatega.  



6. klass INGLISE KEEL  

• asesõna: isikulised asesõnad ja omastavad asesõnad (my, your jt), 

näitavad asesõnad     ( this, that, these, those), küsivad asesõnad, 

umbmäärased asesõnad (some);  

• tegusõna: põhitegusõna ja abitegusõna (be, have, do), 

modaaltegusõna(can, must= have to), enamkasutatavad reeglipärased 

ja ebareeglipärased tegusõnad;  

• tegusõna vormistik: üldajad (Present and Past Simple), kestvad ajad 

(Present and Past Progressive); Present Perfect, the Future Simple;  

• määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, again; 

järjestavad määrsõnad first, next, then before, after, later; määrsõnad 

liitega –ly ( quickly, suddenly);  

• sidesõna: and, but, that, or, when;  

• eessõna: enamkasutatavad eessõnad (in, on, at, in front of, behind, 

under, to, by, up, after, before, next to, past), eessõnalised väljendid 

(next to, in the middle, good/ bad at, at the top);  

• lauseõpetus: lihtlaused, sõnajärg jaatavas, eitavas, küsivas lauses, 

lühilaused;  

• sõnatuletus: liitsõnad, arvsõna tuletusliited –teen ja –ty, nimisõna 

tuletusliited –er, määrsõna tuletusliide –ly;  

• tähestik: tähtede nimed ja sõnade häälimine;  

• õigekiri: suur ja väike täht, nimisõna mitmuse lõpud, omadussõna 

võrdlusastmed, verbi vormid; kirjavahemärgid: punkt, küsimärk, 

hüüumärk, ülakoma.  
 

 

 

 

 

 

Kirjutamisel suudab 

• kirjutada kirjasõbrale kirja (ennast tutvustada, rääkida oma 

kodust ja perekonnast, igapäevasest tegevusest ja 

harrastustest);  

• eeskuju järgi kirjutada õnnesoovi, häid soove jõuludeks, 

uueks aastaks, reisile minekuks;  

• kirjutada aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti;  

• lõpetada lauseid ja fraase, kirjutada õpitud teksti põhjal 

etteütlust ja seda parandada;  

 

 

 

 

 

 


