
4. klass INGLISE KEEL  

ÕPPESISU ÕPITULEMUSED 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

 

1) MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus, lemmiktegevused; tervis; 

2) PEREKOND JA KODU: pereliikmed, lemmikloomad, sugulased, aadress, 

maja, korter, aed, õu; 

3) SÕBRAD: nimi, vanus, elukoht, välimus, ühised tegevused; 

4) KESKKOND, KODUKOHT: aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; 

5) IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad, liiklus ja liiklusvahendid, 

tee küsimine ja juhatamine; 

6) ÕPPIMINE JA TÖÖ: koolipäev ja päevaplaan, kellaajad, sõbrad, 

kooliruumid, õppevahendid, ametid; 

7) HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, sport, muusika, raamatud. 

 

Keeleteadmised: 

 

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

erandlik mitmus, aluse ja öeldise ühildumine, omastav kääne; 

• artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel; 

• omadussõna: omadussõna ühildumine nimisõnaga, võrdlusastmed; 

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

veerand), kellaaeg, kuupäev, aasta; 

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

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

(what?,when?, where?, who?, how?, why?) 

• 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); 

Kuulamisel 

• saab aru tunnis vajaminevatest tööjuhenditest, 

pöördumistest; 

• saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstist, lauludest, 

samuti passiivset sõnavara sisaldavatest tekstidest. 

Kõnelemisel 

• oskab vestelda ja reageerib küsimustele õpitud 

temaatika piires; 

• oskab jutustada oma päevast, lemmiktegevusest; 

• oskab kasutada lihtsamaid mineviku vorme; 

• oskab loendada arve 1-100; 

• oskab kasutada järgarve oma sünnipäeva ütlemisel; 

• oskab väljendada pooltunde kellal. 

Lugemisel 

• saab aru 3-4 tundmatut sõna sisaldavast lühitekstist, 

kasutades piltide abi; 

• oskab leida vajalikku informatsiooni lühitekstidest. 

Kirjutamisel oskab 

• eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja 

tänukaarti; 

• kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid; 

• lõpetada lauseid ja fraase; 

• kirjutada lühijutukesi. 
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• määrsõna: sagedusmäärsõnad always, never, ever, sometimes, 

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

• sidesõna: and, but, that; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 


