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Inglise keel on kooli õppekavas enamasti A- või B-võõrkeel, mistõttu õpilase keeleoskus peab 

põhikooli lõpuks vastama Euroopa keeleoskuse raamdokumendis kirjeldatud B1 tasemele (vt 

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9015).  

 

Võõrkeelte õppimine võib sõltuvalt koolist alata juba esimeses klassis. Tihti on selliseks 

esimeseks õpitavaks võõrkeeleks inglise keel. Järgnev artikkel põhineb inglise keele õppimisel 

A-võõrkeelena. Kui inglise keelt õpitakse B- või C-võõrkeelena, on õppijal võimalik tugineda 

varasemale võõrkeele õppimise kogemusele, mis, sõltuvalt keelest, võib inglise keele õppimist 

nii kergendada (sarnased grammatilised struktuurid, sõnavara kokkulangevus) kui ka raskendada 

(harjumatud konstruktsioonid, erinev semantiline väli, teistsugune tähestik ja häälduspõhimõtted 

jne). Esimese võõrkeele omandamisel tugineb õppija suurel määral paralleelidele (aga ka 

märgatavatele erinevustele) emakeele ja inglise keele vahel. 

 

Tiina Kuusk rõhutab kogumiku teoreetilises osas, et lõimingu puhul on oluline eristada õpilastes 

toimuvat (sisemist) ja välist lõimingut. 

 

Välise lõimingu korral on tegemist õppekava koostamisel ja rakendamisel seoste loomisega nii 

erinevate õppeainete vahel kui ka õppekava üldiste põhimõtetega, eesmärgiga saavutada 

õppekava ja õpetuse terviklikkus. Väline lõiming võib olla õppeainesisene (vertikaalne lõiming 

toimub klasse ja kooliastmeid läbivalt, üks teema kasvab teisest välja) ja ainetevaheline 

(horisontaalne lõiming – õppeainete omavahelised seosed, terviklik teemakäsitlus). 

Horisontaalse lõimingu tulemusena peaksid kujunema ka aineteülesed pädevused. 

 

Välise lõimingu eesmärgiks on soodustada õpilastes toimuvat (sisemist) lõimingut. Sisemise 

lõimingu korral loovad seoseid õpilased ise. Õpetajal on võimalik soodustada õpilastes toimuvat 

(sisemist) lõimingut välise lõimingu kaudu, õpilasi suunates ja abistades. Selleks tuleb 

õpetamisel luua seoseid õpilaste kogemuste, varemõpitud teadmistega, igapäevaelu ning ka 

teistes ainetes omandatuga. 
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1. Ainesisene lõiming 

 
Keeleõppe protsess läbi kooliastmete süvendab ja laiendab järk-järgult õpilase keeleoskust ja 

tutvustab nii keele lingvistilisi kui ka kultuurilisi nüansse. Võõrkeele omandamine aitab kaasa 

õppija keeleteadlikkuse arendamisele, keelenähtuste äratundmisele ja erinevate keelte ühisjoonte 

ning erinevuste tajumisele. 

Kuna igasugune keel on suhtlusvahend, püüab kaasaegne keeleõpe õppijale tutvustada võimalusi 

suhtlemiseks teistest kultuuridest pärit inimestega nii kirjalikus kui ka suulises vormis. Inglise 

keele õpetamisel tegeldakse osaoskuste arendamisega: keelekonstruktsioonid, suuline ja kirjalik 

eneseväljendus, kuulamisoskus, teksti lugemis-ja analüüsioskus. Kui I kooliastmel on rõhk 

üldjoontes suulisel eneseväljendusel ning võõrkeelse teksti haaramisel, siis II ja III kooliastmel 

muutub lähenemine keelele laiahaardelisemaks tänu teadlikumale tähelepanu juhtimisele 

kirjalikule eneseväljendusele ja keelestruktuuridele ning kuulamis- ja tekstianalüüsi oskuste 

arendamisele. Üldjuhul põimitakse erinevad osaoskused ühe tunni sees, et pakkuda õpilasele 

vaheldusrikast ning keeloskuse erinevaid aspekte arendavat eakohast õppetegevust. 

Keeleteadmiste esitamisel kasutatakse nn kontsentriliste ringide põhimõtet, millele vastavalt 

sama teemat käsitletakse alg- ja põhikooli vältel mitu korda ja järjest süvendatumalt, tuues 

kõrvale võrdlusi teiste sarnaste keelekonstruktsioonidega nii inglise keeles kui ka teistes 

õpilastele tuttavates keeltes ning tutvustades tüüpolukordi vastavate struktuuride kasutamisel.  

 

Näiteks lihtoleviku (Present Simple) õppimine inglise keeles algab I kooliastmes enda ja 

kaaslaste tegevusi kirjeldavate tegusõnade kasutusmustrite õppimisega (do, go, be, stand, sit, 

learn, sleep, wash, say jne) ning nende praktilise kasutamisega lausetes. II ja III kooliastmes 

tutvub õpilane lihtoleviku vormistikuga, õpib seda eristama kestvast olevikust (Present 

Continuous/Progressive) ning valima sobivat ajavormi konteksti alusel. III kooliastmes 

tutvustatakse ka lihtoleviku teisi kasutusvõimalusi (nt tuleviku väljendamiseks). 

 

Algklassides kasutatakse inglise keele õpetamisel palju mängulisi meetodeid, lasteluulet, 

näidendeid ja situatsioonimänge ning luuakse alus aktiivseks ja süstemaatiliseks keeleteadmiste 

omandamiseks. Põhikoolis, eriti selle vanemas osas on õpilase keeleoskus piisavalt hea, et hakata 

ise tekste looma, vaatlema ning kommenteerima erinevaid olukordi, nähtuseid ja sündmusi oma 

tähelepanekute põhjal. Põhikooli lõpetaja keeleoskus võimaldab tal tulla toime igapäevaelus ette 

tulevate olukordadega inglise keele kõnelejate seas, mille tõttu leiavad põhikoolis ohtrat kasutust 
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rühmatööd ja iseseisvat ettevalmistust nõudvad ülesanded, mida toetab võimalus võõrkeeles 

suhelda ja oma töö lõpptulemust kaaslastega jagada.  

 

Kõikides kooliastmetes pakutakse õpilasele ainetundides eakohast, huvitavat ning inglise keele 

omandamisele kaasa aitavat tegevust. Tundide mitmekesistamiseks kasutatakse erinevaid 

abivahendeid loovtegevustest e-õppe projektideni. 

 

Inglise keele õpe toetab õpilase keeleoskuse arenemist sellisele tasemele, et õpilasel on põhikooli 

lõpus huvi korral võimalik eakohast (kohustuslikku) kirjandust ning tuttavaid teemasid käsitlevat 

ajakirjandust selle originaalkeeles lugeda (hetkel populaarne Videviku-sari, 2000. aastate algusest 

tuntud Harry Potter jms). Keeleoskus on abiks ka info otsimisel erinevatest allikatest, nagu 

sõnaraamatud, veeb, võõrkeelsed teatmeteosed, suhtlemine võõrkeelt kõnelevate inimestega. 

 

Lõiming emakeele ja kirjandusega. Inglise keelt, nagu ka teisi võõrkeeli, on lingvistiliselt 

tasemelt lähtuvalt võimalik lõimida emakeele ja kirjanduse õppimisega. Kooli õppekava 

koostamisel saavad võõrkeelte õpetajad arvesse võtta kooli emakeele ainekava, et võimaldada 

lastel vastavad keelekontseptsioonid emakeeles selgeks saada enne samade teemade käsitlemist 

oma aines.  

 

Keelte omandamisel kasutatakse palju sarnaseid ülesandeid ja metoodikaid. Seetõttu aitavad ühe 

keele omandamise raames tehtavad harjutused kaasa ülesandetüüpide lahendamise oskuse 

arengule, mistõttu järgmist keelt õppima asudes on õpilasel võimalik süveneda keelde kui 

sellisesse, sest vastava ülesandetüübi lahendamise oskus on juba varasemast omandatud. See 

kehtib ka emakeele kohta – näiteks kirjandite kirjutamine ja teksti mõistmise ülesannete 

lahendamine on vaid mõned ülesandetüübid, mida võib kohata erinevate keelte õppimise juures. 

Nii keeleteadmiste arendamise kui ka erinevate ülesandetüüpide kasutamise juures on oluline 

koht õpetajate koostööl. Ideaalis peaks võõrkeelele omaseid keelestruktuure õpetama peale 

emakeelsete analoogide õppimist, kuid see eeldab suurt ühtlustustööd emakeele- ja 

võõrkeeleõpetajate vahel. Kui selline tegevus pole võimalik, peab võõrkeele õpetaja olema 

valmis õpilastele lühidalt emakeele grammatikat tutvustama või käsitletava teema kohta üheselt 

mõistetavaid illustreerivaid emakeelseid näiteid tooma. Kindlasti tuleb õpilastele ainult kasuks, 

kui nii emakeele- kui ka võõrkeeleõpetajad lepivad võimaluste piires kokku kirjalikele töödele 

esitatavad nõudmised ning kasutatavad formaadid. Ehkki igas keeles on erinevatel kirjalikel 

ülesannetel oma nüansid, aitavad üldised kokkulepped õpilastel oma töödes ka lihtsamalt 
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orienteeruda. Alustada saab kasvõi sellest, kas tööd tuleb esitada käsikirjas või on võimalik 

kasutada arvutit, kas tööd võib esitada elektrooniliselt või peab olema väljatrükk paberil jne. 

 

Õpilaste loovuse ning kirjaliku eneseväljenduse arendamiseks on võimalik kasutada erinevate 

materjalide koostamise ülesandeid (keelegrupi või väiksema rühma õpilaste ajaleht, blogi, 

raamat, esitlus, koduleht jne). Sellised ülesanded toetuvad tekstiloome vallas osaliselt emakeeles 

õpitule, võimaldades õpilasel ühendada tekstiliikide ja stilistika alal omandatud teadmised 

võõrkeelse kirjaliku eneseväljendusega. Samuti on keeleõpetajal võimalus välja tuua 

keeltevahelisi sarnasusi ja erinevusi kirjakeelse teksti loomisel. Ühe kirjutamisoskusi arendava 

teemana olen õpilastele näidanud üht episoodi Agatha Christie Hercule Poirot’ filmisarjast, 

millele on järgnenud kas arutelu detektiiv-kirjandusele omaste võtete üle ja põnevusjutu 

kirjutamine või siis hetkel uute filmide kohta kirjutatud retsensioonidega tutvumine ja omapoolse 

filmiarvustuse kirjutamine vaadatud video põhjal. Nii detektiivlugude ülesehitus kui ka arvustuse 

kirjutamine on teemad, mida käsitletakse ka emakeele ja kirjanduse tundides, retsensiooni 

kirjutamise oskust läheb õpilasel tarvis ka külastatud kultuuriüritustele tagasiside andmiseks 

(näiteks muusikaõpetuse või kirjanduse tundides). 

 

Erinevate tekstinäidiste kasutamine nende originaalkeeles (luule, proosa, näidenditekstid, filmide 

stsenaariumid jne) tutvustab nii keelekasutust konkreetses tekstis, uut sõnavara kui ka toetab 

tekstiüleste teadmiste arengut ja uusi kogemusi, nagu stiilitunnetus, info tekstiliigi ja autori 

tausta kohta, üldine emotsionaalne laeng. Samuti on võimalik erinevaid tekstiliike kasutada 

näidistekstidena ja julgustada õpilasi ise sarnastele põhimõtetele toetuvat teksti looma. Oluline 

on luua tingimused, kus õpilastel on võimalus süveneda kirjaliku teksti kultuuritausta ning 

esitada omapoolseid tõlgendusi. Näitena võib siin tuua Roald Dahli kirjutatud lühilugude põhjal 

loo algusele eelneva või lõpule järgneva sündmustiku võimalikult ajastutruu kirjeldamine ja 

lavastamine. Siin on õpilastel vaja kasutada nii oma teadmisi ajaloost kui ka praktilisi oskusi 

informatsiooni leidmiseks ning olulise eristamiseks ebaolulisest. 
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2. Lõiming teiste ainetega 
 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamisel on olulisel kohal erinevad infokandjad – meedia, 

elektroonilised kanalid, kirjandus, muusika jne, mille kasutamine aitab elavdada ainetunde ning 

pakub õpilastele võimaluse oma keeleoskusi võimalikult autentsete situatsioonide najal 

arendada. Samuti laiendab erinevate keelte õppimine inimese maailmapilti ja tutvustab erinevaid 

kultuure, traditsioone, maailmavaateid. Keelte kui struktuuride käsitlemine toetab muuhulgas ka 

süsteemsuse arengut ning seaduspärade märkamise võimet. 
 

Inglise keele õppimisel on suured võimalused kasutada teiste õppeainete tuge sõnavara 

arendamiseks. Näiteks toidu-teemalise sõnavara omandamisel on võimalik lõimitult 

kodundusega tutvustada eesti või inglise keelt kõnelevate maade rahvuslike toitude retsepte, neid 

ise läbi proovida, koostada mitmekeelseid kokaraamatuid (nt emakeel, A-keel, B-keel). Toon 

siinkohal ühe võimaliku lähenemise A- ja B-võõrkeele seostamisele kodundusega III 

kooliastmes. 
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Näide 1. A- ja B-võõrkeel, kodundus 

 

Tabel 1. Lõimingu käik. Õpitulemused 
A-keel (inglise) B-keel Kodundus 
Õpilane: 
suudab nimetada erinevaid 
toiduaineid, nende nimetusi nii 
emakeelest võõrkeelde tõlkides kui 
ka ära tundes (näitlikud 
õppevahendid); 
teab briti ja ameerika kultuuriruumis 
kasutatavate mõõtühikute erinevusi 
Eestis kasutatavaist, suudab 
vajadusel leida teisendamiseks 
vajamineva informatsiooni;  
oskab nimetada erinevate rahvuste 
traditsioonilisi toite, nende 
koostisosi, oskab kirjeldada toidu 
valmistamiskäiku nii suuliselt kui 
kirjalikult;  
suudab toime tulla võõrkeelse 
retsepti eestindamisega ning 
eestikeelse retsepti kohandamisega 
inglise keelt kõneleva kultuuriruumi 
vajadustega;  

Õpilane: 
suudab nimetada üldlevinud 
toiduaineid ning kasutada 
toiduvalmistamisega 
seonduvat põhisõnavara 
antud võõrkeeles; 
teab vastavat keelt 
kõneleva(te) maa(de) 
traditsioonilisi roogi ja 
nendega seonduvat 
kultuurilist tausta; 
oskab tõlkida eestikeelset 
retsepti vastavasse 
võõrkeelde ning võõrkeelset 
retsepti eesti keelde. 
 

Õpilane: 
suudab valida vajaliku retsepti 
ning selle praktiliseks tööks ette 
valmistada (tõlkimine, 
mõõtühikute teisendamine, 
vajadusel koostisosade 
asendamine); 
oskab kirjeldada eesti 
traditsiooniliste toitude 
valmistamist; 
oskab koostada menüü ja 
eelarve, teab, kust varuda 
sobivad koostisosad; 
suudab planeerida ja ellu viia 
toiduvalmistamisprotsessi kuni 
lõppkoristuseni; 
omandab uue 
toiduvalmistamisvõtte; 
oskab seostada traditsiooni 
tänapäevaga, kasutada vastavaid 
teadmisi toidu serveerimisel vms. 

Erinevaid võõrkeeli ja kodundust saab ühendada temaatiliste projektide abil, kus iga õppeaine vaatleb 
ühiselt kokkulepitud teemat endale olulisest aspektist. Järgmine on lihtne näide ühe teema 
käsitlemiseks kolmandas kooliastmes. 
 
Teema: toiduga seonduv sõnavara 
Eesmärgid:  

- arendada õpilase sõnavara; 
- tutvuda rahvusköökide ja toiduvalmistamise võtetega, erinevate toiduainetega; 
- tutvuda erinevate maade kultuuritaustaga; 
- arendada eriliigiliste tekstide kirjutamise oskust (retseptid, pärimused); 
- harjutada tööd erinevate allikatega sobilike materjalide leidmiseks; 
- mõista erinevad mõõdustikke; 
- arendada praktilisi toiduvalmistamisoskusi; 
- luua mõni uus retsept. 

 
A-keel (inglise) 
Rahvustoitudega seonduv sõnavara. Mõõteühikud briti ja ameerika kultuuriruumis, võrdlus Eestis 
tavapärasega. Traditsiooniliste toitude valmistamisega seotud väljendid. Rahvustoitudega seonduvad 
traditsioonid, tähtpäevad, pärimused, olukord tänapäeval. Toidu maitse ja välimuse kirjeldamine. 
Retseptide koostamine, kirjutamine, tõlkimine, kujundamine. 
 
B-keel 
Toiduga seonduv sõnavara. Toiduvalmistamise kirjeldamine. Vastava riigi rahvustoidud ja nende 
omapära. Toitudega kaasnev kombestik. Eestis tavapäraste toitude valmistamisõpetuste tõlkimine 
võõrkeelde ja võõrkeelsete retseptide eestindamine. 
 
Kodundus 
Töö retseptiga: tõlkimine, ühikute teisendamine, vajaminevate koostisosade leidmine, vajadusel 
asendamine. Eelarve ja menüü koostamine. Praktiline toiduvalmistamine materjalide varumisest kuni 
söögijärgse koristamise ja nõudepesuni. Retseptide koostamine ja kujundamine. Toiduainete 
kombineerimine ja asendamine uute retseptide koostamisel. Töökäigu kirjeldamine ja järgimine. 
Tähtpäevade kombestiku jälgimine (lauakatmisel, serveerimisel vm). 
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on teadlik erinevatest 
toiduvalmistamisega seonduvatest 
traditsioonidest, suudab neid 
vajadusel edasi anda.  

 

 

Tabel 2. Õpitegevused 
A- ja B-keel Kodundus 
Sõnavara õppimine. 
Traditsioonidega tutvumine. 
Materjalide otsimine ja valimine. 
Arutelud ja võrdlused erinevate kultuuride ja 
kommete vahel. 
Tõlkimisharjutused – tähelepanu täpsusel ja 
stilistikal. 

Töö erinevate mõõtühikutega. 
Retseptide adapteerimine ja uute retseptide 
koostamine. 
Töö käik toiduvalmistamisel. 
Eelarve koostamine, menüü planeerimine. 
Praktilised tegevused erinevate rahvusköökide 
lähemaks tundmaõppimiseks (nt külaskäigud 
rahvusrestoranidesse, ’külaliskokad’ vms). 

 

Tabel 3. Hindamine 
A- ja B-keel Kodundus 
Hinnatakse sõnavara. 
Hinnatakse õpilase keelelist korrektsust, 
sõnastusoskust ja stilistikat. Hinnatakse õpilase 
panust rühmatöödesse. Hinnatakse protsessi 
lõpptulemust (nt erinevate rahvaste 
kokaraamat). 

Hinnatakse õpilase panust toidu valmimisprotsessi ja 
õpilase kui meeskonnaliikme toimimist. 
Hinnatakse õpilase koostatud retsepti kasutatavust. 
Hinnatakse etteantud teema tõlgendamist ning 
õpilase eneseanalüüsi toimunu kohta. 

 

Inimeseõpetuse tunnis ning läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames omandatud teadmised 

esmaabist kattuvad inglise keele õpingutes abistamise ja õnnetuste puhul toimimise sõnavaraga, 

mis annab tunnis võimaluse arutleda ja praktiliselt läbi proovida tegevusi erinevates keerulistes 

olukordades, alates evakuatsioonist tuletõrjeõppusel ja lõpetades kiire esmaabiga kodustes 

oludes ettetulevate vigastuste puhul (lõikehaavad, kõrvetus, ninaverejooks, päikesepiste jne.) 

Tervise teema juures olen oma inglise keele tundides puudutanud ka rahvakultuuri, paludes 

õpilastel uurida välja rahvameditsiini valdkonda kuuluvaid ravivõtteid külmetuse, köha, nohu 

ravimiseks, võrreldes neid siis teadaolevate raviviisidega ingliskeelsetes maades (nt kanasupp 

külmetuse korral) ning arutelu käigus jõudnud ka bioloogia ja keemia ainevaldkonda seoses 

ravimtaimede ja vaktsiinide mõjusse uskumise või mitteuskumisega või käsitledes inimese keha 

puudutavat sõnavara. 

 

Muusikal on keeletundides oluline roll esmalt kõne rütmi ja häälduse tabamiseks, hiljem ka 

sõnavara ning keelestruktuuride märkamiseks ja arendamiseks, kuulamisoskuste 

praktiseerimiseks ning tunni emotsionaalse taseme muutmiseks. Pilguheit muusikaajalukku koos 

õpilase või õpetaja lisakommentaariga vastava muusikastiili kohta aitavad kinnistada nii 

muusikatunnis õpitut kui ka illustreerida keeletunni temaatikat. Samuti saab mõnd 
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grammatikastruktuuri tutvustades anda õpilastele ülesande leida laul, mille tekstis vastav element 

esineb ja leiud siis tunnis ette mängida. 

 

Kõikides kooliastmetes eelistavad õpilased vaheldusrikast tegevust, võimalusel ka õppetöö 

jooksul ringi liikumist. Siin on võimalik ühendada keeleõpetus ja kehaline kasvatus, näiteks 

teemal Igapäevane elu rõivanimetusi õppides on võimalik korraldada klassi 

moedemonstratsioon. Kehalise kasvatuse õpetajatega läbi rääkides on võimalik saada õpilastele 

liikumiskoolitus, ning kui ka käsitöö õpetaja kaasata, saavad õpilased demonstreerida oma 

kavandatud rõivakomplekte. Lisaks veel asjatundlik kommentaar inglise keeles ja miks mitte ka 

külalised mõne teise inglise keele rühma õpilaste või lapsevanemate näol, mis toetavad ka 

esinemisoskuste ja -julguse kasvu. 

 

Kunstiteoste (või nende reproduktsioonide) kasutamine keeltunni osana meeleolu loomiseks, 

kirjelduste harjutamiseks, uute teemade sissejuhatuseks, käsitlemisel või kokkuvõtteks ja õpilaste 

loovuse ergutamiseks toob ainetundi vaheldust ning võimaldab mitteformaalsel viisil õpilase 

silmaringi arendada. Andes õpilastele võimaluse luua koolielu kajastavaid sisekujunduselemente 

(plakatid, seinalehed, prügiskulptuurid jne), saab siduda kunstiõpetuses õpitava värvi-, 

kompositsiooni- ja materjaliõpetuse ning hetkel olulise teema. Näiteks Rocca al Mare Koolis 

toimub juba mitu aastat võõrkeelte plakatikonkurss LinguArt, kus õpilastel antakse grupitööna 

ülesanne kujundada hariva, hoiatava või informeeriva sisuga plakat võõrkeeles, mida nad on 

kõige lühemat aega õppinud. Siiamaani käsitletud valdkondade hulgas on olnud näiteks tervislik 

toitumine, säästlikkus, kord koolis. 

 

Keskkonnatemaatika haakub erinevate õppeainetega, nagu loodusõpetus, bioloogia, füüsika, 

keemia, inimeseõpetus, kodundus. Ainetundides on võimalik arutleda erinevate keskkonnaga 

seonduvate probleemide üle ning paluda õpilastel võõrkeeles tutvustada erinevate probleemide 

tekke põhjuseid ning nende vältimise võimalusi, keskkonnasõbraliku eluviisi põhimõtteid jne. 

Samuti on ainetundidesse võimalik sisse tuua erinevaid õpilastele suunatud keskkonnateemalisi 

konkursse, nt National Geographicu või ÜRO FAO korraldatuid, ja kasutada ajaliselt/pikkuselt 

ning sisult sobivaid videomaterjale (näiteks mängufilm The Day After Tomorrow või 

dokumentaalfilm An Inconvenient Truth). 

 

Arvuti võimaluste kasutamine ainetunnis aitab keeleõpet oluliselt avardada ja õpilase huvidega 

kohandada. Mitmetes koolides on olemas haridustehnoloogid või leidub kolleege, kes toetavad 

arvutit ainetunnis kasutada soovivat õpetajat nii tunni ettevalmistamiseks vajalike programmide 



Inglise keel 
 

ja veebilehtede leidmisel kui ka tunni läbiviimisel. Samuti on kasvanud õpetajate julgus ise 

moodsa tehnikaga rinda pista. Näiteks Väätsa ja Rakvere inglise keele õpetajad Anneli Tumanski 

ja Merike Sikk osalevad juba mitmendat aastat veebi vahendusel e-Twinningu ning 

koostööprojektide tegevustes, kasutades inglise keelt kui ühist suhtluskeelt partnerlusprojektide 

läbiviimisel. Projektiteemad on õpetajad valinud vastavalt oma õpilaste vajadustele ning koolis 

olulistele valdkondadele. Õpilastele saab tööks arvutiga anda erinevaid andmeotsingutel 

põhinevaid ülesandeid, õpetades neid ühtlasi eristama olulist ja ebaolulist, hindama kasutatud 

allikate kasulikkust ning pöörama tähelepanu autorlusega seonduvale. Põhikooli vanemas astmes 

saavad õpilased hakkama ka veebis leiduva materjali kriitilise analüüsiga, näiteks neile mõnest 

teisest õppeainest tuttaval teemal. Samuti saavad õpilased harjutada oma tekstitöötlusoskusi, 

koostada esitlusi ja proovida kätt erinevate videomaterjalide koostamisel. 

 

Õpilasi saab ergutada osalema erinevatel rahvusvahelistel võistlustel (nt NextStopLondon), olgu 

need nt joonistamis-, kirjutamis- või probleemilahenduste väljapakkumisega tegelevad 

konkursid, mis võimaldavad neil rakendada kõiki koolis omandatud teadmisi ning oma 

maailmanägemust vastava ülesande täitmisel ning samas praktiseerida eneseväljendust inglise 

keeles.  

 




