
Õppekava “Inglise keel elu jaoks B1.2” 
1. Täiendusõppeasutuse nimi 

Kalita Language Studio OÜ 

2. Õppekava nimi  
“Inglise keel elu jaoks. Keskmine tase B1.2” 

3. Õppekavade grupp ja õppekava põhi 
Võõrkeeled ja kultuurid. Euroopa Ülemkogu võõrkeelteoskuse raamistik. 

4. Eesmärk ja õpitulemused 
Eesmärk on B1 tase saamine  
Euroopa Ülemkogu võõrkeelteoskuse raamistiku järgi, inimene, kes oskab võõrkeelt B1 tasemel, saab: 
 

Tase  Kirjeldus 

B1  ● Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. 
● Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. 
● Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. 
● Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 

põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. 

 
Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa_keele%C3%B5ppe_raamdokument 

5. Sihtgrupp ja alustamise tingimused 
Isikud kes soovivad omandada inglise keelt, kelle praegune keeletase on sisseastumise testi 
sooritamiseks piisav. 

6. Üldine õppemaht, õppekava, õpikeskkond ja õppevahendid 
Kava maht: 84 а.t (iga 45 minutit) klassitööd ja 42 a.t. Iseseisvalt tööd. 
Õppimine toimub väikestes gruppides kuni 6-8 inimest.  
Õppetamises kasutatakse õpikuid, töövihikuid, audio- ja video-materjalid. Õpikute eest makstakse eraldi. 

7. Haridusprotsessi kirjeldus, sealhulgas õppesisu, õppemeetodid ja 
–materjalid    

Õppeprotsess koosneb korrapärastest kohtumistest, et korrata eelmist ja õppida uut materjali, millele 
järgnevad kodutööd, kajastades tunnis õpitud uut materjali. 
 
Klassitöö: töö rühmades, paarides, õpetajaga, kõnepraktika, uute sõnade ja grammatika õppimine, 
kuulamine, lugemine. Iseseisev töö: sõnade ja grammatika kinnitamine, kirjutamine. 
  
 
 
 
 

https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa_keele%C3%B5ppe_raamdokument


 

Tund # 
(iga 180 minutit) 

Teema  Grammatika 

1  Tutvus, isikuandmed  Olevik ajad 

2  Get-fraasid  Past Simple 

3  Üür  Artiklid 

4  Nimisõnad ja omadussõnad  Present Perfect 

5  Tervis ja sport  Tulevik 

6  Transpordi probleemid  Past Perfect 

7  Söögi kirjeldus  Tag-küsimused 

8  Looduskatastrofid  Tingimuslaused 

9  Loendatavad, loendamatud nimisõnad  Used to 

10  Kuritegud ja kurjategijad  Ajad 

11  Tegusõnad  Pasiiv 

12  Isik  Modaalsed tegusõnad  1 

13  Abielu  Täissihitis, kudne sihitis 

14  Ülikoolis  Present perfect continuous 

15  Make/do  Modaalsed tegusõnad  2 

16  Tegusõna + infinitiiv või ing-vorm  Tegusõnade struktuurid 

17  Sport  Omaduslaused 

18  Fraasid  Сonditional III 

19  Reisime õhus  Kaudsed küsimused 

20  Isiklik raha  Kaudne kõne 

21  Kordamine. Test. 

 
Põhi materjalid: T. Hutchinson “ English for Life Intermediate” (Oxford University Press) - Student’s Book, 
Work Book. 
 
Õpetaja omandab kõrgeim erialase haridust keeleõppe, lingvistika, filoloogia, kommunikatsiooni 
alal, tal on täiendavad rahvusvahelised tunnistused, mis kinnitavad õppetatava keele oskust ja 
õpetamismetoodikat, ning kogemus võõrkeelte õpetajana.  
 


