
  

Koolid sulguvad nüüd mõneks ajaks  – kuidas ma saan aidata oma 

lapsel kodus inglise keelt õppida?  

E-õpe  

Sa küll ei taha, et su laps terve päeva arvuti, tahvli või nutitelefoni taga istuks, aga mõned veebilehed 

on väga head inglise keele õppimiseks – pool tundi voi tund aega e-õppeks on piisav!  

● Learning Village – kui su lapsel on login, saab ta 

kasutada tahvelarvutit, et kodus selle lehe abil 

õppimist jätkata. Juba pool tundi on suureks abiks.   

https://www.learningvillage.net/user/login  ● 

British Council Learn English Kids: Lastele:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  ‘Listen 

and watch’ - ‘Kuula ja vaata’ osa on väga hea, eriti 

jutud ja lood kuulamiseks, lugemiseks ja 

vaatamiseks.    

● British Council Learn English Teens: Teismelistele:  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  The ‘Skills’, ‘Grammar’ and ‘Vocabulary’ - ‘Oskused, 

grammatika ja sõnavara’ osa on väga hea vanemate laste jaoks.   

● Cbeebies (mängud on head!): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games   

● Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize  Klõpsa õigele vanuserühmale õpematerjalise 

nägemiseks.   

  

Lugemine  

Vaata, et su lapsed loeks natukene iga päev. Nad võivad lugeda nii inglise keeles või eesti 

keeles, sest kui nad loevad hästi eesti keeles, see aitab neil paremini lugeda ka inglise 

keeles. Kui sul ei ole palju raamatuid, lase neil oma lemmikraamatut sulle valjult ette 

lugeda. See aitab neil keskenduda ja lugeda hea ekspressiooniga ja huvitavalt.    

  Oxford Owl kodulehel on fantastiline valik audio raamatuid ja häälekaid ressursse saate 

jagada koos kodus . Teie laps oleks pidanud olema antud login koolist juurdepääsu sellele 

veebilehele . Kui teil seda ei ole, võtke ühendust e-posti teel oma lapse klassiõpetaja või proua Attia , 

meie EAL Lead , kes oleks hea meel toetada teid seda. 

 

  

Teleka ja filmide vaatamine   

Me ei taha, et lapsed liiga palju aega ekraanide eest veedavad, aga umbes tund aega kvaliteetseid 

saateid vaadates arendab nende keeleoskusi. Me soovitame:  

● CBeebies – enamik saateid on sobivad kuni 6-aastastele 

lastele.   

● CBBC – enamik saateid on sobivad igas vanuses lastele (ka  

‘suurtele lastele’ üle 18 aasta!)   

● Filmid – kui su laps oskab lugeda eesti keeles, siis on hea 

vaadata filme subtiitritega (enamus Disney filmid sobivad 
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https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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keele arendamiseks). Kui laps ei oska veel lugeda eesti keeles, siis võib ka vaadata eesti keelde 

dubleeritud filme ja siis vaadata uuesti inglise keeles.     
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Uute inglise keelsete sõnade õppimine  

● Kodus  – nimeta nii palju asju kui võimalik inglise keeles ja proovi neid 

kirjeldada.  

Näiteks: kõva läikiv sõel (a hard shiny colander), pehme kohev tekk (a 

soft fluffy blanket). Proovi tõlkida esemete nimesid, mida sa ei tea.   

● Aknast välja vaadates – tee samamoodi nimetades asju ja esemeid 

aknast välja vaadates. Kui sul on aed, kui palju asju oskad sa nimetada 

ja kirjeldada. Mine õue ja liigu, kui võimalik!    

Kirjuta nimekiri kõikidest uutest sõnadest ja harjuta neid koos. Võid 

üllatuda, kui paljude igapäevaste esemete nimesid sa ei teadnud, isegi kui 

su inglise keel on hea.   

  

Mängi mälumänge  

Mangi ‘Ma läksin poodi ja ostsin…’ (‘I went to the shops and bought a …’). Mõtle 

midagi, mida osta, näiteks õuna. Su laps siis kordab, mida sina ütlesid ja lisab 

midagi uut:  

● Lapsevanem (või õde/vend): I went to the shops and bought a banana.  

● Laps: I went to the shops and bought a banana and an apple.  

● Lapsevanem (või õde/vend): I went to the shops and bought a banana, an 

apple and a carrot.  

● Laps: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans.  

Vaata kui kaua te saate jätkata!   

  

Kirjutamine - mõned ideed  

Isegi mõned minutid kirjutamist iga päev aitab su lapsel meeles hoida ja 

harjutada, kuidas inglise keeles kirjutada. Kui su laps oskab kirjutada eesti 

keeles, nad võivad nad esialgu eesti keeles kirjutada ja siis inglise keelde 

tõlkida.   

Nad võivad:   

● Päevikut pidada – kirjutada lihtsaid asju, nagu milline ilm oli, mida nad sõid, mida telekast 

vaatasid.   



● Kirjeldada pilte  – vaata pilte ajalehtedes, raamatutes ja ajakirjades ja 

kirjuta piltidest, mis sinu jaoks huvitavad on.   

● Kirjuta jutte oma lemmikutest raamatutest ja filmidest.   

Kui su laps teab väga vähe inglise keelt, võivad nad joonistada pilte ja 

rääkida neist eesti keeles, enne kui proovivad inglise keeles kirjutada.    
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