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Miks õppida võõrkeeli? 

Käesolev kursus on kasulik mitmest erinevast aspektist vaadatuna. Võõrkeelte õppimine on kasulik ka 

teiste ainete akadeemilisel omandamisel, aitab täita puudujääke, soodustab põhioskuste arendamist, 

mõjutab positiivselt abstraktset ja loovat mõtlemist, suurendab õppija eduelamust, aitab õppijal paremaid 

tulemusi saavutada, soodustab kultuurialast teadlikkust ja pädevusi, parandab karjäärivõimalusi suurendab 

mõistmist ja turvatunnet kogukonnas ja ühiskonnas. (NEA Research, 2007)  

Wallin (2019) väidab, et vasakspoolse ajupoolkera tihedus on kakskeelsetel inimestel suurem, kui ühte 

keelt kõnelevatel inimestel. Nimetatud ajaolu on tähtis, kuna vasak ajupoolkera tagab informatsiooni 

töötlemise, juhib tajude erinevaid aspekte, mälu ja kõnet. Lisaks saavutavad kakskeelsed inimesed 

keskmisest kõrgemaid tulemusi loov- ja probleemülesannete lahendamisel. Võime tõlkida abstraktseid 

kontseptsioone ühest keelest teise arendab reaalsete probleemide lahendamise oskusi rohkem kui ühel 

abstraktsel viisil. Smith (2008) kirjeldas loovust kui aju võimet “samaaegselt aktiveeruda ja töödelda 

mitmeid omavahel mitteseotud kategooriaid”. (lk 525) Tema hüpoteesi kohaselt on tõenäoline, et loovus 

esineb pigem inimestel, kes oskavad rohkem kui ühte keelt. Ta väitis, et loovus sõltub suuresti sellistest 

tugevatest ja võimsatest kognitiivsetest funktsioonidest nagu planeerimine, kognitiivne paindlikkus ja 

töömälu. Leitud tõestuse alusel mõjutavad need funktsioonid teise keele õppija aju. Lisaks väitis ta, et 

“mida laiaulatuslikumalt kognitiivseid funktsioone arendatakse, seda paremal tasemel võib loovus 

avalduda.”  Kakskeelsetel inimestel on paremini arenenud empaatiavõime, sest nad peavad sobitama oma 

keelt teise keele kõnelejatega edukaks suhtlemiseks mõistmaks teiste mentaalset seisundit. Nad teavad, et 

ühte asja saab keeles mitmel erineval lingvistilisel moel väljendada. Enamgi veel, British Academy (2019) 

kirjeldab tõestatust, et mitmed vanemale generatsioonile suunatud võõrkeele õppimise programmid  

aitavad suurendada kognitiivete oskuste reservi, sest keele õppimine hõlmab ulatuslikku aju võrgustikku, 

mis vananemisprotsesse pidurdavad. 

 

VÕTMESÕNAD:  

Kriitiline mõtlemine 

Mis on kriitiline mõtlemine ja miks on oluline, et meie õppijad kriitilist mõtlemist harjutaksid ja 

täiustaksid? Kui õpetajad tahavad sihtrühmades kriitilist mõtlemist täiustada, siis peab mõistma kriitilise 

mõtlemise kontseptsiooni  ja mida see tegelikult tähendab. Ja muidugi mitte ainult õpetajad vaid ka need, 

kes oma oskusi täiendada soovivad. Termini kriitiline mõtlemine all mõistame “intellektuaalselt 

distsiplineeritud protsessi, milles aktiivselt ja oskuslikult kontspetualiseeritakse, rakendatakse, 

analüüsitakse, sünteesitakse, ja/või hinnatakse kogutud informatsiooni, mis on kogutud või genereeritud 

vaatluse, kogemuse, refleksiooni, mõtlemise või suhtlemise tulemusel juhtimaks tõeks pidamisi ja 

tegevusi” (Scriven & Paul, 2007, p. 1). Lisaks on  “kriitiline mõtlemine väärtuste, või avalduste 
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süstemaatiline hindamine või kujundamine  ratsionaalsete standardite aluse. See toimib ratsionaalsete 

standardite kooskõlas nii, et tõekspidamisi hinnatakse selle elusel, kui hästi need põhjusei toetavad” 

(Vaughn, 2005, lk 4).  S. D. Brookfieldi (1988) arvates hõlmavad need vaimseid tegevusi nagu põhjus-

tagajärg suhete planeerimist, analüüsi, sünteesi, klassifikatsiooni, võrdlust, üldistamist, 

diskrimineerimist, järeldamist, ennustamist ja identifitseerimist. Nende viie oskuse arendamine viib 

parema õppimise ja õpetamiseni.  

Miks peaks õpetama kriitilist mõtlemist täiskasvanud õppijatele? Võiks ju eeldada, et täiskasvanud 

õppijad on võimelised kriitiliselt mõtlema. Siiski, Friend & Zubek (2016) rõhutavad meie potentsiaali 

ja võimet kriitilise mõtlemise arendamiseks pärast lapsepõlve kuni kahekümnendate eluaastate aastate 

keskele ja sealt edasi nende oskuste täiustumist kuni kolmekümnendate eluaastate keskpaigani. Kahjuks 

algab seejärel langus, mis kestab seitsmekümnendat eluaastateni. Seetõttu on väga oluline kirjeldatud 

oskust aktiiverida, kuna kõik kriitilise mõtlemise komponendid hõlmavad erinevate tööalade töötajatele 

vajalikke osaoskusi.  

 

TUTVUSTUS: Järgmised tegevused on loodud kõikide võõrkeeleõpetajate jaoks, kes õpetavad 

grammatikat ja sõnavara haaraval ja põneval viisil. Ülesanded on koostatud viisil, mida saab 

kohandada vastavalt õppijate vanusele ja keeletasemele ning universaalse komponendina sisaldavad 

kriitilist mõtlemist. Materjal sobib kõige paremini keeletasemele B1-B2+, kuid seda on lihtne mis  tahes 

keeletasemele kohandada. Loodame, et harjutused pakuvad teile abi ja on õpetamises kasulikud.  

 

 

 

 

5 . 1 LEAD IN 

 

A) Grammatika ülesanded 
 

ÜLESANNE 1: 

 

Pealkiri: “Tuline kartul”  -  grammatika versioon 

Harjutuse kirjeldus: 

Harjutuse eesmärgiks on kõige olulisemate sõnaliikide  meelde tuletamine. 
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Eesmärgid: 

Õppijad tuletavad sõnaliike meelde 

Õppijad testivad oma kiirust erinevate sõnaliikide meelde tuletamisel. 

Õppijad harjutavad kõnelemisoskusi kiiret reageerimist eeldavates situatsioonides.  

Meetodid: grammatikamäng 

Paremad võtmepädevuse: kriitiline mõtlemine, keeleõpe 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: refleksioon, arvamuse väljendamine, diskussioon 

Kestus: 25 min 

Materjalid: puuduvad 

Keeletase: Ülesanne sobib kõikidele õppijatele, kes tunnevad sõnaliike  ja suudavad kiiresti lühikese 

ajaga erinevaid sõnu meelde tuletada (mis tähendab seda, et neil on piisavalt suur sõnavara). 

 

Harjutuse käik: 

Kõik osalejad tõusevad püsti ja moodustavad ringi. Õpetaja annab neile kotikese ja seab kella vajalikule 

intervallile, nt üks minut ja kuus sekundit.  Õppija, kelle käes on kott mõtleb välja ühe sõna, mis kuulub 

sellesse kategooriasse (näiteks nimisõna) ja teema (suvi, kool, vaheaeg...), ja siis annab selle edasi 

vasakule poole nii kiiresti kui võimalik. Osaleja kelle, kätte jääb kott, kui kell piiksub, peab ringist 

lahkuma. Iga uue ringi jaoks saavad osalejad uue sõnaliigi (omadussõna, nimisõna, määrsõna, jne. Mäng 

kestab seni, kuni järgi on üks inimene ja see on võitja.  

Refleksioon:  

Pärast iga ringi õppijad reflekteerivad sõnu, mida nad esitasid ja selgitavad, kuidas ja miks on need 

seotud selle konkreetse ringi teemaga.  
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5 . 2  KNOW 

 

Ülesanne 2: 

Pealkiri: kuulsa isiku elulugu 

Harjutuse kirjeldus: 

Õppijad loevad kuulsa isiku elulugu ja vaatlevad tekstis olevaid tegusõnu lihtminevikus (Past Simple).  

Eesmärgid:  

Õppijad harjutavad oma lugemisoskust. 

Õppijad harjutavad grammatilisi vorme.  

Õppijad kasutavad oma teadmisi grammatilistest vormidest ja arutavad, millist ajavormi on kõige parem 

lugude jutustamiseks kasutada.  

Meetodid: vaikne lugemine, rühmaarutelu  

Paremad võtmepädevused: grammatikaalased teadmised, kriitiline mõtlemine 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: arvamuse väljendamine, arutlusoskused 

Kestus: 25 min 

Materjalid: paljundused elulooga 

Soovitused õpetajale: valige mõne tuntud kuid vastuolulise isiku elulugu (või tekst mõne vastuolulise 

sündmuse kohta), et osalejad saaksid lugeda mineviku ajavorme ja saavad lugemise arendada kriitilist 

mõtlemist antud teema raamesvalitud teksti alusel. Nii toimides on võimalus suurem, et hiljem tekib 

produktiivne diskussioon. 

Keeletase: sobiv keeletase on vähemalt B2 või osalised teadmised ajavormide kohta. Seda harjutust saab 

kohandada erinevate tasemete jaoks varieerides ajavorme ja tekstis olevat sõnavara.  

Harjutuse käik:  

Õppijad saavad paljunduse kuulsa isiku elulooga. Seda elulugu kasutatakse lugemiseks, mille käigus 

tuvastatakse erinevaid mineviku ajavorme. Lugemise käigus joonitakse alla Past Simple vormid. Õpetaja küsib 

õppijatelt, kuidas nad ajavormid ära tundsid. Õpetaja selgitab, et lugude jutustamiseks ja minevikus üksteisele 

järgnevate sündmuste kirjeldamiseks on kõige parem kasutada ajavormi 
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  Past Simple. Tuleks selgitada, et seda ajavormi kasutatakse kronoloogiliselt üksteisele järgnevate sündmuste 

kirjeldamiseks ja teisi ajavorme kasutada pole vaja.  

Refleksioon: Kas oli raske tegusõna erinevaid ajavorme tuvastada? Mis aitas sul neid leida? Kas sulle 

meeldivad seda liiki grammatikaharjutused?  

 

Küsimused järgnevaks aruteluks: 

Why do you think people listened and followed what Hitler had to say?  

Do you think that such course of events could have been prevented? If yes, how?  

What do you think would happen if he hadn’t committed suicide?  

Do you think it is possible that such figure emerges again?  

How could we avoid it? What did we learn from it? 

 

Eluloo näide: 

Adolf Hitler’s Biography  

Adolf Hitler was born on 20 April 1889 in the town of Braunau. At primary school, Hitler showed great 

intellectual potential and was extremely popular with fellow pupils as well as being admired for his leadership 

qualities. However, competition at secondary school was tougher and Hitler stopped trying as a result. 

He also lost his popularity among his fellow students and instead preferred to re-enact battles from the Boer 

war with younger children. At the age of 15, he failed his exams and was told to repeat the year but he left 

without a formal education instead. 

At the age of 18, he moved to Vienna with money inherited after his father's death in 1903, in order to pursue 

a career in art. However his applications for both the Vienna Academy of Art and the School of Architecture 

were rejected. 

It was supposedly at this time that Hitler first became interested in politics and how the masses could be made 

to respond to certain themes. During the First World War he volunteered to fight for the German Army. He 

won several awards for bravery, including the Iron Cross First Class. 

In October 1918, he was blinded in a mustard gas attack. Germany surrendered while Hitler was in hospital 

and he went into a state of great depression. In 1919, Hitler attended his first meeting of the German Workers' 

party, an anti-Semitic, nationalist group as a spy for the German Army. However, he found he agreed with 

https://www.history.co.uk/topics/history-of-south-africa/boers
https://www.history.co.uk/topics/history-of-south-africa/boers
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Anton Drexler's German nationalism and anti-Semitism. He disagreed with how they were organised leading 

him to make a passionate speech. Hitler quickly cemented his reputation as an engaging orator through his 

passion about the injustices faced by Germany. It soon became clear that people were joining the party just to 

see Hitler make his speeches, which would leave the audience in a state of near hysteria and willing to do 

whatever he suggested. With terrible economic conditions and rapid inflation, support for Hitler's party grew. 

By 1923, the Nazi's had 56,000 members and many more supporters. On 8 and 9 November 1923, Hitler staged 

the Nazi Beer Hall Putsch. He hoped to force the Bavarian government to work with the Nazis and march 

together on Berlin. The attempt failed but, although Hitler was tried for treason, the judge gave him a very 

light sentence. While in prison, Hitler wrote 'Mein Kampf', which formulated his political ideas.  

In the presidential elections of 1932, Hitler came second. On 30 January 1933, President Hindenburg was 

forced to appoint Hitler as Chancellor, given his popular support. 

Hitler put Germany's unemployed to work on a massive rearmament programme, using propaganda and 

manufacturing enemies, such as the Jews, to prepare the country for war. Initially, Hitler's actions were ignored 

by his powerful neighbours, as they believed appeasement was the only way to avoid a war. 

On 1 September 1939, Hitler invaded Poland and the Second World War began as a result. 

In 1944, there was an unsuccessful assassination attempt and, in response, Hitler stepped up the atmosphere of 

suspicion and terror. 

Hitler committed suicide on 30 April 1945, with his long term girlfriend Eva Braun, who he is thought to have 

perhaps married at the last minute. Germany's surrender followed soon after. 

 

 

  

https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/nazi-germany
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/genocide
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/appeasement
https://www.history.co.uk/topics/history-of-ww2/poland
https://www.history.co.uk/this-day-in-history/04-30/adolf-hitler-commits-suicide
https://www.history.co.uk/biographies/eva-braun
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5 . 3  

UNDERSTAND 

ÜLESANNE 3  

Pealkiri: grammatika ja kirjavahemärkde bingo 

Harjutuse kirjeldus: õppijad peavad leidma tekstis teatud grammatilisi konstruktsioone ja ütlema  

BINGO, kui leiavad. 

Eesmärgid: 

Õppijad arendavad lugemisoskust (skaneerimine). 

Õppijad harjutavad grammatikaalaseid teadmisi.  

Meetodid: lugemine 

Paremad võtmepädevused: grammatikaalased teadmised, kriitiline mõtlemine 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: grammatiline mõtlemine 

Kestus: 25 min  

Materjalid: Bingo paljundus  

Keeletase: See harjutus sobib erinevatel tasemetel olevatele õppijatele. Harjutust on lihtne kõikidele 

tasemetele kohandada antud teksti raskusastet ja teksti kompleksust varieerides. 

Harjutuse käik: 

Seda mängu saab kohandada mis tahes vanuses õppijatele. Õpetaja teeb valmis bingokaardid järgmiste 

juhistega: “find a sentence written in the active voice”, “find a sentence that contains at least three nouns”, 

“find a sentence that contains at least two personal pronouns”, “circle the sentence written in direct speech”. 

Õppijatele antakse ühine allikas nagu näiteks viimane Wall Street Journal/The Independent väljaanne, või 

nagu antud harjutuses – artikkel ajalehest The Guardian, õppijad püüavad leida esimese ‘BINGO’. Kui kõik 

on leidnud näited esimese kategooria kohta, siis võivad nad ise pakkuda välja, mida järgmiseks otsida. Kolm-

neli vabatahtlikku grupist pakuvad välja mida järgmiseks tekstist otsida. Nooremate õppijate kaardid võiksid 

sisaldada lihtsamaid kategooriaid nagu nimisõna, asesõna või tegusõnad, ja vanemate õppijate kaardid võiksid 
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keskenduda keerulisemale sõnakasutusele ja raskematele lausestruktuuridele. Õppijad saavad paljundatud 

lehed, millel on valitud artikkel:  

'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

 

Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic Youth were at their 

peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. As a music obsessed, pro skateboarder 

with acting aspirations, he felt he had a point to prove. To add more pressure, it was for the song 100% – the 

band’s classic ode to a murdered Black Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his 

skateboarding friends (some guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De Niro on the set, 

really trying to get into it and make it count and make it real and believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian roulette 

scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. “I don’t know Shakespeare, 

I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve never been in a play. I’m just a skateboarder 

from Orange County who fell into acting because I like watching movies,” says Lee, down the phone from his 

home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater during the massive knee-

pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an audition, became friends with him and 

ended up with life-changing roles in Mallrats and Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made 

him a jaded rock star in Almost Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small 

screen was still seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network hits 

of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There are still hints of 

his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – but like other skaters, such as 

Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he reached middle age. 

I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a tripod. He got 

interested in photography after being on set and wanting to “understand things a little bit more as an actor”. 

He bought a camera, and a light meter, asked a few questions and started shooting. “I started just roaming 

America and documenting its weirdness and its strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he 

says. 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American road trips that he 

takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love America,” he says. “I’m fascinated 

by all its shapes and sizes and forms and all the shit that just kind of gets left behind.” 

The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining nation that recall 

the work of William Christenberry and the Dutch Paris, Texas cinematographer, Robby Mueller. 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, Colorado, 

Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter Bogdanovich’s The Last Picture Show, 

documenting small town America as it erodes. Old petrol station signage sits on mounds of dirt, one-horse 

towns silently stew as Lee’s camera surveys the scene. Outbuildings look like they could be blown over by a 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
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stiff breeze. “America is beautifully shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might find 

in the desert, that’s what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract home with a skate 

ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the liquor store and played video games. 

“It was just that typical 70s and 80s American suburban upbringing; staying out all night, causing trouble, 

going to the arcade and getting slices of pizza at the strip mall,” he says. 

 

Allikas: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-

is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

 

Refleksioon:  

Küsimused õpilastele:  

Kuidas teile see ülesanne meeldis?  

Kas oli raske teatud grammatilisi struktuure leida? 

Kas lugesite terve teksti või ainult skaneerisite? 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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5 . 4  APPLY 

 

ÜLESANNE 4  

Pealkiri: ristsõnamõistatused 

Harjutuse kirjeldus:  

Õppijad lahendavad pusle paarides või väikeses grupis.  

Eesmärgid: 

Õppijad tuletavad meelde erinevaid grammatilisi struktuure. 

Õppijad harjutavad rääkimise ja aruteluoskusi inglise keeles. 

Õppijad kasutavad kriitilist mõtlemist diskussiooni käigus, leides sõnad, mis kõige paremini sobivad. 

Meetodid: grupidiskussioon, kirjutamine 

Paremad võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, keeleõpe, õigekiri 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: arvamuse väljendamine, diskussioon 

Kestus: 35 min 

Materjalid: paljundused ja link veebileheküljele, kus saab lihtsalt ristsõnumõistatusi koostada 

(https://www.xwords-generator.de/en) 

 

Harjutuse käik: 

Õpetaja annab õppijatele paljundatud ristsõnad. Ristsõnade koostamiseks on palju erinevaid võimalusi. Nende 

alusel saab korrata  erinevaid lauseliikmeid, verbi pööramist ja sünonüüme-antonüüme. Kasutada võib selliseid 

vihjeid nagu “three letter antonym for happy” või “the past tense of run.” Ristsõnu võib lahendada grupitööna, 

võistlusena või kodutööna. Käesoleva grammatikateemalise ristsõna koostas Mary C. Howard. Õpilased 

lahendavad ristsõna paaris- või rühmatööna ja seejärel kontrollivad koos rühmakaaslastega.  

Keeletase: Harjutus sobib erineva tasemega õpilastele. Seda on lihtne kohandada mis tahes tasemele muutes 

raskusastet ja grammatikakonstruktsioonide keerukust. 

Nõuanded õpetajale: Kui soovite ise ristsõna koostada, siis kasutage mitmetasandilisi väiteid/küsimusi, mis 

eeldavad eelnevalt õpitud grammatikateadmisi. Siis on õpilased võimelised vastuseid omavahel arutama  ja 

see soodustab teema edasist arutamist.  

Refleksioon: 

 Was it helpful that you were solving these tasks as a group? 

 How was the discussion in the group? 

 

https://www.xwords-generator.de/en
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5 . 5  

ANALYSE 

ÜLESANNE 5 

Pealkiri: verbi püramiid 

Harjutuse kirjeldus:  

Õppijad jagatakse kahte võistkonda. Nad jooksevad tahvli juurde ja kirjutavad antud verbi kolm erinevat 

vormi (Continuous/Past Simple/Past Participle). 

Eesmärgid: 

Õppijad tuletavad meelde verbi erinevaid vorme. 

Õppijad harjutavad meeskonnas töötamist. 

Meetodid: kirjutamine, rühmatöö 

Paremad  võtmepädevused: keeleõpe, tegusõnavormid 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: kriitilise mõtlemise kasutamine rühma arutelu käigus 

Kestus: 30 min 

Materjalid: tahvel 

Keeletase: harjutus sobib erineva keeletasemega õppijatele. Harjutust on lihtne erineva tasemega õpilastele 

kohandada raskusastet ja grammatikaülesannete keerukust varieerides. 

 

Harjutuse käik: 

Õpetaja joonistab tahvli mõlemale poolele püramiidi (nagu toidupüramiid), millel on nii palju plokke, kui 

mängus ringe. Kui on aega mängida 10 ringi, siis on püramiidis 10 plokki. Õpilastele esitatakse tegusõna, nad 

jooksevad tahvlil oleva püramiidi juurde ja kirjutavad tahvlile tegusõna kolm erinevat vormi  (Continuous/Past 

Simple/Past Participle). Õige vastuse kirjutanud õppija saab oma meeskonnale ühe ploki püramiidist. Kui 

osaleja võidab ühe ploki püramiidist, siis täidetakse see kriidigavõi markeriga, et protsess jäädvustamiseks. 

Võidab võistkond, kes esimesena püramiid plokid täis saab.  

Refleksioon:  

Küsimused õpilastele: 

How did you like this activity? 

Was it helpful working in a team as opposed to individual work? 

 

 



  
 

 

Project   News 

   Püramiidi näide 
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5 . 6  

EVALUATE 

AND CREATE 

ÜLESANNE 6: 

Pealkiri: liikuv rida 

Harjutuse kirjeldus: 

Harjutuse eesmärgiks on küsida õppijatelt, mida nad kavatsevad teha pärast tunde ja seejärel edastada vastused.  

Eesmärgid: 

Õppijad vestlevad kõikide rühmaliikmetega.  

Õppijad testivad oma mälu. 

Õppijad harjutavad rääkimist kiiresti muutuvas situatsioonis.  

Meetodid: paaristöö, rühmatöö 

Paremad võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, keeleõpe, grammatika õppimine rääkimise kaudu 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: kriitiline lähenemine teiste õpilaste vastustele 

Kestus: 25 min 

Materjalid: pole 

Keeletase: harjutus sobib kõikidele keeletasemetele (välja arvatud proficiency tase) kõnelemisoskuse 

arendamiseks.  

Harjutuse käik: 

Õppijad jagatakse kahte võrdsesse rühma. Õppijad rivistuvad kahte viirgu näoga teineteise poole.  
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Õppija küsib paariliselt, “What are you gonna do after class?” Teine õppija vastab, “I‟m gonna ______ . 

What are you gonna do after class? Teine õppija vastab, “I‟m gonna ________ . Siis liigub üks rida edasi nii, 

et kõigil on uus paariline. (Rea lõpus olev õppija liigub rea algusesse.) 

                                                          

 

Õppijad vahetavad sama informatsiooni uute paarilistega. Siis vahetatakse taas paarilisi. 

Õppijad jätkavad info vahetamist liikuvas reas seni, kuni jõuavad esimene paarilise juurde tagasi. Pärast 

harjutuse lõppu püüavad õppijad meenutada teiste õppijate vastuseid.  

Refleksioon: küsimused õppijatele: 

Was it difficult for you to remember the answers of other trainees?  

What helped you? 

Küsimused järgnevaks aruteluks:  

How did you feel during this type of a fast-paced activity?  

Which skills are needed in order to successfully complete this type of activity? 

Do you think that this activity reflects the environment that we live in?  

Which characteristics and skills are needed to successfully participate in such society? 

What might be the consequences? 
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5 . 7  

SUMMARIZE 

ÜLESANNE 7: 

 

Pealkiri: mineviku ajavormide laul 

Harjutuse kirjeldus: 

Harjutuse eesmärgiks on leida laulus esinev ajavorm ja millal seda kasutatakse. 

Eesmärgid: 

Õppijad analüüsivad laulusõnu. 

Õppijad otsivad laulus esinevaid ajavorme. 

Õpetaja koos õppijatega moodustab Past Simple (lihtmineviku) kasutamise reeglid.  

Meetodid: laulu analüüsimine 

Paremad võtmepädevused: kriitiline mõtlemine, keeleõpe, kuulamisoskused 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: refleksioon, arutelu, grammatika analüüs 

Kestus: 25 min 

Materjalid: paljundused laulusõnadega 

Keeletase: harjutus sobib eineva tasemega õppijatele. Seda on lihtne kohandada kõikidele tasemetele muutes 

harjutuse raskust ja valitud laulu keerukust, grammatika konstruktsioone ja õpilastele esitatavaid küsimusi. 

Harjutuse käik: 

Õppijad saavad paljundatud lehe laulu  “Somebody that I used to know” sõnadega . Esiteks kuulatakse laulu 

ja jälgitakse sõnu.  

 

"Somebody That I Used To Know" 

(feat. Kimbra) 

 

 [Gotye:] 

Now and then I think of when we were together 

Like when you said you felt so happy you could die 

Told myself that you were right for me 

But felt so lonely in your company 

But that was love and it's an ache I still remember 

 

You can get addicted to a certain kind of sadness 

Like resignation to the end, always the end 

So when we found that we could not make sense 
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Well you said that we would still be friends 

But I'll admit that I was glad that it was over 

 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 

 

[Kimbra:] 

Now and then I think of all the times you screwed me over 

But had me believing it was always something that I'd done 

But I don't wanna live that way 

Reading into every word you say 

You said that you could let it go 

And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 

 

[Gotye:] 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

Somebody 

(I used to know) 

Somebody 

(Now you're just somebody that I used to know) 

 

(I used to know) 

(That I used to know) 
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(I used to know) 

Somebody 

 

 

Õpilased kuulavad laulu uuesti ja joonivad alla kõik mineviku ajavormid. Pärast seda õppijad ja õpetaja 

kommenteerivad allajoonitud tegusõnu. Seejärel otsitakse koos laulus olevate tegusõnade ajavormi, milleks on 

lihtminevik (Past Simple). Järk-järgult moodustatakse reegel ja jõutakse järelduseni, et lihtminevikku (Past 

Simple) kasutatakse minevikus lõpetatud tegevuse  kirjeldamiseks. Tehtud tegevuse ajahetk võib olla 

toimunud hiljuti või kauges minevikus, tegevuse kestus ei ole oluline. Õpetaja selgitab edasi,  “Lihtminevikku 

kasutatakse kirjeldamaks teatud ajahetkel toimund sündmuse kirjeldamiseks koos mineviku ajamäärustega 

(You always use the simple past when you say when something happened, so it is associated with certain past 

time expressions (I sometimes walked home at lunchtime. / I often brought my lunch to school.). Õpetaja 

kirjutab tahvlile: konkreetne ajahetk - a definite point in time: last week, when I was a child, yesterday, six 

weeks ago (We saw a good film last week. / Yesterday, I arrived in Geneva.)”  

 

Soovitus õpetajale: laulu valides arvestage õpilaste keeleoskuse tasemega. Lisaks varieerige laulu teemasid 

vastavalt tunniteemale (romantiline armastus, rassism, vägivald, seksism, jne), et õpilased saaksid harjutada 

kriitilist mõtlemist erinevate teemade raames. 

 

Refleksioon: küsimused õppijatele:  

Was it more fun for you to learn grammar by listening to the song and analyzing song lyrics?  

Would you prefer this type of the activity more often? 

 

Küsimused järgneva arutelu jaoks: 

Are there any unfamiliar words?  

What is the song about? 

What happened to him?  

How does he feel now?  
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B) Sõnavara harjutused 

 
Ülesanne 1  

          ÕPETAJA 

Harjutuse kirjeldus: tunni eesmärgiks on sõnavara õppimine. Sissejuhatusele järgneb aktiveeriv harjutus 

- Building a Depth and Complexity Frame, mille käigus õpitakse sõnu.      

Pealkiri: sõnavara õppimise strateegia – Building a Depth and Complexity Frame 

Eesmärgid:  

Õppijad arutavad sõnavara õppimise tähtsust. 

Õppijad väljendavad oma arvamust. 

Õppijad mängivad mängu ja tuvastavad oma tugevused ja nõrkused. 

Meetodid: rühmadiskussioon, frontaalsed selgitused 

Paremad võtmepädevused: kriitiline mõtlemine 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: diskussiooni oskused, refleksioon 

Kestus: 45 minutit 

Materjal: tööleht, pliiatsis, sõnastik 

Keeletase: Õppijad peaksid olema vähemalt edasijõudnu keeletasemel (B1 soovitavalt), kuna tekst eeldab 

teatud oskusi. Lihtsama teksti kasutamine teeb harjutuse võimalikuks ka madalama tasemega õppijate  jaoks. 

Harjutuse käik: 

Sissejuhatus:  Vaata esitatud tsitaate ja mõtiskle nende üle. 

Küsimus: Do you agree with them?  

Arutlege klassis kas olete nõus. Kirjeldatud harjutuse eesmärgiks on sõnavara olulisuse määratlemine. 

Õppijad peaksid oskama oma tugevusi ja nõrkusi määratleda. 
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Küsi ja motiveeri: 

Do you think your knowledge of vocabulary could be improved? 

Can you give some examples from your everyday life where you realized that you would need more 

vocabulary? 

Anna juhised: tutvusta harjutust Depth and Complexity Frame 

 

Harjutus 2 

a) Loe lühike tekst. Leiauued sõnad.  
b) Kasuta tühja raami ja aseta uus sõnad tund kaardi keskele. Häälda seda sõna ja otsi sõnastikust 

selle tähendus (kui vaja). 
c) Loe teksti uuesti. Kas tekstis on selle antud sõna kontekstis nimetatud sõnu?  
d) Sõnastiku abiga leia see sõna ja selle sõna täpne definitsioon. 
e) Leia sõnu ja väljendeid, mis sobivad antud sõna tähendusega. Lisa leitud sõnad raami sisse 
d) Loe teksti uuesti. Ühenda sõna selle tähendusega tekstis. 
 

Harjutus 3 

Täida raami Depth and Complexity Frame teised väljad. 

- Leia näide antud sõnaga 
- Leia sünonüüm 
- Leia antonüüm (vastand) 
- Leia näide, millel on sinu sõnale vastupidine tähendus. 

 

 

         Tekst (uued sõnad on rasvases trükis): 
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Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the United States. His 

visit took place during the week prior to the Fourth of July. Logically, there were many activities 

and celebrations in town in preparation for Independence Day. During his stay in the city, Stephen 

visited a lot of important historical sites and monuments, and he left with a deeper understanding 

of the political history of the United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments surrounding Capitol Hill. 

Of course, he saw the White House from its outside gate at 1600 Pennsylvania Avenue. Stephen 

also visited the Washington Monument, the Jefferson Memorial, and the Lincoln Memorial. These 

statues and pavilions are dedicated to former U.S. presidents. They commemorate the 

contributions that these leaders made throughout American history. Washington, D.C. also has 

several war memorials dedicated to fallen soldiers during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art galleries worth 

visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because he learned a lot more about 

American history after touring each important landmark. 

 (Allikas: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/) 

 

 Depth and Complexity Frame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjuta antonüüm 
Kirjuta sünonüüm 

Uus sõna 

Kirjuta sõna kohta näide 

 

https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/
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Refleksioon: 

Harjutuse DACF põhjal vasta:  
- Do you feel that you have understood the word now?  
- Do you think you will be able to remember the word tomorrow? 

 

Kokkuvõte: 

What did you learn today about vocabulary learning and the frame?  

Õppijad arvavad, et omandavad sõna esimesel kokkupuutel. Tegelikult toimub sõnade õppimine pika aja 

vältel, sest sõnu on vaja pidevalt korrata. 

Depth and Complexity Frames meetod kinnistab kriitilist mõtlemist, on kasutamiseks väga paindlik, aitab 

õppijatel spetsiifilist sõnavara ja sõnarühmi õppida. 

 

Ülesannes 2          

           ÕPETAJA 

Harjutuse kirjeldus: harjutus on lõbus ja tähenduslik. Esiteks sobitatakse sõnad paaridesse. 

Pealkiri: ühenda ja kasuta sõnapaare 

Eesmärgid: õppijad moodustavad sõnapaare rühmatööna, samaaegselt oma sõnavara oskusi harjutades, 

lisaks rakendatakse kriitilist mõtlemist. 

Meetodid: rühmaarutelu, frontaalsed selgitused 

Paremad võtmepädevused: suhtlemine võõrkeeles, sõnavara õppimine, kriitiline mõtlemine 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: refleksioon, arvamuse väljendamine, arutelu oskused 

Kestus: 45 minutes 

Materjalid: töölehed, kaardid sõnapaaride moodustamiseks, pliiatsid, tahvel 

Keeletase: harjutus eeldab inglise keelsete põhiterminite tundmist, kuid seda saab kergesti varieerida. 

Näiteks saab raksed sõnad asendada lihtsamatega. Õppijate keeletase võiks olla vähemalt A2. 

 

 

Kirjuta uue sõna vastand 
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Harjutuse käik: 

Sissejuhatus: 

Harjutuse alguses moodustatakse näiteks kaks sõnapaari tahvlil.  

a) 

 

 

 

"Beautiful" ja "pretty" on mõlemad omadussõnad ja kirjeldavad midagi, mis on ilus. Tegemist võib olla nii 

ilusa välimuse kui sisemise iluga. 

 

a)  

 

 

“Dangerous” ja “safe” on vastandid. 

 

Harjutuse eesmärgiks on teavitada õppijaid nende rühmatööna tehtavast ülesandest. 

Küsi ja motiveeri: 

Nüüd olete näinud sõnapaaride näiteid. Palun moodustage oma näide- 

Õppijad mõtlevad välja ja esitavad oma sõnapaarid. Sellega julgustatakse õppijaid näiteid tooma ja 

samal ajal arendatakse kriitilist mõtlemist. 
 

Juhiste andmine: 

Vaadake sõnakaaarte ja valige välja paarid. Arutage rühmas kas sõnad on vastandid, neil on sama tähendus, 

nad ei ole seotud või ei sobi kokku. 

 

 

safe dangerous 

beautiful pretty 
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Refleksioon: 

Õppijad esitavad oma sõnapaarid  ja kirjeldavad, kuidas need kaks sõna seotud on. 

Kokkuvõte: 

Did you find it easy to form word pairs or did you have difficulties understanding them? 

Where do you see your personal strengths and weaknesses? 

What do you take away from this vocabulary learning activity?  

Do you personally feel that fun exercises like these help improve your own vocabulary understanding? 

 

Harjutus ja selles integreeritud meetodid on kujundatud sõnavara õppimiseks lõbusal  viisil, mis samal ajal 

arendab kriitilist mõtlemist sõnavara erineatest aspektidest analüüsides. 
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Harjutus 3         ÕPETAJA 

Harjutuse kirjeldus: tegemist on lõbusa ja lihtsa harjutusega, mille abil kinnistatakse sõnavara kiire 

mõtlemise ja tegutsemise kaudu. “Blackboard race” – tahvli võidujooks on traditsiooniline klassis teostatav 

mäng kõikidele vanuserühmadele. Tahvel jagatakse pooleks ja õpilased kaheks võistkonnaks. Õpetaja hüüab 

välja kategooria ja õppijad jookseva tahvli juurde ja kirjutavad nii palju seotud sõnu kui oskavad.  

 Näide: “Animals you will see at the zoo”. Üks õppija kummastki rühmast jookseb tahvli juurde ja 

kirjutab määratud aja jooksul nii palju inglisekeelseid loomanimesid kui oskab.  
 

Pealkiri: sõnavaramäng  -> tahvlivõidujooks 

Eesmärgid: õppijad arendavad kiiret mõtlemist konkreetsete sõnakategooriate kaupa 

Meetodid: sõnavaramäng 

Paremad võtmepädevused: suhtlemine võõrkeeles, kriitiline mõtlemine 

Paremad kriitilise mõtlemise oskused: refleksioon, kiire mõtlemine 

Kestus: 45 minutit 

Materjalid: töölehed, tahvel 

Keeletase: harjutus sobib õppijatele, kellel on inglise keele baasteadmised olemas. Üldjuhul on vajalik 

vähemalt tase  B2. Harjutuse raskusastet saab kohandada erinevaid pilte ja nendega seotud teemasid 

kombineerides. Pilte kasutades on võimalik minna aruteluses süvitsi. 

Harjutuse käik: 

Sissejuhatus: vaata pilti. Millise kategooriaga on tegemist? 

 

 

Joonis 3 
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Pildi teema on "Sõprus".  

Küsi ja motiveeri: 

Järgmise sammuna mõtlevad õppijad välja võimalikud terminid ja kirjutavad endale üles. Selline samm 

soodustab iseseisvat ja kriitilist mõtlemist. 

Soovitatud meetod: valitud pilt kujutab sõprust ja teemaga seotud sõnu. Lisaks võib tuvastada teema ‘ühtsus 

olenemata rassilistest erinevustest’. Edasised arutelud saab kohandada õppijate keeletasemele vastavalt. 

Näited: 

Fun - Nali 

Joy - Rõõm 

Trust - Usaldus 

Assistance - Abistamine 

Alliance - Koostöö 

Community - Kogukond 

Trips - Reisid 

Harmony -Harmoonia 

Interests - Huvid 

With each other – Teineteisega koos 

Honesty - Ausus 

Sympathy -Kaastunne 

 

Juhised: 

Õpetaja annab juhised tahvlil mängimiseks. Õpetaja selgitab harjutuse käiku ja moodustab võistkonnad. 

a) Õpetaja nimetab esimese kategooria: 
Nimeta loomaias elavaid loomi. 

 või : nimeta asju, mis on seotud teemaga "Supelrand". 

Refleksioon: 

Tahvlil oleva mängu kohta küsimus: 

 Did you find it easy to find matching terms? 

Õppijad peaksid mängu tagasi peegeldama ja oma raskused tuvastada, et need ületada ja oma oskusi 

parandada. 

Kokkuvõte: 

What did you learn today in this game lesson?  

Were some categories new to you?  
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Kirjuta üles kolm elementi, mis sa sellest harjutusest kaasa võtad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOR 

A 

 TRAINEE 
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5 . 1 LEAD IN 

A) Grammatika harjutused 

 

ÜLESANNE 1: 

 

Pealkiri: grammatika versioon harjutusest „Kuum kartul“ 

HARJUTUS 1: 

Harjutuse käik: 

Kõik osalejad tõusevad püsti ja moodustavad ringi. Õpetaja annab neile kotikese ja seab kella vajalikule 

intervallile, nt üks minut ja kuus sekundit.  Õppija, kelle käes on kott, mõtleb välja ühe sõna, mis kuulub 

sellesse kategooriasse (näiteks nimisõna) ja teema (suvi, kool, vaheaeg...), ja siis annab selle edasi 

vasakule poole nii kiiresti kui võimalik. Osaleja kelle, kätte jääb kott, kui kell piiksub, peab ringist 

lahkuma. Iga uue ringi jaoks saavad osalejad uue sõnaliigi (omadussõna, nimisõna, määrsõna, jne. Mäng 

kestab seni, kuni järgi on üks inimene ja see on võitja.  

Refleksioon:  

Pärast iga ringi õppijad reflekteerivad sõnu, mida nad esitasid ja selgitavad, kuidas ja miks on need selle 

konkreetse ringi teemaga seotud.  
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5 . 2  KNOW 

 

ÜLESANNE 2: 

Pealkiri: kuulsa isiku elulugu 

Harjutuse käik:  

Õpilased saavad koopia kuulsa isiku elulooga, mida saab klassis lihtsalt ja kiiresti lugeda. Seda elulugu 

kasutatakse lugemiseks, mille käigus tuvastatakse erinevaid mineviku ajavorme. Lugemise käigus joonitakse 

alla Past Simple vormid. Õpetaja küsib õpilastelt kuidas nad ajavormid ära tundsid.  

  Refleksioon:  

Õpetaja küsib kas oli raske tegusõna erinevaid ajavorme tuvastada? 

Mis aitas neid leida? Kas sulle meeldivad seda liiki grammatikaharjutused?  
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5 . 3  

UNDERSTAND 

 

ÜLESANNE 3: 

Pealkiri: grammatika ja kirjavahemärkide BINGO  

Õppijad saavad valmis bingokaardid järgmiste juhistega: “find a sentence written in the active voice”, “find a 

sentence that contains at least three nouns”, “find a sentence that contains at least two personal pronouns”, 

“circle the sentence written in direct speech”. Õppijatele antakse ühine allikas nagu näiteks viimane Wall Street 

Journal/The Independent väljaanne, või nagu sellles harjutuses – artikkel ajalehest The Guardian, õppijad 

püüavad esimesena leida ‘BINGO’.  Kolm-neli vabatahtlikku grupist pakuvad välja, mida järgmiseks tekstist 

otsida. Esimesena vastava sõna leidnud õppija hüüab „BINGO”. Õppijatele antakse paljundatud lehed artiklist 

valitud tekstiga: 

'I document America's strange beauty': the photography of My Name is Earl's Jason Lee 

Jason Lee knew he was in trouble when he stepped on the set. The year was 1992, Sonic Youth were at their 

peak and he was starring as a doomed skateboarder in their latest video. As a music obsessed, pro skateboarder 

with acting aspirations, he felt he had a point to prove. To add more pressure, it was for the song 100% – the 

band’s classic ode to a murdered Black Flag roadie – and the video was being co-directed by one of his 

skateboarding friends (some guy called Spike Jonze). 

“I was really trying my hardest to focus,” says Lee. “I was like pretending to be Robert De Niro on the set, 

really trying to get into it and make it count and make it real and believable.” 

‘I’m just a skateboarder from Orange County’ … Jason Lee. Photograph: Mark Davis/Getty Images 

Admittedly, lying on some grass with a white sheet pulled over you isn’t exactly the Russian roulette 

scene from The Deer Hunter, but for someone with limited range it was still a push. “I don’t know Shakespeare, 

I can’t do accents, I didn’t study, I don’t read many plays, I’ve never been in a play. I’m just a skateboarder 

from Orange County who fell into acting because I like watching movies,” says Lee, down the phone from his 

home in Los Angeles. 

Lee believes his career has been a series of happy accidents. He became a pro skater during the massive knee-

pad boom in the 80s. He charmed Clerks director Kevin Smith at an audition, became friends with him and 

ended up with life-changing roles in Mallrats and Chasing Amy. Cameron Crowe loved him so much he made 

him a jaded rock star in Almost Famous. Then he transferred to TV at a time when moving from film to small 

screen was still seen as a step down. But he landed on his feet and wound up in one of the biggest network hits 

of the last two decades as the titular star of My Name Is Earl. 

Now at 50 years old, he’s a father of five dealing with the reality of home schooling. There are still hints of 

his slacker past – anecdotes are peppered with the occasional “duuuude” – but like other skaters, such as 

Jonze, Ed Templeton and Mark Gonzales, Lee found art as he reached middle age. 

I love America. I'm fascinated by all its shapes and sizes and forms 

 

https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.theguardian.com/music/2020/may/25/sonic-youth-where-to-start-in-their-back-catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=N3gN9Up6hmc
https://www.theguardian.com/music/musicblog/2013/dec/06/black-flag-punk-band-bad-reunion
https://www.theguardian.com/film/spike-jonze
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.theguardian.com/film/2010/oct/19/deer-hunter-action-scene
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.stereosoundagency.com/blogs/news/jason-lee-skateboarding-hall-of-fame
https://www.theguardian.com/film/2016/sep/01/kevin-smith-mallrats-clerks-critical-success-failure
https://www.theguardian.com/film/2020/sep/14/almost-famous-at-20-cameron-crowe-warm-hearted-ode-to-music-journalism
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/oct/22/from-karma-to-coma-why-my-name-is-earl-should-have-been-left-for-dead
https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/jun/26/ed-templeton-photography-california-in-pictures?page=with%3Aimg-3
https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2011/dec/05/rise-fall-skateboard-chic
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In the past decade, Lee has moved away from the screen and taken up residence behind a tripod. He got 

interested in photography after being on set and wanting to “understand things a little bit more as an actor”. 

He bought a camera, and a light meter, asked a few questions and started shooting. “I started just roaming 

America and documenting its weirdness and its strange beauty. That’s been going on now for 14 years,” he 

says. 

He has released a series of photography books that cover the freewheeling yearly American road trips that he 

takes either by himself or with his children. “I love road tripping. I love America,” he says. “I’m fascinated by 

all its shapes and sizes and forms and all the shit that just kind of gets left behind.” 

 

The result is a mix of expansive landscapes and smaller snapshots of a beautiful but declining nation that recall 

the work of William Christenberry and the Dutch Paris, Texas cinematographer, Robby Mueller. 

 

His latest book In the Gold Dust Rush – shot in New York state, Texas, Arizona, New Mexico, Colorado, 

Utah, Nevada, Oregon and northern California – has echoes of Peter Bogdanovich’s The Last Picture Show, 

documenting small town America as it erodes. Old petrol station signage sits on mounds of dirt, one-horse 

towns silently stew as Lee’s camera surveys the scene. Outbuildings look like they could be blown over by a 

stiff breeze. “America is beautifully shitty,” says Lee. “That’s the lay of the land. That’s what you might find 

in the desert, that’s what our suburbia looks like.” 

Lee knows all about suburbia: he grew up in Orange County. His family lived in a 70s tract home with a skate 

ramp out front and BMX bikes. He skateboarded to school, went to the liquor store and played video games. 

“It was just that typical 70s and 80s American suburban upbringing; staying out all night, causing trouble, 

going to the arcade and getting slices of pizza at the strip mall,” he says. 

 

Allikas: https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-

is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush  

 

Refleksioon: õpetaja küsib: 

How did you like this activity? 

Was it difficult for you to find these particular grammatical structures?  

Did you read the whole text or just scan it? 

 

 

 

 

 

  

https://www.jasonleefilm.com/a-plain-view-splashpage
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/dec/04/william-christenberry-obituary
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2015/apr/27/my-favourite-cannes-winner-paris-texas
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jun/22/private-polaroids-robby-muller-cinematographer-arles-like-sunlight-coming-through-clouds
https://www.theguardian.com/film/2011/apr/14/the-last-picture-show-review
https://www.nytimes.com/2005/05/15/magazine/saving-the-tract-house.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/feb/01/jason-lee-america-photography-my-name-is-earl-strange-beauty-gold-dust-rush
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5 . 4  APPLY 

 

ÜLESANNE 4  

Pealkiri: ristsõnamõistatused 

 

 

 

Õpetaja annab paljundused ristsõnaga. Antud ristsõna koostas Mary C. Howard ja see sisaldab erinevaid 

grammatikaalaseid küsimusi. Ristsõna lahendatakse paarides/rühmas ja kontrollitakse koos teiste õppijatega. 
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Refleksioon:  

Õpetaja küsimused: 

Was it helpful that you were solving these tasks as a group? 

How was the discussion in the group?” 
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5 . 5  

ANALYSE 

ÜLESANNE 5 

Pealkiri : tegusõna püramiid 

Harjutuse käik: 

Õpetaja joonistab tahvli mõlemale poolele püramiidi (nagu toidupüramiid), millel on nii palju plokke, kui 

mängus ringe. Kui on aega mängida 10 ringi, siis on püramiidis 10 plokki. Õpilastele esitatakse tegusõna, nad 

jooksevad tahvlil oleva püramiidi juurde ja kirjutavad tahvlile tegusõna kolm erinevat vormi  (Continuous/Past 

Simple/Past Participle). Õige vastuse kirjutanud õppija saab oma meeskonnale ühe ploki püramiidist. Kui 

osaleja võidab ühe ploki püramiidist, siis täidetakse see kriidiga või markeriga, et protsess fikseerida. Võidab 

võistkond, kes esimesena saab püramiid plokid täis.  

Refleksioon:  

Õpetaja küsimused:  

How did you like this activity? 

Was it helpful working in a team as opposed to individual work? 
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5 . 6  

EVALUATE 

AND CREATE 

ÜLESANNE 6: 

 

Pealkiri: liikuv rida 

 

Õppijad on jagatud kahte võrdsesse võistkonda, kes seisavad üksteise poole näoga.  

                                                              

Õppija küsib paariliselt, “What are you gonna do after class?” Teine õppija vastab, “I‟m gonna ______ . 

What are you gonna do after class? Teine õppija vastab, “I‟m gonna ________ . Siis liigub üks rida edasi nii, 

et kõigil on uus paariline. (Rea lõpus olev õppija liigub rea algusesse.) 
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Õpilased vahetavad sama informatsiooni uute paarilistega. Siis vahetatakse taas asendit. 

Õpilased jätkavad info vahetamist liikuvas reas seni, kuni jõuavad esimene paarilise juurde tagasi. Pärast 

harjutuse lõppu püüavad õpilased meenutada teiste õpilaste vastuseid.  

Refleksioon: küsimused õpilastele 

Was it difficult for you to remember the answers of other trainees? 

What helped you? 
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5 . 7  

SUMMARIZE 

 

ÜLESANNE 7: 

 

 

Pealkiri: laul mineviku ajavormidega 

Õppijad saavad laulu “Somebody that I used to know” paljundused. Esimeseks ülesandeks on laulu 

kuulamine ja sõnade jälgimine. Seejärel kuulatakse laulu uuesti ja joonitakse alla minevikus olevad 

tegusõnad. Pärast kuulamist ja tegusõnade alla joonimist kommenteeritakse allajoonitud verbe koos 

õpetajaga. Siis tuvastatakse laulus olev ajavorm ja reegel selle kasutamiseks. 

 

Refleksioon: küsimused õpilastele:  

Was it more fun for you to learn grammar by listening to the song and analyzing song lyrics? 

Would you prefer this type of the activity more often? 
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B) Sõnavaraharjutused 
 

Ülesanne 1         ÕPPIJA 

 

Sünavara õppimise strateegia – Building a Depth and Complexity Frame     

    

Harjutus 1 

 

Loe antud tsitaate ja mõtiskle nende üle.  

Küsimused: Do you agree with them? Discuss them in the class. 

 

 

Fig. 1 (Source: https://www.azquotes.com/quote/810169) 

 

Joonis. 2 (Allikas: https://www.quotemaster.org/good+vocabulary#&gid=1&pid=1) 

 

 

Harjutus 2 

a) Loe lühike tekst. Leia uued sõnad.  
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b) Kasuta tühja raami ja aseta uus sõna kaardi keskele. Häälda seda sõna ja otsi sõnastikust selle 

tähendus (kui vaja). 
c) Loe tekst uuesti. Kas tekstis on antud sõna kontekstis nimetatud sõnu?  
d) Sõnastiku abiga leia see sõna ja selle sõna täpne definitsioon. 
e) Leia sõnu ja väljendeid, mis sobivad antud sõna tähendusega. Lisa leitud sõnad raami sisse 
d) Loe tekst uuesti. Ühenda sõna selle tähendusega tekstis. 
 

Washington, D.C. 

Yesterday, Stephen returned from a trip to Washington, D.C., the capital of the United States. His 

visit took place during the week prior to the Fourth of July. Logically, there were many activities 

and celebrations in town in preparation for Independence Day. During his stay in the city, Stephen 

visited a lot of important historical sites and monuments, and he left with a deeper understanding 

of the political history of the United States. 

Stephen spent a lot of time outdoors exploring the important monuments surrounding Capitol Hill. 

Of course, he saw the White House from its outside gate at 1600 Pennsylvania Avenue. Stephen 

also visited the Washington Monument, the Jefferson Memorial, and the Lincoln Memorial. These 

statues and pavilions are dedicated to former U.S. presidents. They commemorate the 

contributions that these leaders made throughout American history. Washington, D.C. also has 

several war memorials dedicated to fallen soldiers during the major wars of the 20th century. 

Away from the Capitol Hill area, Washington, D.C. has many museums and art galleries worth 

visiting. Stephen enjoyed his visit to Washington, D.C. because he learned a lot more about 

American history after touring each important landmark. 

 Source: https://lingua.com/de/englisch/lesen/washington/ 
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Harjutus 3 

Täida vabad välja harjutuses Depth and Complexity Frame. 

- Leia näide vastava sõnaga 

- Leia sünonüüm 

- Leia antonüüm (vastand) 

- Leis näide oma sõnale vastupidise tähendusega sõnale. 

 

 

 

Harjutus 4 

 

Harjutuse DACF põhjal vasta küsimusetele: 

Do you feel that you have understood the word now? 

Do you think you will be able to remember the word tomorrow?  

Write down three elements you need to know when learning vocabulary in an efficient way. 
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Ülesanne 2          ÕPPIJALE 

Sõnavara õppimise strateegiad – Ühenda ja kasuta sõnavara  

Harjutus 1 

Vaata kahte näidet. Millised on nende kahe sõna vahelised seosed? 

 

1. Kas nad on vastandid/antonüümid?  (black - white) 
2. Kas nad on sünonüümid? (tasty and delicious) 
3. Kasnad on üldse seotud? 
4. Kasnad kuuluvad ühte sõnarühma (house and roof)? 

 

 

a)  

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

Harjutus 2  

Vaata sõnapaaride näiteid. Kas oskad moodustada veel kahte näidet? 

safe dangerous 

pretty beautiful 
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Harjutus 3 

Vaata sõnakaarte ja leia sõnapaarid. Rühmas arutage kas sõnad on vastandid/antonüümid (1), või 

samatähenduslikud/sünonüümid (2), ei ole seotud (3), või sobivad kokku (4). 

Arutage rühmas. Lahendusi on erinevaid. Kui sõna on uus, siis kasutage sõnastikku. 
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Ülesanne 3          ÕPPIJA 

Sõnavaramäng -> Tahvlijooks         

Harjutus 1 

Vaata pilti. Mis võiks olla pildi teema? 

 

 

Allikas: https://kajabi-storefronts-production.global.ssl.fastly.net/kajabi-storefronts-

production/blogs/6119/images/FeLAGBTLSI6RjyQpWooL_pexels-photo-1574650.jpg 

 

 

 

Harjutus 2 

 

Sobita pildi ja teemaga sobivad terminid. 
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Harjutus 3 

Tahvlijooks: moodustage võistkonnad ja rivistuge tahvli ette. Kuula õpetaja poolt esitatud teemat.  

 

a) Nimeta loomaaias elavaid loomi. 
 

b) Nimeta asju, mis on seotud teemaga „Supelrand". 
 

Harjutus 4 

Pärast tahvlijooksu küsimus: Did you find it easy to find matching terms? 

 

 

Harjutus 5 

What did you learn today in this game lesson?  

Were some categories new to you?  

Would you have liked to proceed in smaller steps?  
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Kirjuta üles kolm elementi, mida sa sellest harjutusest õppisid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


