KINNITATUD
TEA Keeleõpetus AS juhatuse
8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4

EESTI KEELE ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

eesti keele teadmiste omandamine A1 tasemel, mis võimaldavad aru saada ja kasutada tuttavaid sõnu
ja fraase, kirjutada lühikesi, lihtsaid lauseid, jälgida aeglast juttu.

Õppekavarühm:

võõrkeeled ja kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

60 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale

Õppetöö korraldus:

2-5 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga

Õpingute alustamise tingimused:

vestlus, test

Lõpetamise tingimused:

test

Lõpetamisel antav dokument:

tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides ja
sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)
tõend, kui õpilane on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides, kuid ei ole sooritanud testi
(kirjalik ja suuline osa).

ALGTASEMEL KEELEKASUTAJA
A 1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Sõnavara
omandatakse
~1000 sõna ja
väljendi
ulatuses.

Tervitamine. Tähestik.Eesti linnanimed. Eesti
isikunimed.Tutvumine: enda tutvustamine: nime
ütlemine ja küsimine. Elukoht: kus sa oled
sündinud? Kus sa elad?
Kinnistamine.
Hüvastijätt.
Mis keelt te räägite? Kust te pärit olete? Keeled.
Rahvused.
Kinnistamine.
Numbrid 1-10. Värvid. Mis teile meeldib? Mis on
teie lemmikvärv? Perekonnaliikmed (ema, isa, õde,
vend).
Kinnistamine.
Numbrid 11-100. Aadressi, telefoninumbri
küsimine. Kehaosad.
Kinnistamine.
Kellaaeg. Päevaosad: millal? Reisimine: pileti
ostmine bussi- ja raudteejaamas. Mina(nimi,
elukoht, töö, lemmiktegevused)
Kinnistamine.
Aasta. Kuunimetused. Nädalapäevad. Sünnipäev;
õnnitlemine. Tööleminek: millega? kellega?
Kinnistamine.
Minu pere. Sugupuu. Vanus.
Kinnistamine.
Kuupäev. Eesti pühad ja tähtapäevad. Huvid ja

Grammatika

Maht
tundides
Tegusõna (olema, elama)pööramine olevikus. Kuidas teie nimi 4
on? Minu nimi on…. Isikulised asesõnad: ma, sa , ta, me, te,
nad. Käändelõpud: s, l.
Tegusõna eitav vorm.

4

Ainsuse nimetav, omastav, osastav kääne. Mitmuse nimetav.
Mitu? Kellel on? Mul on… Kellele meeldib? Mulle
meeldib.... See on….; need on…

4

Ainsuse omastav: kelle?

4

Kahest sõnast koosneva tegusõna pööramine.
Sisekohakäänded: sisseütlev, seesütlev, seestütlev.
Kohaküsimused: kuhu? kus? kust? Käskiv kõneviis.

4

Ilmaütlev ja kaasaütlev kääne. Tegusõnad minema ja käima:
sarnasused ja erinevused. Küsismuste moodustamine.

4

Arvsõna käänamine. Minema kuhu?; käima kus? Pärisnimede
käänamine.
Järgarvsõnad. ma- ja da-tegevusnimi. Ajamäärsõnad: eile,

4
4

tegevused.
Kinnistamine
Elukutsed. Info küsimine asutuste (kauplused,
juuksuri- ja ilusalongide jm) lahti- ja
kinniolekuaegade kohta. Arvamuse avaldamine.
Kinnistamine.
Töö otsimine. Tööintervjuu. Tahe ja soov. Eelistuse
väljendamine.
Riided.
Õpitu kordamine.
Hommik kodus. Hommikusöök, -jook. Tegevuse
organiseerimine. Tegevussageduse väljendamine:
alati, tavaliselt jm
Kinnistamine.
Poeskäimine. Toidukaubad. Hinnaküsimine.
Kinnistamine.
Tellimuse esitamine kohvikus.
Kinnistamine.
Osakonna otsimine kaubamajs. Riideid valima ja
proovima. Hinnangu andmine: sobib/ei sobi.
Kinnistamine.
Külaskäik. Külaliste vastuvõtt, tutvustamine.
Röömuj ja tänu väljendamine. Toidu valmistamine.
Nädalakava. Elulookirjeldus. Mineviku kasutamine:
eluloo põhipunktidest rääkimine minevikus.
Kinnistamine.
Reisimine. Tee küsimine ja juhatamine.
Transpordivahendite tutvustamine. Pileti ostmine
bussi- ja rongijaamas.
Kinnistamine.
Puhkus. Ööbimiskoha broneerimine. Ööbimiskohta

täna, homme; enne, pärast.
Olev, saav ja rajav kääne. mitte-eitus. Ainsuse osastav: keda?

4

Tingiv kõneviis. Tegusõnad algama/lõppema mis?;
alustama/lõpetama kes? Kohamäärsõnad siin/seal.

5

Ajamäärsõnad: mõnikord, mitte kunagi, alati, tavaliselt.

4

Hulgasõnad: kilo, pudel, purk, pack. Omadussõna
võrdlusastmed.
Hulgasõnad: tass, kast, karp, tükk,klaas. Palju/vähe+mitmuse
osastav.
Mitmuse omastav. Mitmuse käänete moodustamine.

2

Lihtminevik(jaatav/eitav kõne)

4

Järgarvsõnade käänamine. Lihtminevik.

4

Tagasõnad juures, ees, taga ja nende muutevormid.
Tegusõna+ma või da-tegevusnimi.

4

Sihtis. Sihtise käänded: nimetav, omastav, osastav. Saav

4

4
4

sisseregistreerimine.
Kinnistamine.
Helistamine. Info küsimine/infole vastamine
telefoni teel. Tänamine.
Kinnistamine.
Kirja kirjutamine sõbrale. Postkontoris. Kirjaliku
teate jätmine.
Õpitu kordamine.
Kinnistamine.
Tervis. Arsti juures. Tervise probleemid.
Kinnistamine.
Apteegis. Nõu/soovituse andmine. Lohutamine.
Tersislik toitumine. Arvamuse küsimine.
Kinnistamine.
Kinnisvara. Korteri, maja üürimine/ostmine.
Eeliste/puuduste võrdlemine. Nõusoleku
avaldamine. Vastuvaidlemine. Inimese
kirjeldamine.
Kinnistamine.
Kodu kiirjeldamine.
Kinnistamine.
Avarii- ja remonditööd. Kodused pisiavariid(vee
avarii, elektrikatkestus, pesumasina jm rikked).
Pahameele ja ebameeldivuse väljendamine.
Kinnistamine.
Ilm. Ilmakaared. Eesti kliima. Ilmastikunähtused.
Ilm erinevatel aastaaegadel. Ilmast rääkimine.
Pettumuse, kahetsuse/rõõmu, rahulolu
väljendamine.
Kinnistamine.
Loodus kevadel. Puud/põõsad, loomad/linnud.

kääne: kui kauaks?. Ühendtegusõnad abimäärsõnadega
edas/tagasi.
Ühendtegusõnad abimäärsõnadega sisse/välja.

4

Ühendtegusõnad abimäärsõnaga ära. Sihitise käänete
kasutamine.

5

Nimisõnadest määrsõnade moodustamine. Minevik: täis- ja
lihtmineviku kasutamine.
Enne/pärast+osastav kääne.

4

Nimi- ja omadussõna järelliited -lik, -line.

4

Ühentegusõnad abimäärõnaga ette. Tagasõnad peal, all, taga,
kõrval ja nende muutevormid.
Väljend- ja ühendtegusõnad.

4

-ne-lõpuliste omadussõnade moodustamine ja käänamine.

4

Tegusõna põhivormid. Umbisikulise tegumoe olevik.

4

4

4

Kinnistamine.
Puhkuse planeerimine ja veetmine.
Aktiivne/passivne puhkus. Loodus suvel.
Kinnistamine.
Loodus sügisel.
Kinnistamine.
Loodus talvel. Jõulutraditsioonid Eestis.
Õpitu kordamine.

Väljendtegusõnad tegusõnaga pidama.

4

Umbisikulise tegumoe minevik.

4

Kordamine.

4

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt A 1 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
Algtaseme lõpuks on õpilane omandanud:
• eesti keele piiratud suulise ja elementaarse kirjaliku oskuse;
• kõneoskuse, millega saab hakkama enamikus mitteametlikes olukordades, nt end tutvustades, toitu tellides, pileteid ostes jne;
• kuulamisoskuse, kus õpilane mõistab normaalset kõnet, mis käsitleb tuttavat kõneainet;
• kirjutamisoskuse, kus õpilane suudab kirjutada lühikesi sõnumeid, isiklikke kirju, täita lihtsamaid ankeete;
• lugemisoskuse, mille abil õpilane suudab mõista tuttavateemalisi tekste ja tuletada konteksti põhjal ka tundmatute väljendite sisu.
Algtaseme lõpuks on õpilane omandanud umbes 1000 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja rollimängudega.

