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EESTI KEELE ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

eesti keele teadmiste omandamine A2 tasemel, mis võimaldavad aru saada lühikestest lihtsatest
tekstidest, teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja, vastata lihtsatele küsimustele, jälgida
kaasvestlejat.

Õppekavarühm:

võõrkeeled ja kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 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 2 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~1000 sõna
ja väljendi
ulatuses.

Esimene kohtumine. Kontekstile vastav keelekasutus:
sobivad ja mittesobivad küsimused esimsel
kohtumisel. Tutvumine.
Eesti ees- ja perekonnanimed.
Kinnistamine.
Numbrid igapäevaelus: minu argi- ja puhkepäev.
Pühad. Vaba aeg: sport, muusika, teater, kino.
Kinnistamine.
Haridus. Õppimine. Õppeained. Erialad. Kool.
Kutsekool. Ülikool. Argumentide esitamine. Poolt- ja
vastuargumendid.
Kinnistamine.
Elukoht. Raha säästmine/laenamine. Internetipank.
Avalduse kirjutamine.
Kinnistamine.
Asjad meie ümber. Inimtüübid. IMinu eluviis ja
väärtused. Sõbrale kirja kirjutamine.
Kinnistamine.
Liikumine linnakeskkonnas: sõiduvahendid(auto,
ühistransport, jalgratas), liiklus. Seletuskirja
kirjutamine. Asjade, nähtuste võrdlemine.
Kinnistamine.
Töö. Arutlus töökohtade üle. Tööintervjuu.
Elulookirjeldus. Tööleping. Väidete põhjendamine.
Kinnistamine.
Raha ja õnn.

Asesõna I isikulised asesõnad mina, tema jne; näitavad
asesõnad see, enesekohased asesõnad enese, oma;
vastastikused asesõnad üksteist, teineteist.

Maht
tundides
6

Arvsõna: põhi- ja järgarvsõnad. Järgarvsõna moodustamine
põhiarvsõnast.

6

Kellaaeg: kellaaja väljendamise erinevad võimalused.
Kui kaua? Millal?

6

Asesõna II umbmäärased asesõnad keegi, miski, ükski;
määratlevad asesõnad kõik, kumb.

6

Asesõna III näitavad asesõnad selline/niisuune, samasugune;
küsivad-siduvad asesõnad missugune, mitu.

6

Sihitise käänded nimetav, omastav, osastav ja nende
kasutamine. Sihilised tegusõnad.

6

Tegusõna põhivormid I

6

Tegusõna põhivormid II

6

Puhkuse veetmine. Söögikohad. Toit.
Kinnistamine.
Riik. Poliitika. Demokraatia
eelised/puudused.Valitsus-opositsioon.
Kinnistamine.
Arvuti ja internent. Informatsiooni levik tänapäeval
ja vanasti. Nähtuste, sündmuste võrdlemine.
Kinnistamine.
Vaba aja veetmise võimalused. Inimeste erinevad ja
kummalised hobid. Üllatuse/imestuse väljendamine.
Kinnistamine.
Spordialad. Arutelu inimvõimete piiride üle.
Tervis. Arsti juures. Töö ja puhkus. Töö ja stress.
Tervislik eluviis. Erinevad tervisekeskuste
protseduurid.
Kinnistamine.
Huvitavad rännusihtpaigad Eestis. Ettevalmistused
reisimiseks.
Loodusnähtused ja –õnnetused. Võimalikud
õnetusjuhtumid igapäevaelus: politsei, tuletõrje- ja
päästeameti kutsumine.
Kinnistamine.
Suhted meie elus. Mina ja teised. Tunded:
vihastamine/ärritumine. Ebameeldivate
emotsioonidega seotud väljendid.
Kinnistamine.
Meeste ja naiste suhted. Tunded: armumine,
armastus. Erinevate rahvuste iseoomujooned: müüdid
või tegelikkus.
Kinnistamine.
Inimene ja keskkond. Loodusvarad. Roheline

Umbisikuline tegumood.

6

Tegusõna põhivormid III

6

Tegusõna+tegusõna. Tegusõna käändelised vormid: ma- ja dategevusnime käändelised vormid.

6

Tegusõna käändelised vormid: v-, tav-, nud-, tud-kesksõna.
Käskiv kõneviis: käsud, palved, keelud.

6
6

Kuhu? Kus? Kust?
Eesti kohanimde lühikese siiseütleva vormid.
Eessõnad ja tagasõnad.

6

Kõneviisid: kindel, tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis.

6

Ühend- ja väljendtegusõnad tegusõnadega olema, minema,
andma, ajama, jääma.

6

Ühend- ja väljendtegusõnad tegusõnadega pidama, saama,

6

6

mõtteviis. Looduse saastamine.
Keskkonnaprobleemid maailmas.
Kinnistamine.
Eesti pealinn Tallinn kui tuntuim turismisihtpunkt.
Tallinna ajalugu. Turismimarsruudi koostamine.
Kinnistamine.
Eesti ja eestlased. Eestlased eestlastest, välismaalased
eestlastest. Tuntud inimesed Eestis. Inimese
iseloomustamine intervjuu põhjal.
Kinnistamine.

tulema, tegema, võtma.
Erinevate sidesõnade kasutamine.

6

Ühend- ja väljendtegusõnad tegusõnadega astuma, hakkama,
hoidma, kirjutama, kukkuma, laskma, nägema, panama,
rääkima, tundma.

6

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 2 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
A 2 taseme lõpuks on õppija võimeline eesti keele suulise ja piiratud kirjaliku oskuse;
•

kõneoskuse, milega õpilane tuleb toime igapäevastes ja rutiinsetes ametialastes kõneolukordades;

•

kuulamisoskuse, kus õpilane suudab mõista tavalist kõnet, ka abstraktsetel teemadel;

•

kirjutamisoskuse, millega õpilane suudab kirjutada nii erakirju kui ka poolametlikke tekste, lühikesi juhiseid;

•

lugemisoskuse, mille abil õpilane suudab mõista tavapäraseid tekste, nt ajalehetekstid.

A 2 taseme lõpuks on õpilane omandanud eelnevalt õpitud sõnavarale lisaks umbes 1000 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide ja rollimängudega.

