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EESTI KEELE ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

eesti keele teadmiste omandamine B1 tasemel, mis võimaldavad aru saada tekstidest, mis koosnevad
sagedamini esinevatest sõnadest, tavakõnest tuttaval teemal, selgitada oma seisukohti, kirjutada
isiklikku kirja, vastata lihtsatele küsimustele, huvipakkuval teemal vestelda.

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).

ISESEISEV KEELEKASUTAJA
B 1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~1000 sõna
ja väljendi
ulatuses.

Võõrkeelte õppimine. Võõrkeelete õppimise viisid.
Keeltekolid. Eriliigilised sõnaraamatud. Sõnumi
kirjutaminee.
Kinnistamine.

Rõhuliited –gi ja –ki. Küsisõnad. Teonimed. kond--liitelised
nimisõnad.

Elulugu. Inimese saatus. Ennustamine, horoskoobid,
ebausk. Eestikeelsed ajalrehed ja ajakirjad. Väidete
moodustamine. Võrdluse abil oma arvamuse
väljendamine.
Kinnistamine.
Inimese iseloomstamine. Positiivsed ja negatiivsed
sündmused elus. Unistused ja tegelikkus. Arvamuse
kommenteerimine.
Kinnistamine.

Lihtmineviku ebareeglipärased vormid. Sidesõnad. usliitelised nimisõnad. Teonimed. Sõnaühendid sõnadega
meelde, meeles, meelest.

10

Lause sisutihedamaks muutmine omadusõna abil.
Täisminevik. Lihtmineviku ja täismineviku kasutamine.
Tingiva kõneviisi minevik. lik-liitelised omadussõnad:
moodustamine ja käänamine. Sõnaühendid sõnadega
viitsima, laskma
Mitmuse käänded. tud-kesksõna kui tegusõna üks
põhivormidest, tud-kesksõna kasutamine. Lühendid.
Sõnaühendid sõnaga panama. Poose ja žeste kirjeldavad
sõnad.
Umbisikuline tegumood. Tegijanimi, nik ja –ndus-liitelised
nimisõnad. mitte-liitsõnad. Sõnade mitte ja ega kasutamine.

10

Ühendtegusõnad abisõnaga ära. ng-liitelised, k-liitelised
nimisõnad.

10

Riietuse ja kehahoiaku kirjeldamine. Nõu andmine.
Kehakeel: poosid, miimika jm. Värvitoonid.
Kinnistamine.
Töökoht. Ametide kirjeldamine ja võrdlemine. Töö ja
töökoha kirjeldamine. Telefonietikett. Eestlaste
töökultuur. Küsitlemine ja kokkuvõtte koostamine
kogutud andmete põhjal.
Kinnistamine.
Tööotsimine. Töökuulutused. Tööintervjuu.
Elulookirjjeldus ja avaldus. Positivne ja negatiivne

Maht
tundides
10

10

10

vastuskiri.
Kinnistamine.
Kinnisvara: korteri ost, rent ja müük. Elukoha
kirjeldamine. Kolimine.
Kinnistamine.
Kaubandus. Ostukohtade võrdlemine. Kataloogi- ja
internetikaubanduse poolt ja vastu. Kaebuse
kirjutamine.
Kinnistamine.
Keskkonnaprobleemid. Roheline mõtlemine.
Arutlemine oma elukeskkonna õle. Elu maal või
linnas? Prügi sorteerimine. Keemitooted igapäevaelus.
Arutluse põhistruktuur.
Kinnistamine.
Tervis. Elustiil ja tervis. Millest sõltub eluiga?
Haigused ja stress. Arsti vastuvõtul.
Alternatiivmeditsiini poolt ja vastu.
Kinnistamine.
Elukoht. Unistuste kodu. Kasulikud ja tarbetud
leiutised. Kodumasinad ja aeg.
Kuritegevus ja turvalisus. Arutelu karistuste
ranguse/mitteranguse üle. Seletuskiri.

des-vorm. Välis- ja sisekohakäänete kordamine.
Liitomadussõnad. Teonimed. kond-liitelised sõnad.
Sõnaühendid sõnaga ajama.
Umbisikulise tegumoe lihtminevik. v- ja tav-kesksõna
omadussõnana. Omadsusõna ja määrsõna eitavad vormid.

10

v-,tav- ja nud- kesksõnade moodustamine, kesksõnade
käänamine. Liisõna moodustamine teonime põhjal.
Sõnaühendid sõnaga käima.

10

Sihitud ja sihilised tegusõnad. Rektsioon. Rektsioonid,
milles eksitakse. Sõnajärg lauses. Arutluse struktuur.
Liitlausete moodustamine. Kuidas lauseid paremini siduda.

10

Tingiva kõneviisi umbisikuline vorm. Ma-tegevunime
umbisikuline vorm, i-mitmus.
Enneminevik. Põhiarvsõnad sihitisena. Sõnaühendid sõnaga
saama.

10

Õppemeetodid:

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

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

10

10

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

B 1 taseme lõpuks on õppija võimeline:
•

eesti keele suulise ja kirjaliku oskuse;

•

kõneoskuse, milles õpilane tuleb hästi toime igapäevapäevaste ja küllaltki hästi ka ootamatute kõneolukordadega;

•

kuulamisoskuse, kus õpilane suudab mõista tavalist kõnet, ka abstraktsetel teemadel. Õpilane uudab raskusteta aru saada suulisest tekstist
nii erialal ja ametis kui ka üldiselt;

•

kirjutamisoskuse, milles õpilane oskab kirjutada nii erakirju kui ka poolametlikke tekste. Õpilane suudab kirjutada ettekandeid, kirjeldusi
ja poolametlikke kirju;

•

lugemisoskuse, kus õpilane mõistab tavapäraseid tekste nagu ajaleheartiklid. Õpilane mõistab raskusteta nii üldisi kui ka oma tööga
seostuvaid tekste. Ta eristab teksti ülesehituse põhjal olulist ebaolulisest ning on võimeline tunnetama temaatilisi/objektide suhteid, mida
tekst käsitleb, tehes nende põhjal järeldusi.

B 1 taseme lõpuks on õpilane omandanud eelnevalt õpitud sõnavarale lisaks umbes 1000 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide ja rollimängudega.

