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VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

vene 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:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale

Õppetöö korraldus:

2-3 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

Grammatika

Maht
tundides

Sõnavara
omandatakse ~
900 sõna ja
väljendi
ulatuses

Enda tutvustamine ja tervitamine. Küsimuste esitamine.
Enda iseloomustamine. Vene nimed ja perekonnanimed.
Kinnistamine

О произношении гласных в русском языке. Личные
местоимения. Предложный падеж. Имя прилагательное.

8

Kodu ja perekond. Oma kodu kirjeldamine. Oma
arvamuse väljendamine. Ettepanekust keeldumine.
Inimese vanus. Selle küsimine. Oma töökohast ja
ametikohast rääkimine. Ankeedi täitmine. Kirja
alustamine ja lõpetamine. Vene pulmad.
Kinnistamine
Kool ja õppimine. Palve ja heakskiidu väljendamine. Oma
arvamuse väljendamine. Kellaaja küsimine. Päevaplaanist
rääkimine. Küsimuste täpsustamine. Eitava vastuse
andmine. Võõrkeeleoskuse hindamine. Kirja kirjutamine.
Esimesed raamatud ja raamatukogud Venemaal. Esimene
ja viimane koolikell.
Kinnistamine
Vaba aeg. Oma harrastustest jutustamine. Ebakindluse
väljendamine. Kuidas kutsuda ja vastata kutsele.
Kohtumiste kokkuleppimine. Inimese telefonile
kutsumine. Oma muljetest rääkimine. Soovi avaldamine.
Traditsioonilised vene meelelahutused. Kinnistamine
Reisid ja kohtumised. Oma emotsioonide väljendamine.
Info saamine raudteejaamas. Erinevate marsruutide
väljendamine. Nähtust-kuuldust vestlemine.
Sõidutingimuste väljaselgitamine. Reisikaaslastega
suhtlemine. Vene kased. Kinnistamine

Множественное число. Родительный падеж. Первое
спряжение глагола. Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения. Числительные. Предлоги в и на.
Предлоги из и с.

14

Глухие и звонкие согласные. Винительный падеж. Второе
спряжение глагола. Возвратные глаголы. Прошедшее и
будующее время. Порядковые числительные. Повелительное
наклонение глагола. Виды глагола. Спряжение глагола
хотеть.

18

Творительный падеж. Дательный падеж.Сослагательное
наклонение. Глагол мочь. Выражение причинных отношений.
Выражение условия / союз если/. Глагол играть / во что? на
чем?/. Выражение времени и места.

18

Степени сравнения прилагательных. Глаголы движения.
Приблизительное время. Глаголы быть, бывать, побывать.
Наречия места.

18

Külaliste vastuvõtmine vene perekonnas. Vene samovar.
Kuidas külla kutsuda ja kutsele vastata. Komplimentide
tegemine. Vestlus lauas. Toosti ütlemine. Õnne
soovimine. Eesti ja vene kommete võrdlus. Külalislahkuse
traditsioonid.
Kinnistamine
Inimese iseloom ja välimus. Inimese välimusest
rääkimine. Riietumise stiilide võrdlemine. Inimese
iseloomustamine. Oma arvamuse avaldamine. Erinevate
inimeste võrdlemine. Suurejooneline „vene hing“.
Kinnistamine
Puhkus tugevdab tervist. Suvine puhkus ja selle
võimalused. Talvine puhkus ja selle võimalused. Une
tähtsus puhkusel. Aktiivne ja passiivne puhkus.
Kordamine.
Kinnistamine

Предложный падеж / о чем?/. Дательный падеж /в гости к
кому?/. Родительный падеж /у кого?/. Творительный падеж / с
чем? /. Винительный падеж / поздравить кого?/. Обозначение
даты / когда?/.

18

Полные и краткие прилагательные. Синонимы.
Отрицательные местоимения. Использование когда и если.

18

Имя существительное. Имя прилагательное. Имя
числительное. Местоимение. Глагол. Виды глагола. Частицы.
Речевой этикет.

8

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.

A1 taseme lõpuks on õppija võimeline:
•
•
•
•

väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda kasutades) igapäevastes suhtlussituatsioonides (enda tutvustamine,
telefonikõnedele vastamine, külaliste vastuvõtmine, tee juhatamine, piletite ostmine, toidu tellimine);
kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine);
kirjeldama oma peret, sõpru, tööd, harjumusi, hobisid ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;
kirjutama lihtsaid kirju, teateid, täitma lihtsamaid ankeete, andma käske.

A1 taseme lõpuks on õpilane omandanud baassõnavara (üle 900 sõna ja väljendi), mille kasutamist on treenitud dialoogide, rollimängudega.

