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VENE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

vene 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:

2-3 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 2 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Maht
tundides

Sõnavara
omandatakse
~900 sõna ja
väljendi ulatuses

Minu rollid elus. Rollid kodus, tööl, lapsevanemana ja
lapsena. Küsimuste esitamine ja oma arvamuse
avaldamine. Oma tunnete väljendamine. Test „Tunne
iseennast“. Kinnistamine
Sünnipäev – kord aastas. Sünnipäeva pidamine.
Juubelisünnipäevad. Külaliste kutsumine ja külla minek.
Kingituste valik ja lillede valik. Külaliste tutvustamine.
Pöördumine võõra inimese poole. Kinnistamine

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

10

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

14

Missugune on ilus inimene. Inimese sisemine ja väline
ilus. Vaimustuse väljendamine. Komplimendi
vastuvõtmine. Negatiivse hinnangu andmine ja
vastuvõtmine. Inimese iseloomuomadused. Riietuse
tähtsus iseloomu hindamisel. Kinnistamine
Elukutse. Selle valiku tähtsus. Kelleks tahtsin saada
lapsepõlves. Kellena töötan nüüd. Oma töökäigu
kirjeldus. Kinnistamine
Minu suguvõsa. Sugupuu koostamine. Oma
esivanematest jutustamine. Kelle mõjud on minu
iseloomu kujundanud kõige rohkem. Vanemaid ei saa
valida. Perekonnasisesed suhtes inimeste vahel.
Kinnistamine
Minu suhtumine loomariiki. Traditsioonilised
koduloomad kass ja koer. Tänavakoerad ja –kassid.
Vastutus kodustatud looma eest. Maailma looma- ja
linnuriik. Suured ja väikesed loomad, linnud, roomajad.
Kinnistamine
Käitumine erinevates elusituatsioonides. Konflikt.
Kompromiss. Konsensus. Nõustumine. Äraütlemine.
Kahtlused. Kinnitused. Eitus. Koostöö ja vastuvõtmine.

Употребление глаголов движения. Склонение имен
существительных на о и е. Единственное число.
Множественное число.

16

Склонение существительных женского рода на ъ. Спряжение
глаголов помогать замечать улыбаться обижаться заступаться.
Склонение имен существительных мужского рода на ь.
Выражение времени. Употребление глаголов ходить /куда?/
бывать /где?/ согласование существительных с числительными
/две новые школы, два больших здания/

16

Спряжение глаголов пройти проехать посетить посмотреть
угостить. Склонение имен существительных на я, ие.

14

Употребление временных конструкций поздней осенью
ранней весной и др. Употребление приставочных глаголов с
предлогами. Обозначение времени.

14

18

Nõuanne. Korraldus. Informatsiooni vahetus.
Kinnistamine
Eesti Vabariik. Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti
riigikorra põhialused. Igaühe põhiõigused, vabadused ja
kohustused. Riigikogu, vabariigi presidendi, vabariigi
valitsuse ja kohtu pädevus. Eesti administratiivsed
jaotused. Eesti füüsiline kaart. Maakonna, linna, asula,
talu plaan. Ametiasutuste liigitus. Linna- ja
maakonnavalitsused. Kinnistamine

Употребление глаголов движения с предлогами мимо через
напротив рядом и др. Как обозначается точная дата.

18

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 kursusel läbitud
teemadele. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
A2 taseme lõpuks on õppija võimeline:
•
•
•
•
•
•

suhtlema igapäevasituatsioonides (poes, restoranis, reisil, hotellis);
vestlema üldistel teemadel (poliitika, rahvustevahelised erinevused, kuritegevus jne);
arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid (vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset);
suhtlema dialoogides, osalema aruteludes (andes soovitusi probleemide lahendamiseks), jagama käsklusi, esitama palveid ja kaebusi;
arutlema minevikus toimunu üle, andes sellele hinnanguid;
kirjutama tööalaseid kirju (erinevad avaldused, järelepärimised, elulookirjeldus), ettekandeid, memosid ja lühifakse.

A2 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 750 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja
rollimängudega.

