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VENE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

vene 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:

2-3 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)

ISESEISEV KEELEKASUTAJA
B1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~900 sõna ja
väljendi
ulatuses,

Tallinna tänavad. Peatänav ja kõrvaltänavad. Linnakaardi
kasutamine. Vanalinn ja elamurajoonid. Liiklus.
Ühesuunaline ja kahesuunaline liiklus. Ülekäigurada.
Sillad. Transport. Linna ühistranspordi kasutamine.
Kuupiletid ja sooduskaardid. Ühekordseks kasutamiseks
mõeldud piletid. Käitumine piletikontrolöriga. Trahv ilma
piletita sõitmise eest. Nõu küsimine tänaval. Taksoga
sõitmine.
Kinnistamine
Suuremad kultuurikeskused Eestis. Kultuuriürituste
külastamine. Kino. Teater. Kontsert. Piletite ostmine.
Käitumine garderoobis. Istekoha leidmine. Käitumine kino,
teatri- või kontserdisaalis etenduse ajal. Riietuse valik.
Lillede saatmine lavale. Kuulsamad filmi- ja teatriartistid.
Laulupidu. Rahvariided.
Kinnistamine
Ostude sooritamine. Suuremad kaubanduskeskused ja
väikesed poekesed. Kaubavalik meeste-, naiste- ja
lastekaubad. Sporditarbed. Vestlus müüjaga. Rõivaste
suurusnumbrid ja jalatsite suurused. Proovikabiinid.
Tasumine sularahas ja pangakaardiga. Tax free kauplused.
Apteek. Ravimite ostmine. Retseptiravimid ja käsimüügi
ravimid. Turud. Kauplemise erinevus turul ja kaupluses.
Kinnistamine
Telefonikõnelused. Mobiiltelefon ja lautelefon.
Telefoniühenduse loomine, probleemi esitamine, kuulamine
ja vastamine. Kõne lõpetamine. Viisakusväljendid.
Telefonikõne edasisuunamine. Kontakti võtmine e-posti
teel.

Образование и употребление повелительного наклонения.
Называния стран и народов мира. Степени сравнения
прилагателъных. Склонение русских и нерусских имен
существителных.

Maht
tundides
16

Употребление краткой формы имен прилагателъных в роли
сказуемого. Употребление глаголов в роли сказуемого.
Употребление глаголов показывать примерять подходить
одеваться носить в речи.

18

Употребление глаголов радоваться /чему?/ играть /в/о/ что? в
кого?/. Употребление предлогов в и на. Употребление
глаголов работать /кем?/ стать /кем?/ идр.

12

Склонение имен существительных человек люди ребенок
дети. Склонение существительных мужского рода на а я.
Склонение притяжательных прилагательных на ин /мамина
комната/.

12

Kinnistamine
Külaliste vastuvõtmine. Kutse saatmine. Vastuvõtmise
protseduur. Käitumise etikett vastuvõtul.
Kultuuridevaheliste erinevuste arvestamine. Ametialased
kõnelused ja eraviisilised kõnelused. Hüvastijätmine.
Kinnistamine
Käitumisetikett ärikohtumisel. Kohtumise kokkuleppimine.
Ettevalmistused kohtumiseks. Kõne koostamine. Ärikirjade
koostamine. Posti saamine ja saatmine. Kirjad maa- ja
lennupostiga. Tähitud kirjad. Isiklikud ja ametikirjad.
Kinnistamine
Käitumisetikett turismi- ja ärireisidel. Reisi korraldamine.
Reisikava koostamine. Viisa taotlemine. Saatkonnad.
Piletite tellimine. Reisil viibimine (lennukis, laevas, rongis).
Hotellikohtade broneerimine ja hotelli jõudmine.
Formaalsused hotelli sisseregistreerimisel. Käitumiskultuur
hotellis.
Kinnistamine
Menüü. Eelroad. Külmad road. Soojad road. Magustoidud.
Toidu ja jookide valik. Veinide aastakäigud. Tellimuse
esitamine ja arve maksmine. Kõnelused söögilauas.
Päevased lõunad ja õhtusöögid.
Kinnistamine

Конструкции выражающие время /на этой неделе .../.
Конструкции со словами который которая которые.

16

Склонение личных местоимений. Спряжение глагола
учиться. Придаточные предложения.

16

Образование и употребление порядковых числительных.
Согласование имен существительных с числительными.
Глаголы заниматься выигрывать проигрывать.

16

Глаголы собирать доставать покупать беречь. Повторение.

14

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 B 1 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.
Õpiväljundid:
B 1 taseme lõpuks on õppija võimeline:

•
•
•
•
•
•
•

kirjutama tööalaseid kirju (avaldused, järelepärimised, CV, ettekanded jne);
osa võtma äriteemalistest aruteludest;
väljenduma mineviku ja tuleviku vormides, oles niihästi kuulaja kui kõneleja rollis;
vestlema vabalt igapäevateemadel (ühiskond, kultuur, sport, olme);
suhtlema dialoogides, osalema aruteludes, andes soovitusi probleemide lahendamiseks, jagama käsklusi, esitama palveid ja kaebusi;
vestlema kunstist, reisidest, loomariigist, geograafiast;
arutlema ajalehtedest loetu üle, rääkima oma soovidest ja isiksuse omadustest.

B1 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 900 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud dialoogide ja
rollimängudega.

