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SOOME KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

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

Hariduse liik:

täiendharidus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud ühe taseme õppetsükkel, vastavalt õppeaasta kursuste kavale

Õppetöö korraldus:

2-3 korda nädalas, 2-6 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
~ 750 sõna ja
väljendi
ulatuses

Kordamine: Mida olen teinud, kus käinud. Edasised
plaanid, kavatsused.
Kinnistamine

Lihtminevik, Mitmuse tüvi ja käänamine
Passiivi preesens

Soome pühad ja tähtpäevad (traditsioonid, toidud,
tähistamine)
Kinnistamine

Passiivi imperfekt
Passiivi konditsionaal
Passiivi imperatiiv
Passiivi potentsiaal
Matkamine (piletite ostmine, broneerimine; ööbimine v-partitsiip
erinevates hotellides, kämpingutes;
tav-partitsiip
vaatamisväärsused; transpordivahendid,
sularahatehingud)
Reisimine välismaal (erinevad transpordivahendid)
Kinnistamine
Harrastused, hobid
Infinitiivi translatiiv
Teatris, kontserdil
II infinitiiv
Kinnistamine
Tähtsad isikud Soome ajaloos
Ma-infinitiiv
Kinnistamine
Agentpartitsiip
Teonimi d
Vaba aeg (muusika, sport, käsitöö); kinos
Kokkuvõte verbivormidest
Kinnistamine
Sidesõna
Nädalalõpp Helsingis (vaatamisväärsused)
Lauselühendid
Soome ajaloost
Pre- ja postpositsioonid
Informatsioon Soome riigi kohta
kõnekeel

Maht
tundides
10

10

10

10

10

10
10

Hümn
Kinnistamine
Kuupäevad, giidi teksti lugemine linti
Kinnistamine
Minu pere, töö, sõbrad, tegemised ja hobid.
Kinnistamine
Ametid, Minu töö. Äriplaani koostamine.
Protokoll, etikett.
Kinnistamine
Ainesõnad, toiduvalmistamine, retseptide tõlkimine,
menüü koostamine. Restoranid, söögikohad, majutus.
Kinnistamine
Kokkuvõte: Infot Soomest – ajalugu, areng, murded,
kõnekeel, kirjakeel. Ettekanded.
Kinnistamine

Põhiarvude ja järgarvude käänamine ainsuses ja mitmuses

10

Possessiiv sufiksitega käänamine
Asesõnade käänamine

10

Netietikett, kirja koostamine – vormistus, positiivsed ja
negatiivsed laused. Lauseehitus.

10

Ainsuse ja mitmuse partitiiv.
Täytyy / ei tarvitse – sõna kasutus preesensis ja imperfektis.

10

Ainsus, mitmus, nimisõnatüübid, verbitüübid

10

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:
A 2 taseme lõpuks on õppija võimeline:

• väljendama ennast (õpitud sõnavara piires liht- ja liitlausetega, õiget sõnade järjekorda ja õiget aega kasutades) igapäevastes
suhtlussituatsioonides (rääkima eesti ja soome pühadest ja tähtpäevadest; vestlema matkamisest, broneerima kämpingut, ostma pileteid,
arveldama sularahas; rääkima oma harrastustest ja hobidest; reisima erinevate transpordivahenditega; vestlema Soome riigist ja selle
tähtsamatest isikutest, teadma hümni ja fakte Soome riigi kohta, teadma Soome riigi ajalugu);
• kasutama põhjendamist, passiivi vorme ja infinitiive, teonimesid, lauselühendeid;

• kirjeldama teatrietendust, filmi, kontserti, Soome pühasid;
• kirjutama pikema jutu tundides läbitud teemadel ja otsima lisainformatsiooni erinevatest infoallikatest, kirjutama netikirju;
• kasutama õpitud tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides;
• tõlkima sõnastiku abil võõrast teksti.
A 2 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 750 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

