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SOOME KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

soome 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.

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)

ISESEISEV KEELEKASUTAJA
B1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 750 sõna ja
väljendi
ulatuses

Kordamine: enda tutvustus, teiste kirjeldamine,
välimus, riided, horoskoop, iseloomuomadused
Kinnistamine

Aliase mäng, adjektiivid, partitisiibid Tämä, tuo ja se
kasutamine

Kõnekeel, släng, väljendid, ütlused, ohtlikud sõnad,
fraasid. Naljad. Vanasõnad. Motod.
Kinnistamine
Soomlus ja eestlus, artikli lugemine ja jutustamine.
Arvamuse väljendamine. Väitlemine.
Kinnistamine
Telefonivestlus. Telefonikonverents, kokkulepped,
infovahendid, klienditeenindus eri valdkondades (IT,
postimüük, reisimine, müüja)
Kinnistamine
Majandussõnavara, müügisõnavara. Uudiste
kuulamine. Uudiste jutustamine ja koostamine.
Kinnistamine
Tunnetest rääkimine, sportimine, harrastused. Stiilid.
Arhitektuur. Vaatamisväärsused Soomes ja Eestis.
Kinnistamine
Rollimängud- sõbra külla kutsumine, bussipeatuses,
riidepoes, postis, kinos, hambaarsti juures, tee
küsimine, juhatamine, restoranis
Kinnistamine
Töökohale kandideerimine, töövestlus, motivatsiooni
väljendamine, ”enda müümine”

Liitsõnade moodustamine ja kasutamine. Tuletamine.
Lauseehitus.

10

Üheisikulised verbid.
Tuntuu, vaikuttaa – verbide kasutus.
Ajaväljendid. Numbrite käänamine ainsuses ja mitmuses.
Konditionaal, viisakusväljendid.
Passiiv preesensis.
Numbrid. Murdarvud.

10

Mitmuslikud sõnad
Scrabble mängimine
Sünonüümid, homonüümid. Vastandid.
Põhisõna ja tuletamine,
Sustantiivid ja verbid,
Erilised adjektiivid. –minen – tegusõna.
Transitiivsed ja intransitiivsed verbid
Pronominid jokainen ja joku, mikä, kumpi ja jompikumpi

10

CV vormistamine, avalduse kirjutamine ja vormistus.
Töökuulutusele vastamine. Kirjutamisülesanded.

10

Maht
tundides
10

10

10

10

Kinnistamine
Rollimängud – äkiline suhtumine, hindav suhtumine,
kirjeldamine. Ettepanekud.
Tulevikuplaanid, fantaasiamängud
Kinnistamine
EU sõnavara, diplomaatia, seadused, pangas,
asjaajamine asutustes
Kinnistamine
Tehnika sõnavara, ehitus, vahendid, tööriistad,
tööstusmaterjalid. Käskude jagamine
Kinnistamine
Sõltuvalt osalejate arvust: vabal valitud teemal
ettekanne, esitlus. Kokkuvõte – testimine

Tegusõnaliited, omadussõnaliited, käändsõnaliited,
määrsõnaliited.
Liitkäändsõnad, täiendsõnad.
Passiiv. 3. infinitiiv
Sõnalühendid, Mitmuse tüvi
Mitmuse partitiiv.
Teietamine ja sinatamine. Joka-pronomin, sidesõnad
Genetiiv ainsuses ja mitmuses, possessiivsufiksid,
imperatiiv

10

Vastavalt teemale.
Test kogu grammatika peale.

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:
B1 taseme lõpuks on õppija võimeline:
• suhtlema sobivalt varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades ning saab küllaldaselt hakkama ka
sotsiaalselt või keeleliselt nõudlikes olukordades;
• keelekasutus on küllalt mitmekülgne ja ladus;
• isegi keeruliste teemade korral saab kergesti aru nii kõnest kui ka kirjalikust tekstist;
• on võimeline tõlkima erinevaid erialaseid tekste soome-eesti suunal ja lihtsamat teksti soome keelde;
• saab hakkama koosoleku ja ärivestluste läbiviimisega;
• oskab vormistada ärikirju;

• saab hakkama kõnekeele ja murrete kasutusega igapäevastel teemadel. kasutama õpitud tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides.
B1 taseme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 750 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

