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Õppekava nimetus: eesti keele A2 - esmane keeleoskus 

 

Õppekavarühm: keeleõpe 

 

Õpiväljundid: 

- kuulamine: mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis on seotud igapäevaste 

suhtlussituatsioonidega ( nt elementaarne isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, töö); 

- lugemine: saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest; 

- kirjutamine: oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu 

„ja“, „aga“ ning „sest“;    

- rääkimine: oskab väljenduda lühifraasidega, kui kõneaine on tuttav ja oskab kirjeldada oma 

perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd ja elutingimusi 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  

õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist ja/või 

soovib arendada/omandada eesti keele oskust keeletasemele A2. 

 

Õppe kogumaht: 160 ak.t (millest 80 tundi on e-õpe või kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd). 

 

Õppe sisu: 

1. Isikuandmed.  

2. Maja ja kodu, ümbruskond.  

3. Igapäevaelu.  

4. Vaba aeg ja meelelahutus.  

5. Transport ja reisimine.  

6. Suhted teiste inimestega.  

7. Tervis ja kehahooldus.  

8. Haridus ja töö.  

9. Sisseostude tegemine.  

10. Söök ja jook.  

11. Teenused.  

12. Asukohad.  

13. Keel.  

14. Ilm.  

15. Avalikud asutused.  

 

Keeleteadmised ja grammatika õpe: 

• tähestik, tähtede õigekiri ja hääldamine;  

• hääldamine: pikk ja ülipikk häälik; nõrk ja tugev täht; 

• tegusõnad: pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon; kindel, tingiv ja käskiv 

kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi; 

• küsisõnad: küsimuste moodustamine. 

 

Selleks, et valmistada ette õppijaid eksamiks, tehakse proovieksami ülesandeid, mis on võetud Innove 

koduleheküljelt. 

Õppemeetodid: 

Kontaktõpe: suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse – rääkimise, kuulamise, lugemise ja 

kirjutamise – arendamise kaudu. Selleks kasutatakse selliseid traditsioonilisi õppemeetodeid, nagu 



kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutusi, suuliseid esitlusi ja vestluseid, tekstide lugemist, 

edasiandmist ja koostamist, lindistuste kuulamist ja mõistmist, loovülesannete lahendamist. Samuti 

rakendatakse ka aktiivõppemeetodeid; interaktiivne koolitusvorm – rollimängud, rühma- ja paaristööd. 

E-õpe  

Õppimine e-õppe toel võimaldab: 

- õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt; 

- kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale; 

- suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel; 

- saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel; 

- kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks; 

- omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist; 

- esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet. 

Iseseisev töö: kodutööde tegemine, tekstide lugemine ja kirjutamine, sõnavara õppimine, 

grammatika- ja tõlkeharjutused, piltide kirjeldamine, praktiseerimine elektroonilises õppematerjalis - 

www.keeleklikk.ee, tehakse proovieksami ülesandeid, mis on võetud Innove koduleheküljelt. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õpperuum on avar, soe ja valgusküllane, kaasaegse ventilatsiooniga. Sisustus: lauad ja toolid kõikide 

õppijate jaoks, õpetaja laud ja tool, kirjutustahvel, heliseadmega arvuti, diaprojektor. Ruumis on 

võimalik kasutada internetiühendust. Laudu ja toole on võimalik paigutada vastavalt vajadusele, 

toetamaks erinevate õppemeetodite kasutamist. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab kursuse 

läbiviija. On võimalus kasutada riidenagi ja WC-ruumi. Õpperuum (sh õppetehnika) vastab 

töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Koolitaja on 

teadlik, et vastutab tervisekaitsenõuetele vastava õpperuumi ja sobiva õppetehnika olemasolu ning 

korrasoleku eest. 

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Õpetajal ja 

õpilasel on arvuti, Internet. Õpetaja suhtleb õpilasega Skype'i kaudu.  

 

Õppematerjalide loend:  

Põhiõppematerjal:  

- „E nagu Eesti“, Mall Pesti, Helve Ahi;  

- „Tere“, Inga Mangus, Merge Simmul. 

Lisaõppematerjal:  

- „Suhtleme Eestis“. Eesti keele töövihik – A2.1; A2.2, Ülle Rannut; 

- Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/); 

- Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee); 

- Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid; 

Elektrooniline õppematerjal: 

- http://web.meis.ee/testest/; 

- https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/; 

- http://kohanemisprogramm.tlu.ee/; 

- https://www.integratsioon.ee/raamatukogu/. 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tõend  
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