
ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevus 5.2. „Keeleline ja 

kultuuriline kümblus“ 

ImmiSchool – http://www.immischool.eu 
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TÖÖLEPING NR  RKTL16066 

MINU KEELE- JA KULTUURI TUNDMISE KLUBI PÄEVIK 

Nimi: ................................................................................... 

1.MINU TUGEVUSED JA VAJADUSED 

1.1.See on minu jaoks eesti keeles kerge. Seda ma juba oskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.See on minu jaoks eesti keeles raske. Seda on vaja õppida. 
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2. MINU EESMÄRGID  

valdkond Minu eesmärgid 

Kuulamine 

 

 

Kõnelemine 

 

 

Lugemine 

 

 

Kirjutamine 

 

 

Grammatika 

 

 

Kultuur 

 

 

õppekäigud 
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3. KUIDAS MA TAHAN  ÕPPIDA? 

 jah ??? ei 

Mulle meeldib õppida suheldes teiste inimestega.    

Mulle meeldib filme vaadata ja raadiosaateid kuulata.    

Mulle meeldib raamatuid ja artikleid lugeda.    

Mulle on tähtis võimalikult vähe vigu teha.    

Mulle meeldib kirjutada.    

Mulle ei meeldi, kui mind pidevalt parandatakse.    

Mulle meeldb töötada õpiku ja sõnastikuga.    

Mulle meeldib õppida keeleõppevideote ja CD-de abil.    

Grammatikaselgitustest on mulle palju kasu.    

Mulle meeldib  käia ekskursioonidel ja kultuuriüritustel.    

 

Mida ma tahan osata? 

1. 

 

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 

    

 

Mida ma tahan osata? 

 

2. 

 

 

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 
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Mida ma tahan osata? 

 

3. 

 

 

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 

    

 

Mida ma tahan osata? 

 

4. 

 

  

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 

    

 

Mida ma tahan osata? 

 

5. 

 

 

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 

    

 

Mida ma tahan osata? 

 

5. 

 

 

 

 

Tähtaeg Kuidas ma tahan seda õppida? Kus? Millal? 
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4.1. ESIMESE  KUU ENESEHINNANG 

kohtumised nr 1-4 ja õppekäik 1                                  Kuupäev:...................... 

Teema: PUHKUS. VAATAMISVÄÄRSUSED JA KULTUURISÜNDMUSED. KUHU 

MINNA? MIDA TEHA? MIS MIND HUVITAB? Juhan Smuul „Suvitajad“ 

1) Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata? 

 

.................................................................................................................................................... 

2) Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

3) Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole viga,  

keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

 .................................................................................................................................................... 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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4.2. TEISE  KUU ENESEHINNANG 

 

kohtumised nr 5-8 ja õppekäik 2                                  Kuupäev:...................... 

Teema: EESTI MUUSIKA. KONTSERDI- VÕI MUUSEUMI KÜLASTUS. 

1. Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata?  

 

.................................................................................................................................................... 

2. Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

3. Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole viga,  

keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

 .................................................................................................................................................... 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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4.3. KOLMANDA  KUU  ENESEHINNANG 

kohtumised nr 9-12 ja õppekäik 3                                  Kuupäev:...................... 

Teema: EESTI AJALUGU JA KIRJANDUS. Eduard Bornhöhe „Vürst Gabriel ehk Pirita 

kloostri vimsed päevad“ Wittensteini ajakeskus. 

1. Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata? 

 

.................................................................................................................................................... 

2. Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

3. Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole viga,  

keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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4.4. NELJANDA  KUU  ENESEHINNANG 

 

kohtumised nr 13-16 ja õppekäik 4                                  Kuupäev:...................... 

Teema: EESTI KUNST NIKUD JA JOONISFILM.  Filmide vaatamine. Raamat „Eesti 

kunstnikud“. Näituse ja/või muuseumi külastus. 

 

2. Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata? 

 

.................................................................................................................................................... 

4. Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

5. Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole viga,  

keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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4.4. VIIENDA  KUU  ENESEHINNANG 

kohtumised nr 17-20 ja õppekäik 5                                 Kuupäev:...................... 

Teema: EESTI EEPOS. EESTI TEATER. NÄIDENDID.  NÄITLEJAD.  KIRJANIKUD. 

LAVASTAJAD. A.H.Tammsaare „Tõde ja Õigus“ (II osa)“, Eduard Vilde „Pisuhänd“ vm. 

Teatrikülastus.  

3. Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata? 

 

.................................................................................................................................................... 

6. Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

7. Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole viga,  

keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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4.4. KUUENDA  KUU  ENESEHINNANG 

kohtumised nr 21-24 ja õppekäik 6                                 Kuupäev:...................... 

Teema: EESTI LOODUS JA SPORT. Matkarada.  

 

1. Mida ma tahtsin sel kuul teha, teada, osata? 

 

.................................................................................................................................................... 

2. Kuidas ma rahule jäin? Millega ma rahule jäin? Miks? 

 

..................................................................................................................................................... 

3. Kuidas mul läks?   väga hästi, ma olen endaga väga rahul,  täitsa hästi,  pole 

viga,  keskmiselt,    mitte eriti hästi, oleks võinud paremini minna,  

 

sest .......................................................................................................................................... 

 

4.  Minu tähelepanekud oma õppimise kohta. Mis toimis hästi? 

Mida ma õppisin? 

sõnavara   

 

kuulamine/kõnelemine  

 

lugemine/kirjutamine  

 

kultuur  

 

grammatika  
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EESTI KEELE JA KULTUURI TUNDMISE KLUBI PROGRAMM  
 
RKTL16066 
ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alategevus 5.2. „Keeleline ja kultuuriline kümblus“ 

 

 

 

 

 

 
 

Teemad vastavad B2-taseme keeleoskue kirjeldusele. 
Keele- ja kultuuriklubi metoodika põhineb Euroopa Sotsiaalfondist toetatud programmi 
„Keeleõppe arendamine 2011–2013“ raames keeleklubide tööks välja töötatud käsiraamatul 
„Eesti keele klubi käsiraamat“. 
 
Klubi tegevused hõlmavad eesti kultuuri tutvustamist, päevakajaliste aktuaalsete teemade ja 
kultuurisündmuste tutvustust ja arutelusid, külaliste kutsumist tutvustamaks erinevaid 
valdkondi, kultuurisündmuste külastust, õppekäike kultuuriloolistesse paikadese ning õpitu ja 
kogetu kinnistamist.  
 
Klubi liikmed saavad kokku järjestikuse 6 (kuue) kuu jooksul 1 kord nädalas 4 akadeemilist 
kontakttundi korraga 4 korda kuus (kokku 96 akadeemilist kontakttundi) ning osalevad 1 kord 
kuus ühel sündmusel või õppekäigul (kokku 24 akadeemilist tundi). Klubi eestvedajad 
kaasavad klubi töösse ka eesti keelt emakeelena kõnelevad isikud, kes soovivad 
keeleõppijaid osalustegevuste kaudu abistada. 

 
Jrk nr Kohtumise teema ja selle eesmärk, 

metoodikad 
MATERJALID Maht  

(akad tundi) 

Teema I 
1.kuu 

MINU KULTUURIHUVID. KUHU 
MINNA? MIDA TEHA? 
VAATAMISVÄÄRSUSED JA 
KULTUURISÜNDMUSED. PUHKUS 
JA REISIMINE. 

TÖÖLEHED – I OSA „KUHU 
MINNA? MIDA TEHA? 
VAATAMISVÄÄRSUSED JA 
KULTUURISÜNDMUSED“. Juhan 
Smuul „Suvitajad“ 

20 TUNDI 

Teema II 
2. kuu 

EESTI KULTUUR JA AJALUGU. 
VAATAMISVÄÄRSUSED. 
KIRJANDUS. FILM.  
VIIMNE RELIIKVIA. WITTENSTEINI 
AJAKESKUS. 

Ed.Bornhöhe „Vürst Gabriel ehk 
Pirita kloostri viimsed päevad“, Film 
„Viimne Reliikvia“ 

20 

Teema III 
3.kuu 

EESTI MUUSIKA JA MUUSIKUD. 
KULTUURISÜNDMUSED. LAULAME 
JA KUULAME MUUSIKAT. 
KONTSERDIKÜLASTUS. 

Raamat „Tuntud Eesti inimesed I: 
Eesti muusikud“ Filmid. 

20 

Teema IV 
4.kuu 

TEATER JA KINO. 
NÄITEKIRJANDUS. 
TEATRIKÜLASTUS. A.H.Tammsaare, 
Ed.Vilde.  

Raamat „Tuntud Eesti inimesed II: 
Eesti teater ja film. Näitlejad ja 
lavastajad. Katkendid näidenditest.“ 

20 

Teema V 
5.kuu 

EESTI KUNST JA KÄSITÖÖ. EESTI 
KUNSTNIKUD. Joonisfilm. Näitused.  
 

Raamat „Tuntud Eesti inimesed Iii: 
Eesti kunstnikud“ Filmikatkendid. 
KUMU. 

20 

Teema VI 
6.kuu 

Eesti loodus. Vaatamisväärsused.  
Sport ja matkarajad.  

Töölehed III 20 

   120 

 


