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4.Koolituskava A1-A2 tasemel eesti keele õppeks: 

 

Koolituskava kirjelduses määratletakse: 

1. kursuse õpitulemused; 

2. kursuse eesti keeles õpetamise metoodika (osaoskuste arendamise tehnikad ja ülesanded, 

õppevormid); 

3. õppe sisu ja teemad; 

4. õppematerjalid ja -vahendid (sh kirjandus ning kasulikud lingid); 

5. õpitulemuste saavutamise hindamine; 

6. maht (kokku 120 akadeemilist tundi). 

 

Koolituskava on esitatud alloleva tabeli vormis arvestades sihtrühma keeleõppe vajadusi ning 

lähtudes Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetest („Euroopa keeleõppe raamdokument: 

õppimine, õpetamine ja hindamine“ ning M. Ilvese „Algaja keelekasutaja“ A2-taseme eesti keele 

oskuse kirjeldusele, HTM ja Eesti Keele Sihtasutus 2008. 

 

Eesti keele kursuse maht on 120 akadeemilist tundi, mis sisaldab lisaks 108 akadeemilisele tunnile 

ka 12 akadeemilist tundi mitteformaalse õppe elemente, milleks on õppekäik, kohtumine 

külalisega, muuseumi-, kino- või kontserdikülastus, ekskursioon, kultuuriseltsi külastus, 

laumängude õhtu, keelepraktika kohvikus/raamatukogus või osavõtt muusemi 

haridusprogrammist või muust koostöötegevusest jms. Eesti keele õpet toetavad tegevused viiakse 

läbi eesti keeles arvestades keeleõppijate eesti keele taset.  

 

Kursuse arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust A1-A2 tasemel. Osaleja omandab 

kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel) ka tavaelus toimimiseks vajaliku suhtluskeele 

sõnavara (nt töö- ja ametialane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Koolituse 

lõpuks sõltuvalt keeleoskuse tasemest oskab kursuse läbinu suhelda eesti keele A1- A2-

keeletasemel. Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised ja oskused suhelda ja aru saada 

selgest eestikeelsest kõnest igapäevaelu puudutavatel teemadel, mõista teksti sisu, sõnastada oma 

mõtteid, vestelda igapäevaelu teemadel ja küsitleda üksteist. Osalejad on tutvunud Eesti avaliku 



elu ja kultuurielu sündmustega, räägivad ja kirjutavad huvipakkuvatel päevakajalistel teemadel, 

orienteeruvad eestikeelsetes ajalehtedes ja loevad eestikeelseid meediaväljaandeid, kuulavad ja 

arutlevad päevapoliitilistel teemadel ja avaldavad/põhjendavad oma seisukohti, loevad eestikeelset 

kirjandust ja tutvustavad loetut teistele, täidavad vajalikke dokumente.  

 

Teemad katavad alljärgnevaid üldkeele ja toimetulekukeele valdkondi: 

● Avaliku elu valdkond: Avalikud asutused. Enda tutvustamine. Isikuandmed. Suhtlemine 

ametiasutuses. Juhtunust teatamine. Informatsiooni küsimine. Suhtlemine telefoni teel. Siltide 

lugemine. Ankeedi täitmine. Tervis ja tervishoid: enesetunne, tervis ja heaolu (vastuvõtuajad, 

raviteenused, ravimid, kiirabi jne). 

 

● Isikliku elu valdkond: Enda, pereliikmete ja sõprade tutvustus. Eluase. Igapäevaelu. Kodu ja 

kodukoht (dokumentatsioon ja isikuandmed, probleemid, kinnisvarakuulutused). Toitlustamine 

ja teenindus: sisseostud, hinnad (reserveerimine, menüü, tellimine). Transport ja reisimine, 

vaatamisväärsused (info transpordi-, reisi- ja veoteenuste, öömajavõimaluste jms kohta, 

broneerimine ja sõidupiletite ostmine,  teated ja juhised). Vaba aeg ja ajaviide: harrastused ja 

meelelahutus (faktiinfo kultuuri- jm vaba aega sisustava teenuse kohta, juhendid, kavalehed, 

reklaamid, küllakutse). Olmeteenused ja kaubandus: poed, kaubanduskeskused, juuksur ja 

iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, postkontor ja pank jms. Info küsimine ja 

suhtlemine teenindusasutustes, ankeetide täitmine, reklaamide, viitade, kuulutuste ja siltide 

lugemine, ostukeskuses orienteerumikirjeldamine.  

 

● Töövaldkond: Töö ja töösuhted. Tööpakkumiskuulutused. Loeme töökuulutusi ning helistame 

ja küsime infot. Isikuandmed. Tööintervjuu. Täidame ankeete ja kirjutame lühikesi avaldusi ja 

kirju. Töö ja tööülesannete tutvustamine. Kuulame ja järgime juhiseid. Suhtleme tööl. 

Töökoosolek.  

 

● Haridusvaldkond: Õppetööd puudutavad küsimused. Loeme haridusasutuste teateid, kuulutusi, 

kirju ja reklaame. Helistame ja küsime infot. Registreerime end kursustele. Kirjutame teateid ja 

kirju. Suhtleme koolis ja huviringis. 

 



Õppematerjalid A1-A2 tasemel: 

• Koostaja Rannut, Ü. (2016). Suhtleme Eestis.. Töövihikud A1.1, A1.2 ja A2.1, A2.2 

tasemele. CD-d A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 , DVD-d A1.1, A1.2, A2.1, interaktiivsed 

ülesanded. ImmiSoft. 

• https://www.keeleklikk.ee/    

• Tomingas, S. (2009). Saame tuttavaks! Estonian for Beginners. Эстонский язык для 

начинающих. Tallinn: TEA. 

• Margus, M. Simmul. Tere! Eesti keele õpik A1. Puškini Instituut  

• Margus, M. Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A2. Puškini Instituut  

• Lihtne eesti keele grammatika algajale A1-A2. Interaktiivsed harjutused veebilehel.  

• https://keeleweb2.ut.ee   

• http://web.meis.ee/testest/ 

• Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik „Keel Selgeks. Õpik 

täiskasvanutele. Kirjastus Avita.  

• Kohanemisprogrammi A1-A2 taseme töölehed http://kohanemisprogramm.tlu.ee/ 

• Ü. Rannut (2004). Astu sisse! Õpilase tööraamat. Haridus- ja Teadusministeerium.  

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


A1-A2-TASEME KOOLITUSKAVA 
Õppe-
nädal 

Õpitulemused Metoodika Õppe sisu ja teemad Õppematerjalid ja -
vahendid 

Õpitulemuste 
saavutamise 
hindamine 

Maht  
(akad. 
tundi) 

1. 
Isiklik 
elu 

Oskab isikliku elu 
valdkonnas end ja oma 
pereliikmeid ning sõpru 
tutvustada. Küsimusi 
esitada ja küsimustele 
vastata. Kuuldud ja loetud 
tekstist isikuandmete 
kohta infot leida. 

Õppefilmide vaatamine. 
Suhtlus- ja rollimängud. 
Dialoogide kuulamine ja 
lugemine, infolüngaga 
ülesanded. Paaris- ja 
rühmatöö. Ideekaardi abil 
suhtlemine. Suhtlus- ja 
tutvumismängud. 

Isiklik elu: Enda, pereliikmete ja 
sõprade tutvustus. Isiku-
andmed. Minu pere. Küsimine ja 
vastamine. Küsisõnad. 
Põhikäänded. Käänete-
vahelised seosed. Suhtlus- ja 
tutvumismängud. Laumängud. 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  Keeleklikk.  
Õpik „ Tere!“  Ideekaardid. 
http://web.meis.ee/testest/ 
Vestluskaardid. 

Suuline test 
paaristööna 
(ideekaart, vest-
luskaardid) ja 
kirjalik e-test 
või interaktiivne 
mäng. 

4 
üldkeel 

2. 
Isiklik 
elu 

Oskab isikliku elu 
valdkonnas kirjeldada 
inimese välimust ning 
kirjelduse järgi inimest, 
looma või asja üles leida.  
 
Oskab 
toimetulekuvaldkonnas 
koostada lihtsat kuulutuse 
teksti ja vastata 
kuulutusele suuliselt ja 
kirjalikult ning leppida 
kokku kohtumisi või 
edastada infot. 

Paaris- ja rühmatöö. Suhtlus- 
ja probleem-ülesanded. 
Ilmateate ja kuulamine ja 
infolünkade täitmine.  
Rollimängud, infolüngaga 
kuulamis- ja lugemis-
ülesanded, paaris- ja 
rühmatöö. 
Grammatikaharjutused. 

Isiklik elu: Välimus. Riided ja 
jalanõud. Iseloom. Enda ja teiste 
välimuse ja iseloomu 
kirjeldamine. Tutvumiskuulutus jt  
kuulutused. Lemmikloom. 
Inimeste ja loomade välimuse 
kirjeldamine. Kuulutustele 
vastamine. Kohtumiste 
kokkuleppimine. Omadussõnade 
ainus ja mitmus, põhikäänded.  

sõnatuletised (-tu, -lik, -line, -
ne). Lihtsate 
ilukirjandustekstide lugemine, 
tegelaste kirjeldamine ja sisu 
kokkuvõtmine ning 
edasijutustamine. 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  Keeleklikk.  
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“. 
http://web.meis.ee/testest/ 

Suuline test 
paaristööna. 
Teate 
kirjutamine.  
(ideekaart, pildi 
järgi jutusta-
mine, vestlus-
kaardid)  
 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

3. 
Isiklik 
elu 

Saab isikliku elu 
valdkonnas aru suulise ja 
kirjaliku kuulutuse, 
reklaami sisust, oskab 
orienteeruda siltide abil 
ning juhistele sobivalt 
reageerida. Oskab 
küsimusi esitada ja 
küsimustele vastata, 
leppida kokku kohtumist 

Suhtlus- ja probleem-
ülesanded, rollimängud, 
infolüngaga kuulamis- ja 
lugemisülesanded, paaris- ja 
rühmatöö, Rollimängud: 
Teadete kirjutamine ja 
teadetele vastamine. Siltide 
lugemine, kuulutuste ja 
reklaamide kuulamine ja 
lugemine, info leidmine.   

Isiklik elu: Vaba aeg, Hobi. Mida 
sa teed vabal ajal? Harrastused 
ja meelelahutus (faktiinfo 
kultuuri- jm vaba aega sisustava 
teenuse kohta). Teated. Sildid. 
Eesti avaliku elu ja kultuurielu 
sündmustega tutvumine.  
Kuulutused ja reklaam. Kino.  
Piletite ostmine. Kutse. Tänukiri.  

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  
https://www.keeleklikk.ee/ 
http://web.meis.ee/testest/ 
piletid, ideekaardid. 
 

Kutse/tänukirja 
kirjutamine. 
Suhtlemine eesti 
keele kui ema-
keele kõneleja-
tega. 
 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

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


ning osta kinopileteid.  
Toimetuleku valdkonnas 
oskab müüa pileteid ning 
esitada täpsustavaid 
küsimusi ning anda teavet 
aegade, hindade ja siltide 
kohta. Oksab kirjutada 
kutset ja tänukirja. Oksab 
lihtsatel teemadel suhelda 
eesti keele kui emakeele 
kõnelejatega, saab aru 
nende jutu peamõttest. 

 
 

’Ma-, da-tegevusnimi, sõnamoo-
dustus: tuletised (-mine, -ja). 
 
 

Mittefor
maalne 
tegevus 

Oskab end tutvustada ja 
suhelda eesti keele kui 
emakeelekõnelejatega 
lihtsatel igapäevastel 
teemadel. 

Suhtlemine eesti keele kui 
emakeele kõnelejatega. 

Kultuuriseltsi külastus ja 
suhtlemine eesti keele 
kandjatega või 
laua- ja suhtlusmängude õhtu 
koos külalistega.  

Lauamängud. 
Suhtlusmängud. 
Külalised. 
Tegevused kultuuriseltsis.  

Tagasiside.  
Enesehinnang. 

4 

4. 
Isiklik 
elu 

Oksab isikliku elu 
valdkonnas eluaseme 
otsijana/üürijana esitada 
üldsõnaliselt oma soove, 
esitada küsimusi, küsida ja 
esitada dokumentatsiooni 
vormistamiseks vajalikke 
isikuandmeid, mõistab 
kinnisvarakuulutuste põhi-
sisu, oskab nimetada 
aadressi ning kirjeldada 
korterit ja koduümbrust,  
juhatada teed ja järgida 
suulisi juhtnööre.  

Siltide, kuulutuste ja 
reklaamide kuulamine ja 
lugemine, infolünkade täitmine. 
Suhtlus- ja probleem-
ülesanded. Juhiste kuulamine 
ja piltide asetamine õigesse 
järjekorda. Kaaardil orientee-
rumine. Rollimängud.  
Helistame ja küsime infot. 
Visiitkaartide lugemine. 
Ideekaaardi abil vestlemine.  
Interaktiivsed mängud ja 
grammatikaharjutused. 

Elukoht. Aadress. Visiitkaart. 
Oma kodu ja koduümbruse 
kirjeldamine. Juhatame teed.  
Eluaseme ostmine ja rent. 
Kinnisvarakuulutused. Suhtleme 
maakleriga.  
Sõnavormid (-tud, - mata). 
Ruumid ja esemed meie kodus. 
Asukohta näitavad sõnad. 
Kodused tööd. Remont ja kodu 
sisustus. Ostame mööblit. 
Transport ja veoteenus.  
 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A2 tasemele 
„Suhtleme Eestis“.  
https://www.keeleklikk.ee/
Pildikaardid. Õpik „Tere 
jälle!“, „Keel selgeks“. 
http://web.meis.ee/testest/ 
Pildikaardid 
jutustamiseks. 

Vestlusring. 
Suuline paaris- 
või rühmatöö: 
tee juhatamine. 
Ideekaardi 
põhjal vestle-
mine. 
 E-test: kuulu-
tuste põhjal 
infolünkade 
täitmine.. 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

5. 
Avalik 
elu 
 

Saab aru ilmateate 
põhisisust ja oskab rääkida 
ilmast erinevatel 
aastaaegadel. Oskab 
kirjutada kirja ning rääkida 
puhkusest ja ilmast.  

Õppefilmide vaatamine, 
Ilmateadete kuulamine ja 
lugemine, infolünkade täitmine. 
Loetud ja kuuldud teksti ja 
piltide ühendamine.  Dialoogide 
kuulamine ja lugemine. 
Rollimängud: telefonikõne 
puhkuselt.  Kirja kirjutamine 

Ilm. Ilmateated. Ilmateate 
kuulamine ja infolünkade 
täitmine. Ilm ja riided. Ideekaardi 
abil erineva aastaaja riietusest 
rääkimine. Ilm, loodus ja 
sportlikud tegevused erinevatel 
aastaaegadel. Ilm ja puhkus. Kiri 
puhkuselt.  

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 tase-
mele „Suhtleme Eestis“.  
Õpik „Tere jälle!“, „Saame 
tuttavaks“ 
https://www.keeleklikk.ee/ 

Vestlus paaris 
või grupis. 
Paaristöö idee-
kaardi põhjal 
„riided, aasta-
ajad ja ilm“. 
 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

https://www.keeleklikk.ee/Pildikaardid
https://www.keeleklikk.ee/Pildikaardid
http://web.meis.ee/testest/


puhkuselt. Pildi või pildiseeria 
järgi jutustamine. 
Grammatikaharjutused ja 
mängud. 

Kuulavad ja arutlevad päeva-
kajalistel teemadel ja 
avaldavad/põhjendavad oma 
seisukohti. 
 

„Saame tuttavaks“ 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
piletid, kuulutused, 
„Astu sisse!“ 

E-test: ilmatea-
dete põhjal info-
lünkade täitmi-
ne. 

6. 
Isiklik 
elu 
 

Oskab avaliku elu 
valdkonnas hankida 
faktiteavet transpordi-, 
reisi- ja veoteenuste, 
öömajavõimaluste jms 
kohta ning saadud infot 
mõistma, ostma 
sõidupileteid, andma 
teenindajale teenuse 
osutamiseks vajalikku 
faktiinfot, mõistma 
korduvaid suulisi ja 
kirjalikke teateid (nt 
Järgmine peatus..), reisi ja 
majutust broneerima, 
mõistma lihtsaid juhiseid, 
küsida ja juhatada teed 
kaardi või plaani põhjal. 

Õppefilmide vaatamine, 
Suhtlus- ja probleem-
ülesanded.  Rollimängud 
(piletite ostmine ja tee 
juhatamine).  Siltide lugemine, 
kuulutuste ja reklaamide, 
teadete, dialoogide kuulamine 
ja lugemine ning info leidmine.   
Paaris- ja rühmatöö. Pildiseeria 
järgi jutustamine.  
Keeleõppemängud (nt Täidan, 
täidan laeva jmt) 
 

Avalikud asutused: Transport ja 
reisimine (info transpordi-, reisi- 
ja veoteenuste, öömaja-
võimaluste jms kohta). 
Sõidupiletite ostmine,  teated ja 
juhised). Kuulame teateid bussi-, 
rongi- ja lennujaamas ning 
järgime juhiseid. Loeme 
sõiduplaane. Õppefilmide vaata-
mine. Dialoogide kuulmine. 
Rollimängud: Ostame sõidupile-
teid bussijaamas või internetist ja 
anname teenuse osutamiseks 
vajalikku faktiinfot. 
Keeleõppemängud. 

Põhiarvsõnast järgarvsõna 
moodustamine. 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 tase-
mele „Suhtleme Eestis“.  
Õpik „Tere jälle!“, „Saame 
tuttavaks“ 
https://www.keeleklikk.ee/ 
„Saame tuttavaks“ 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
piletid, kuulutused, 
„Astu sisse!“ 

Suuline test 
paaristööna: 
piletite ostmine 
ja info küsimine. 
 
E-test: 
dialoogide ja 
kuulutuste 
põhjal 
infolünkade 
täitmine. 
Enesehinnang.  

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

7. 
Isiklik ja 
avalik 
elu 

Oskab nimetada 
toiduaineid ja toidunõusid, 
ideekaardi abil jutustada 
oma söögiharjumustest ja 
lemmiksöögist,  aru saada 
lihtsatest toiduretseptidest 
ja valmistamisjuhistest, 
koostise tüüpelementidest. 
Toimetuleku valdkonnas 
on võimeline teenindajana 
vastama kliendi küsimus-
tele, esitama täpsustavaid 
küsimusi ja tutvustama 
tooteid. 
 Kleindina on võimeline, 
reserveerima lauda, aru 

aktiivõppe võtted, suhtlus- ja 
probleemülesanded, 
rollimängud, infolüngaga 
kuulamis- ja lugemis-
ülesanded, paaris- ja 
rühmatöö, ajurünnak, keelt 
kasutatakse mingi 
kommunikatiivse eesmärgi 
saavutamiseks, nt elulise 
situatsiooni lahendamiseks 
rollimängus. 

Iisklik elu: Söök ja jook. 
Toitumisharjumused (hommiku-, 
lõuna- ja õhtusöök).  
 
Toiduainete nimetused ja 
kogused. Toiduretseptid. 
Toidunõud.Toidu valmistamine 
ja serveerimine. Kohvilaua 
katmine ja söögilauas 
suhtlemine Avalikud asutused: 
Poes. Sildid. Kohvikus ja 
restoranis. Menüü. Toidu 
tellimine telefoni teel. 
(pöördumine, soovide 
väljendamine, menüü kohta 
küsimuste esitamine). 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  Keeleklikk.  
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“, „Astu sisse!“  
Pildikaardid. 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
pildikaardid ja 
ideekaardid. 

Suuline vestlus 
ideekaardi ja 
vestluskaartide 
abil. Paarishin-
damine.  
Dialoogide ja 
retseptide põhjal 
infolünkade 
täitmine. 
Menüü lugemine 
ja dialoog. 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

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


saama toitlustusasutuste 
kirjaliku reklaami põhisi-
sust, mõistma menüü 
põhisisu ning valima 
meelepärase joogi või roa, 
aru saama peamiste 
toidukaupade siltidest, 
tellima menüü põhjal 
sööke ja jooke. teavitama 
teenindajat oma maksmis-
eelistustest. 

. 

Mittefor
maalne 
tegevus 

Oskab suhelda reaalses 
keelekeskkonnas. Mõistab 
menüü põhisisu ning tellib 
menüü põhjal sööke ja 
jooke.  

Tegevused reaalses 
keskkonnas. 

Keelepraktika kohvikus. Menüü 
lugemine, tellimine ja toidu 
koostise kohta küsimuste 
esitamine.  
 

Kohviku  Tagasiside ja 
enesehinnang. 
 

4 
üldkeel 

9. Avalik 
elu 

Isiklik elu  valdkonnas 
oskab nimetada erinevaid 
kehaosi ning kirjeldada 
lühidalt probleemi, on 
võimeline, küsima infot 
vastuvõtuaegade, esitama 
tervishoiutöötajale enda 
või lähedase (nt vanema, 
lapse) kaardiandmed, 
küsida infot kuupäevade, 
raviteenuste kohta ning 
registreerima end arsti 
vastuvõtule  ja üles 
kirjutada arsti vastuvõtu-
aegu, anda kiirabile 
faktiteavet. 
Toimetuleku valdkonnas 
oskab teenindajana küsida 
patsiendi kaardiandmeid, 
anda infot kuupäevade, 
raviteenuste kohta ning 
registreerida patsienti arsti 
vastuvõtule.   

aktiivõppe võtted, suhtlus- ja 
probleemülesanded, 
rollimängud, infolüngaga 
kuulamis- ja lugemis-
ülesanded, paaris- ja 
rühmatöö, ajurünnak, keelt 
kasutatakse mingi 
kommunikatiivse eesmärgi 
saavutamiseks, nt elulise 
situatsiooni lahendamiseks 
rollimängus. 

Isiklik elu: Tervis. Kehaosad. 
Haigestumine. Haiguse 
kirjeldamine. Mis juhtus. Abi 
küsimine, abi pakkumine. Arstile 
helistamine ja aja kokku-
leppimine (isikuandmete 
ütlemine, küsimustele vasta-
mine, terviseprobleemi 
kirjeldamine). Pildi järgi 
jutustamine, visiitkaardilt vajalike 
andmete leidmine. Helistame 
kiirabisse. Kutsume arsti koju. 
 
 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  Keeleklikk.  
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“, „Astu sisse!“ 
https://www.keeleklikk.ee/ 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
pildikaardid ja suured 
pildid. 

Suuline paaris-
töö: arsti kutsu-
mine. Pildiseeria 
järgi jutusta-
mine. Vestlus-
kaardid.  
E-test: 
kehaosade ja 
haiguste piltide 
ühendamine 
sobivate sõnade 
või fraasidega. 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

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


10. 
Avalik 
elu 

Avalik elu valdkonnas 
oskab suhelda arsti juures 
ja apteegis, selgitada 
lühidalt probleemi ja 
vastata küsimustele oma 
tervise kohta, küsida infot, 
raviteenuste, ravimite 
hindade ja maksmis-
tingimuste kohta, mõistab 
tervishoiuasutuse kirjaliku 
info (sildid, teated jms) 
põhisisu, oskab osta 
apteegist ravimeid, esitada 
küsimusi ja leida vajalikku 
infot.  
Toimetuleku valdkonnas 
oskab teenindajana 
viisakalt pöörduda, esitada 
täpsustavaid küsimusi  ja 
vastata küsimustele, anda 
infot, raviteenuste, ravimite 
hindade ja maksmis-
tingimuste kohta. 

aktiivõppe võtted, suhtlus- ja 
probleemülesanded, 
rollimängud, infolüngaga 
kuulamis- ja lugemis-
ülesanded, paaris- ja 
rühmatöö, ajurünnak, keelt 
kasutatakse mingi 
kommunikatiivse eesmärgi 
saavutamiseks, nt elulise 
situatsiooni lahendamiseks 
rollimängus. 

Avalikud asutused: suhtlemine 
polikliinikus, arsti juures, 
apteegis, tervisekeskuses: 
(pöördumine, isikuandmete 
küsimine ja kirjutamine, sildid 
haiglas, polikliinikus, kiirabis jm). 
Suhtlemine apteekriga, info 
küsimine, ravimite ostmine. 
Tervisekeskuses suhtlemine. 
 
 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  Keeleklikk.  
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“, „Astu sisse!“  
https://www.keeleklikk.ee/ 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
pildikaardid ja 
vestluskaardid. 

Kirjalik 
paaristöö: 
isikuandmete  jm 
info küsimine ja 
kirjutamine. 
Teineteise 
hinnang. 
Enseshinnag. 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

Mittefor
maalne 
tegevus 

Tuleb toime 
keelekeskkonnas infot 
otsides.  

Tegevused muuseumis. 
Inimese kehaosade, tervise ja 
ravimite kohta info leidmine. 

Osavõtt muusemi haridus-
programmist. 

Muuseumi eksponaadid, 
tekstid ja interaktiivsed 
ülesanded.   

Infolünkade 
täitmine. 
Tagasiside ja 
enesehinnang. 

4 
üldkeel 

11. 
Avalik 
elu 

Kaubanduse valdkonnas 
oskab esitada oma soove 
ja küsimusi soovitava toote 
kohta ning vastab 
teenindaja küsimustele, 
esitab küsimusi asutuse 
lahtioleku aegade, toodete 
hindade kohta ning 
mõistab samalaadset 
faktiinfot, teavitab teenin-
dajat maksmisviisi eelis-
tusest, saab aru lihtsate 

Keeleõppevideod. 
Rollimängud. Kuulutuste 
lugemine ja info küsimise 
eesmärgil helistamine.. 
Interaktiivsed mängud ja 
grammatikaharjutused. 
Dialoogide kuulamine ja 
lugemine, infolünkade 
täitmine. Grammatika-
harjutused. 
 

Avalik elu: Olmeteenused ja 
kaubandus. Ostame riideid, 
jalanõusid ja muid tarbekaupu.  
Keeleõppemängud: 1 minuti 
tehing jmt. Esitame küsimusi 
asutuse lahtioleku aegade, 
teenuse hindade jms kohta, 
väljendame soove, kirjeldame 
probleemi, küsimused kauba 
suuruse, hinna ja maksmisviiside 
kohta, reklaamid). 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“, „Astu sisse!“ 
https://www.keeleklikk.ee/   
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“. 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 

Suuline 
paaristöö: 
vestluskaardid, 
kuulutuste 
põhjal 
helistamine ja 
vestlemine. 
Situatsiooni 
kirjelduse põhjal 
dialoogi 
koostamine 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

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


siltide, kuulutuste, reklaa-
mi ning  kaupade ja/või 
teenuste kohta käiva teabe 
põhisisust.  
Toimetuleku valdkonnas 
oskab teenindajana 
viisakalt pöörduda, esitada 
täpsustavaid küsimusi  ja 
vastata küsimustele, anda 
infot toodete, hindade ja 
maksmis-tingimuste kohta. 

Omadussõnade käänamine, 

kindel, tingiv, käskiv kõneviis. 
Keeleõppemängud.  

paaris ja suuline 
ettekanne.  
Kirjalik e-test: 
Grammatikaharj
utused. 

12. 
Avalik 
elu  

Olmeteenuste valdkonnas 
Oskab esitada oma soove 
ja küsimusi soovitava 
põhiteenuse kohta ning 
vastab teenindaja 
küsimustele, esitab küsi-
musi asutuse lahtioleku 
aegade, teenuse hindade 
jms kohta ning mõistab 
samalaadset faktiinfot, 
märgib lihtsale ankeedile 
arv- ja isikuandmeid, 
teavitab teenindajat 
maksmisviisi eelistusest, 
saab aru lihtsate siltide, 
kuulutuste, reklaami ning  
kaupade ja/või teenuste 
kohta käiva teabe 
põhisisust. 
Toimetuleku valdkonnas 
oskab teenindajana 
viisakalt pöörduda, esitada 
täpsustavaid küsimusi  ja 
vastata küsimustele, anda 
infot teenuste, tähtaegade, 
hindade ja maksmistin-
gimuste kohta. 

Keeleõppevideod. 
Rollimängud. Kuulutuste 
lugemine ja info küsimise 
eesmärgil helistamine.. 
Interaktiivsed mängud ja 
grammatikaharjutused. 
Dialoogide kuulamine ja 
lugemine, infolünkade 
täitmine. Grammatika-
harjutused. 

Avalik elu: Olmeteenused. 
Suhtleme teenindusasutustes ja 
telefoni teel (juuksur, 
kingaparandus, keemiline 
puhastus, pesumaja, riiete 
parandus, võtmete 
valmistamine, postiteenused, 
kodumasinate parandus, 
torulukksepp jmt). Küsimused 
asutuse lahtioleku aegade, 
teenuse hindade jms kohta, 
soovid, maksmisviisid, 
reklaamid). Soovide väljenda-
mine  ja info küsimine: Mis 
kellaks? Mis ajaks? Kui 
lühikeseks/pikaks? 
 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  
https://www.keeleklikk.ee/   
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“. 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
 

Suuline 
paaristöö: 
kuulutuste 
põhjal 
helistamine ja 
vestlemine. 
Situatsiooni 
kirjelduse põhjal 
dialoogi 
koostamine 
paaris ja suuline 
ettekanne.  
Kirjalik e-test. 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 
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13. 
Haridus 
 

Hariduse teema piires 
oskab rääkida oma 
haridusteest, öelda, mis 
koolis ja mis erialal ta 
õppis, saab aru 
haridusasutuse teadete 
põhisisust, pöörduma 
haridusasutuse töötaja 
poole. Õppijana oskab 
küsida teavet kooli või 
kursuste kohta, aru saada 
tunniplaanist vm õppetöö 
toimumise ajast ja kohast,  
esitada õppetööd 
puudutavaid küsimusi, aru 
saada õppetööd 
puudutava info põhisisust 
rutiinsetest juhisetest, 
valdab koolis 
väljakujunenud tervitusi 
jms keelelisi formaalsusi.  

Keeleõppevideod. 
Rollimängud. Kuulutuste 
lugemine ja info küsimise 
eesmärgil helistamine.. 
Interaktiivsed mängud ja 
grammatikaharjutused. 
Dialoogide kuulamine ja 
lugemine, infolünkade 
täitmine. Grammatika-
harjutused. 

Haridus: Õppimine. Oma koolist 
ja erialast jutustamine. Dialoo-
gide kuulamine ja infolünkade 
täitmine. Teated. Kuulutuste 
lugemine ja rollimängud. 
Kursustele registreerimine. E-
kool. Enda ja oma pereliik-
mete/sõprade elust, tööst ja 
õpingutest jutustamine. 

omadus- ja määrsõnade 
võrdlusastmed 
Keeleõppemängud. 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“, „Astu sisse!“ 
https://www.keeleklikk.ee/    
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“. 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 
 

Vestluskaartide 
abil paaris-
vestlus. Teine-
teise hindamine. 
Teate kirjuta-
mine.  
Ankeedi 
täitmine. 
Interaktiivsed 
kuulamis- ja 
lugemisülesand
ed. 
Enesehinnang 

8 
4 
üldkeele 
tundi 
4 toime-
tuleku-
keele 
tundi 

14. Töö 
 

Osaleja oskab 
toimetulekuvaldkonnas 
suhelda ja aru saada 
selgest eestikeelsest 
kõnest igapäevatööd 
puudutavatel teemadel, 
saab aru kirjalike 
töökuulutuste ja teadete 
põhisisust, esitab lihtsaid 
küsimusi töö kohta, oskab 
kanda eluloolisi andmeid 
lihtsamasse ankeeti, 
vastata tööintervjuul ja 
teistes tööga seotud 
situatsioonides lihtsatele 
küsimustele. Oskab 
ennast ja oma tööd 
tutvustada, pöörduda 

aktiivõppe võtted, suhtlus- ja 
probleemülesanded, 
rollimängud, infolüngaga 
kuulamis- ja lugemis-
ülesanded, paaris- ja 
rühmatöö, ajurünnak, keelt 
kasutatakse mingi 
kommunikatiivse eesmärgi 
saavutamiseks, nt elulise 
situatsiooni lahendamiseks 
rollimängus. 

Töö: CV ja isikuandmed. Kus ja 
kellena ma töötan/töötasin? 
Tööpäev. Palk. Puhkus. 
Töökuulutuste lugemine. Tööle 
kandideerimine. Elulooliste 
andmete kirjutamine ankeeti. 
Tööintervjuu. 
Töökoha, töökollektiivi ja 
tööülesannete tutvustamine. 
Suhtlemine töökohal. Suhtlemine 
klientidega. Teadete lugemine, 
kuulamine ja kirjutamine. 
 

Töövihikud, CD-d ja 
videod ning interaktiivsed 
ülesanded A1-A2 
tasemele „Suhtleme 
Eestis“.  
https://www.keeleklikk.ee/   
Õpik „ Tere jälle!“, „Keel 
selgeks“. 
https://keeleweb2.ut.ee  
http://web.meis.ee/testest/ 

Kirjalik: ankeedi 
täitmine, teate 
kirjutamine. 
Suuline päristöö: 
tööintervjuu. 
Vestluskaartide 
abil paaris-
vestlus. 

8 
toime-
tuleku-
keele 
tundi 

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


kolleegide poole, valdab 
tööl väljakujunenud 
tervitusi jms keelelisi 
formaalsusi, annab 
rutiinset ametialast teavet 
(ka kirjalikult). 

15. 

Avalik 

elu 

Oskus A2 tasemel 
suhelda ja aru saada 
selgest eesti-keelsest 
kõnest ja tekstidest  
igapäevaelu puudutavatel 
teemadel, mõista teksti 
sisu, sõnastada oma 
mõtteid. Oskab vestelda 
igapäevaelu teemadel ja 
küsida ning vastata.  
kuulab ja arutleb 
päevakajalistel teemadel;  

Täidab vajalikke 
dokumente.  
 

Järeltestimine ja tagasiside. 
Tagasiside lehtede täitmine.  
Tunnistuste jagamine. 
Kursuse lõpetamine. 
Osalejate innustamine 
kasutama erinevaid 
iseseisvaks õppimiseks 
mõeldud võimalusi. 
 

Järeltest. Suuline ja kirjalik A2-
taseme üldkeele ja toimetule-
kukeele test. Mõõdetakse kõiki 
osaoskusi.  
Arenguvestlus, et idata õpilasel 
analüüsida ning hinnata oma 
edusamme, õpitulemusi ja 
õppimist; aidata tal koostada 
järgmiseks õppeperioodiks 
plaan, planeerima iseseisvat 
õppimist. 

A2-taseme testid. 
http://web.meis.ee/testest/ 
 
A2 taseme testid 
„Suhtleme Eestis: A2.2“ 
Statistiliste andmete 
ankeedid ning kursuse 
tagasiside küsitluslehed. 

Kursuse alguse 
ja järeltesti 
võrdlus. Suuline 
hinnang ja 
kokkuvõttev 
hindamine.  
Enesehinnang. 
Arenguvestlus:  
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