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Koolituskava B1-tasemel eesti keele õppeks 

 

Koolituskava kirjelduses määratletakse: 

- kursuse õpitulemused; 

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

õppevormid); 

- õppe sisu ja teemad; 

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

- õpitulemuste saavutamise hindamine; 

- 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 ning A.-R. Hausenberg, M. Ilves jt „Iseseisev 

keelekasutaja“ B1- taseme eesti keele oskuse kirjeldusele. Kursus arendab nii suulist kui ka 

kirjalikku väljendusoskust. 

 

Eesti keele B1 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 B1 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 B1-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: 

1. Avaliku elu valdkond, mis on seotud ühiskondliku suhtlemisega riigis ja selle paikkonnas, ehk 

siis igapäevaelu vältimatud toimingud. Tervis, kauba- ja teenusostud, avaliku info leidmine, 

suhtlemine omavalitsuse või ms asutuses, ametiisiku poole pöördumine, probleemid, soovid, 

dokumentatsioon. Tervis ja tervishoid (raviteenused, ravimid, suhtlemine kiirabiga, apteegis). 

 

2. Isikliku elu valdkond, mis hõlmab peresuhteid ja isiklikku laadi sotsiaalseid toiminguid. 

Olmeteenused ja kaubandus (soovid, soodustused, probleemid). Eluase ja kinnisvara 

(hooldustööd, maksumus, dokumentatsioon, ostu-, müügi- ja renditingimused, kinnisvara 

haldamisega seotud probleemid). Toitlustamine (menüü, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve 

sisu ja maksevõimalused). Transport ja reisimine (teave transporti, reisi- ja veoteenuseid 

puudutavates küsimustes). Vaba aeg ja ajaviide (info kultuuri- ja vaba aega sisustava teenuse 

kohta; teenuse, soodustuste, maksetingimuste ning broneerimise info).  

 

3. Töövaldkond, mis hõlmab inimese töösoovist ja -kohustusest tulenevaid toiminguid ja suhteid. 

öövõimaluste otsimist, töö hankimist, tööasjade ajamist. Töö ja töösuhted. Tööpakkumis-

kuulutused, töötingimused, elulookirjeldus, tööintervjuu. Kuidas töökoha otsija või taotlejana aru 

saada kirjalikest tööpakkumiskuulutustest; esitada tööpakkujale küsimusi töö ja töötingimuste 

kohta; osata koostada elulookirjeldust jm nõutavaid esildisi või näidistöid; vastata intervjuul 

küsimustele; suhelda ametnikega tööloa saamise, uuendamise või pikendamise teemadel; osata 

koostada tööotsimiskuulutust ning selgitada oma oskusi ja võimeid, suhtlemine kliendiga, 

kolleegidega.  

 



4. Haridusvaldkond, mis puudutab igasugust õppekonteksti, kui eesmärgiks on omandada 

kindlapiirilisi teadmisi või oskusi ning kus inimene osaleb organiseeritud õppetegevuses. 

Õppimine mõnes haridusasutuses, kursustel, info- ja reklaamipäevadel, suvepäevadel. Iseseisva 

keeleõppe võimalused. 

 

Õppematerjalid: 

- Koostaja Rannut, Ü. (2016). “Suhtleme Eestis”  B1.1 ja B1.2  (töövihikud, audio CD-d, 

videod ja interaktiivsed ülesanded). ImmiSoft väljaanded. 

- Kitsnik, M., Eesti keele õpik ja töövihik B1 ja B2 + CD. 

- Keeletee. https://www.keeletee.ee/ru/coursemap 

- Kingisepp, L., Kitsnik, M. (2006).  Naljaga pooleks.  

- Margus, M. Simmul. Tere Taas! Eesti keele õpik ja CD algajatele A2-B1. Tallinn: 

Kirjatark OÜ.  

- www.kutsekeel.ee, http://www.keeleveeb.ee/, https://www.keeletee.ee/ 

- http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-uelesanded-b1-tasemele 

- Kohanemisprogrammi käsiraamatu lisana välja antud eesti keele B1 taseme töölehed. 

- Testest B1 taseme testid. http://web.meis.ee/testest/  

- J.Smuul ”Suvitajad” (2016). Adapteeritud tekst B1 tasemel. ImmiSoft. DVD ”Siin me 

oleme” 

- O. Luts ”Kevade” (2018). Adapteeritud tekstid B1 tasemel. ImmiSoft. DVD ”Kevade” 

- Saarso, K. (2011). Käsikäes. Tööraamat eesti keele õppijale ja Eesti kodakondsuse 

taotlejale 

  

https://www.keeletee.ee/ru/coursemap
http://www.kutsekeel.ee/
http://www.keeleveeb.ee/
http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-uelesanded-b1-tasemele
http://web.meis.ee/testest/


B1-TASEME KOOLITUSKAVA 

 
Õppe-
nädal 

Õpitulemused Metoodika Õppe sisu ja teemad Õppematerjalid ja -
vahendid 

Õpitulemuste 
saavutamise 
hindamine 

Maht  
(akad. 
tundi) 

1. Avalik 
elu 

Eraisikuna oskab pöörduda 
küsimuste, taotluste, 
probleemide ja soovidega 
ametiisiku poole ning neid 
selgitada ja mõista saadud 
infot; aru saada ametiisiku 
küsimustest ja neile vastata; 
küsida selgitusi; aru saada 
infost ning juhtnööridest. 
Ametiisikuna toimetuleku 
valdkonnas oskab ameti-
isikuna ennast tutvustada 
ning selgitada oma 
tööülesandeid. Saab aru 
pöörduja küsimustest, taot-
lustest, probleemidest ja 
soovidest ning oskab neile 
vastata. Oskab suunata 
pöördujat vajadusel teise 
asutusse või ametkonda. 
Eraisikuna oskab pöörduda 
küsimuste, taotluste, 
probleemide ja soovidega 
ametiisiku poole, aru saada 
ametiisiku küsimustest ja 
neile vastata, küsida selgitusi, 
aru saada infost ning 
juhtnööridest. Oskab täita 
vajalikke formulare ja 
koostada lihtsamaid doku-
mente (avaldus, eluloo-
kirjeldus, seletuskiri, volitus 
jne); kasutada suuliselt ja 

Tutvumismängud. 
Dialoogide kuulamine 
ja lugemine: isikut 
tõendavate 
dokumentide taotle-
mine. Rollimängud. 
Vestlus rolli-, 
situatsiooni- ja 
vestluskaartide ja 
pildiseeriate abil. 
Isikuandmete küsi-
mine ja ütlemine. Info 
küsimine ja küsimus-
tele vastamine.  
Vormide täitmine. 
Paaris- ja rühmatöö. 
 
 

SAAME TUTTAVAKS: 
Esitleme end ja teisi sobival 
viisil, kasutades tiitleid, nagu 
oludes viisakas. Kuulame ja 
kasutame eesti nimesid,  
räägime endast ja teistest 
olukorras sobival määral ja 
viisil ning asjakohaseid fakte 
esitades või küsides.  
AVALIKUD ASUTUSED:  
Suhtleme Politsei- ja 
Piirivalveametis. 
Maanteeametis. 
Tarbijakaitse. 
Politseijaoskond ja 
turvateenistus.  Õigusabi. 
Päästeteenistus (päästeamet 
ja kiirabi). Sotsiaalabi ja 
haigekassa. Tekstide 
lugemine ja kuulamine. 
Avalduste  ja volituste 
kirjutamine. Blankettide 
täitmine. Kadunud ja leitud 
asjadest teatamine. 
Juhtunust teatamine.  

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“                                  
Kitsnik, M., Eesti keele 
õpik ja töövihik B1-B2 + 
CD. Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
Suured paberid ja 
markerid. 
Arvutid ja esitlustehnika. 
 
 

Situatsioonikaartide või 
kuulutuste abil 
paarisvestlus.  
Teineteise hindamine. 
Interaktiivsed kuulamis- 
ja lugemisülesanded. 
Enesehinnang. 

Üldkeel 
8 tundi  
 
Toimetul
ekukeel 
16 tundi 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/
http://www.kutsekeel.ee/


kirjalikult teema- ja 
asjakohast neutraalset keelt; 
oskab aru saada siltidest, 
viitadest, kuulutustest jms. 

2.  
Isiklik 
elu.  

Saab aru teenindajana kliendi 
soovidest ja vajadustest ning  
reageerib nendele sobivalt;  
Oskab esitada küsimusi ja 
saab aru kliendi vastustest;  
Oskab anda kliendile 
informatsiooni asutuse 
lahtioleku aegade, soodus-
tuste, pakutava kauba või 
teenuse ning maksmisviisi ja 
maksetingimuste kohta; 
Saab aru ametialastest 
kirjalikest selgitustest, 
juhenditest jms ning oskab 
neid kommenteerida;  
Kliendina oskab selgitada 
oma soove ja vajadusi, 
esitada küsimusi ning 
vastustest aru saada ja 
teenindaja küsimustele 
vastata; saab aru siltidest, 
viitadest ja kuulutustest 
kaubandus- ja teenindus-
asutustes; saab aru suulisest 
ja kirjalikust reklaamist ning 
kaupade ja/või teenuste 
juurde kuuluvatest kirjalikest 
selgitustest. 

Dialoogide, kuulutuste 
ja  reklaamide kuula-
mine ja lugemine ning 
infolünkade täitmine: 
Rollimängud teenin-
dussituatsioonides. 
Probleemlaahendusüle
sanded. Vestlus rolli-, 
situatsiooni- ja 
vestluskaartide ja 
pildiseeriate abil. Info 
küsimine ja küsimus-
tele vastamine.  
Blankettide täitmine. 
Juhendite lugemine ja 
järgimine. Lepingud. 
 

Olmeteenuste ja kaubanduse 
teema valdkonnas  (pangad, 
poed, kaubanduskeskused, 
side- ja infoteenused, 
kindlustus, juuksur, ilutee-
nused,  kingsepp, keemiline 
puhastus, pesumaja jms.) 
Olmeteenused ja kaubandus 
(soovid, soodustused, 
probleemid) 
Olmeteenused ja kaubandus. 
Ostukeskuses. Kaupluses ja 
turul. Kuulutused ja reklaam. 
Reklaamikampaaniad. 
Soodustused.  Probleemid. 
Uus telefon. Lepingud. Sildid. 
Blankettide täitmine. Kaebus. 
Avaldus.  
Teenindusasutused. 
Postkontoris. Pangas.  
Ilusalongis. Kingsepp. 
Keemiline puhastus, 
pesumaja, kodumasinate 
remont, autoteenindus,  jms. 

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“                                  
Kitsnik, M., Eesti keele 
õpik ja töövihik B1-B2 + 
CD. Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
 

Dialoog kuulutuse põhjal 
ja teineteise hindamine. 
Interaktiivsed kuulamis- 
ja lugemisülesanded. 
Blanketi täitmine. 
Enesehinnang.  

Üldkeel 
8 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
8 tundi 

1.  
Õppekäi
k ja 
tagasisi
de. 

Oskab suhelda ja infot küsida 
tervist puudutavatel 
teemadel, kuuldud infot üles 
kirjutada ja edasi jutustada. 

Vaatame ja arutleme 
kuidas süda töötab, 
mõõdame enda EKGd 
ja vererõhku, analüü-
sime tulemus. 

Tervishoiumuuseum: osavõtt 
muusemi haridusprogram-
mist. Nt LABORITUND 
"KUIDAS TÖÖTAB MINU 
SÜDA?" 

Muuseumi 
haridusprogrammi 
mõõteriistad ja 
töövahendid.  

Kokkuvõte ja tagasiside. 
Ettekanne „Tervislik 
eluviis“ 

4 tundi 
õppekäik 
4 tundi 
tagasisid
e 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/


4. 
Töö 

Saab aru kirjalikest 
tööpakkumiskuulutustest; 
saab aru tööandja 
küsimustest töövestlusel ja 
oskab neile vastata,  esitada 
tööpakkujale küsimusi töö ja 
töötingimuste kohta ning 
kirjeldada oma tööülesandeid 
ja töötingimusi; oskab 
koostada elulookirjeldust, 
avaldust, kaaskirja jm 
nõutavaid esildisi või 
näidistöid; suudab suhelda 
ametnikega tööloa saamise, 
uuendamise või pikendamise 
teemadel; oskab koostada 
tööotsimiskuulutust ning 
selgitada oma oskusi ja 
võimeid. 

Artiklite, tööpakku-
miste, töö- kuulutuste 
lugemine, dialoogide 
kuulamine, infolünkade 
täitmine. CV, 
motivatsioonikirja jm 
dokumentide 
kirjutamine. 
Rollimängud. 

Tööd ja töösuhteid 
puudutaval teemal (töö 
otsimine ja pakkumine ning 
tööle vormistamine). Elulugu. 
Elulooliste andmete 
kirjutamine. Oma eluloost 
jutustamine. Lapsepõlv. 
Haridus. Töö. Töökohad. 
Ametid. Erialad. Töö otsimine 
ja pakkumine. 
Tööpakkumiskuulutused. 
Tööülesanded. CV ja kaas-
kiri.  Töövestlus. Tööle 
vormistamine. Tööluba. 
Töötingimused. Töösuhted. 

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“                                  
Kitsnik, M., Eesti keele 
õpik ja töövihik B1-B2 + 
CD. Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
 

CV kirjutamine. 
Dialoog kuulutuse põhjal 
ja teineteise hindamine. 
Interaktiivsed kuulamis- 
ja lugemisülesanded. 
Enesehinnang.  

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
8 tundi 

4. 
Isiklik 
elu: 
Elukoht 

Oskab esitada kliendile 
kinnisvara ostmise ja rendiga 
seotud küsimusi; oskab 
lihtsaid dokumente 
vormistada ning küsida 
selleks kliendilt vajalikke 
andmeid; oskab leppida 
kokku hooldustööde osas, 
tutvustab nende tööde 
tingimusi ja maksumust; 
oskab väljendada oma soove, 
vastata küsimustele; saab aru 
kinnisvarafirma esitatud infost 
a ning  rendiobjektide 
kirjeldustest; oskab kutsuda 
vajalikke hooldustöötajaid ja 
kirjeldada neile remondi-
töödega  seotud probleeme. 

Dialoogide, kuulutuste 
ja  reklaamide kuula-
mine ja lugemine ning 
infolünkade täitmine 
Rollimängud. Rühma-
tööd: Probleemlahen-
dusülesanded. 
Interaktiivsed 
harjutused. 
Sõnavaramängud.   

Eluase ja kinnisvara 
Elukeskkond. Uue kodu 
loomine. Kuulutused inter-
netis. Ostu-, müügi- ja 
renditingimused.  
Maksumus. 
Dokumentatsioon.  
Kinnisvara haldamisega 
seotud probleemid.  
Tööd kodus ja aias. Remont.  

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“   „Tere taas!“                               
Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Vestluskaardid. 
https://keeleweb2.ut.ee 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
 

Kinnisvarakuulutuse 
põhjal dialoog ja 
interaktiivne lugemis- ja 
kuulamisülesanne.  
Enesehinnang. 
Individuaalne kirjalik töö. 

Üldkeel 
8 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
8 tundi 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/
https://www.keeletee.ee/


5. 
Isiklik 
elu. 
Vaba 
aeg. 

Oskab teenindajana anda 
kliendile infot kultuuri ja vaba 
aega sisustava teenuse 
kohta; saab aru küsimustest 
teenuse, soodustuste, mak-
setingimuste ning bronee-
rimise kohta ja oskab neile 
vastata;  
kliendina saab aru teenust 
puudutavast suulisest ja 
kirjalikust infost, juhendid, 
kavalehed; oskab küsida infot 
teenuse kohta nii vahetult ja 
telefonitsi kui ka kirjalikult 
ning vestelda teenuse hinna, 
soodustuste ning maksetin-
gimuste teemadel; saab aru 
üritust või harrastust puudu-
tavast suulisest ja kirjalikust 
infost; oskab kutsuda külalisi 
kirjalikult ja suuliselt, oskab 
vastata küllakutsele suuliselt 
või kirjalikult. 

Rollimängud. Artiklite, 
kuulutuste lugemine ja 
uudiste kuulamine. 
Ideekaardi abil 
vestlemine.  Kontserdi-
või kinopiletite ostmine. 
Tagasiside-lehtede 
täitmine. Kirja 
kirjutamine. Kutse 
kirjutamine. Juhendite, 
kavalehtede lugemine 
ja koostamine. 
Muusikute elulugude 
lugemine. Intervjuude 
ja muusika kuulamine 
ning arutelu. 

VABA AEG 
Vaba aeg ja ajaviide (info 
kultuuri- ja vaba aega 
sisustava teenuse kohta; 
teenuse, soodustuste, 
maksetingimuste ning 
broneerimise info). Kultuuri-, 
lõbustus- ja spordiasutused; 
kultuuri- ja spordiüritused; 
harrastused, huvid ja 
meelelahutus; ametlikud 
vastuvõtud ja külaskäik; 
meedia. Kontsert. Kino. 
Teater. Kavalehed. 
Kuulutused ja reklaam. 
Kohtumine tuntud 
kultuuritegelasega.  Ostame 
pileteid. Küsime infot. Loeme 
arvustusi. Valime 
kultuuriürituse, mida 
külastada ja ostame piletid. 
Mõne helilooja elulooga 
tutvumine. 
Kutse kinno või kontserdile.  

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“                                  
Kitsnik, M., Eesti keele 
õpik ja töövihik B1-B2 + 
CD. Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
„Tuntud Eesti inimesed: 
muusikud“ 
Saated etv err 
digiarhiivist. 
 

Tagasisidelehe täitmine. 
Dialoog kultuuriürituse 
külastuse põhjal. 
Enesehinnang. 
Individuaalne kirjalik töö. 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4 tundi 

6. 
Mittefor
maalne 

Oskus kuulata eestikeelset 
kõnet, on osalenud mõnel 
eestikeelsel kultuuriüritusel. 

Kultuurisündmustel 
osalemine. Õppekäik ja 
suhtlus reaalses 
keskkonnas. 

Kino- või kontserdikülastus. 
Kiri sõbrale teemal „Kino- või 
kontserdikülastus“. Tagasi-
sideküsitlus. 

Tööleht. Kava. Kuulutus. Tagasiside suuliselt või 
blogis. 

4 tundi 
Mitteform
aalne 
tegevus 

7. 
Haridus. 
Huviring 
 

Hariduse teema valdkonnas 
saab aru haridusasutusi ja 
haridust puudutavast kirjali-
kust ja suulisest infost; 
lapsevanemana saab aru 
kooli vm lasteasutust puudu-
tavast suulisest ja kirjalikust 
põhiinfost; valdab koolis 
väljakujunenud tervitusi jm 
keelelisi formaalsusi; oskab 
küsida infot kooli vm 

Kuulutuste, dialoogide 
ja artiklite lugemine ja 
ja kuulamine, infolün-
kade täitmine. 
Rollimängud: Infoküsi-
mise eesmärgil helis-
tamine ja kirjutamine. 
Interaktiivsed mängud, 
sõnavara ja 
grammatika-
harjutused. 

HARIDUS. 
Registreerime ennast ja oma 
lapsi kursustele, spordiklu-
bisse või huviringi. Küsime 
informatsiooni kirja ja telefoni 
teel. Registreeri-misvormide 
ja tagasiside-lehtede 
täitmine. Laps läheb kooli, 
lasteaeda. Avalduste 
kirjutamine. Blankettide 
täitmine. Koolivorm. 

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“                                  
Kitsnik, M., Eesti keele 
õpik ja töövihik B1-B2 + 
CD. Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 

Registreerimisvormi ja 
tagasisidelehe täitmine. 
Dialoog, teineteise 
hindamine. 
Interaktiivsed 
ülesanded. 
Enesehinnang. 
 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4 tundi 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/
http://www.kutsekeel.ee/


lasteasutuse kohta nii 
vahetult suheldes kui ka 
telefonitsi ja kirjalikult;  
õppijana saab aru õpetaja või 
õppejõu antud juhistest; 
oskab esitada küsimusi aine 
kohta; suulisest ja kirjalikust 
infost. 

Registreerimisvormide 
täitmine. Rollimäng: 
Suhtlemine lastevane-
mate koosolekul. 
 
 

Puudumistõend. 
Lastevanemate koosolek.  

http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
 

8. 
Isiklik 
elu. 
Toitumin
e. 

Teenindajana oskab küsida 
kliendi soove ning anda 
soovitusi laua, jookide ning 
roogade valikul; saab aru 
küsimustest roogade 
sisalduse ja valmistusviisi jms 
kohta ning oskab vastata 
neile; oskab selgitada 
tellimuse, arve  ja 
maksetingimusi;  
kliendina saab aru 
toitlustusasutuste kirjalikest 
reklaamidest ja üldlevinud 
teabest menüüs; oskab 
reserveerida lauda; küsida 
roogade koostise, valmistus-
viisi jms kohta; saab aru  
kohalike toiduainete siltidest 
ja toidu koostise tüüpele-
mentidest ning teenindaja 
asjakohastest suulistest või 
kirjalikest lisaselgitustest. 

Menüü, siltide ja 
reklaamide lugemine 
info otsimise eesmärgil. 
Rollimän-gud. Paaris- 
ja rühmatöö.  
Reklaamide ja 
dialoogide kuulamine 
info otsimise eesmär-
gil. Interaktiivsed üles-
anded ja keeleõppe 
videod. Menüü abil 
vestlemine.  

Toitlustamine (menüü, 
roogade sisaldus ja 
valmistusviis, laua 
reserveerimine, arve sisu ja 
maksevõimalused). Piknik. 
Tervislik toit ja söögi-
harjumused. Koosoleku 
kohvilaud. Turul ja super-
marketis. Restoranis.  

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“   
Kingisepp, L., Kitsnik, M. 
Naljaga pooleks.                                 
Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel
eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
 

Menüü ja reklaami põhjal 
küsimuste esitamine ja 
küsimustele vastamine, 
toitude soovitamine ja 
tellimine. 
Interaktiivsed lugemis- ja 
kuulamisülesanded. 
Enesehinnang. 
 
 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4 tundi 

9. Isiklik 
elu. 
Transpo
rt. 
Reisimin
e. Ilm 

Transpordi ja reisimise teema 
piires saab aru transporti, 
reisi- ja veoteenuseid 
puudutavatest küsimustest ja 
oskab neile vastata; osta ja 
müüa sõidupileteid ja anda 
teenindajale teenuse 
osutamiseks vajalikku infot; 

Paaris- ja rühmatöö.  
Transpordi ja 
resimisega seotud 
teadete lugemine ja 
kuulamine, infolünkade 
täitmine. Rollimängud. 
Inter-aktiivsed 
ülesanded ja 
keeleõppe videod. 

Transport ja liiklus. 
Liiklusohutus. Liiklus-
õnnetus. Liikluspolitsei. 
Ühistransport. Teave 
transporti, reisi- ja 
veoteenuseid puudutavates 
küsimustes. Uudiste 
kuulamine ja lugemine. 
Reisimine ja puhkus. Teave 

Eesti keele töövihik ja CD 
B1-tasemele „Suhtleme 
Eestis. B1“   
Kingisepp, L., Kitsnik, M. 
Naljaga pooleks.                                 
Rollikaardid. 
Situatsioonikaardid. 
Pildiseeriad. 
Vestluskaardid.https://keel

Kirjalik loovtöö või kiri: 
Päev, mis jääb kauaks 
meelde.  
Dialoog transpordi ja 
reisimise teemal. 
Interaktiivsed 
ülesanded. 
Ensehinnang. 
 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4 tundi 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/
http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/


oskab küsida kliendilt 
teenuse osutamiseks 
vajalikku infot; oskab 
kliendina küsida teavet 
transpordi, reisi- ja 
veoteenuste kohta ning saab 
aru transporti, reisi- ja 
veoteenuseid puudutavatest 
küsimustest; saab aru 
suulistest teadetest ja  
teenust puudutavast 
kirjalikust infost. 

Paaris- ja rühmatöö: 
Probleemlahendus-
ülesaned. 
Ilukirjandustekstide 
lugemine, infolümkade 
täitmine. Filmide 
vaatamine ja arutelu. 
Rühmatöö ja 
rollimängud. 

transporti, reisi- ja 
majutusteenuseid puuduta-
vates küsimustes). 
Suvepäevad. Info teenuste, 
soodustuste, maksetin-
gimuste ning broneerimise 
kohta. Broneerime puhkuse-
reisi. Ilmateade. Loodus ja 
sport. Matkamine. Tervise- ja 
matkarajad. Kiri sõbrale: 
Päev, mis jääb kauaks 
meelde. Ilukirjandustesktide 
lugemine ja filmide 
vaatamine. 

eweb2.ut.ee 
http://web.meis.ee/testest/ 
https://www.keeletee.ee/ 
 B1 taseme töölehed 
http://kohanemisprogram
m.tlu.ee/ 
http://www.kutsekeel.ee 
J.Smuul „Suvitajad“  
Film „Siin me oleme“ 
vm adapteeritud tekst ja 
film. 

10. 
Mittefor
maalne 
tegevus  
 

Oskab suhelda tuttavatel 
teemadel eesti keele kui 
emakeele kõnelejatega. 
Laienenud on kodu ja 
kodutöödega seotud  
sõnavara.  

Õppekäik. Suhtlemine 
reaalses keskkonnas 
eesti keele kandja-
tega. Eesti rahva või 
kultuuritegelaste elu ja 
kodu uurimine. 

Ekskursioon koos 
haridusprogrammiga Rocca 
al Mare Vabaõhumuuseumis 
või mõne kirjaniku majamuu-
seumis. Kodu, elulugu ja 
kodused toimetused.  

Tööleht. Rocca al Mare vm 
muuseumi keskkond, 
eksponaadid, töölehed. 

Suuline ja kirjalik 
tagasiside. 

4 tundi 
Mitteform
aalne 
tegevus 

11. Test Oskus B1 tasemel suhelda ja 
aru saada selgest 
eestikeelsest 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 
B1-taseme üldkeele ja 
toimetulekukeele 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. 

B1-taseme testid. 
http://web.meis.ee/testest/ 
B1 taseme testid INNOVE 
B1 taseme testid 
„Suhtleme Eestis“ 
Statistiliste andmete 
ankeedid ning kursuse 
tagasiside küsitluslehed. 

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

8 tundi 

     Maht kokku 120 

http://web.meis.ee/testest/
https://www.keeletee.ee/
http://www.kutsekeel.ee/
http://web.meis.ee/testest/


 


