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ÕPPEKAVA NIMETUS          Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistav kursus 

 

Õppekavarühm:                     Keeleõpe 

 

A2-taseme õpiväljundid 
 Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste 

valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, 

kodukoht ja töö.  

 Suudab end arusaadavalt väljendada igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel ning mõistab aeglaselt räägitud kõnet. 

 Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 

 

Õpingute alustamise tingimused: Õppija on omandanud algsed keeleteadmised, nt 

läbides ja lõpetades mõnes keeltekoolis eesti keele A1-taseme kursuse. Enne õpingute 

alustamist toimub firmasisene sõeltest, et leida õppijale sobivaima tasemega kursus. 

 

Õppekava maht: Õppe kogumaht on 180 akadeemilist tundi, sealhulgas 120 akadeemilist 

tundi auditoorset tööd ning 60 akadeemilist tundi iseseisevat tööd. A2 tase saavutatakse kahe 

60-tunnise kursusega või kolme 40-tunnise kursusega (A2.1, A2.2 ja A2.2 II osa). Õppetöö 

toimub kaks korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga. Ühe kursuse pikkus on 15 

õppenädalat. 

 

Õppekava koostamise alus:  
 Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: Haridus 

ja Teadusministeerium, 2007. 

 Algaja keelekasutaja: A2-taseme eesti keele oskus. Marju Ilves, 2008. 

 Euroopa keelemapp  

 Keeleseadus RT I, 23.03.2015, 257. 

                                                 

Õppe sisu 

 

Eesti keele A2-tasemel käsitletavad teemad. 

 
Teema Alateemad 

 

Endast ja teistest 

rääkimine 

*enda isikuandmete ja muude endaga seotud faktide esitamine  

*küsimuste moodustamine 

*erinevate lihtsate ankeetide täitmine 

*enda ja teiste tutvustamine (välimus, iseloom, kodu, töö, 

haridustaust, elukutse, hobid ja huvid) 

 

Haridus 

 

*enda ja teiste haridustee ja koolielu kirjeldamine ja sel teemal 

küsimuste esitamine 

*erinevate õppimisvõimaluste kirjeldamine, oma kavatsuste ja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013?leiaKehtiv


eelistuste selgitamine 

*õpitulemuste kirjeldamine 

*erinevate õppeasutuste kodulehtedega ja õppimisvõimalustega 

tutvumine  

 

Elukutse, amet ja 

töö 

*enda ametist ja tööst rääkimine, küsimustele vastamine 

*oma tööpäevade ja tööülesannete kirjeldamine 

*erinevate töökuulutuste ja tööportaalidega tutvumine, ankeetide 

täitmine 

*CV ja elulookirjelduse koostamine 

 

Teenindus 

 

*info hankimine erinevate teenindusasutuste kohta (lahtiolekuajad, 

hinnad, teenused, maksetingimused) 

*lihtsal tasemel suhtlemine teenindajaga, aja kinnipanemine 

*erinevate paberkandjal ja veebipõhiste reklaambrošüüride ja 

tootekataloogidega tutvumine  

*erinevate ostukeskkondadega tutvumine (nt T-pileti ostmine) 

 

Igapäevaelu, kodu 

ja kodukoht 

*oma kodukoha ja kodu kirjeldamine (mööbliesemed, kodumasinad, 

sisustuselemendid) 

*oma pere koduse elu kirjeldamine, küsimustele vastamine ja nende 

esitamine  

*enda päevast rääkimine, erinevad tegevused 

 

Enesetunne, tervis 

ja heaolu 

*arsti juures ja apteegis 

*oma enesetunde ja tervisliku seisundi kirjeldamine lühidalt 

*arsti vastuvõtuaegade küsimine 

*ravimite ostmine apteegist, kuidas kasutada 

 

Vaba aeg, 

harrastused ja 

meelelahutus 

*enda huvidest ja hobidest rääkimine, küsimuste esitamine ja neile 

vastamine 

*info hankimine erinevate harrastus- ja meelelahutusvõimaluste ning 

kultuuriürituste kohta (lahtiolekuajad, hinnad, kavad) 

*tähtsamad tähtpäevad peres (nt sünnipäev); kutse ja kaardi 

kirjutamine 

 

Sisseostud ja 

hinnad 

*info hankimine poodide lahtiolekuaegade, asukoha, hindade, 

toodete, sooduspakkumiste kohta 

*info hankimine kaupade kohta (hind, suurusnumber, vahetus- ja 

tagastusvõimalus) 

*suhtlemine müüja ja klienditeenindajaga 

*erinevate paberkandjal ja veebipõhiste reklaambrošüüride ja 

tootekataloogidega tutvumine 

*müügikuulutused, ostukuulutused 

 

Söök ja jook *tähtsamad toiduained, igapäevane menüü, tervislik toitumine 

*kohvikus ja restoranis (info hankimine nende kohta, 

päevapakkumiste küsimine ja menüüst tellimine, suhtlus ettekandjaga, 

tasumine) 

*retseptide lugemine ja ümberkirjutamine 

 

Inimeste suhted *lihtsate sõnumite ja teadete kirjutamine  



ühiskonnas *inimeste välimuse ja omaduste kirjeldamine 

 

 

Keskkond, loodus 

ja ilm 

*tee juhatamine, maakaardilt info leidmine 

*oma kodukoha kirjeldamine 

*ilma kirjeldamine, ilmateate mõistmine 

*Eesti ja oma päritolumaa mõnede loomade, lindude ja taimede 

nimetamine 

 

Kultuur ja keeled, 

keelte õppimine 

*oma keeleoskuse kirjeldamine, küsimuste esitamine 

*miks ma õpin eesti keelt? 

*kultuurisündmuste kohta info hankimine ja neist rääkimine 

 

Reisimine ja 

transport 

*ühistranspordi sõiduplaanid, info otsimine reisi kohta 

*sõidupileti ostmine (nt T-pilet) 

*takso tellimine 

*tee juhatamine ja küsimine 

*hotellitoa broneerimine 

*postkaardi kirjutamine 

 

 
Keeleteadmised 

 

Küsisõnad 

sidesõnad 

asesõnad 

adjektiivid 

tagasõnad 

põhiarvsõnad 

kellaajad 

ainsuse omastav ja osastav kääne 

mitmuse nimetav kääne 

käänetevahelised seosed 

kohakäänded ainsuses 

ühildumine 

lihtminevik (i- ja si-minevik) 

ma- ja da-infinitiiv 

järgarvsõnad 

kuupäevad 

käskiv kõneviis 

ühendtegusõnad 

võrdlusastmed 

liitsõnad, teo- ja tegijanime moodustamine 

 

 

Metoodika  
Õppe planeerimisel lähtutakse A2-taseme eripärast ja arvestatakse õppijate vajadusi. 

Kasutatakse kommunikatiivset meetodit ning arendatakse kõiki osaoskusi, oluline on 

seejuures õppijakesksus ja toimingupõhisus.  

Kõnelemisoskuse arendamiseks kasutatakse paaris- ja rühmatööd (seejuures aeg-ajalt 

partnereid vahetades), sealhulgas nt pildi kirjeldamine ja võrdlemine, infolüngaga ülesandeid, 

rollimängud erinevates elulähedastes situatsioonides, kaaslase intervjueerimine, 



ettevalmistatud lühimonoloogid, erinevaid täpsus- ja soravusharjutused, äraarvamismängud 

jne. Suhtlusmängud (rolli- ja draamamängud) võimaldavad läbi mängida tegelikus elus 

ettetulevaid situatsioone ja arendada neis toimetulekuks vajalikke oskusi.  Kuulamisoskuse 

arendamiseks kasutatakse erinevaid võtteid, nt kuula ja tee-tüüpi ülesandeid, foneetilisi 

harjutusi (kuula ja ütle), lihtsaid etteütlusi, informatsiooni salvestamist (ankeedi, lünkteksti 

või küsimustiku täitmine või õige vastusevariandi leidmine kuuldu põhjal, samuti erinevaid 

bingosid), kuulatakse lühikuulutusi, lühivideoid, laule, erinevate veebipõhiste 

keeleõppeprogrammide kuulamisülesandeid nii auditoorsetes tundides, aga rohkem iseseisva 

tööna. Lugemisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevaid valiklugemise ülesandeid (nt 

spetsiifilise info leidmine erinevatest tarbetekstidest, nt sõiduplaanist või kuulutusest), samuti 

üldlugemise harjutusi (nt teksti põhjal küsimustele vastamine, piltide järjestamine, õige-vale –

vastuse valimine või õige valikvastuse leidmine jne.). Kirjutamisoskuste arendamiseks 

kasutatakse andmete kopeerimist, sobitamis- ja sorteerimisülesandeid ja mudelkirjutamist 

(teated, kirjad, lühisõnumid), samuti erinevate ankeetide täitmist. 

 

Lisaks õpiku materjalile kasutatakse nii veebipõhiseid kui paberkandjal olevaid autentseid 

materjale (kaupluste reklaamlehed, sõiduplaanid, linnaplaanid, kinokavad, lühikesed 

kuulutused jms).  

 

Õppijate keeleoskuse arengu toetamiseks kasutatakse Euroopa keelemapi kontroll-lehti, mille 

abil õppijad hindavad oma keeleoskust ja seavad isiklikke eesmärke eesti keele õppeks. 

 

 

Iseseisev töö  
Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada 

avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised  

esitlused. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet 

edastavad lihtsamad tekstid jms) ja tehakse erinevaid grammatika- või kirjutamisharjutusi. 

Iseseisvat õpet toetab veebipõhine interaktiivne keeleõpe (näiteks https://www.keeleklikk.ee/, 

http://www.ut.ee/keeleweb2/meist , jms) . Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta 

nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine). Kursuse alguses tutvutakse juhendiga 

iseseisvaks keeleõppeks. Metslang, Helena. Juhend iseseisvaks keeleõppeks. Tallinna 

Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut. https://www.meis.ee/juhend-iseseisvaks-

keeleoppeks 

 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Õpperuumid on sobivad täiskasvanud õppijale. Ruumid on 

avarad, hea valgustusega, vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning kaasaegse koolituse 

läbiviimise nõuetele.  Õppeklassid on varustatud vajaliku õppetehnikaga (arvutid, projektorid, 

raadiod, CD ja DVD mängijad, erinevad tahvlid). Klassid on sisustatud 12-le õppijale. 

 

 

Õppematerjalide loend: 

 
 Pesti, M., Ahi, H. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“. Tallinn: 

Kiri-Mari Kirjastus, 2015. 

 Kitsnik, M. „Kirjuta mulle“. Tallinn, 2012. 

 Kitsnik, M. Kingisepp, L. „Complete Estonian with Two Audio CD-s. Teach Yourself 

Guide“. 2011. 

https://www.keeleklikk.ee/
http://www.ut.ee/keeleweb2/meist
https://www.meis.ee/juhend-iseseisvaks-keeleoppeks
https://www.meis.ee/juhend-iseseisvaks-keeleoppeks


 Mangus, I. Simmul, M. „Tere! Estonian for Beginners 0–A1“+ CD. Tallinn: Kirjatark 

OÜ, 2015. 

 Mangus, I. Simmul, M. „Tere jälle! Eesti keele õpik A1–A2. Textbook of Estonian“. 

Tallinn: Kirjatark OÜ, 2014. 

 Kitsnik, M. Kingisepp, L. „Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele + 

CD“. Tallinn, 2006. 

 Allik, M., Klaas-Lang, B., Rammo, S., Teral.M. „Keel selgeks! Eesti keele õpik 

täiskasvanutele“. Kirjastus Avita, 2012.  

 Kingisepp, L., Ilves, M. „Keeleklikk. Eesti keele algkursus algajatele 0–A2“.- 

https://www.keeleklikk.ee/ 

 Kingisepp, L., Ilves, M. „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse 

arendamiseks A2-tasemele“. Tallinn: Kirjastus Iduleht, 2016.  

 Kingisepp, L., Ilves, M. „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele 

kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele“. Tallinn: Kirjastus Iduleht, 2016.  

 Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine. http://els.leveranse.com/ 

 „Pille ja Lauri lood“, http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html  

 Põhisõnavarasõnastiku pildilehed, http://www.eki.ee/dict/psv/pildilehed.pdf  

 autentsed materjalid 

  

Õppematerjali valik toimub vastavalt grupi eripärale. Põhiõpikuna kasutatakse Mall Pesti ja 

H. Ahi õpikut „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“. Lisaks õpikule 

kasutatakse sobival tasemel autentseid materjale. 

 

Õpingute lõpetamise tingimused:     Osavõtt vähemalt 75% tundidest.  

Õpiväljundite omandamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga. Test loetakse sooritatuks, 

kui tulemus on vähemalt 60%.  

 

Väljastatav dokument:      

 tõend (kui isik ei saavutanud kõiki õppekava                                                                           

lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid) 

 tunnistus (kui isik saavutas kõik õppekava läbimiseks                                                                              

nõutud õpiväljundid) 

  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus: 

Koolitajal on eesti filoloogia alane kõrgharidus ja/või eesti keele õpetaja kutse ning ta omab 

eesti keele kui teise keele õpetamise kogemust. 

 

Õppekava kinnitamise aeg 

18.03.2019 
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