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Õppekava nimetus Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õpiväljundid 

 

❖ Mõistab lühikeste tekstide sisu, leiab lühikeste tekstide võtmehetki. 

❖ Oskab küsitleda teisi ja rääkida enda kohta põhilist isiklikku infot, 

väljendada mittemõistmist ja täpsustada infot. 

❖ Oskab tabada lihtsate lühikeste dialoogide ja tekstide sisu, leida 

lühikeste suuliste dialoogide ja tekstide võtmehetki ja vajalikku 

infot. 

❖ Oskab õigesti täita ankeete, kirjutada lühikesi teateid, näiteks, 

õnnitluskaarte, kirjutada lühikesi mitteformaalseid kirju, kirjutada 

kellegi kohta, näiteks päevakava. 

Sihtgrupp ja õppe 

alustamise tingimused 

 

❖ Koolitusettevõtte poolt etteantud kirjaliku testi sooritamine 

paberkandjal 

❖ A2-taseme keeleteadmised, mis on tõendatud eesti keele A2-taseme 

tunnistusega eelmistest koolitustest 

Õppe kogumaht 

 

❖ 170 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd, kokku 220 

akadeemilist tundi 

Õppekava sisu 

 

❖ Rääkimine endast ja teistest. Enda ja pere kirjeldamine. Välimus ja 

iseloom. Haridus ja töökoht. Harrastused ja vaba aeg. 

Isikuomadused. 

❖ Haridus. Põhi- ja täiendharidus. Info hariduse ja koolitee kohta. 

Oma koolitööst, kooliajast ja õppimisest jutustamine. 

❖ Eriala, amet ja töö. Eriala ja ameti valimine. Töötingimused. 

Töötus. Tööpäev. Tööülesanded ja -kohustused. Töö otsimine. 

Elulookirjelduse kirjutamine. 

❖ Teenindus. Teenindus ja infoallikas. Teenindav personal. Teenindus 

igapäevaelus. Kuulutuste,  juhendite, reklaamide ja teadaannete 

põhisisu mõistmine. Teeninduse kvaliteet. 

❖ Igapäevaelu ja kodu. Kodused kohustused. Kodu ja töö. Maja või 

korteri kirjeldus. Päevakava korraldamine.  

❖ Enesetunne ja tervis. Isiklik hügieen. Kaebused ja haigused. Arsti 

vastuvõtt. Apteek, haigla. Esmaabi.  

❖ Vaba aeg ja meelelahutused. Hobid. Vaba aeg. Spordiga 

tegelemine. Kino, muuseumi, galerii külastamine. Näitused. 

Kultuuriüritused.  

❖ Ostud, hinnad. Kaubandus. Reklaamid. Lepingud. Poodide 

asukohad. Kaupade hinnad. Kauba kirjeldamine. Ostudest 

jutustamine. 

❖ Söögid ja joogid. Söökide ja jookide tellimine. Lemmik restoran või 

kohvik. Laudade broneerimine. Menüü. Tervislik toitumine.  

❖ Inimeste suhted ühiskonnas. Üritused. Kollektiivne töö. 

Käitumisnormid ühiskonnas. Etikett.  

❖ Keskkond, paigad, loodus, ilm. Eesti loodus. Kaitsealad ja pargid. 

Ilmastikuolud. Kliima. Ümbruskond. Linnad.  

❖ Kultuur ja keeled, keeleõpe. Kultuuriüritused ja -üritused. Eesti 

kultuur. Riigipühad.  
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❖ Reisid, transport. Reisid ja matkad. Ühistransport ja isiklik 

transport. Reisi tellimine. Aktiivne puhkus. 

Grammatika ❖ Nimisõnad: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, 

arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad. 

❖ Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine. 

❖ Asesõnad. Põhivormid. Käänamine.  

❖ Tegusõnad. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, 

rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis, ma- ja da- infinitiiv, ma-

tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata). 

Tegevusnimed, ühendtegusõnad. 

❖ Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Kaassõnad. Määrsõnade 

võrdlusastmed.  

❖ Küsisõnad. Küsimuste moodustamine.  

❖ Sõnamoodustus. Liitsõnad. Tuletised. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

❖ Tunnid toimuvad koolitusettevõtte aadressil või kliendi töökohas. 

Auditooriumis on lauad ja toolid kõikidele õppijatele, sh õpetajale, 

tahvel kirjutamisülesannete jaoks, dataprojektor, audioseadmed 

ülesannete kuulamiseks, arvuti.  Olemas on võimalus 

õppematerjalide väljatrükkimiseks. Klassiruum on avar ja hubane. 

Olemas aknad ja ventilatsioon. Võimalus kasutada garderoobi ja 

tualettruumi. Auditoorium vastab töökaitse ja ohutustehnika 

nõuetele, mis on reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega 

ning vastab ka täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.  

Õppematerjalide loend 

 

Põhiõppematerjal: 

❖ „Tere Jälle! Eesti keele õpik A1 - A2 (B1)“, autorid Merge Simmul, 

Inga Mangus (https://kirjatark.ee/tere-jalle/) 

❖ „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut 

❖ “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut 

Lisaõppematerjal: 

❖ Pesti , Mall; Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele 

❖ Kitsnik, Mare. „Eesti keele õpik B1, B2“. AS Pakett, 2012  

❖ Mangus, Inga; Simmul, Merge. Tere taas! Eesti keele õpik A2 – B1 

(B2). Kirjatark, Puškini Instituut, 2014. + 2 CD  

❖ Rannut, Ülle. Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2 + CD ja 

B1.2 + CD. Immisoft, 2015  

❖ Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Lihtne eesti keele grammatika 

harjutuste ja võtmega. TEA, 

❖ Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/ 

❖ Eesti keele seletav sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/ekss/ 

❖ Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/  

❖ Efant eesti keele õppekeskkond: http://www.efant.ee 

❖ Eesti kelle e- kursus: www.keeleklikk.ee 

Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

 

❖ Õppetöö lõppedes tuleb sooritada B1-taseme lõpueksam. Eksam 

sisaldab kirjalikku osa, kuulamist, lugemist ja rääkimist. Kursuse 

edukaks lõpetamiseks tuleb saavutada õpitulemused, mis on 

kirjeldatud õppekavas.  

❖ Tunnistus väljastatakse tingimusel, et õppija on võtnud osa 

õppetööst kohapeal vähemalt 75% ulatuses (127 auditoorset tundi) 

ja on sooritanud lõpueksami.  

❖ Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst 

kohapeal vähem kui 75% ulatuses (vähem kui 127 auditoorset 

tundi) või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse 

lõpetamise jaoks vajalikku tingimust. 
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