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gümnaasiumis
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„Eesti keele vestluskursus”
35 tundi

Õppe-eesmärgid
Kursusel arendatakse edasi varem omandatud keeleoskust, süvendatakse suulist
väljendusoskust, rikastatakse sõnavara, tutvutakse eesti kultuuriga. Kuna suulise keelekasutuse
põhivorm on dialoog, sest igapäevane toimetulek nõuab tihti vestlust, on kursuse eesmärgiks
keskenduda eelkõige suulisele suhtlusele ja vähem teisele tähtsamale suulise keeleoskuse
vormile, nimelt suulisele esinemisele, mille osatähtsus küll kasvab koos keeleoskuse ja
keelekasutaja ühiskondliku rolliga.
Kursuse ülesandeks on kujundada järgmised pädevused:
 õpilane on suuteline kasutama olemasolevaid üldteadmisi kuuldu kohta järelduste
tegemiseks ja rakendama eesmärkide saavutamiseks mitmesuguseid oskusi;
 õpilane näitab sõnavara ulatust, selle variatiivsust ja grammatika korrektsust, kõne ladusust;
 õpilane näitab keeleliste vahendite eesmärgipärast kasutamist;
 õpilane oskab orienteeruda eesti keele kultuurinormides.

Õppetegevus
Tundide läbiviimisel on oluline arvestada õpilase elukogemust, isiksuse arengut ja
sõnavara tunduvat laienemist. Keeletunnis on põhirõhk väitlusel, intervjueerimisel,
rollimängudel. Õpilane koostab ja esitab ettekandeid, aruandeid, kokkuvõtteid, selgitusi,
ametikirju. Tunduvalt suureneb õpilase iseseisva lugemise maht.
Kasutatakse
konkreetseid suhtlusülesandeid kõigis kõne osaoskustes. Töövõtted
arendavad õpilase kommunikatiivset keelekasutust; mõtlemise paindlikkust ja oskust näha
probleeme teiste inimeste pilgu läbi; aitab õpilasel põhjendada oma seisukohti, nõustuda või
vastu vaielda.

Kursuse õppesisu
Teema
Saame tuttavaks!
Lemmikud (intervjuu).
Harrastused
Keeled. Keelte
õppimine. Keeleoskus.
Diskussioon

Väljund

Tundide arv

Õpilane oskab ennast esitleda, rääkida
oma lemmikutest ja harrastustest
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Õpilane oskab väljendada oma suhtumist
keelte õppimisse, arutleda keeleoskuse
taseme üle. (10 lauset)

2

2

Haridus

Elukutse valik. Karjäär.
Tulevane töökoht, amet.
Tööintervjuu (+CV)
Olme. Teenindus. Poes
käimine: ostukorvi
täitmine. Vajalikud
ostud.
Söök ja jook.
Söögikohad.
Lemmikroad.
Eesti Vabariigi
aastapäev. Aastapäeva
suursündmused.
Kaitseväe paraad.
Presidendi ball. Eesti
tuntud inimesed. Kui ma
oleksin …
Keskkond ja geograafia.
Eesti. Narva. Reisimine

Transport. Liikumine

Inimestevaheline
suhtlemine

Sõbrad

Tervis. Eluviis.

Massimeedia. Eesti
ajalehed ja ajakirjad.
Internet
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Õpilane oskab rääkida
1
tulevikuplaanidest, edasisest haridusteest,
põhjendada elukutse valikut (15 lauset)
Õpilane oskab vastata hariduse,
1
töökogemuse kohta, oma ootustest
tulevase töö kohta.
Õpilane oskab selgelt väljendada oma
2
soovi kaupluses, juuksuris, pangas,
apteegis jne.
Õpilane oskab jutustada oma lemmikroa
retsepti, arutleda selle üle, kui tervislikult
ta toitub (15 lauset) ja küsida toitu
poest/oskab tellida söögikohas.
Õpilane oskab jutustada kaitseväe
paraadist (10 lauset), oskab
vastavateematilist sõnavara.

2

Õpilane oskab jutustada tuntud inimesest
ning oletada, keda ta kutsuks vastuvõtule,
kui ta oleks president. (20 lauset)
Õpilane oskab tutvustada Narva linna (20
lauset). Oskab jutustada Eesti kohta (20
lauset). Oskab küsida võõras Eesti linnas
teed.
Õpilane oskab arutleda liiklusohutuse,
ühistranspordi ja autojuhtimise üle (15
lauset)
Õpilane oskad röökida telefonitsi,
tervitada, hüvasti jätta, pöörduda palvega
tundmatu inimese poole. Oskab arutada
lähedase inimesega viimaseid uudiseid.
Õpilane oskab tutvustada oma sõpra,
kirjeldada tema harrastusi (15 lauset).
Oskab põhjendada seisukohta suhete
läheduse kohta.
Õpilane oskab arutleda selle üle, kui
oluline on tervis ja hinnata oma eluviisi
tervislikkust (20 lauset)
Õpilane oskab väljendada oma
seisukohta televisiooni kui avaliku
arvamuse võimsa kujundaja kohta ning
arutleda reklaami usaldusväärsuse kohta,
teab eestikeelseid ajalehti, ajakirju ja
uudisportaale (20 lauset)
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Läbivad teemad
3

2

3

3

3

3

3

2

Läbiv teema
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Teema, alateema

Keskkond ja jätkusuutlik areng

Poliitiline ja sotsiaalne elukeskkond

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine

Haridus, elukutse valik

Teabekeskkond

Eesti ajalehed ja ajakirjad

Tervis ja ohutus

Liikumine, liiklusohutus

Lõiming teiste õppeainetega
Õppeaine

Teema, alateema

Vene keel ja kirjandus

Kõik teemad, kus on vaja väljendada oma arvamust

Ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaelu tähtsamad sündmused: iseseisvuspäev,
presidendiball

Inimeseõpetus

Tervislik toitumine, suhted sõpradega

Geograafia

Eesti vaatamisväärsusi, maastik

Oodatavad õpitulemused








Kursuse lõpetaja
Oskab selgelt ja üksikasjalikult väljenduda mitmesugustel teemadel
Oskab oma vaatenurka asjakohaselt põhjendada
Suudab suhelda emakeelekõnelejatega spontaanselt, enamasti ladusalt ja pingutusteta, kui
kõneaine on tuttav. On võimeline järgima olukorrale vastavaid viisakusnõudeid;
Valdab grammatika küllaltki hästi, ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu.
Suudab osaleda enamikus igapäeva- ja ühiskonnaelu olukordades ning ka suhteliselt
formaalses vestluses;
Saab hakkama erinevate ametiasutustega suheldes.

Hindamine
Jooksvate hinnete alusel, hinnatakse aktiivset osavõttu kõigist tundidest.
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