KINNITATUD
TEA Keeleõpetuse AS juhatuse
8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4

SOOME KEELE A 1 TASEME ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

soome keele teadmiste omandamine A1 tasemel, mis võimaldavad aru saada ja kasutada
tuttavaid sõnu ja fraase, kirjutada lühikesi, lihtsaid lauseid, jälgida aeglast juttu.

Hariduse liik:

täiendharidus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud ühe taseme õppetsükkel, vastavalt õppeaasta kursuste kavale

Õppetöö korraldus:

2-3 korda nädalas, 2-6 akadeemilist tundi korraga

Õpingute alustamise tingimused:

vestlus, test

Lõpetamise tingimused:

test

Lõpetamisel antav dokument:

tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe
tundides ja sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)
tõend, kui õpilane on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides, kuid ei ole sooritanud
testi (kirjalik ja suuline osa)

ALGTASEMEL KEELEKASUTAJA
A 1 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~750 erineva
sõna ja
väljendi
ulatuses

Tähestiku lugemine ja hääldamine
Vokaalid
Konsonandid
Tervitamine, tänamine, vabandamine
Enese tutvustamine (nimi, vanus, aadress, telefon,
sünnikoht, päritolu, sünniaeg, vanus, sugu, rahvus,
perekonnaseis, perekond, usk, amet, elukutse,
tegevusala)
Küsimine (küsimuste esitamine ja vastamine)
Kinnistamine
Kellaajad; Nädalapäevad; Kuud ja aastaajad
Küsimus millal?
Tutvumine;
Kinnistamine
Elukoht, kodu: korter, korteri osad, korteri sisustus ja
mugavused.
Kinnistamine
Minu päev (päevaplaan, kodused toimingud: söögi
tegemine, koristamine, puhkamine, tegevused tööl:
kirjutamine, lugemine, tööde organiseerimine)
Kinnistamine
Kaupluses (küsimine ja vastamine toidupoes:
toiduainete nimetused)
Kohvikus (toitude nimetused)
Sugupuu (sugulased, ametid)
Kinnistamine
Elukoht, kodu: oma maja, tubade liigid, sisustus.

Vokaalide pikkused
Diftongide hääldus; Konsonantide hääldus
Vokaalharmoonia
Sõnarõhk
Personaalpronoomenid
Olevik (jaatav ja eitav kõne); Verbitüübid
Kas-küsimus
Possessiivsufiksid
arvsõnad

Maht
tundides
10

Genitiivi lõpp ja kasutamine
Kohakäänded (inessiiv, elatiiv, allatiiv, adessiiv, ablatiiv) ja
translatiiv
Astmevaheldus
Noomenitüübid
Noomenite nõrgenev astmevaheldus
Noomenite tugevnev astmevaheldus
Verbide astmevaheldus
Järgarvsõnad

10

Partitiiv
Akusatiiv
Adverb -sti

10

Illatiiv

10

10

10

Korteri üürimine, ostmine, müümine
Tee juhatamine
Kinnistamine

Jutustus lihtminevikus (mida tegid eile, eelmisel
nädalal, eelmisel aastal)
Puhkuse veetmine, matkamine, suvilas
Kinnistamine
Puud, marjad, puuviljad, juurviljad, koduloomad,
metsloomad, linnud, kalad, lilled
Turul ostmine
Kirja kirjutamine
Kinnistamine
Ilm, loodus erinevatel aastaaegadel ja eri maades,
temperatuur, ilmakaared
Kinnistamine
Riideesemed; riidepoes küsimine ja vastamine,
värvuste nimetused
Restoranis, sööklas (toitude nimetused)
Kinnistamine
Retsept
Elulugu
Soome haridussüsteemist
Töökohad (kuulutused ajalehes, vastamine)
Kinnistamine
Tervis, haigused, kehaosad, ravimid; ravimine.
Meditsiiniväljendid.
Suvilas
Kinnistamine

Komitatiiv
Instruktiiv
Illatiiv/allatiiv + asti, saakka
Käänamine possessiivsufiksitega
Relatiivpronoomen joka
Imperfekt
Nud-partitsiip

10

Mitmuse tüvi
Mitmuse partitiiv

10

Komparatiiv, superlatiiv
Adverbide võrdlemine

10

Mitmuse genitiiv
Mitmuse illatiiv

10

Imperatiiv
Pronoomenid

10

Konditsionaal
Potentsiaal
Passiivi preesens

10

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt A 1 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

A 1 taseme lõpuks on õppija võimeline:

• väljendama ennast (õpitud sõnavara piires lihtlausetega, õiget sõnade järjekorda ja lihtolevikku ning lihtminevikku kasutades)
igapäevastes suhtlussituatsioonides (enda ja oma pere/kodu/sõprade tutvustamine ja kirjeldamine; enda ja teiste tutvustamine;
kellaaegade, nädalapäevade, kuude, aastaaegade kasutamine; elukoha kirjeldamine; oma päevaplaani kirjeldamine; kaupluses ja kohvikus
küsimine; oma sugulastest rääkimine; korteri ostmine, müümine, üürimine, tee juhatamine, puhkuse veetmine, matkamine, suvilas;
rääkima puudest, marjadest, puuviljadest, juurviljadest, koduloomadest, metsloomadest, lindudest, kaladest, lilledest; vestlema turul,
riidepoes, restoranis ja sööklas, vestlema ilmast ja tervisest, vestlema soome haridussüsteemist);
• kirjeldama oma peret, tööd, päeva, elulugu, tervislikku seisundit, haridust ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;
• kirjutama elulugu, retsepti, ilmateadet, kirja, kuulutust;
• kasutama käske, keelde, palveid, soove;
• kasutama kõige enim levinumaid tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides;
• tõlkima sõnastiku abil lihtsamat võõrast teksti;
• kasutama lihtsamaid viisakusväljendeid (tervitamine, palumine, tänamine, vabandamine, enda/teiste tutvustamine);
• kirjeldama oma ning vestlema neil teemadel kaasvestlejaga;
• kirjutama lihtsamaid jutukesi läbitud teemadel;
• kasutama kõige enim levinumaid tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides.
A 1 taseme lõpuks on õpilane omandanud baassõnavara ~750 erineva sõna ja väljendi ulatuses, mille kasutamist on treenitud dialoogide,
rollimängudega.

I ASTE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 750 sõna ja
väljendi
ulatuses

Kordamine: Mida olen teinud, kus käinud. Edasised
plaanid, kavatsused.
Kinnistamine

Lihtminevik, Mitmuse tüvi ja käänamine
Passiivi preesens

Soome pühad ja tähtpäevad (traditsioonid, toidud,
tähistamine)
Kinnistamine

Passiivi imperfekt
Passiivi konditsionaal
Passiivi imperatiiv
Passiivi potentsiaal
Matkamine (piletite ostmine, broneerimine; ööbimine v-partitsiip
erinevates hotellides, kämpingutes;
tav-partitsiip
vaatamisväärsused; transpordivahendid,
sularahatehingud)
Reisimine välismaal (erinevad transpordivahendid)
Kinnistamine
Harrastused, hobid
Infinitiivi translatiiv
Teatris, kontserdil
II infinitiiv
Kinnistamine
Tähtsad isikud Soome ajaloos
Ma-infinitiiv
Kinnistamine
Agentpartitsiip
Teonimi d
Vaba aeg (muusika, sport, käsitöö); kinos
Kokkuvõte verbivormidest
Kinnistamine
Sidesõna
Nädalalõpp Helsingis (vaatamisväärsused)
Lauselühendid
Soome ajaloost
Pre- ja postpositsioonid
Informatsioon Soome riigi kohta
kõnekeel
Hümn
Kinnistamine

Maht
tundides
10

10

10

10

10

10
10

Kuupäevad, giidi teksti lugemine linti
Kinnistamine
Minu pere, töö, sõbrad, tegemised ja hobid.
Kinnistamine

Põhiarvude ja järgarvude käänamine ainsuses ja mitmuses

10

Possessiiv sufiksitega käänamine
Asesõnade käänamine

10

Ametid, Minu töö. Äriplaani koostamine.
Protokoll, etikett.
Kinnistamine
Ainesõnad, toiduvalmistamine, retseptide tõlkimine,
menüü koostamine. Restoranid, söögikohad, majutus.
Kinnistamine
Kokkuvõte: Infot Soomest – ajalugu, areng, murded,
kõnekeel, kirjakeel. Ettekanded.
Kinnistamine

Netietikett, kirja koostamine – vormistus, positiivsed ja
negatiivsed laused. Lauseehitus.

10

Ainsuse ja mitmuse partitiiv.
Täytyy / ei tarvitse – sõna kasutus preesensis ja imperfektis.

10

Ainsus, mitmus, nimisõnatüübid, verbitüübid

10

I astme lõpuks on õppija võimeline:
• väljendama ennast (õpitud sõnavara piires liht- ja liitlausetega, õiget sõnade järjekorda ja õiget aega kasutades) igapäevastes
suhtlussituatsioonides (rääkima eesti ja soome pühadest ja tähtpäevadest; vestlema matkamisest, broneerima kämpingut, ostma pileteid,
arveldama sularahas; rääkima oma harrastustest ja hobidest; reisima erinevate transpordivahenditega; vestlema Soome riigist ja selle
tähtsamatest isikutest, teadma hümni ja fakte Soome riigi kohta, teadma Soome riigi ajalugu);
• kasutama põhjendamist, passiivi vorme ja infinitiive, teonimesid, lauselühendeid;
• kirjeldama teatrietendust, filmi, kontserti, Soome pühasid;
• kirjutama pikema jutu tundides läbitud teemadel ja otsima lisainformatsiooni erinevatest infoallikatest, kirjutama netikirju;
• kasutama õpitud tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides;
• tõlkima sõnastiku abil võõrast teksti.
I astme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 750 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

II ASTE

Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 750 sõna ja
väljendi
ulatuses

Kordamine: enda tutvustus, teiste kirjeldamine,
välimus, riided, horoskoop, iseloomuomadused
Kinnistamine

Aliase mäng, adjektiivid, partitisiibid Tämä, tuo ja se
kasutamine

Kõnekeel, släng, väljendid, ütlused, ohtlikud sõnad,
fraasid. Naljad. Vanasõnad. Motod.
Kinnistamine
Soomlus ja eestlus, artikli lugemine ja jutustamine.
Arvamuse väljendamine. Väitlemine.
Kinnistamine
Telefonivestlus. Telefonikonverents, kokkulepped,
infovahendid, klienditeenindus eri valdkondades (IT,
postimüük, reisimine, müüja)
Kinnistamine
Majandussõnavara, müügisõnavara. Uudiste
kuulamine. Uudiste jutustamine ja koostamine.
Kinnistamine
Tunnetest rääkimine, sportimine, harrastused. Stiilid.
Arhitektuur. Vaatamisväärsused Soomes ja Eestis.
Kinnistamine
Rollimängud- sõbra külla kutsumine, bussipeatuses,
riidepoes, postis, kinos, hambaarsti juures, tee
küsimine, juhatamine, restoranis
Kinnistamine
Töökohale kandideerimine, töövestlus, motivatsiooni
väljendamine, ”enda müümine”

Liitsõnade moodustamine ja kasutamine. Tuletamine.
Lauseehitus.

10

Üheisikulised verbid.
Tuntuu, vaikuttaa – verbide kasutus.
Ajaväljendid. Numbrite käänamine ainsuses ja mitmuses.
Konditionaal, viisakusväljendid.
Passiiv preesensis.
Numbrid. Murdarvud.

10

Mitmuslikud sõnad
Scrabble mängimine
Sünonüümid, homonüümid. Vastandid.
Põhisõna ja tuletamine,
Sustantiivid ja verbid,
Erilised adjektiivid. –minen – tegusõna.
Transitiivsed ja intransitiivsed verbid
Pronominid jokainen ja joku, mikä, kumpi ja jompikumpi

10

CV vormistamine, avalduse kirjutamine ja vormistus.
Töökuulutusele vastamine. Kirjutamisülesanded.

10

Maht
tundides
10

10

10

10

Kinnistamine
Rollimängud – äkiline suhtumine, hindav suhtumine,
kirjeldamine. Ettepanekud.
Tulevikuplaanid, fantaasiamängud
Kinnistamine
EU sõnavara, diplomaatia, seadused, pangas,
asjaajamine asutustes
Kinnistamine
Tehnika sõnavara, ehitus, vahendid, tööriistad,
tööstusmaterjalid. Käskude jagamine
Kinnistamine
Sõltuvalt osalejate arvust: vabal valitud teemal
ettekanne, esitlus. Kokkuvõte – testimine

Tegusõnaliited, omadussõnaliited, käändsõnaliited,
määrsõnaliited.
Liitkäändsõnad, täiendsõnad.
Passiiv. 3. infinitiiv
Sõnalühendid, Mitmuse tüvi
Mitmuse partitiiv.
Teietamine ja sinatamine. Joka-pronomin, sidesõnad
Genetiiv ainsuses ja mitmuses, possessiivsufiksid,
imperatiiv

10

Vastavalt teemale.
Test kogu grammatika peale.

10

10

10

II astme lõpuks on õppija võimeline:
• suhtlema sobivalt varem esinenud suuliste ja kirjalike ülesannete täitmisel ja keerulistes olukordades ning saab küllaldaselt hakkama ka
sotsiaalselt või keeleliselt nõudlikes olukordades;
• keelekasutus on küllalt mitmekülgne ja ladus;
• isegi keeruliste teemade korral saab kergesti aru nii kõnest kui ka kirjalikust tekstist;
• on võimeline tõlkima erinevaid erialaseid tekste soome-eesti suunal ja lihtsamat teksti soome keelde;
• saab hakkama koosoleku ja ärivestluste läbiviimisega;
• oskab vormistada ärikirju;
• saab hakkama kõnekeele ja murrete kasutusega igapäevastel teemadel. kasutama õpitud tegusõnu õigetes vormides ja situatsioonides.
II astme lõpuks on õpilane omandanud lisaks varem omandatud sõnavarale veel umbes 750 sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

