
 

Tallinna Tehnikagümnaasiumi saksa keele ainekava A1.1 – A 1.2-keeleoskustasemele 

 

1. Üldalused 

A2-keeleoskustasemel saksa keele ainekava toetub gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeelte valdkonnakavale. 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada mitmekultuurilist maailma, arendavad süsteemset 

mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega. Saksa keele õpetamine Tallinna Tehnikagümnaasiumis 

lähtub keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Keeleõppe keskmes on teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires 

kujundatakse suhtluspädevust.  

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, mistõttu on täpsustavad 

õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. Erinevaid osaoskusi õpetatakse integreeritult.  

Integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist soodustava õpikeskkonna loomine toetab suhtluspädevuse omandamise kõrval ka maailmapildi, 

enesehinnangu ja väärtuskäitumise arengut. 

Saksa keele õppes toetatakse õpilaste motivatsiooni, arendatakse oskusi, kujundada enesekindlust ning saada keelekogemusi ka väljaspool kooli, 

mis loob eelduse elukestvaks õppeks. 

Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista ja väärtustada nende eripära, olla tolerantne ning vältida 

eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  

1.1. Õppe-eesmärgid 

A2-keeleoskustasemel saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab toime tulla teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades saksa keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning saksa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ja oskab suhtluses sellega arvestada; 

3) huvitub saksa keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;   

4) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

 

1.2. Õppeaine kirjeldus  

Lisaks kahele põhikoolis õpitud võõrkeelele on Tallinna Tehnikagümnaasiumis võimalik alustada saksa keele A1 – A 1.2- oskustasemel õppimist, 

selleks ei pea olema eelteadmisi. Saksa keele omandamist toetab varasem keeleõppimise kogemus. 



 

Kursuste arv on kuus.  

Gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus on A1.2, hea õpitulemus A2.1 ja väga hea õpitulemus A2.2.  

Saksa keele õpetus on õppijakeskne.  

Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rakendatakse paaris- ja rühmatööd, toetatakse 

saksakeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist (nt referaadid, esitlused, sh multimeedia, suhtlusportaalid, blogid).  

Õpilasi ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool keeletunde. Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Eesti keelt 

kasutatakse vastavalt vajadusele (nt selgituste andmisel). 

Viis teemavaldkonda ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on neid võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Eri 

teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda eesti ja saksa keelega seotud kultuuriruumi.  

Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, õpilase huve ning teemade päevakohasust. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Õpilase edasiliikumise järgi keeleoskustasemetes 

arenevad ka tema keelelised teadmised. 

Õpilase tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises.  

Saksa keele õppes arendatakse õpioskusi, mis toetavad edasisi saksa keele õpinguid ning panevad aluse elukestvale õppele. 

2.  Õpitulemused  

A2-saksa keele oskustasemega  

gümnaasiumi lõpetaja: 

 

1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires; 

2) saab hakkama igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, tuginedes õpitud kultuuriteadmistele; 

3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;  

4) tunneb huvi saksa keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu; 

5) kasutab saksakeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks; 

 6) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral  muudab oma õpistrateegiaid; 

 7) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.  

 
 

 



 

Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus: 

 

 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

 

rahuldav õpitulemus A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

 

hea õpitulemus  A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 

 

väga hea õpitulemus A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 

 

 
Keeleoskustasemed A1.1- A.2.2.  vastavalt NE keeleoskustasemetele 

 

Osaoskuste õpitulemused 

 
 KUULAMINE  LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A1.1 

 

Tunneb väga aeglases ja 

selges sidusas kõnes ära 

õpitud sõnad ja fraasid; 

arusaamist toetab 

pildimaterjal. Reageerib 

pöördumistele adekvaatselt 

(nt tervitused, tööjuhised). 

Tunneb rahvusvaheliselt 

kasutatavaid lähedase 

hääldusega sõnu             (nt 

hamburger, film, takso, 

kohv). 

Tunneb õpitava keele 

tähemärke. Tunneb tekstis ära 

tuttavad nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt kasutatavad) 

ja fraasid. Loeb sõnu, fraase 

ja lauseid õpitud sõnavara 

ulatuses; arusaamist võib 

toetada pildimaterjal. 

Oskab vastata väga 

lihtsatele küsimustele ning 

esitada samalaadseid 

küsimusi õpitud sõnavara 

ja lausemallide piires. 

Vajab vestluskaaslase abi, 

võib toetuda emakeelele ja 

žestidele. 

 

Tunneb õpitava keele 

kirjatähti, valdab 

kirjatehnikat, oskab õpitud 

fraase ja lauseid ümber 

kirjutada (ärakiri). Oskab 

kirjutada isikuandmeid (nt 

vihiku peale). Koostab 

lühikesi lauseid õpitud 

mallide alusel. 

 

Kasutab üksikuid 

äraõpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid neiski 

tuleb ette vigu. 

 

 



 

A1.2 

 

Saab aru selgelt hääldatud 

fraasidest, lausetest ja 

tuttava situatsiooniga seotud 

lühikestest dialoogidest. 

Mõistab selgelt ja aeglaselt 

antud juhiseid ning 

pöördumisi. Vajab 

kordamist, osutamist, 

piltlikustamist vms. 

Loeb lühikesi lihtsaid tekste 

(nt ürituste kavad, 

postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -küsimustikud, 

-teated, -sõnumid) ja leiab 

neist vajaliku faktiinfo. Saab 

aru lihtsatest kirjalikest 

tööjuhistest. Lugemise tempo 

on väga aeglane, teksti 

mõistmiseks võib vaja minna 

korduvat lugemist. Tekstist 

arusaamiseks oskab kasutada 

õpiku sõnastikku. 

 

Oskab lühidalt tutvustada 

iseennast ja oma ümbrust. 

Saab hakkama õpitud 

sõnavara ja lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 

Hääldusvead võivad 

põhjustada arusaamatusi. 

Kõnes esineb kordusi, 

katkestusi ja pause. 

Oskab lühidalt kirjutada 

iseendast ja teisest 

inimesest. Oskab täita lihtsat 

küsimustikku. Tunneb 

õpitud sõnavara õigekirja. 

Kasutab lause alguses 

suurtähte ja lause lõpus 

õiget kirjavahemärki. 

Kasutab üksikuid 

äraõpitud tarindeid ja 

lausemalle, kuid neiski 

tuleb ette vigu. 

 

 KUULAMINE  LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A2.1 

 

 

 

 

Mõistab lihtsaid vestlusi 

ning lühikeste jutustuste, 

teadete ja sõnumite sisu, kui 

need on talle tuttaval 

teemal, seotud igapäevaste 

tegevustega ning esitatud 

aeglaselt ja selgelt. Vajab 

kordamist ja selget hääldust.  

 

Loeb üldkasutatava 

sõnavaraga lühikesi 

tavatekste (nt isiklikud kirjad, 

kuulutused, uudised, juhised, 

kasutusjuhendid); leiab 

tekstis sisalduvat infot ja saab 

aru teksti mõttest. Lugemise 

tempo on aeglane. Tekstist 

arusaamiseks oskab kasutada 

koolisõnastikku.  

 

Oskab lühidalt kirjeldada 

lähiümbrust, igapäevaseid 

toiminguid ja inimesi. 

Kasutab põhisõnavara ja 

käibefraase, lihtsamaid 

grammatilisi 

konstruktsioone ning 

lausemalle. Suudab 

alustada ja lõpetada 

lühivestlust, kuid ei suuda 

seda juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb 

hääldusvigu.  

Koostab õpitud sõnavara 

piires lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. Kirjutab 

lihtsaid teateid 

igapäevaeluga seotud 

tegevustest (nt postkaart, 

kutse); koostab 

lühisõnumeid. Oskab 

kasutada sidesõnu ja, ning 

jt. Oskab näidise järgi 

koostada lühikesi tekste, 

abivahendina kasutab õpiku- 

või koolisõnastikku.  

 

Kasutab küll õigesti 

mõningaid lihtsaid 

tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi 

ajavormid või eksib aluse 

ja öeldise ühildumisel); 

siiski on enamasti selge, 

mida ta väljendada tahab. 



 

A2.2 

 

 

 

 

Suudab jälgida enda jaoks 

tuttava valdkonna 

mõttevahetust ning eristada 

olulist infot. Saab aru 

olmesfääris kuuldud 

üldkeelse suhtluse sisust (nt 

poes, bussis, hotellis, 

piletilevis). Vajab sageli 

kuuldu täpsustamist.  

 

Loeb lihtsaid tavatekste  (nt 

reklaamid, menüüd, ajakavad, 

ohuhoiatused) tuttavatel 

teemadel ja saab aru neis 

sisalduvast infost. Suudab 

mõnikord aimata sõnade 

tähendust konteksti toel.  

 

Oskab rääkida oma 

huvidest ja tegevustest. 

Tuleb toime olmesfääris 

suhtlemisega. Oskab 

väljendada oma suhtumist 

ja eelistusi. Suudab 

alustada, jätkata ja 

lõpetada vestlust tuttaval 

teemal, kuid võib vajada 

abi. Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja lausemalle 

valdavalt õigesti; 

spontaanses kõnes  on 

vigu. Kõne on arusaadav, 

kuigi esineb hääldusvigu 

ja sõnade otsimist. 

Oskab kirjutada lühikesi 

kirjeldavat laadi jutukesi 

oma kogemustest ja 

ümbritsevast. Koostab 

lihtsaid isiklikke kirju. 

Oskab kasutada sidesõnu 

aga, sest, et jt. Rakendab 

õpitud õigekirjareegleid  (nt 

algustähe ortograafia, 

kirjavahemärgid).  

  

Kasutab küll õigesti 

mõningaid lihtsaid 

tarindeid, kuid teeb sageli 

vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi 

ajavormid või eksib aluse 

ja öeldise ühildumisel); 

siiski on enamasti selge, 

mida ta väljendada tahab. 

3.  Õppesisu 

MINA JA TEISED: enesetutvustus, huvid ja eelistused; perekond, sõbrad ja tuttavad; välimus ja iseloom; ühised tegevused; perekondlikud 

sündmused ja tähtpäevad. 

 

KODU JA KODUKOHT: kodu, perekond, sugulased; kodu kui eluruum; kodukoht; tähtpäevad; loodus, aastaajad ja ilm; kodukoha pärimused, 

traditsioonid ja kombed. 

 

RIIGID JA NENDE KULTUUR: maad, riigid ja rahvad; tavad ja tähtpäevad, kultuuriline mitmekesisus; saksa keelt kõnelevate riikide olulisemad 

sündmused ja inimesed. 

  

IGAPÄEVAELU: igapäevased tegemised, sh olme; tee küsimine ja juhatamine; tegevusalad ja ametid; toitumine; tervis. 

 

VABA AEG: erinevad vaba aja veetmise viisid; reisimine, meedia.  



 

4. Õppetegevus 

Kõiki osaoskusi arendatakse võrdselt, rõhuasetus võib kursuseti erineda.  

Saksa keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, õppereisid, õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt 

emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb lihtsamaid teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad loovat 

lähenemist.  

Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. 

Õpetaja planeerib koos õpilasega tööd, et saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. 

Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused. 

Osaoskuste arendamiseks kasutatakse 

1) meediat ja autentseid audiovisuaalseid materjale  

2) lihtsamate tarbekirjade koostamist (nt sõnumid, erinevad ankeedid, CV) 

3) loovtööd (nt plakat, kuulutus, luuletus, tõlge, kokkuvõte, blogi) 

4) referaatide koostamist ning esitlemist 

5) rolli- ja suhtlusmänge 

       6) projekttööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine) 

                  7) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud,  Internet) 

 

5. Hindamine 

 

1. Õpitulemuste hindamise eesmärk on  

    a) toetada õpilase arengut  

    b) innustada õpilast sihikindlalt õppima, suunata tema enesehinnangu kujunemist  

    c) tekitada huvi saksa keele õppimise vastu  

2. Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning kooli hindamisjuhendist  

3. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised  

    Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades  

    õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas esiatud õpitulemustele 

4. Hinnatakse kõiki keeleoskuse aspekte  

5. Tagasiside andmisel kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, mille alusel tehakse 

    ettepanekuid edaspidisteks toetavateks tegevusteks.  



 

 

6. Füüsiline keskkond 

 

Tallinna Tehnikagümnaasium korraldab õppe vajaduse korral rühmades. 

Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste 

abivahenditega. 

 

Saksa keel A 1.2- keeleoskustasemel 
 

Kursus 1 ja Kursus 2 (A 1.1) 

à 35 ainetundi 

 

1. Eesmärgid 

 

Kõnelemisel: Õpilane õpib alustama, arendama ja lõpetama vestlust, õpib omandatud temaatika piires edastama loetut, kuuldut või kogetut seotud 

tekstina. Õpib öeldut ümber formuleerima. 

Lugemisel: Õpilane õpib tekstitöötlust (teksti liigendamine, kava koostamine, märkmete tegemine, sõnade tähenduse tuletamine kontekstist). 

Kirjutamisel: Õpilane õpib kirjutama lühikirjandit, arvamusavaldust, lühiesseed, kirjeldust ja teadet. 

 

2. Õppesisu 

 

Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad: 

 

MINA JA INIMESED MINU ÜMBER. Esimesed kontaktid. (Nimi, vanus, sünniaeg, elukoht-aadress, postiindeks, telefoninumber, päritolu, 

elukutse, isikute võrdlemine, arvamuse avaldamine, sallivus ja eelarvamused.) 

MINU PEREKOND. Perekond ja isiklikud suhted. (Pereliikmed, peresuhted, abielu) 

IGAPÄEVANE ELU JA VABA AEG. Vaba aeg ja selle veetmise viisid. Argipäev. Tervis. (Argipäeva tööd ja tegemised, päeva kirjeldus, 

võimalikud vaba aja veetmise tegevused.) 

SÖÖGID JA SÖÖGIKORRAD. Söömine ja joomine. (Kodus ja väljaspool kodu, toiduained, toiduainete ostmine, hindades orienteerumine.) 

EESTI (Pühad) 

SAKSAMAA (Pealinn, pühad) 



 

3. Õpitulemused 

 

Kuulamisel: Õpilane oskab leida kuulamistekstist vajalikku infot, vastamaks küsimustele ja täitmaks lünktekste. 

Kõnelemisel: Õpilane oskab tutvustada ennast ja oma kaaslast, rääkida oma perest, igapäevastest tegemistest, oskab tervitada, hüvasti jätta, õnne 

soovida, 

kellaaega, kuupäeva ja vanust öelda ning küsida. Oskab vastata küsimustele ülejäänud temaatika piires. 

Lugemisel: Õpilane oskab õige intonatsiooni, rütmi ja rõhuga lugeda erinevaid tekstivorme, oskab kasutada sõnaraamatut ja täita teksti kohta 

koostatud harjutusi. 

Kirjutamisel: Õpilane oskab kirjutada lühikest ennasttutvustavat kirja, õnnitluskaarti, küllakutset. Oskab täita ankeeti, lünkteksti, lõpetada lauseid 

ja fraase. 

 

4. Ainetevahelised seosed 

 

Emakeel – sõnaliigid (nimisõna, tegusõna, asesõna, omadussõna), lauseõpetus, 

kirjavahemärgid 

Matemaatika - arvsõnad 

Geograafia – Saksamaa 

 

5. Õppematerjal 

 

Sabine Glas-Peters/Angela Pude/Monika Reimann „Menschen” Deutsch als Fremdsprache Hueber Verlag 2012  Kursbuch 

Sabine Glas-Peters/Angela Pude/Monika Reimann „Menschen” Deutsch als Fremdsprache Hueber Verlag 2012  Arbeitsbuch 

Internetikeskkonnad  
www.hueber.de  

http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns 

Online-õpikeskkonnad 
www.padlet.com 

www.quizlet.com 

www.kahoot.it 

 

 

http://www.hueber.de/
http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns
http://www.padlet.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.kahoot.it/


 

Kursus 3 ja kursus 4 (A 1.1 – A1.2) 

à 35 ainetundi 

 

1. Eesmärgid 

 

Kõnelemisel: Õpilane õpib alustama, arendama ja lõpetama vestlust, õpib omandatud temaatika piires edastama loetut, kuuldut või kogetut seotud 

tekstina. Õpib öeldut ümber formuleerima. 

Lugemisel: Õpilane õpib tekstitöötlust (teksti liigendamine, kava koostamine, märkmete tegemine, sõnade tähenduse tuletamine kontekstist). 

Kirjutamisel: Õpilane õpib kirjutama lühikirjandit, arvamusavaldust, lühiesseed, kirjeldust ja teadet. 

 

2. Õppesisu 

 

Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad: 

 

MINA JA INIMESED MINU ÜMBER. (Isikute võrdlemine, arvamuse avaldamine, sallivus ja eelarvamused, iseloom, välimus) 

MINU PEREKOND. Perekond ja isiklikud suhted. (Pereliikmed, igapäevased kodused tööd ja tegemised,) 

IGAPÄEVANE ELU JA VABA AEG. Vaba aeg ja selle veetmise viisid. Argipäev. Tervis. (Argipäeva tööd ja tegemised, päeva kirjeldus, 

võimalikud vaba aja veetmise tegevused, kokkulepped ja nendest kinni pidamine) 

SÖÖGID JA SÖÖGIKORRAD. Söömine ja joomine. (Kodus ja väljaspool kodu, lauakombed, toiduained, toiduainete ostmine, hindades 

orienteerumine.) 

LIIKLEMINE LINNAS. Tee juhatamine, turvaline liiklemine 

ELUKUTSE VALIK  Elukutsed (Plaanide tegemine, isikuomadused) 

EESTI (Pühad) 

SAKSAMAA (Pealinn, pühad) 

 

3. Õpitulemused 

 

Kuulamisel: Õpilane oskab leida kuulamistekstist vajalikku infot, vastamaks küsimustele ja täitmaks lünktekste. 

Kõnelemisel: Õpilane oskab tutvustada ennast ja oma kaaslast, igapäevastest tegemistest, oskab tervitada, hüvasti jätta, õnne soovida,kellaaega, 

kuupäeva öelda ning küsida, teed küsida ja ise teed juhatada. Oskab vastata küsimustele ülejäänud temaatika piires. 

Lugemisel: Õpilane oskab õige intonatsiooni, rütmi ja rõhuga lugeda erinevaid tekstivorme, oskab kasutada sõnaraamatut ja täita teksti kohta 



 

koostatud harjutusi. 

Kirjutamisel: Õpilane oskab kirjutada lühikest ennasttutvustavat kirja, õnnitluskaarti, küllakutset. Oskab täita ankeeti, lünkteksti, lõpetada lauseid 

ja fraase. 

 

4. Ainetevahelised seosed 

 

Emakeel – sõnaliigid (nimisõna, tegusõna, asesõna, omadussõna), lauseõpetus, 

kirjavahemärgid 

Matemaatika - arvsõnad 

Geograafia – Saksamaa 

 

5. Õppematerjal 

 

Sabine Glas-Peters/Angela Pude/Monika Reimann „Menschen” Deutsch als Fremdsprache Hueber Verlag 2012  Kursbuch 

Sabine Glas-Peters/Angela Pude/Monika Reimann „Menschen” Deutsch als Fremdsprache Hueber Verlag 2012  Arbeitsbuch 

Internetikeskkonnad  

www.hueber.de  

http://www.hueber.de/seite/pg_lernen_portfolio_mns 

Online-õpikeskkonnad 

www.padlet.com 

www.quizlet.com 

www.kahoot.it 
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Kursus 5 ja Kursus 6 (A 1.2) 

à 30 ainetundi 

 

 

1. Eesmärgid 

 

Kõigi osaoskuste puhul on eesmärgiks varemõpitu süstematiseerimine, kordamine, kinnistamine ja laiendamine. 

Kõnelemisel: Õpilane õpib alustama, arendama ja lõpetama vestlust, õpib omandatud temaatika piires edastama loetut, kuuldut või kogetut seotud 

tekstina. Õpib öeldut ümber formuleerima. 

Lugemisel: Õpilane õpib tekstitöötlust (teksti liigendamine, kava koostamine, märkmete tegemine, sõnade tähenduse tuletamine kontekstist). 

Kirjutamisel: Õpilane õpib kirjutama lühikirjandit, arvamusavaldust, lühiesseed, kirjeldust ja teadet. 

 

2. Õppesisu 

 

Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad: 

 

MINA JA INIMESED MINU ÜMBER. Välimus ja isiksus. (Välimus, kehaosad, isikute võrdlemine, arvamuse avaldamine, sallivus ja 

eelarvamused.) 

KODU. Võimalikud ruumid, nende kirjeldamine. 

PEREKOND JA PÕLVKONDADEVAHELISED PROBLEEMID. 

Perekond ja isiklikud suhted. (Abielu ja perekond, rollid perekonnas, peresuhted) 

HARIDUS JA TÖÖ. Kool, haridus, elukutse. Töö. (Haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja Saksamaal, elukutsed ja kutsevalik, eelistused, 

töö ja tööpuudus,) 

KLIIMA JA LOODUS. Kliima Eestis ja Saksamaal. Ilm. 

EUROOPA. (Riigid, asukoht, keel, rahvus.) 

ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD. Saksa keel ja saksa kultuur. Sakslased välismaal ja välismaalased Saksamaal. Uudised ja poliitika. 

(Riik, rahvastik, tähtsamad geograafilised, majanduslikud ja poliitilised andmed, kuulsad isikud, erinevused keeles, välismaal töötamine.) 

MEEDIA JA ILUKIRJANDUS. Televisioon, raadio, ilukirjandus. 

TALLINN. Hansalinn Tallinn, vaatamisväärsused. 

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID. Euroopa Liit, ÜRO 

 



 

3. Ainetevahelised seosed 

 

Emakeel - sõnaliigid, lauseõpetus, kirjavahemärgid 

Matemaatika – arvsõnad 

Bioloogia - looduskaitse, taimed, loomad, linnud, kliima 

Arvutiõpetus - arvuti 

Psühholoogia - isiksus, isikute võrdlemine, sallivus, ja eelarvamused 

Inimeseõpetus - peresuhted 

Informaatika - infoühiskond ja selle probleemid 

Füüsika - tehnika areng 

Geograafia - maailmajaod, ilmastik, kliima, Saksamaa jõed, järved, mäed; 

Euroopa poliitiline kaart 

Ajalugu - hansalinnad Tallinn ja Lübeck 

Kodanikuõpetus - Euroopa Liit, ÜRO 

 

4. Õppematerjal 
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Internetikeskkonnad  
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Online-õpikeskkonnad 
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www.quizlet.com 
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5. Õpitulemused 

 

Kuulamisoskus:  
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Õpilane 

mõistab tuttaval keelematerjalil põhinevat keskustelu 

suudab ainekava temaatikaga seotud tekstides ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure 

oskab eristada otsitavat olulist infot 

oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele nii vestluses kui ka raadio- ja TV-uudiseid kuulates 

 

Kõnelemisoskus:  
Õpilane 

kasutab keelt korrektse häälduse ja intonatsiooniga 

oskab kasutada erinevaid keelestruktuure lausete ja seotud teksti koostamiseks 

oskab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjaliku teksti sisu edasi anda 

oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi 

oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires 

oskab esitada küsimusi ainekavas esitatud temaatika piires 

 

Lugemisoskus: 
Õpilane 

oskab lugeda lihtsat adapteeritud ja originaalteksti (igapäeva, populaarteaduslikku ja ilukirjanduslikku teksti) 

mõistab tuttava keelematerjali põhjal koostatud kirjalikku teksti 

oskab leida ja eristada tekstist olulist informatsiooni 

oskab loetut kavastada ja märksõnadega välja tuua 

oskab vajadusel lugeda häälega (anda edasi kirjapandud infot) 

oskab käsitleda sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja teatmeteoseid 

oskab lugeda kuulutusi, juhiseid ja hinnakirju, oskab lugeda raadio-, tele- ja teatriprogramme. 

 

Kirjutamisoskus: 
Õpilane 

oskab kirjutada kirja, koostada lihtsamaid tarbekirju 

oskab kirjutada lühikirjandeid ainetemaatika piires 

oskab teha kokkuvõtteid loetu ja kuuldu põhjal 


