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Õpik „Klasse!“ A1. Klett 2021 

 

Kursuse lühikirjeldus 

Saksa keel on Euroopa Liidus kõige laiemalt kasutatav emakeel – seda kõneleb ligikaudu 

90 miljonit inimest ehk ca 20% ELi elanikkonnast. Saksamaa majandus on Euroopa suurim! 

Saksa keele oskus avardab õppimise ja töövõimalusi Euroopas. Saksa keele kursus annab 

lisaks keeleõppele ka ülevaate saksakeelsetest riikidest, kultuurist ja ühiskonnast. Saksamaa 

pakub suurel hulgal stipendiume sealseteks õpinguteks. 

Käesoleval algtaseme saksa keele kursuse eesmärk on, et õpilane omandab saksa keele 

hääldusreeglid ja algtaseme sõnavara, mis võimaldab lihtsamates keelesituatsioonides 

hakkama saada nii kirjalikult, kui ka suuliselt. Oluline on õppida väärtustama saksakeelsete 

riikide kultuuri ja tavasid. Kursuse läbimine loob eeldused edaspidiseks (ka iseseisvaks) 

keeleõppeks.  

1) Tervitamine, hüvastijätt, tänamine: Kuidas elad? Kontaktandmed. 

Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Telefoninumbri küsimine ja 

ütlemine. 

Keeleteadmised: Hääldusreeglid. Arvud. Nimisõnade artiklid, der, die, das. 

Grammatiline sugu. Umbmäärane ja määrav artikkel. 

2) Töö: See olen mina: 

Funktsionaalne keel: Enesetutvustamine, ameti küsimine ja ütlemine 

Keeleteadmised: Ebareeglipärase tegusõna „sein“  pööramine , kein. keine eitus 

3) Minu perekond: Perekonnaliikmed, nende tutvustamine, koduloomad, värvid. 

Funktsionaalne keel: Vanuse küsimine ja ütlemine. Perekonna tutvustamine. 

Keeleteadmised: Omadussõna , Akk. kasutamine. 

 



4) Minu päev: Nädalapäevad, kellaaegade õppimine, nädalalõpu kirjeldamine 

Funktsionaalne keel: nädalapäevade, kellaaegade tundmine, päevakava tutvustamine, 

nädalalõpu kirjeldamine. 

Keeleteadmised: Küsisõnad wann? wo?  

5) Kohvikus: Head isu! 

Funktsionaalne keel: Menüüst tellimine söökide-jookide nimetused, maksmine. 

Keeleteadmised: Modaaltegusõnad dat. kasutamine. 

6) Toiduained: Juurviljad, puuviljad, muud toiduained.  

Funktsionaalne keel: Ostude sooritamine. Hinna küsimine ja ütlemine.  

Keeleteadmised: Küsisõnad, küsimuse moodustamine. 

7) Kas sul on aega?: Päevad, kuud, aastaajad, kellaaeg. 

Funktsionaalne keel: Kellaja küsimine, vastamine. Telefonivestlus ja küllakutsele 

vastamine. 

Keeleteadmised: Tähtsamad määrsõnad, mis on seotud ajaga, viisiga, kohaga.  

 

Õppetegevus 

Kursuse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja 

kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Kursusel 

luuakse sõbralik ja pingevaba õpikeskkond. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja 

integreeritult teiste osaoskustega. Õpitav lõimitakse igapäevaeluga ja ühiskonnas toimuvaga. 

Arvestatakse õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse erinevaid õppematerjale, sh, 

interaktiivseid, ja videomaterjale ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava 

kinnistamisel. 

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpuks õppija: tunneb õpilane erinevusi ja sarnasusi saksakeelsete riikide (Saksamaa, 

Austria, Šveits) kultuuride vahel; oskab nimetada Saksamaa jõgesid, saari; tunneb 

rahvussümboolikat; liidumaid, tähtsamad linnad; tunneb SLV lippu, geograafiat, 

vaatamisväärsusi; omab ülevaadet maiskonnaloost, oskab ennast tutvustada, teab 



hääldusreeglid ja foneetikat oskab öelda oma telefoni numbrit, oskab tervitada ja 

viisakusväljendeid; valdab olulisemate tegusõnade pööramist „kommen“, „sein“, „haben“;  

mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli 

esinevates igapäevaelu situatsioonides, oskab teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta, 

suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata, suudab vestelda 

igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema  vestluspartner 

räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab 

tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul, oskab ilma abita rääkida 

iseendast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb, kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja 

lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse 

informatsiooniga, on võimeline iseseisvalt jätkama saksa  keele õpinguid. 

 

Hindamine 

Olulist rõhku pööran õpilase väljendusoskuse arendamisele kirjalikus ja suulises vormis.  

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundidest. Kui puudutud on 

rohkem tunde, siis tuleb iseseisvalt omandada tunnis läbitud materjal ning see ära vastata. 

Kursuse jooksul hinnatakse lugemisoskust, enda koostatud dialoogide esitamist, sõnavara ja 

lihtsamaid grammatika teemasid. Kasutan kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist.   

 

 


