KINNITATUD
MTÜ Keeltemaja 22.05.2018. a
käskkirjaga nr 40

MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA „PRANTSUSE KEELE ALGKURSUS (A1.1) 5.-8.
KLASSIDE ÕPILASTELE EESTI/VENE KEELE BAASIL“
1. Õppe eesmärgid ja õppeaja kestus:
MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub prantsuse keele kursust 5.-8. klasside õpilastele.
Õppe eesmärgid.
Kursus on sobilik 5.-8. klasside õpilastele, kelle võõrkeel tasemehariduses ei ole prantsuse keel,
kuid kellel on soov selle keelega siiski tutvust teha.
Huvihariduskursusel antakse esmased elementaarsed teadmised prantsuse keelest, pidades silmas
erinevaid osaoskusi (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine, grammatika ja sõnavara
valdamine) tasemel A1.1.
Kursus aitab noortel prantsuse keelt ja kultuuri paremini tundma õppida ning tutvustab prantsuse
keelt kõnelevate riikide eripära.
Kursus toetab noorte isiksuse mitmekülgset arengut ja arendab sotsiaalseid oskusi (aktiivne
suhtlemine – omaalgatus, veenmine, koostöö, probleemide lahendamine, võõras kultuurikeskkonnas
ja teises riigis iseseisvalt hakkamasaamine, loovuse arendamine nii suulises kui kirjalikus vormis).
Erinevate keeleõppeülesannete abil – rollimängud, testid, arutelud jne – annab kursuse juhendaja
noortele võimaluse kogeda eduelamusi ja tunnustust, julgustades olema igas olukorras avatud ja
positiivne.
Õppeaja kestus
Õpe kestab 2018. a oktoobrist kuni 2019. a mai/juunikuuni. Õppeperiood jaguneb I ja II
poolaastaks. Õppetööd ei toimu riiklikel pühadel, samuti jõuluvaheajal.

2. Õpingute alustamise tingimused:
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda soovijatele
võimaldatakse üks-kaks proovitundi, et õppija saaks veenduda huvihariduskursuse sobivuses) ning
vajadusel viib õppejõud läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud
digitaalse registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda
lapsevanem või hooldaja) ning tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö
algust. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga.

3. Õppeainete loend ja maht õppepäevades:
MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub prantsuse keelt 5.-8. klasside õpilastele õppeainena:
„Prantsuse keele algkursus (A1.1) 5.-8. klasside õpilastele eesti/vene keele baasil“.
Kursuse ühe õppekorra kestus on kaks 45-min akadeemilist tundi, kursuse maht (kontaktõpe) on 5056 akadeemilist tundi 25-28 õppepäeval. Tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad
iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

4. Ainekava:
„Prantsuse keele algkursus (A1.1) 5.-8. klasside õpilastele eesti/vene keele baasil“.

5. Õppeainete valiku võimalused ja tingimused:
Huvikool pakub soovijatele huvihariduskursust „Prantsuse keele algkursus (A1.1) 5.-8. klasside
õpilastele eesti/vene keele baasil“.

6. Õppeetappide (kursus) ja erakooli lõpetamise nõuded:
Huvikool väljastab õppijale kursuse lõpus tunnistuse huvihariduskursuse lõpetamise kohta.
Tunnistusel on välja toodud huvikoolis õppimise aeg, läbitud õppeaine nimetus, kursuse maht,
saavutatud keeleoskustase (Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete süsteemis tase
A1). Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse
alusel õppijale tõendi kursusel osalemise kohta.

Ainekava
PRANTSUSE KEELE ALGKURSUS (A1.1) 5.-8. KLASSIDE
ÕPILASTELE EESTI/VENE KEELE BAASIL
Õppematerjal: A. M. Crimi, D. Hatuel “Vite!”, kirjastus ELI 2011.
Õppekomplekti koosseis: Õpik, töövihik, CD-ROM, lisaks õpetaja koostatud materjalid.
Eesmärk: anda 5.-8. klasside õpilastele algteadmised prantsuse keelest, luua neile prantsuse keele
grammatiline ja sõnavara baas (tase A1.1).
Keeleoskustaseme A1 kirjeldus:
Kursuse lõpetaja mõistab ja kasutab igapäevaelus vajaminevaid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata
sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt
ning on valmis aitama.
Kursuse lõpuks õppija:
1. on saanud elementaarsed teadmised prantsuse keele grammatikast;
2. on omandanud prantsuse keele elementaarse sõnavara;
3. oskab väljenduda prantsuse keeles lihtsat sõnavara kasutades läbivõetud teemadel (vt. alltoodut).
Õppesisu: kõigi osaoskuste (rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine) arendamine, õpitava
grammatika ja sõnavara praktiseerimine, viimistlemine ja kinnistamine prantsuse keeles edukaks
toimetulekuks keeleoskustasemel A1.1. Lisaks aitab kursus kaasa korrektse prantsuse keele
häälduse, kõnetempo ja intonatsiooni omandamisele, annab teadmisi prantsuse kultuurist ja

traditsioonidest ning hoiab erksana laste huvi prantsuse kultuurikeskkonna vastu. Peale õpikutöövihiku kasutatakse tunnis erinevaid mängulisi elemente/laule/luuletusi/visuaalseid materjale.
Grammatika: olevik (erinevad tegusõnade tüübid, enesekohased tegusõnad), jutustav lause,
küsilause, lausekonstruktsioonid vormidega venir de / aller à, ajavormid présent progressif, passé
resent, lihtminevik, futur proche - moodustamine ja kasutamine, käskiv kõneviis, modaalverbid.
Nimisõnade ainsus ja mitmus, omadussõnade kasutamine (võrdlusastmed, ülivõrre), numbrid,
artiklite kasutamine, asesõnade tüübid (COD), koha ja aja eessõnad, määrsõnad, lihtsad sidesõnad.
Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara.
Kõnearendus: enda tutvustamine, küsimuste esitamine, ostude tegemine, asukoha kirjeldamine,
jutustamine minevikus, soovi väljendamine, nõu andmine, ettepaneku tegemine.
Teemad. Inimeste kirjeldamine (välimus, iseloom), elamiskoht, ostud (toiduained, riided,
igapäevased esemed), tellimine söögikohas, perekond, igapäevategevused, värvid, rahvused ja
riigid, kohad linnas, harrastused, kehaosad, emotsioonid, arvamus.
Kirjutamine: kiri sõbrale, inimeste kirjeldamine, oma igapäevategevuste kirjeldamine, iga peatüki
lõpus viiakse läbi kordamistest.

