	
  
Kinnitatud: 30. märts 2015
Anni Metstak, Raoul Niilis,
Anu Hiiesalu, Jane KoptiPõder, Kaileen Mägi
KSG Koolituskeskus juhataja
ja MTÜ Kadrioru Saksa
Gümnasiumi Tugiseltsi
juhatuse liikmed

KSG KOOLITUSKESKUS
LASTEVANEMATE SAKSA KEEL ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus: Lastevanemate saksa keel
Õppekava valdkond:
☐ sport
☐ tehnika
☐ loodus
☐ muusika ja kunst
ý	
  üldkultuur
Õppeaja kestus, vaheajad:
Õppetöö algab oktoobris ning kestab kuni aprilli lõpuni. Õppetööd ei toimu Kadrioru
Saksa Gümnaasiumi kinnitatud koolivaheaegadel ega riiklikel pühadel.
Tunnid toimuvad ühel päeval nädalas vastavalt tunniplaanile. Õppetöö maht on 3
õppetundi nädalas, õppetunni kestvus on 35 minutit.
Õppetöö toimub Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoones.
Õppe eesmärk:
Omandada saksa keeles keeletase A1.1, tutvuda vastava keeletaseme õpikuga laste
rühmades, et vajadusel last õppimisel abistada.
Õpingute alustamise tingimused:
Huvi saksa keele omandamise vastu või vähene saksa keele oskus.
Õppeainete loend ja maht ainepunktides või õppepäevades:
Kontakttundide arv on 78.
Ainekava:
Õppematerjal: õpik ja töövihik Menschen A1/1
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kuu
oktoober

november

detsember

jaanuar

vestlusteema
Tervitamine, hüvasti
jätmine, erinevused saksa
keelt rääkivate maade
vahel.
Enda ja teiste tutvustamine
Elukutsed
Maade nimetused
Numbrid.
Perekond.
Keeled ja keeleoskus
Lühikirjeldus enda kohta
Teiste kohta informatsiooni
küsimine
Omadussõnad, oma
hinnangu andmine.
Hinna küsimine ja
nimetamine.
Mööbliesemed.
Esemete kirjeldamine.
Värvid
Lihtsam vestlus telefonis

grammatikateema
Tegusõna pööramine,
küsilausete moodustamine
Suffiks - in

Ja/ei küsilausete
moodustamine
Omastav asesõna mein,
dein
Ebareeglipärane tegusõna
pööramine
Nimisõna määrav ja
umbmäärane artikkel.
Isikulised asesõnad

Umbmäärane artikkel.
Eitav artikkel
Akusatiiv

veebruar

Hobid ja vaba aja
Modaalverb können
tegevused.
Verbi asukoht lauses.
Komplimentide tegemine.
Aega väljendavad eessõnad
Kohtumiste kokku leppimine
Kellaajad

märts

Toiduained ja söömine.
Liiklusvahendid ja reisimine.
Informatsiooni küsimine

aprill

Minevikusündmuste
kirjeldamine.
Päeva jooksul tehtu
kirjeldamine
Tähtpäevad ja traditsioonid.

	
  

Modaalverb mögen,
möchte.
Liitsõnad.
Lahutatava eesliitega
tegusõnad
Mineviku ajavorm Perfekt.
Eessõna in
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Õppeainete valiku võimalused ja tingimused:
Lastevanemate saksa keele õppekaval õppimine ei ole kohustuslik.
Õppeetappide (rühm, klass, kursus vms) ja erakooli lõpetamise nõuded:
Lastevanemate saksa keele õppekavas osalemine on vabatahtlik. Õppuril on õigus oma
mitte-osalemisest teatada 1 kuu ette kirjaliku avaldusega. Õppekava loetakse lõpetatuks
pärast õppekava täitmist. Õppekava läbimist tõendab lõpudokument, milles kajastatakse
õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
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