
Suunakursus: PRANTSUSE KEEL ALGAJATELE 

Humanitaar-sotsiaal õppesuuna õpilastele 

 

Kursuse maht:  35 tundi 

Klass: 10. klass 

 

Kursuse lühikirjeldus 

Algtaseme prantsuse keele kursuse eesmärk on, et õpilane omandab prantsuse keele 

hääldusreeglid ja algtaseme sõnavara, mis võimaldab lihtsamates keelesituatsioonides 

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

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

keeleõppeks.  

 

Õppesisu 

1) Tutvumine: Isikuandmed, riigid ja rahvused. Kontaktandmed. 

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

ütlemine. 

Keeleteadmised: Reeglipärase tegusõna pööramine (olevik). Arvud. Nimisõnade 

grammatiline sugu. Ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine. Umbmäärane ja 

määravartikkel, nullartikkel. Artikli kasutamine üldjuhul. 

2) Töö: Ametid ja töökohad. 

Funktsionaalne keel: Ameti küsimine ja ütlemine 

Keeleteadmised: Ebareeglipärase tegusõna pööramine (être, avoir, aller, faire). Isikuline  

asesõna (rõhuline ja rõhuta vorm). Omastav asesõna. 

3) Minu perekond: Sugulased, perekonnaseis, vanus. Värvid. 

Funktsionaalne keel: Vanuse küsimine ja ütlemine. Perekonna tutvustamine. 

Keeleteadmised: Omadussõna (meessoost ja naissoost vorm) 

4) Minu kodukoht : Asutused linnas. 

Funktsionaalne keel: Tee juhatamine  



Keeleteadmised: Nimisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel. 

Konstruktsioon il y a, eessõna kohamääruses 

5) Kohvikus: Joogid, söögid. 

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

Keeleteadmised: Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi. 

6) Poodlemine:  turul, pagariäris.  Juurviljad, puuviljad, muud toiduained.  

Funktsionaalne keel: Ostude sooritamine. Hinna küsimine ja ütlemine. Keeleteadmised: 

Küsisõnad, küsimuse moodustamine. 

7) Kalender: Päevad, kuud, aastaajad, kellaaeg. 

Funktsionaalne keel: Kellaja küsimine, vastamine. Oma sünnikuupäeva ütlemine. 

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, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle. 

Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Õpitav 

lõimitakse igapäevaeluga ja ühiskonnas toimuvaga. Arvestatakse õppijate erinevate 

õpistiilidega – kasutatakse erinevaid õppematerjale, sh, interaktiivseid, taskuhäälingu ja 

videomaterjale ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

 

Õpitulemused  

Kursuse lõpuks õppija: 

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

esinevates igapäevaelu situatsioonides 

• oskab ennast ja 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, oma elukohast, 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 prantsuse keele õpinguid. 

 

Hindamine 

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. Kursuse lõpus positiivse hinde saamiseks peab keskmine 

hinne olema vähemalt 2.6. 

 


