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Valikkursus: PRANTSUSE KEEL (C-keel) 
Humanitaar-sotsiaal õppesuuna õpilastele 
 
Maht: 2 kursust 
Tase: A 1.2 
 
Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Prantsuse keele õppimisega taotletakse, et õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 
iseseisvalt toimida; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;  
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 
 
Õppeaine kirjeldus 
Lisaks kahele põhikoolis õpitud võõrkeelele ja gümnaasiumi esimestel aastatel õpitud 
kolmandale  võõrkeelele (soome keel) õpivad HUSO õppesuuna õpilased  neljanda 
võõrkeelena prantsuse keelt kahe kursuse mahus A 1.2 tasemel. Uue võõrkeele omandamist 
toetab varasem keeleõppimise kogemus. Sama kursust on võimalik valikainena valida ka 
teiste õppesuundade õpilastel. Keeleoskus võimaldab õpilasel laiendada oma 
suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob 
eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.  
 
Keeletunnis suheldakse võimalikult palju prantsuse keeles. Emakeelt kasutatakse vajaduse 
korral selgituste andmiseks. Kesksel kohal  on tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud 
kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse 
õpetuse põhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme 
komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 
Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 
omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse 
olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija 
võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, 
lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, 
mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.  Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste 
kogemustest, huvidest ja vajadustest. Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest 
põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 
abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja 
vormidest). 
 
Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline  on paaris- ja 
rühmatöö. Õpilasi suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides 
osalema jne). Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi 
kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi.  
 
 



Lõimumine 
Prantsuse keele õpe toetab inglise keele õpet ja vastupidi kuna suur osa sõnatüvedest on 
sarnased. Lisaks lõimub prantsuse keele õpe veel mitmete õppeainetega ja läbivate teemadega 
kuna suhtlust raamib alati mingi temaatika. Ja kuna kõik õppekava läbivad teemad on nii või 
teisiti seotud võõrkeelte ainevaldkonna olulisima alusdokumendi, Euroopa keeleõppe 
raamdokumendi nelja suhtlusvaldkonnaga (avalik elu, isiklik elu, haridusvaldkond ja 
töövaldkond), siis on läbivate teemade kajastamine võõrkeelte valdkonnaainetes 
õppeprotsessi loomulik osa. Võõrkeelte teemavaldkondade ega ka läbivate teemade puhul ei 
saa anda sõnavara loetelu ja teemasid pole võimalik n-ö ära õppida. 
 
Õppetegevus 
Oluline on äratada huvi uue keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse 
arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama 
õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid ning 
mängulisust. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ning kirjutamisoskust 
mudelkirjutamisega. Õpilased kasutavad A-võõrkeele õppimisel omandatud õpioskusi ja -
strateegiaid.  
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele);  
2. dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;  
3. rääkimine pildi alusel;  
4. häälega lugemine; 
5. lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 
6. mudeli järgi kirjutamine; 
7. sõnastiku kasutamine 
8. meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 
9. iseseisev lugemine ning kuulamine; 
10. loovtööd (nt minikirjand, tõlge); 
11. rolli- ja suhtlusmängud; 
12. info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet). 

 
Õpitulemused: 
A 1.2  taseme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust kahe kursuse järel:  

1) mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;  
2) saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 
4) kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt 

oma seisukohti ja plaane; 
5) on omandanud teadmised õpitava keele kultuuriruumist; tunneb huvi õpitavat keelt 

kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja 
telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;  
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, Internetti), et otsida 

vajalikku infot ka teistes valdkondades; 
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab 

oma õpistrateegiaid; 
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega. 
 
 



Keeleoskuse tase 2. kursuse lõpus: 
Vt Euroopa keeleõppe raamdokument HM koduleheküljelt 
http://www.hm.ee/index.php?044980 
 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Rahuldav õpitulemus A1.1 A1.1 A1.1 A1.1 
Hea ja väga hea õpitulemus A 1.2 A 1.2 A 1.2 A 1.2 
 
Õppesisu 
Teemavaldkonnad: 
Mina ja teised. Tervitamine. Enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht 
jmt). Viisakusväljendid. Pöördumine. 
Kodu ja lähiümbrus.  Pereliikmed, sõbrad, kodu asukoht. Pereliikmete, sõprade tutvustus 
(nimi, vanus, sugu, vanus) ja kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni 
iseloomustav omadussõna jmt). 
Riigid  ja kultuur. Riik, pealinn, rahvused. Aastaajad , kodukoha kirjeldus. Eesti riigi nimi, 
pealinn, oma rahvus ja keel. Aastaaegade nimetused ja põhilised erinevate aastaaegade vahel. 
Ilma kirjeldavad omadussõnad (hea/halb ilm, päikseline, vihmane jmt). Kodukohta, ümbrust 
iseloomustav sõnavara (mets, meri, park jmt). Loomad. 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodu. Kool. Lihtsad, tavalised tegevused kodus ja koolis 
ning nende tegevustega seotud esemed/vahendid. Nädalapäevad. Kuud. Tähtpäevad: 
sünnipäev,  jõulud. Elukutsed/ametid. Poes, turul, kohvikus. Hotell registratuuris. Teejuhiste 
küsimine. 
Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused (muusika kuulamine, sport, TV , raamatud, 
lemmiktoit jmt). 
 
Keeleteadmised A1.2 
NIMISÕNAD Nimisõnade grammatiline sugu. Ainsus ja mitmus, mitmuse 

moodustamine. 
ARTIKKEL  Umbmäärane ja määrav artikkel, nullartikkel. Artikli kasutamine 

üldjuhul. 
OMADUSSÕNAD Soo ja numbri ühtimine nimisõnaga. 
ARVSÕNAD JA 
MÕÕTÜHIKUD 

Põhi- ja järgarvud. Kellaaeg, kuupäev, aasta. 

ASESÕNAD Isikulised asesõnad, kasutamine. Omastavad asesõnad (mon, ma, mes, 
ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs), nende 
kasutamine. 

TEGUSÕNAD Põhitegusõnad ,  abitegusõnad (être, avoir) ja nende pööramine 
olevikus. Eitus sõnadega ne... pas. 

MÄÄRSÕNAD Tähtsamad mis on seotud ajaga, viisiga, kohaga. 
EESSÕNAD de, en, need mis on seotud asetusega, jne 
SIDESÕNAD et, mais, avec, jne 
LAUSEÕPETUS Lihtlause. Jaatavad, eitavad ja küsilaused. Lauseliikmed. 
SÕNATULETUS Nimisõnade ja omadussõnade tuletamine üksteisest. 
HÄÄLDAMINE  Tähestik. Sõna- ja lauserõhk. Intonatsioon. Ortograafilised märgid. 

Elisioon, liesoon. Nasalisatsioon. 
ÕIGEKIRI Suur ja väike algustäht: nimisõnade kirjutamine. Punkt, küsi- ja 

hüüumärk lause lõpus; sidekriips arvudega. Koma loetelus ja 
lihtlauses. 

 



Kasutatav õppekirjandus 
Õpikud: Initial 1 (CLE International) , Berlitz. Prantsuse keele kursus iseõppijale. Algajale ja 
taasalustajale. (Berlitz Publishing, TEA 2007).  CDd, õpetaja poolt koostatud materjalid ja 
harjutused. 
Hindamine.  
Kasutatakse palju kujundavat hindamist. Kuna kommunikatiivsetel tegevustel tunnis on 
oluline osa keele omandamisel, siis arvestatakse kursusehinde panemisel tundidest osavõttu. 
Kirjalikke teste on  ühe kursuse jooksul kaks. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse 
õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel 
oma keelekasutusest korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes ka 
enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid. 
 
Osaoskuste õpitulemused 
 KUULAMINE  LUGEMINE  RÄÄKIMINE  KIRJUTAMINE  

GRAMMATIKA 
KORREKTSUS 

A1.1  Tunneb õpitava 
keele tähemärke.  
Tunneb tekstis ära 
tuttavad nimed, 
sõnad (sh rahvus-
vaheliselt kasutata-
vad)  ja fraasid. 
Loeb sõnu, fraase 
ja lauseid õpitud 
sõnavara ulatuses; 
arusaamist võib 
toetada pildi-
materjal. 

 Tunneb õpitava 
keele kirjatähti, 
valdab kirja-
tehnikat, 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 fraasi-
dest, lausetest ja 
tuttava situatsioo-
niga seotud lühi-
kestest dialoogi-
dest. 
Mõistab selgelt ja 
aeglaselt antud 
juhiseid ning 
pöördumisi. 
Vajab kordamist, 
osutamist, pilt-
likustamist vms. 

 Oskab lühidalt 
tutvustada 
iseennast ja oma 
ümbrust. 
Saab hakkama 
õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires 
lihtsate dialoogi-
dega; vajab 
vestluskaaslase abi. 
Hääldusvead 
võivad põhjustada 
arusaamatusi. 
Kõnes esineb 
kordusi, katkestusi 
ja pause. 

  

 

 


