
B2 – keeleoskustasemega keel (saksa keel) 
I kursus 
 

Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik 
hindamine 

Läbivad  teemad 

September 1. Kasutab  Präsens ja 

Präteritum küsimustes, 

jaatavas ja eitavas laustes;  

 2. oskab koostada lihtsat 

teksti teemal (persönlicher 

Brief); 

3.  oskab kirjeldada suuliselt/ 

räägib antud teemal; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost ; 

5.räägib  ja  kirjutab oma 

seiklustest  

6. teab sõnavara teemal 
(Erlebnisse). 

Inimene ja ühiskond. 
Inimene kui indiviid.  

Erlebnis in unserem 

Leben 

Sõnavara teemal; 

Präsens ja Präterium; 

 

 Läbivad teemad: keskkond. 
 
Lõiming: loodusõpetus, 
geograafia. 
 
Pädevused: loodusteaduse 
pädevus, õpipädevus, 
suhtluspädevus. 
 
IKT 
kasutamine:ettekanne/esitlus/ 

email/ online mängud/ online 

ülesanded/web 

keskondadekasutamine 

Oktoober 1.Kasutab  Plusquamperfekt 

küsimustes, jaatavas ja eitavas 

laustes; 

2. kuulab dialooge ning  tekste 

antud teemal; 

 

3. loeb tekste ja saab aru neist 

Inimene ja ühiskond. 
Inimestevaheline suhtlus 
 
Geschichten 

Sõnavara teemal. 

Plusquamperfekt  

 Läbivad teemad: 
teabekeskkond. 
väärtused ja kõlblus. 
 
Lõiming: emakeel 
 
Pädevused: suhtluspädevus, 
õpipädevus 
 
IKT 



sisalduvast infost 

(Kurzgeschichten); 

 

4. teab sõnavara teemal 
(Geschichten). 

Seiklused. 

Dialoogid ja tekstid teema; 

rolli- ja suhtlusmängud; 
info otsimine 

kasutamine:ettekanne/esitlus/ 
email/ online mängud/ 
onlineülesanded/online test 

November Plusqumperfekt in Sätzen 

küsimustes, jaatavas ja eitavas 

laustes ja asesõnad;  

 2. oskab koostada teksti 

teemal (Reportage); 

3.  räägib ja koostab dialoogi 

teemal; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

5. teab sõnavara teemal. 

Kultuur ja looming. 
Kultuuritraditsioonid ja 
tavad  
 
Reisen 

Riigid, pealinnad, 

rahvused, koduigatsus. 

Asesõnade vormid 

kontekstis. 

Reisesituationen und 

Probleme 

Suulised ettekanded; rolli- 

ja suhtlusmängud; info 

otsimine. 

kirjutamine. 
 
 

 Läbivad teemad: keskkond, 
kultuuriline identiteet. 
 
Lõiming: emakeel, geograafia, 
ajalugu, loodusõpetus. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ online 
test/online grammatika 
ülesanded/web keskondade 
kasutamine 
 
 

Detsember 1. Kasutab  Passivsätze 

küsimustes, jaatavas ja eitavas 

laustes.  

 2. oskab koostada teksti 

Inimene ja ühiskond. 
Inimestevaheline suhtlus 
  
 
Medien und unserem 

 Läbivad teemad: tervis ja 
ohutus, teabekeskkond. 
 
Lõiming: emakeel, 
inimeseõpetus. 
 



teemal; 

3.  oskab kirjeldadaja koostab 

dialoogi teemal; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

5. teab sõnavara teemal  

6. Kuulab ja jutustab dialooge 
(TV/ Radioprogramme). 

Leben 

Sõnavara teemadel meedia, 

TV programmid. 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

 

Passivsätze; 

eri liiki eakohaste tekstide 

kuulamine ja lugemine sh 

iseseisev lugemine 

rolli- ja suhtlusmängud; 

info otsimine 

 

Pädevused: suhtluspädevus, 
õpipädevus, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
 
IKT 
kasutamine:ettekanne/esitlus/ 
email/ online mängud/ online 
ülesanded/online test/ web 
keskondadekasutamine 

Jaanuar 1. Kasutab Futur II  
küsimustes, jaatavas ja eitavas 

laustes;  

 

2. oskab kirjutada teksti 

teemal; 

3.  räägib  ja koostab dialoogi 

teemal, mängib rollimängu ; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

Haridus   ja töö. 
 
Werbung 

Futur II jaatavas ja eitavas 

laustes. 

Sõnavara teemal.  

E-Maili kirjutamine teemal. 

Dialoogid ja tekstid teemal. 

Rolli- ja suhtlusmängud; 

info otsimine. 

Loovtööd; suulised 

 Läbivad teemad: elukestev 
õpe, teabekeskkond 
 
Lõiming:  emakeel 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
 
IKT 
kasutamine:ettekanne/esitlus/ 
email/ web keskondade 
kasutamine 



5. Teab sõnavara teemal; 

6. kuulab ja saab aru dialooge 
(Diskussion führen). 

ettekanded. 

 
 
 
 
 
B2 – keeleoskustasemega keel (saksa keel) 
II kursus (35t) 

Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik 
hindamine 

Läbivad  teemad 

Veebruar 1. Kasutab Modalverben im 

Kontext minevikus  küsimustes, 

jaatavas ja eitavas laustes;  

2. oskab kirjutada teksti 

teemaldel; 

3.  oskab kirjeldada ja koostab 

dialoogi teemal, mängib 
rollimängu; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

5. teab sõnavara teemal; 

Eesti ja maailm  
 
Personen und Estland. 

Sõnavara teemadel  

Modalverben im Kontext 

Dialoogid ja tekstid 

teemal. 

Kirjutamine teemal 

Rolli- ja suhtlusmängud; 

info otsimine. 

Loovtööd; suulised 

 Läbivad teemad: Väärtused ja 
kõlblus 
 
Lõiming: emakeel, ajalugu 
 
Pädevused: suhtluspädevus, 
õpipädevus, sotsiaalnepädevus, 
kodanikupädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 
online mängud/ online 
ülesanded/online test 



6. kuulab ja saab aru dialooge; 

7. räägib ja kirjutab Eesti 
Iseseisvuspäevast ja 
kodanikualgatuse 
vajalikkusest. 

ettekanded. 

 

Märts 1. Kasutab Konditionalis 

laustes;  

2. oskab kirjutada teksti teemal 

3.  räägib ja koostab dialoogi 

teemal, mängib rollimängu; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

5. teab sõnavara teemal; 

6. kuulab ja saab aru dialooge. 

Studium 

 

Konditionalis  

Sõnavara, dialoog,  

viktoriin ja tekstid teemal.  

Arvamuse avaldamine, 

info otsimine. 

Rolli- ja suhtlusmängud; 

info otsimine. 

Suulised ettekanded. 

 Läbivad teemad:  
 
Lõiming: emakeel, kehaline 
kasvatus. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus. 
 
IKT 
kasutamine:ettekanne/esitlus/ 
email/ online mängud/ online 
ülesanded/online test/online 
grammatika ülesanded/web 
keskondade kasutamine 
 
 

Aprill 1. Kasutab inderekte 

Beschreibungen lauses; 

2. oskab kirjutada Lebenslauf; 

3.  oskab kirjeldada ja koostab 

dialoogi teemal, mängib 

rollimängu  (Jobmöglichkeiten); 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

Haridus  ja töö. 
 
Meine Karriere 

Oma ja teiste huvidest, 

sõnavara teemadel  

Beschreibungen machen 

Dialoogid ja tekstid 

teemal. 

 Läbivad teemad: kultuuriline 
identiteet. 
 
Lõiming: emakeel, geograafia, 
ühiskonnaõpetus 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, 
enesemääratluspädevus, 
kultuur- ja väärtuspädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ email/ 



5. Teab sõnavara teemal; 

6. kuulab ja saab aru dialooge 

(Radio Programme); 

 

Kutse sõbrale.  

Arvamuse avaldamine. 

Rolli- ja suhtlusmängud; 
info otsimine. 

Loovtööd. 

online mängud/ online 
ülesanded/online test/online 
grammatika ülesanded/web 
keskondade kasutamine 

Mai 1. KasutabKonjunktionen  

laustes; 

2. kirjutab e-kirja teemal; 

3.  oskab kirjeldada ja koostab 

dialoogi teemal „ajalugu”, „ 

tsivilisatsioon”, mängib 
rollimängu sellel teemal; 

4. loeb tekste ja saab aru neist 

sisalduvast infost; 

5. teab sõnavara teemal; 

6. kuulab ja saab aru dialooge; 

7. Räägib erinevatest 
kultuuridest ja Eesti kultuurist 
ja teeb rollimängu teemal. 

Eesti ja maailm. Eesti 
keel ja eesti meel.  
 

Konjunktionen im 

Deutschen   

Sõnavara, tekstid, 

rollimängud, dialoogid 

teemal kultuur ja 

tsivilatsioon (Saksamaa, 

SDV Eesti ja teised riigid). 

Tutvub erinevate 

kultuuridega (peamised 
faktid, eripära, muusika, 

kohad, toit, superstitions 

jne.).  

E-kiri. 

 

Üleminekueksam  Läbivad teemad: keskkond, 
kultuuriline identiteet. 
 
Lõiming: emakeel, geograafia, 
ajalugu, loodusõpetus. 
 
Pädevused: õpipädevus, 
suhtluspädevus, kultuur- ja 
väärtuspädevus, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus. 
 
IKT kasutamine: 
ettekanne/esitlus/ online 
test/online grammatika 
ülesanded/web keskondade 
kasutamine 

 

 

 


