
1.       Täienduskoolitusasutuse nimetus: Haapsalu Rahvaülikool  
2. Õppekava nimetus: Vene keel: Vene keele käänete lühikursus 
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis): 222 Võõrkeeled 
4.         Õppe kogumaht: 18 akadeemilist tundi 
5.  Sihtgrupp: Taasalustajale. Isikud, kes valdavad vene keelt vähemalt A1.2. tasemel ja 
            soovivad täiendada oma teadmisi grammatikas 
6.         Õppe alustamise tingimused:  

      Isikud, kes soovivad alustada ja jätkata vene keele õpingutega. 
8. Õppe eesmärk:  

       Koolituse tulemusena on õppija oskab nimisõna ja omadussõna käänamist ja kõneleb  
       vene keeles lihtsamaid lauseid, kasutades õigeid grammatika lõppe. 

9.         Õpiväljundid: 
      Koolituse lõpuks õppija:  

• mõistab nimisõna ja omadussõna käänamist; 
• saab aru lühikestest ja lihtsatest tekstidest igas käändes; 
• oskab ennast väljendada grammatiliselt õigesti; 
• oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele igas käändes vastata; 

10. Õppesisu: 
• Sissejuhatus grammatikasse (nimisõna sugu, omadussõnad) 

Именительный падеж = Nominatiiv  
Kirjalikud grammatikaharjutused 

• Родительный падеж = Genitiiv  
1) käänete põhifunktsioonid 
2) käändelõppude skeem 
3) kirjalikud grammatikaharjutused 
4) mini-teksti või dialoogi lugemine/koostamine 

• Дательный падеж = Daativ  
1) käänete põhifunktsioonid 
2) käändelõppude skeem 
3) kirjalikud grammatikaharjutused 
4) mini-teksti või dialoogi lugemine/koostamine 

• Винительный падеж = Akusatiiv  
1) käänete põhifunktsioonid 
2) käändelõppude skeem 
3) kirjalikud grammatikaharjutused 
4) mini-teksti või dialoogi lugemine/koostamine 

                    *  Творительный падеж = Instrumentaal   

1) käänete põhifunktsioonid 
2) käändelõppude skeem 
3) kirjalikud grammatikaharjutused 
4) mini-teksti või dialoogi lugemine/koostamine 

• Предложный падеж = Prepositsionaal  
1) käänete põhifunktsioonid 



2) käändelõppude skeem 
3) kirjalikud grammatikaharjutused 
4) mini-teksti või dialoogi lugemine/koostamine 

11. Õppemeetodid:  
Lugemis-, kirjutamis- ja grammatikaharjutused, suuline vestlus, analüüsimine. 

12. Iseseisev töö 
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks 

13. Õppematerjalide loend:  
Koolitajate poolt koostatud töölehed 
Mangus, I. Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale. 

14.Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused: 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 17. kontakttunnis.  

15.Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija 
osales vähem kui pooltes tundides.   

16. Õppekava kinnitamise aeg: 5.04.2022 
 

 


