
ÕPPEASUTUSE NIMI:    KEELEKESKUS GAME (www.gamekeskus.ee)  

ÕPPEKAVA NIMETUS:

Mitteformaalne vene keele kursus “IVAN pro” 

KURSUSE AUTOR:
Aleksei Razin

ÕPPEKAVARÜHM:

Võõrkeeled ja –kultuurid, vene keel võõrkeelena.

EESMÄRK:

 aktiveerida õppija sõnavara;
 toetada õppija arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest;
 kujundada õppijas eneseusku  ja enesekindlust;
 mõjutada õppija motivatsiooni, et hakkaks keelt aktiivselt ka elus/ tööl rakendama;
 õppida loomulikku keelt ja grammatikat.

ÕPIVÄLJUNDID:

Kursuse läbinud õppija:

 saab ülevaate vene keele käänetest, nende küsisõnadest ja kasutamisest;
 oskab nimisõnu käänata;
 saab selgeks, kuidas muutuvad nimisõnade lõpud olenevalt soost;
 oskab infot edastada;
 saab selgeks, milliste verbidega akusatiivi kasutada;
 saab selgeks elusolenditele viitavad nimisõnade käänamist;
 oskab kasutada akusatiivi koos tegusõnaga “panema”;
 saab selgeks, kuidas ametikohtade nimetused muuta olenevalt sellest, kellele ametikoht 

kuulub;
 teab, kuidas moodustada nimisõnad ajalist perioodi tähistavatest määrsõnadest;
 saab selgeks käänamise nüansse;
 teab eessõnu (all, peal, kohal, juures, ees, taga, kõrval, vahel) ja kuidas neid vene keeles 

kasutatakse;
 oskab asesõnu käänata;
 saab selgeks, kuidas tegusõnu  asesõnadega ühte lausesse siduda;
 oskab kasutada konstruktsiooni “mulle meeldib…”;
 õpib tundma erinevust sarnaselt kõlavate tegusõnade vahel kõige levinumate 

liikumisverbide näitel;
 teab lõpetamata ja lõpetatud tegevust tähistavate tegusõnade erinevusi;
 oskab end vene keeles julgelt väljendada;



 

 
 

 

 

 oskab grammatikat suhtlemisel rakendada;
 leiab uusi toredaid tuttavaid, kellega ka edaspidi vene keelt arendada;
 saab motivatsiooni vene keele rakendamiseks elus või tööl.

SIHTGRUPP JA ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED:

Kursus on mõeldud inimesele:

 kes on vene keelt õppinud, aga ei räägi grammatiliselt õigesti;
 kellel puudub julgus või keskkond, et oma keeleoskust kasutada;
 kes tahab keelebarjäärist lahti saada;
 kes tahab vene keeles rääkida, sõnavara täiendada ning koos teiste inimestega meeldivas

õhkkonnas hästi aega veeta ja suhelda;
 kes tahab vene keelt mitteformaalses keskkonnas praktiseerida (mängude kaudu, harjudes

keelestruktuuri).

Õpingute alustamise tingimused:

 kursus “IVAN pro” on mõeldud edasijõudnud keeleõppijale;
 kursusele võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimistaotluse;
 kursus algab proovitunniga, kus selgub soovija keeletase.

ÕPPE KOGUMAHT, ÕPPE ÜLESEHITUS:

Õppemaht: kursuse kogumaht  on 93 akadeemilist tundi, millest:

 53 kontakttundi
 20 online-tundi
 20  tundi iseseisvat tööd

Õppe ülesehitus:

Kursus algab proovitunniga.

Proovitunnis saab tutvuda õpetajaga ja õppemetoodikaga ning alles seejärel otsustada kursusele 
registreerimise üle.

Auditoorne töö koosneb õppetundidest ja seal teostatavatest praktilistest ülesannetest ja 
arutelust. Igas tunnis korraldatakse mitmesuguseid mänge, lahendatakse huvitavaid ülesandeid 
jne. Keelemängud aitavad sõnavara aktiveerida. Nauditav ja mänguline keeleõpe, kus kaob hirm 
vene keeles rääkimise ees. IVAN-pro kursuse raames käsitletakse peamiselt käändeid. 
Hirmutavalt kõlavad 6 käänet saavad omandatud kavala strateegia abil.

Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele ja kõik kursuse 
ülesanded on täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata.

Online-tunde saab vaadata sobival ajal. Tunnid on tehtud mängulise blogi formaadis. Igas tunnis 
on online-mängud, mis motiveerivad grammatikat rakendama ja aitavad uusi sõnu kinnistada.



 

 

 

Kursusele annavad vürtsi naljad ja vene pop-laulud, mis on seotud tunni teemaga ning muud 
humoorikad videod vene keeles. Videodesse on salvestanud kõige olulisemad vene keele 
grammatika teemad, mida läheb vaja just kõnekeeles kasutamiseks. Iga õppija ei jää millestki 
ilma, isegi kui mõnel päeval ei saa kohal olla.

Tundide sisu: lühike videoloeng, soovituslik sõnavara, quizlet-mängud, learningApps- või 
Wordwall- mängud, naljanurk, RUSwithFUN, laul, humoorikad videod ja kasulikud materjalid.

Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, kasutades elava 
keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks (praktiseerimine keelekeskkonnas).

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas. Ühe tunni pikkus on 120 minutit.

ÕPPESISU:

Nimisõnade sugu
Nimisõnade mitmus
Käänete põhifunktsioonid
Nominatiiv
Genitiiv
Daativ
Akusatiiv
Instrumentaal
Prepositsionaal
Nimisõnade käänamine
Nimisõnade käänamine ainsuses
Nimisõnade käänamine mitmuses
Elus ja elutud objektid
Asesõnad
Isikuliste asesõnade käänamine
Omastavate asesõnade käänamine
Näitav asesõna
Küsisõnad
Põhiarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Järgarvsõnade kasutamine nimisõnaga
Järgarvsõnade kasutamine ajamäärustes
Eessõnad
Ruumi väljendavad eessõnad
Aega väljendavad eessõnad
Liikumisverbid
Lõpetamata ja lõpetatud tegevus
Tulevik

Mängud:



 “Ostja-müüja”
 „Halb side“
 “Kolmik”
 “Kujuta ette, et …”
 “Mis sul kodus on?”
 “Anna Karenina”
 “Tennis”
 “Koerad või kassid?”
 “Mida on ühist?”
 “KUS?”
 “Kust sa selle leidsid?”
 “Muuseumis”
 “Äraarvaja”
 “Kuidas sa sinna sattusid?”
 “Zombie apokalüpsis”
 “Sünnipäeval”
 “Tulnukas”
 Mikser”
 “Ennustaja atesteerimine”
 “Pane …”
 “Sünnipäev”
 “Džinn ja Aladdin”
 “ Kodukaup”
 “Kujud”
 “ Kass kotis”
 “Kelleks saada?”
 “Äraarvamismäng”
 “Assotsiatsioonid”
 “Kellega sa kohtud?
 “Kus ma olen?”
 “Kus on…?”
 “Millega lõhnab?”
 “Chellendzher”
 Verbaalne poker”
 “Optimistid ja pessimistid”
 “Kelle Oskar see on?”
 “Kivi- paber- käärid”
 “Ma mitte kunagi …”
 “Arva ära KES?”
 “Seinast seina”
  “Vaba tooli mäng”
  “Infoedastamine”
  “Kodusisustus”
 Liikumismängud.

Kõik mängud on läbinud valiku ning on tunnustatud mitmete kursuste osalejate poolt.



Sõnavara:

„IVAN pro“ kursuse sõnavara täiendatakse lähtuvalt iga õppija soovist/vajadusest.

Omandatavad keeleteadmised. Kursuse läbinud õppija:

 saab ülevaate vene keele käänetest, nende küsisõnadest ja kasutamisest;
 oskab nimisõnu käänata;
 saab selgeks, kuidas muutuvad nimisõnade lõpud olenevalt soost;
 oskab infot edastada;
 saab selgeks, milliste verbidega akusatiivi kasutada;
 saab selgeks elusolenditele viitavad nimisõnade käänamist;
 oskab kasutada akusatiivi koos tegusõnaga “panema”;
 saab selgeks, kuidas ametikohtade nimetused muuta olenevalt sellest, kellele ametikoht 

kuulub;
 teab, kuidas moodustada nimisõnad ajalist perioodi tähistavatest määrsõnadest;
 saab selgeks käänamise nüansse;
 teab eessõnu (all, peal, kohal, juures, ees, taga, kõrval, vahel) ja kuidas neid vene keeles 

kasutatakse;
 oskab asesõnu käänata;
 saab selgeks, kuidas tegusõnu  asesõnadega ühte lausesse siduda;
 oskab kasutada konstruktsiooni “mulle meeldib…”;
 õpib tundma erinevust sarnaselt kõlavate tegusõnade vahel kõige levinumate 

liikumisverbide näitel;
 teab lõpetamata ja lõpetatud tegevust tähistavate tegusõnade erinevusi;
 oskab end vene keeles julgelt väljendada;
 oskab grammatikat suhtlemisel rakendada;
 leiab uusi toredaid tuttavaid, kellega ka edaspidi vene keelt arendada;
 saab motivatsiooni vene keele rakendamiseks elus või tööl.

Õppemeetodid:

Kursus õpetab vene keelt läbi mängulise kogemusõppe:

 kommunikatiivsed mängud, mille eesmärk on kaasata õppijaid  keele õppekeskkonda
 interaktiivsed mängud, mis aitavad loomulikul viisil selgitada välja aktuaalset ja iga 

õppija/grupi jaoks vajalikku sõnavara
 suhtlemismängud, mis aitavad kinnistada uut sõnavara;

 keeleõppe meetodid, mis tõstavad esile õppijate eneseväljendamisoskust;
 grupitöö;
 paaristöö.

Õpetaja ülesanne on õppijaid suunata, et nad suhtleks ja kaasa mõtleks.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID:



Õppetegevus toimub renditud ruumides, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav 
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehnilise varustusega. 

Õppetöö toimub avaras klassiruumis, mis võimaldab paigutada laudu ja toole vastavalt 
vajadustele ning mööbli paigutus lubab kasutada õppetöös aktiivõppe meetodeid. 

Keelekeskuse kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Igale õppijale on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, märkmik kaelapaelaga, joonistamis- ja 
kirjutusvahendid.

Online-tunde saab vaadata sobival ajal kolme kuu jooksul.

Õppijate arv: ühes grupis on max 15 inimest.

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

1. Videod vene keeles
2. Mänguasjad 
3. Mängukaardid:  “Alias”, “Tark laps taskus”…
4. Sõnadega/ fraasidega lipikud iga õppija/ grupi jaoks
5. Sildid mängude jaoks
6. Videoslaidid.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

Kursuse lõppedes väljastatakse õppijale tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on 
õppija  osalemine vähemalt 75% kontakttundides. Muul juhul väljastatakse tõend, mis kajastab  
õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime.

Tunnistustele on märgitud kõik Täienduskoolituse standardi §-s 3 sätestatud nõuded.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI 
TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS: 

Kursuse õpetajad omavad vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.




