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Hispaania keel algajatele A1.1
Spanish for beginners A1.1
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Eesmärk eesti keeles
Oskus orienteeruda hispaaniakeelses igapäevases teabes ning seda retseptiivselt (lugemisel ja kuulmisel) ja
produktiivselt (kõnelemisel ja kirjutamisel) kasutada: oskus toime tulla lihtsates suhtlusolukordades, mõista lühikesi
tekste, kirjutada teateid ja esitada kirjalikult isikuandmeid.

Eesmärk inglise keeles
The students will be able to understand daily information in Spanish and to use it receptively (reading and listening)
and expressively (speaking and writing): ability to cope with standard communicative situations, understanding short
texts, writing messages and submitting personal data in writing.

Õpiväljund eesti keeles
Hispaania keele oskus: lugemine, kirjutamine, rääkimine, kuulamine A1.1.
Õppija
- mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
- oskab lihtsal viisil suhelda, kui vestluspartner abistab
- oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare.

Õpiväljund inglise keeles
Skills: reading, writing, speaking, listening A1.1.
Learners:
- understand familiar words, phrases and short sentences both in oral and written communication
- use simple phrases and sentences to describe themselves, their family and surroundings
- can communicate on basic level with the help of the partner
- are able to write a short message and fill in forms.

Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Keeleõpe A1.1 keeleoskuse tasemel. Võõrkeele nelja osaoskuse - lugemise, kuulamise, rääkimise, kirjutamise arendamine. Keele põhistruktuuride tundmaõppimine ja sõnavara (õppija isik, tema perekond ja tema lähiümbrus)
harjutamine. Hispaania kultuuri kohta teabe saamine Õpe toimub iseseisva, paari- ja rühmatööna.

Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Language training at the basic level A1.1. Development of four language skills: reading, listening, speaking, writing.
Introduction of basic language structures and vocabulary practice (personal information, family and surroundings).
Individual work, pair work and team work.
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praktikum - Hispaania tähestik ja hääldusreeglid. Tervitamine ja hüvastijätt, enda/ kaaslase
tutvustamine (nimi, rahvus). Hispaaniakeelsed riigid, nende rahvused. Hispaania keel maailmas.
*Iseseisv töö: hääldusreeglid
praktikum - Meeldiv tutvuda! Tervitamine, enda ja teiste tutvustamine. Viisakas (teietamine) ja
mitteformaalne (sõbraga) rääkimine. Millega sa tegeled? Nimi, rahvus, elukutse.
*Iseseisev töö: väike ennast tutvustav jutuke.
praktikum - egusõnade pööramine: 3 pöördkonda ja nende pöördelõpud.
Mis on su telefoninumber? Numbrid 1-20, telefoninumbri ja e-maili ütlemine ning küsimine.
Lühiankeedi täitmine enda ja kaaslase andmetega.
*Iseseisev töö: tegusõnade pöördelõpud selgeks õppida.
praktikum - Tervitamise kombestik Hispaanias (tú ja ustedi kasutamine). Kordamisharjutused.
*Iseseisv töö: Unidad 1 uued sõnad ja väljendid.
praktikum - **Tunnikontroll: Unidad 1 uued sõnad ja väljendid.
Kas sa oled abielus? Perekond, pereliikmed, sugulased, perekonnaseis. Mitmuse moodustamine.
Kus mu prillid on? Kohamäärsõnad (all, peal, ees, taga, paremal, vasakul jt).
*Iseseisv töö:viis lauset kohamäärsõnadega.
praktikum - Omastavad asesõnad (minu, sinu, tema jt).
Mis kell on? Kellaaja ütlemine ja küsimine. Söögiajad Hispaanias.
Numbrid 21-5000.
*Iseseisv töö: oma perekonna/ suguvõsa kirjeldus.
praktikum - Lugemine: Hispaania ja Ladina-Ameerika perekombed.
Kordamisharjutused.
*Iseseisv töö: Unidad 2 uued sõnad ja väljendid.
praktikum - *Tunnikontroll: Unidad 2 uued sõnad ja väljendid.
Rosa tõuseb kell seitse. Päevarutiin. Enesekohased tegusõnad: end riietama, pesema, kammima
jt. Eessõnad por ja de koos ajamääruste (mañana, tarde, noche) ja kellaaegadega. Eessõnade
desde ja hasta, de ja a kasutamine.
*Iseseisv töö: väike jutuke enda päevarutiinist (tõusen üles, siis söön hommikust, seejärel pesen
hambad jne);
praktikum - Kas sa õpid või töötad? Nädalapäevad. Teksti lugemine-kuulamine-tõlkimine.
Mis sa hommikuks sööd? Hommikusöögi-toidud ja -joogid.
*Iseseisv töö: enda ja oma pere hommikusöögi kirjeldus.
praktikum - Hommikusöök kohvikus: menüüst valimine ja tellimine. Lugemine ja kuulamine:
hispaanlaste kombed ja päevakava.
Kordamisharjutused.
*Iseseisv töö: Unidad 3 uued sõnad ja väljendid.
praktikum - **Tunnikontroll: Unidad 3 uued sõnad ja väljendid.
Kus sa elad? Erinevad elamud ja tubade interjööri kirjeldus. Järgarvud 1.-10. Hispaania aadressisüsteem. Uus sõnavara: kodu, mööbel, interjöör, koduelektroonika jmt.
*Iseseisv töö: järgarvud õppida.
praktikum - Tegusõna HAY kasutamine määramata artiklitega ja tegusõna ESTAR kasutamine
määratud artiklitega. Hotellibroneeringu tegemine. Uus sõnavara seoses reisimisega. Lugemine
"Los patios".
*Iseseisv töö: jutuke, kus ma elan, enda kodu kirjeldus kasutades hay ja estar.
praktikum - Hispaania elamutüübid põhjas ja lõunas.
Kordamisharjutused. Kokkuvõte kursusel õpitust.
arvestus -

Õppematerjalide info ja aine kodulehekülg
Veebipõhine õpikeskkond
https://moodle.e-ope.ee
Kohustuslikud õppematerjalid
Nuevo español en marcha nivel básico A1/A2 - libro de alumno (õpik)
Nuevo español en marcha nivel básico A1/A2 - cuaderno de ejercicios (töövihik)
Õppejõu koostatud materjalid.
Soovituslikud õppematerjalid
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Hispaania-eesti sõnaraamat,
Eesti-hispaania sõnaraamat,
Sõnaraamat veebis: http://wordreference.com/
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks

Hindamisele pääsemise tingimused

Aktiivne osavõtt õppetööst vähemalt 75% ulatuses.
Ülesannete positiivne (60% õigeid vastuseid) sooritamine
Lõpliku tulemuse kujunemine
Hindamise materjal on kogu kursuse materjal. Osalemine praktikumides (50%), kodutööd (20%),
kontrolltööd (30%).
Võlgnevuste likvideerimise võimalused
Kokkuleppel õppejõuga
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