
A1
Algtasemel keelekasutaja oskused:
“Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja 

lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. 

Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida 

elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning 

vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda 

lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt 

ja selgelt ning on valmis aitama.”

(Euroopa Keeleõppe Raamdokument 2007, lk 39)

A1 keeletase jaguneb kolmeks kursuseks: 
A1.1, A1.2 ja A1.3

Hispaania keele 
algtaseme  kirjeldus

Kursuste maht:
A1.1 34 (30+4) akadeemilist tundi

A1.2 34 (30+4) akadeemilist tundi

A1.3 30 akadeemilist tundi 

KOKKU: 98 akadeemilist tundi

*1akadeemiline tund = 45 minutit

A1.1 ja A1.2 kursusel annab 4 lisatundi teine 

õpetaja. Need lisatunnid on algajatele vajalikud, 

sest infot on alguses väga palju ja õppemeetod on 

uus. Nii saab aluspõhi tugev ja pärast on lihtsam 

edasi õppida.

https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf


A1.2
Õpikust Aula 1 peatükid 4-6

Kursuse maht: 
34 akadeemilist tundi (1ak tund = 45 minutit)

Teemad:
4. PEATÜKK
Riided ja ostlemine

Värvid

Riiete kirjeldamine

5. PEATÜKK
Sõbrad ja pere

Minu huvid (mis mulle meeldib/ ei meeldi)

Iseloomu ja välimuse kirjeldamine

6. PEATÜKK
Minu igapäev

Kellaaeg

Aega määravad sõnad (tihti, alati, mõnikord jne)

Oskused:
Kursuse lõpus

Õpikust Aula 1 peatükid 0-3

Kursuse maht: 
34 akadeemilist tundi (1ak tund = 45 minutit)

Teemad:
1. PEATÜKK
Tähestik ja hääldus

Tervitused ja hüvastijätud

Enda ja teiste tutvustamine

2. PEATÜKK
Miks soovin õppida hispaania keelt?

Plaanid (mida soovin teha ja miks)

Artiklid ja grammatiline sugu

Milliseid keeli räägin?

3. PEATÜKK
Hispaaniakeelsete maade kultuur

Ilma kirjeldamine

Küsisõnad

Oskused:
Kursuse lõpus

A1.1

> tead hispaania keele häälduseripärasid; 

> oskad ennast ja teisi tutvustada;

> räägid, miks õpid hispaania keelt;

> oskad kirjeldada mõnda hispaaniakeelset riiki;

> oskad rääkida ilmast.

> oskad kirjeldada, mida kannad ja mida 

kannavad teised;

> oskad küsida poes erinevate riiete kohta;

> oskad tutvustada oma pere ja sõpru;

> oskad kirjeldada inimeste iseloomu ja 

välimust;

> oskad rääkida asjadest, mis Sulle meeldivad 

ja mis ei meeldi;

> oskad rääkida oma igapäevast;

> oskad rääkida oma vabaaja tegevustest;

> oskad rääkida, mis kell midagi toimub.



Õpikust Aula 1 peatükid 7-9

Kursuse maht: 
30 akadeemilist tundi (1ak tund = 45 minutit)

Teemad:
7. PEATÜKK
Toit, restoranis tellimine

Toitumine

Hispaaniakeelsete maade toidud

8. PEATÜKK
Oma kodukoha kirjeldamine

Tee küsimine ja juhatamine

9. PEATÜKK
Minevikusündmuste kirjeldamine

Inimeste kirjeldamine (head ja vead)

Oskused:
Kursuse lõpus

A1.3

> oskad rääkida oma igapäevasest toidulauast,

> oskad tellida restoranis toitu,

> oskad rääkida tervislikust toitumisest,

> tead rohkem hispaaniapäraste roogade kohta,

> oskad kirjeldada oma kodukohta,

> oskad küsida ja juhatada teed,

> oskad rääkida oma elusündmustest minevikus,

> oskad rääkida inimeste headest ja halbadest 

külgedest.



Õppematerjal
Soovid lisaks sõnavara laiendada? 

Valik A1 tasemele kohandatud lugemisi, millel on 

kõigil kaasas ka audio osa (CD või MP3) 

Sari “Un dia en…” 
Sari “Un día en ...” on lõbus õppematerjalide 

kogum, mille abil saab lisaks keelele õppida 

tundma ka hispaaniakeelset maailma. Valikus 

kümme linna: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, 

Valencia, Salamanca, Buenos Aires, Ciudad de 

México, Bogotá ja La Habana. 

Sari “24 horas en español” 
“24 h en español” on raamatusari, mis tutvustab 

kaasaegset ladina kultuuri Miamis ja New Yorgis.

Tasemele kohandatud lugemisi leiab Hispaania 

Maja raamatupoes veel teisigi, ka tasemele A1 ja 

A1+.

Soovid grammatikat tugevdada? 
Valik A1 tasemele mõeldud grammatika 

töövihikuid:

“Cuadernos de gramática española. Nivel A1”

“Gramática básica del estudiante de español” 

(Grammatika alused hispaania keele õppijale. A1-

B1 tase)

AULA Internacional 1. Grammatika ja sõnavara 

lisaraamat vene keelt kõnelevale õppijale

Hispaania Majas kasutame A1 keeletaseme 
saavutamiseks järgmiseid materjale:

Õpik “Aula Internacional 1” (kursusel osalemiseks 

vajalik materjal)

Töövihik “Aula Internacional 1 Grammar and 

Vocabulary Companion” (ei ole kohustuslik, aga 

väga hea tugi tunnis õpitu kinnistamiseks ja 

arendamiseks. Soojalt soovitatud meie õpetajate 

poolt!)

Tondi 42, Tallinn 
Kirjuta: info@hispaaniamaja.ee
Helista: +372 5562 6496

www.hispaaniamaja.ee

https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-madrid-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-barcelona-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-malaga-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-sevilla-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-valencia-a1-tase-2/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-salamanca-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-buenos-aires-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-ciudad-de-mexico-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-ciudad-de-mexico-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-bogota-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/un-dia-en-la-habana-a1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/24-horas-en-espanol-miami/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/24-horas-en-espanol-nueva-york/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/raamatupood/keeleope/tasemetele-kohandatud-lugemine/?level=14&p=2
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/raamatupood/keeleope/tasemetele-kohandatud-lugemine/?level=15
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/cuadernos-de-gramatica-espa-ola-a1/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/gramatica-basica-del-estudiante-de-espa-ol-a1-b1-tase/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/aula-internacional-1-grammatika-ja-sonavara-lisaraamat-vene-keelt-konelejatele/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/aula-internacional-1-grammatika-ja-sonavara-lisaraamat-vene-keelt-konelejatele/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/aula-internacional-1/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/aula-internacional-1/
https://www.hispaaniamaja.ee/ee/aula-internacional-1/

