
A2
Algtasemel keelekasutaja oskused:
“Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, 

mis seostuvad talle oluliste

valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, 

sisseostude tegemine, kodukoht,

töö). Tuleb toime igapäevastes 

suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat

info vahetust tuttavatel rutiinsetel teema del. 

Oskab lihtsate fraaside ja lausete

abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada

oma vajadusi.”

(Euroopa Keeleõppe Raamdokument 2007, lk 39)

A2 algtasemel keelekasutaja keeletase 
“esmane keeleoskus” jaguneb neljaks 
kursuseks: 
A2.1, A2.2, A2.3 ja A2.4.

Hispaania keele 
algtaseme  kirjeldus

Kursuste maht:
A2.1 30 akadeemilist tundi

A2.2 30 akadeemilist tundi

A2.3 30 akadeemilist tundi 

A2.4 30 akadeemilist tundi

KOKKU: 120 akadeemilist tundi

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


A2.2
Õpikust Aula 2 peatükid 4-5

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

Teemad:
4. PEATÜKK
Suhtlusetikett 

Teenete palumine

Loa küsimine

Ettekäänded ja vabandused 

5. PEATÜKK
Vabaaja tegevuste kirjeldamine

Oma mineviku kogemuste väljendamine

Erinevate kohtade kirjeldamine

Oma soovidest ja projektidest rääkimine

Oskused:
Kursuse lõpus

Õpikust Aula 2 peatükid 1-3

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

Teemad:
1. PEATÜKK
Võõrkeele omandamise oskused ja raskused

Soovitused edukamaks keeleõppeks

Ajalise kestvuse väljendamine

Tunnete ja motivatsiooni väljendamine

2. PEATÜKK
Minevikusündmustest rääkimine

Sündmuste ja kogemuste ajaline kaardistamine

3. PEATÜKK
Maitsete ja eelistuste väljendamine

Elamute kirjeldamine ja võrdlemine

Oma majapidamise kirjeldamine

Oskused:
Kursuse lõpus

A2.1

> oskad rääkida võõrkeele omandamise 

oskustest; 

> oskad oma kogemuse põhjal teistele soovitusi 

anda;

> räägid, millal Sa midagi tegid ja kaua;

> oskad rääkida oma minevikusündmustesti;

> oskad kirjeldada oma kodu seest ja väljast;

> oskad võrrelda oma elamist teiste omadega.

> oskad kasutada igapäevaseid 

suhtlusväljendeid;

> oskad rääkida, mida Sa parasjagu teed;

> oskad paluda teeneid;

> oskad viisakalt küsida luba;

> oskad tuua ettekäändeid ja vabandada;

> oskad rääkida vabaaja tegevustest;

> oskad kirjeldada erinevaid kohti;

> oskad rääkida oma plaanidest.



A2.4
Õpikust Aula 2 peatükid 9-10

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

Teemad:
9. PEATÜKK
Kunagise elu kirjeldamine

Mineviku ja oleviku võrdlus

Argumenteerimine

10. PEATÜKK
Minevikusündmuste ajatelg

Tähtsad sündmused ajaloos

Tunnete väljendamine

Oskused:
Kursuse lõpus

Õpikust Aula 2 peatükid 6-8

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

Teemad:
6. PEATÜKK
Toitumisharjumused

Toidu valmistamine

Retseptide lugemine ja koostamine

7. PEATÜKK
Kogemuste kirjeldamine ja hindamine

Asjade ja inimeste väärtustamine

Oma unistuste väljendamine

8. PEATÜKK
Nõu küsimine ja andmine

Meeleolu kirjeldamine

Terviseprobleemidest rääkimine

Oskused:
Kursuse lõpus

A2.3

> oskad rääkida oma igapäevasest toidulauast,

mõistad hispaaniakeelseid retsepte;

> oskad hispaaniapäraseid roogi teha,

räägid oma kogemustest;

> oskad rääkida, mis Sulle kellegi juures meeldib;

> oskad rääkida oma unistustest;

> oskad kirjeldada oma terviseprobleeme ja nõu 

küsida;

> oskad anda soovitusi terviseprobleemide 

puhul;

> oskad kirjeldada oma meeleolu.

> oskad rääkida kunagisest elust;

> oskad võrrelda minevikku ja olevikku;

> oskad argumenteerida ja põhjendada;

> oskad avaldada arvamust erinevate tähtsate 

sündmuste osas;

> oskad rääkida, kuidas end erinevate 

sündmuste puhul tunned.



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

www.hispaaniamaja.ee


