
B1
Iseseisva keelekasutaja oskused:
“Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu 

töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama 

välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab 

koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks 

huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, 

sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 

põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.”

(Euroopa Keeleõppe Raamdokument 2007, lk 39)

B1 iseseisva keelekasutaja keeletase 
“suhtluslävi” jaguneb viieks kursuseks: 
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 ja B1.5

Hispaania keele 
algtaseme  kirjeldus

Kursuste maht:
B1.1 30 akadeemilist tundi

B1.2 30 akadeemilist tundi

B1.3 30 akadeemilist tundi 

B1.4 30 akadeemilist tundi

B1.5 30 akadeemilist tundi

KOKKU: 150 akadeemilist tundi

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


B1.2
Õpikust Aula 3 peatükid 4-6

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

Teemad:
4. PEATÜKK
Lühikokkuvõtted, arvustused

Naljade ja anekdootide rääkimine

5. PEATÜKK
Soovituste küsimine ja andmine

Juhiste andmine

Reklaami, kuulutuse kirjeldamine

6. PEATÜKK
Vajaduste ja ootuste väljendamine

Lahenduste pakkumine

Kaebekirja kirjutamine

Oskused:
Kursuse lõpus

Õpikust Aula 3 peatükid 1-3

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

Teemad:
1. PEATÜKK
Kogemuste kirjeldamine

Minevikusündmuste ajaline määratlus

Erinevate tegevuste ajalise kestvuse väljendamine

2. PEATÜKK
Tulevikusündmustest rääkimine

Tuleviku ennustamine

Tingimuste väljendamine

3. PEATÜKK
Keeldude ja käskude väljendamine

Harjumuste kirjeldamine

Umbisikuline tegumood

Oskused:
Kursuse lõpus

B1.1

> oskad rääkida oma kogemustest; 

> oskad oma minevikusündmusi ajaliselt 

määratleda; 

> räägid tulevikuplaanidest;

> oskad teha tuleviku kohta hüpoteese;

> oskad väljendada tingimusi;

> mõistad erinevaid käske ja keelde;

> oskad rääkida oma kohustustest;

> kasutad umbisikulist tegumoodi.

> oskad teha filmidest, raamatutest jms 

lühikokkuvõtteid;

> oskad rääkida anekdoote ja nalja visata;

> oskad anda ja küsida soovitusi;

> oskad juhendada;

> oskad kirjeldada kuulutusi;

> oskad avaldada meelt;

> oskad pakkuda lahendusi;

> oskad kirjutada kaebekirja.



B1.4
Õpikust Aula 3 peatükid 9-10

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

Teemad:
9. PEATÜKK
Huvid ja meelistegevused

Inimsuhted

Vastuargumenteerimine

10. PEATÜKK
Asjade iseloom ja tööpõhimõte

Asjade kohta arvamuse avaldamine

Oskused:
Kursuse lõpus

Õpikust Aula 3 peatükid 7-8

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

Teemad:
7. PEATÜKK
Erinevad suhtlusviisid

Teadete saamine ja jätmine

Palvete, nõuannete ja käskude edastamine

8. PEATÜKK
Vaimukate seikade ümberjutustamine

Aktiivse kuulamise väljendid

Põhjustest ja tagajärgedest rääkimine

Oskused:
Kursuse lõpus

B1.3

> oskad telefonitsi infot edastada,

> oskad teateid edasi rääkida,

> oskad edastada palveid, nõuandeid ja käske;

> räägid mõnest lõbusast mälestusest,

> oskad aktiivselt kuulata ja reageerida;

> oskad rääkida oma reisikogemustest,

> oskad rääkida, miks midagi juhtus ja mis oli 

tagajärg.

> oskad rääkida oma huvidest ja 

meelistegevustest,

> oskad rääkida inimsuhetest,

> oskad viisakalt argumenteerida ja 

põhjendada,

> oskad kirjeldada asju ja nende põhimõtet,

> oskad avaldada asjade kohta arvamust.



Õpikust Aula 3 peatükid 11-12

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

Teemad:
11. PEATÜKK
Olukordade ja sündmuste hindamine

Käitumise kohta arvamuse avaldamine

Jätkusuutlik eluviis

12. PEATÜKK
Hüpoteeside püstitamine

Müstiliste sündmuste jutustamine

Paranormaalsed nähtused

Kindlameelsuse väljendamine

Oskused:
Kursuse lõpus

B1.5

> oskad hinnata erinevaid sündmusi ja olukordi,

> avaldad arvamust jätkusuutliku eluviisi kohta,

> püstitad hüpoteese erinevate sündmuste kohta,

> oskad rääkida müstilistest sündmustest,

> väljendad ebausku või kindlameelsust.



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

www.hispaaniamaja.ee


