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Läti keel ja kultuur 

 

1. Õppemaht kokku 

 

Õppemaht kokku 70 ak.tundi, millest auditoorne töö on 50 t ja 20 t iseseisev töö. 

Intensiivkursusena mini- või väikerühmas: 33-41 auditoorset tundi 

 

2. Õppekavarühm  

 

Keeleõpe 

 

3. Sihtgrupp 

 

Kursus sobib neile, kes pole läti keelt üldse õppinud või on väga väheste 

algteadmisetega. 

 

4. Õppe eesmärk ja õpiväljundid  

 

Koolituse tulemusel saavutab õppija läti keele oskustaseme A1.  

Koolituse lõpuks õppija: 

• oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja lauseid. 

• oskab ennast ja oma peret tutvustada, tervitada ja viisakusväljendeid. 

• oskab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele küsimustele vastata. 

• oskab rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada ümbrust. 

• oskab rääkida oma haridusest ja tööst. 

tunneb vähesel määral Läti kultuuri ja ajalugu. 

• kirjutamisel oskab koostada lihtsaid kirju ja täita lihtsaid blankette personaalse 

informatsiooniga. 

  

5. Õpingute alustamise tingimused 

 

Õppe alustamise tingimused puuduvad. 

 

6. Õppekeskonna kirjeldus 

 

Õppimiseks on olemas tervise- ja ohutusnõuetele vastav klassiruum, tahvel, cd-mängija. 

Videoprojektor. Tasuta WiFi-ühendus.  

 

7. Õppe sisu 
 

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse 

korral selgituste andmiseks. Läti keele õppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad 

keele eesmärgistatud kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpetuses 

lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus 

(suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 

Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 

omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse 

olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb 

õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute 

(kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad 

teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus. Teemade käsitlemisel 

lähtutakse õppijate kogemustest, huvidest ja vajadustest. Õppetegevusi kavandades 

lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt 

keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades 

sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja 

õpitava keele kasutamisel.  
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Teema Alateemad 
Tundide arv  

 

Mina ja teised • Andmed pereliikmete ja -sündmuste kohta.  

• Päritolu ja sugulased. 

• Iseloom. 

• Tervis. 

6 

Kodu ja koduümbrus • Kodukoha tuntumad vaatamisväärsused. 

• Igapäevased kodused tööd ja tegemised. 

• Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.  
4 

Läti • Läti asukoht ja sümboolika. 

• Läti tähtpäevad ja kultuuritavad. 

• Kaunimad paigad Lätis. 

• Puhkusevõimalused Lätis.  

• Elu linnas ja maal. 

• Loodus ja käitumine looduses. 

• Mõned tuntumad Läti sündmused ja saavutused ning 
nendega seotud nimed ajaloo- ja 
kultuurivaldkonnast. 

8 

Suhted teiste 

inimestega 

• Sõbra tutvustamine.  

• Sõbra välimuse ja iseloomu kirjeldus. 

• Kes on tõeline sõber? 

5 

Elukeskkond, tervis 

ning eluiga 

• Tee küsimine ja juhatamine. 

• Hügieeni- ja toitumisharjumused ning tervislik 
eluviis. 

• Suhtlemine teenindused ja arsti juures. 

• Erinevad ametid.  

6 

Aastaajad ja ilm • Ilmaennustus. 

• Aastaajad, nende kirjeldus. 

• Lemmiktegevused erinevatel aastaaegadel. 

5 

Haridus ja töö. 

Vaba aeg 

• Haridus 
• Töö 
• Huvid. 
• Erinevad vaba aja veetmise viisid. 
• Meediavahendid. 
• Reklaam. 
• Kultuuriline mitmekesisus. 

13 

Keeletaseme  lõputest 

ja tagasiside testi 

tulemustest 

• Kursuse lõpuarvestus koosneb kahest osast: õpetaja 
poolt koostatud testist ning teine osa koosneb 
erinevatest vestlusteemadest. 

3 

TUNDIDE ARV 
KOKKU 

 
50 

 

 

9. Nõuded kursuse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% kontakttundides, vahetestide, 

iseseisva töö ja lõputöö sooritamine.  

Kursuse lõputöö (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 50 % 

õigeid vastuseid.   

Kursuse lõpus väljastatakse  

• Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tunnistusel 

kajastuvad õpiväljundid. 

• Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 

pooltes tundides. Tõendil võib kajastada koolituse käigus läbitud teemasid 
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10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse 

kirjeldus 

 

Koolitaja Agita Keerd on filoloog. Tal on saksa keele filoloogi kutse (Läti Riiklik Ülikool, 

1988) ja tal on läti keele kui võõrkeele õpetamise kogemus (töötas 6 aastat Tallinna 

Ülikoolis läti keele õppejõuna). 

 

11. Õppematerjalid 

 

• Nikole Naua, Inga Klevere-Velhli ”Latviešu valoda studentiem” 2012, LVA 

• Ilze Auzina jt ”Atvērsim vārtus” 2011, LVA 

• Ilze Zagorska ”Latviešu valoda” 2015 SIA ”PNB Print” 

• Interneti materjalid 
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