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Ideid uue keele õppimiseks
s

1 SEA
EESM

¨
ARK

„Tee nimekiri põhjustest, miks sa

õpid uut keelt, ja vaata see läbi

iga kord, kui tunned, et tahad alla

anda.” (Serina)

Millist keelt sa tahaksid

õppida ja miks?

Keel:

Põhjus(ed):

2 LOO ENDALE
TUGIR

¨
UHM

Nimeta mõned inimesed,

kelle poole sa saad

pöörduda, kui sul tekib

raskusi.

„Kui ma õppisin hispaania keelt,

kuulusid minu toetusrühma teised

õppijad ja me julgustasime üksteist

vastastikku. Me rääkisime neil ette

tulnud raskustest ja sellest, kuidas

nad nendega hakkama said.”

(Helena)

„Sa ei õpi keelt soravalträäkima, kui sa sellesseei süüvi.” (Christopher)
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3 V
˜
OITLE

MADALSEISUDEGA
Milliseid väikeseid eesmärke sa võiksid

endale seada, mis oleksid lihtsasti

saavutatavad ega laseks sul masenduda?
„
¨
Uhel päeval sa tunned, et

oskad keelt suurepäraselt, kuid

järgmisel tundub, nagu sa ei

teaks midagi.” (Vivian)

„
¨
Ara masendu, kui teisededenevad sinust kiiremini.Kõik on erinevad.”
(Thomas)

4 HARJUTA
IGA P

¨
AEV „Mida rohkem vaeva näed, seda

kiiremini õpid. Teise
st küljest,

kui sa ei ole eriti pühendun
ud,

on sinu edenemine aeglasem.”

(Danielle)
Kirjuta üles, kui palju aega

sa saad iga päev uue keele

õppimisele pühendada.

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
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5 KOHANE
KULTUURIGA

„Ma proovin saada teadmisi rahva kohta, kelle

keelt ma õpin. Ma panen tähele, kuidas need

inimesed midagi teevad, proovin toite, mida

neile meeldib süüa, ja kuulan nende muusikat.

Uue keele õppimine hõlmab palju rohkemat

kui vaid keelt ennast.” (Alexis)

Mida sa saad teha, et kohaneda

nende inimeste kultuuriga, kelle

keelt sa õpid?

6 K
¨
ULASTA

SEDA RIIKI
„Me olime kaheksa kuud Tšiilis ja

omandasime hispaania keele päris

kiiresti lihtsalt tänu
sellele, et

kuulsime seda iga päev.” (Natasha)

Märgi ära, millist paika

maailmas sa tahaksid

külastada.

„Võta aega lugemiseks,

kirjutamiseks,
rääkimiseks ja
kuulamiseks. Et keelt

hästi osata, pead

tegelema kõigi nelja

valdkonnaga.” (Allison
)

Olenemata sellest, kas sul on

võimalik reisida mõnda välisriiki

või mitte, siis kuhu sa omal maal

saad minna, et olla inimeste keskel,

kes räägivad keelt, mida sa õpid?
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