
Õppekava jaapani keele algtase II-2

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MTÜ Jaapani Kultuuri Koda

1. Õppekava nimetus: Jaapani keele algtase II-2

2. Õppekavarühm
0231 Keeleõpe

3. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk. Keelekursuse eesmärk on täiendada jaapani keele kõnelemise, kuulamise, lugemise ja
kirjutamise oskust, et saavutada tase A 2.1.

Õpiväljundid.

• Oskab lugeda ja kirjutada hiraganat ja katakanat, tunneb õpiku teemadega seotud kanjit

• Oskab küsida ja juhatada teed ja kirjeldada linna ja linnas liigelda

• Oskab küsida kaupade kohta, lugeda hinnasilte ja oma soove kirjeldada

• Oskab kirjeldada oma puhkepäeva/puhkust, mida tegi või kavatseb teha

• Kasutab tegu- ja omadussõnade minevikuvormi

• Oskab kirjutada oma hobidest, ostudest, puhkusest, teekonnast kooli/tööle

• Suudab lugeda lühemaid tekste linnast, suveniiridest, ostlemisest, puhkusest ja reisimisest

• Oskab luba küsida ja keelduda

• Suudab väljendada oma soovi või vajadust midagi teha

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Jaapani keelt õppida soovijad, kes valdavad hiragana ja katakana tähestikke, oskavad ennast
lühidalt tutvustada, rääkida oma kodust ja koduohast, lemmiktoitudest ja perekonnast.



5. Õppe maht, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet (klassiruumis või Zoomis), millele lisandub umbes 40
tundi iseseisvat tööd. Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kontaktõpe toimub klassiruumis ja/või online keskkonnas. Õppijate arv ühes
grupis on maksimaalselt 12 inimest.
Õppevahendid: Õpetaja komplekteerib õppematerjalid vastavalt grupi vajadustele.
Õppematerjalide hind sisaldub kursuse hinnas.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

Õppeprotsess: Kontaktõppe tunnid ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada kontakttundide
vahelisel ajal. Üldjuhul toimuvad kontaktõppe tunnid õhtuti, kaks korda nädalas.

Õppe sisu:

• linn ja transport
• inimeste ja asjade loendamine
• hinnad
• rõivad
• kingituste tegemine ja poes käimine
• puhkepäeva plaanid ja reisimise kirjeldamine
• ilm ja aastaaeg
• haigused ja tervis

Õppemeetodid:

Kontaktõpe 40 akadeemilist tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline
vestlus, dialoogid, rollimängud jm.
Iseseisev töö 40 akadeemilist tundi: silptähestike ja sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust
harjutuste tegemine.

Õppematerjalid:

„Marugoto Katsudo” ja Marugoto Rikai” tasemele A1 ja A2

Lisamaterjalid õpetaja valikul.



7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Lõputesti vähemalt 51% ulatuses sooritanule väljastatakse tunnistus.
Kui õppija osales kursusel, kuid ei täitnud tunnistuse saamise nõudeid, väljastatakse talle soovi
korral tõend.

8. Koolitaja kvalifikatsioon

Jaapani keelt emakeelena kõnelev või jaapani keelt C1 tasemel valdav õpetaja.


