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Soovitusi võõrkeele õppimiseks 

Vali välja Sinule sobivaim meetod või Sind motiveeriv lause, 

mida võiksid enda keeleõppel kasutada ja meeles pidada! 

 

 

Tee endale õppimise plaan ja järgi seda! Enesedistsipliin on oluline. Vali endale 

sobiv õppimise kiirus, kavanda kindlatel nädalapäevadel kindla pikkusega 

õppimise aeg (pane paika norm, mille järgi Sa õppimist mõõdad – näit. sõnade 

arv, aeg jne) 

 

Õpi minimaalselt 2 x nädalas, tihedamini on veel parem – kuid ära tee seda 

vormis „iga päev ja vaid natukene“. Ära jäta õppimist viimasele minutile 

(näiteks enne tundi)! 

 

Õpi ühesuguses rütmis ja pidevalt, mitte harva ja pingeliselt. Püüa õppida 

vähemalt pool tundi järjest ilma pausita. 

 

Vali aeg, mil saad keskenduda ja millal Sinu pea töötab väga hästi. See on 

inimeseti väga erinev. 

 

Vali aeg ja koht, kus Sind ei häirita ja saad keskenduda õppetööle; kus saad 

valjusti rääkida või korrata sõnu ilma, et teiste tähelepanu äratada, kasvõi 

autos… 
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Võõrkeelt rääkima õpitakse alles pärast seda, kui ollakse selles keeles 

kõneldavat harjunud kuulama. 

 

Võõrkeele õppimine on nii vaimne kui füüsiline pingutus. Sinu häälepaelad 

peavad harjuma tegema seda, mida nad kunagi varem pole teinud. 

Õppimisel kasuta sageli valju häälega kordamist, lugemist jne. 

 

Pea meeles, et rääkima õpitakse rääkides! 

 

Võta vabalt! Võõrkeele õppimine ei ole niisama ladus kui emakeele 

omandamine, ära otsi ka mingit retsepti või reeglit, kuidas võõrkeelt mitte 

midagi tegemata selgeks saada. Lepi sellega, et erinevate rahvaste keeled on 

erinevad. Võõrkeele õppimise võlu seisnebki selles, et tekib võimalus kogeda 

maailma hoopis teistsugusest vaatevinklist. 

 

Korda valju häälega, sest kuulamisest üksi ei piisa. Korda kuuldut, vasta 

küsimustele ja tee seda kõike valju häälega. 

 

KORDA, MUUDKUI KORDA! Korda õpitut niipalju kordi, kui tunned end selles 

juba täiesti vabalt. Uut teemat käsile võttes on alati kasulik enne eelmine üle 

vaadata. Pöördu aeg-ajalt taas eelnevalt õpitu juurde tagasi ja kontrolli oma 

teadmisi uuesti. Veendu, kas oskad seda samahästi nagu vahetult peale 

varasemat õppimist. 
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GRAMMATIKA on nagu klassikaline muusika või lauakombed. On täiesti 

võimalik elada ilma nendeta, kui oled valmis šokeerima inimesi või laskma 

maailmal end vaadata kui kedagi ebaloomulikku. 

Lähene grammatikale naeratus näol ja käsi välja sirutatult. Võta vastu see, 

millest sa aru saad, ja hoia see tallel. Selle juurde, mis tekitab segadust, 

pöördu ikka ja jälle tagasi. Selle juurde, mis näib võimatu, tule üha uuesti ja 

uuesti tagasi. Lõpuks saab see selgeks. 

 

Tunne õppimisest mõnu! Võta keele õppimist kui põnevat seiklust. Õppimine 

edeneb seda jõudsamalt, mida rohkem Sa ise seda naudid. 

 

SÜSTEEMI LOOMINE, PIDEV ÕPPIMINE – korralda oma elu nii, et Sind ei tabaks 

kunagi ilma mingi keeleõppe materjalita (sähvikud, sõnastik, ajalehe artikkel 

vm) kodust välja minek. 

 

SÄHVIKUD – Sinu head abimehed! Need on väikestele sedel-lehekestele oma 

käega kirjutatud võõrkeelsed sõnad või fraasid (sõnad ülalt alla kirjutatud ja 

väljendid horisontaalis, tõlked on teisel pool). 

Komplekteeri sähvikud teema vm kaupa pakikestesse. Ühest loetavast 

tekstilõigust võid saada kokku 4-5 sähvikut – s.o umbes 20-30 uut sõna!  

Kanna sähvikuid alati kaasas! Vaheta pakke! 

Kasulikud käibefraasid õpi pähe! 

Vestlusel ole julge tundmatut sõna korrata laskma ja seda üles märkima oma 

tühjale sõnakaardile. 

 

AJA PLANEERIMINE – kui saad kuulata või lugeda, siis loe! Jäta kuulamine 

nendeks hetkedeks, kui saad ainult kuulata! 
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ÕIGESTI RÄÄKIMINE – üks kõige hulluksajavamaid asju keeleõppimise juures on 

see, kui sinuga kõneleva kohaliku nägu väljendab järsku arusaamatust. Ta 

palub sul seda korrata. Sa teed seda, kuid ta ei mõista ikka veel. Sa kordad 

aeglasemalt, valjemini ning lõpuks näitad sõnaraamatust või kirjutad paberile. 

Talu seda alandust. Ole tubli. Kui järgmine kohalik saab raskusteta sinu 

hääldusest aru, siis ununeb see alandus, mida olid sunnitud taluma. 

Igal keeleõppuril on head ja halvad päevad. Halbadel päevadel näib, et sa ei 

suuda tohutu pudistamiseta lendu lasta lihtsat tervitustki. Headel päevadel 

tunned end üleloomulikult tiivustatuna. Tõusulaine kergitab kõiki laevu. Jätka 

tööd. Nii halvad kui ka head päevad muutuvad paremaks. 

 

Võõrkeelte õppimisega kaasnev suur preemia on armastus ja austus, mis saab 

Sulle osaks seda keelt emakeelena kõnelejatelt, kui asud nende keelt õppima. 

Nende arvates pole Sa kaugeltki tüütu välismaalane. Nad väljendavad 

heameelt ja tänutunnet oma südames. 

 

Ilma vaevata ei tule midagi. Kui oled edukas, saad uue keele uhkeks 

valdajaks! 

 

 

Kasutatud allikad:  

Berlitzi keeleõppe materjalid 

Farber, B „Kuidas õppida keeli kiiresti, hõlpsalt, odavalt, mõnusalt ja iseseisvalt“ 
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