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KALLIS KEELEHUVILINE,
Tore, et oled otsustanud hakata õppima inglise keelt ning
valinud selleks käesoleva audioõpiku.
Sari ‘KUULA & KORDA’ on koostatud neile, kes ei saa või
ei taha mingil põhjusel keelekursustel käia - kas ei võimalda
seda nende elukoht, ajanappus, töögraaﬁk vms. Nagu nimigi
ütleb, võimaldab ‘KUULA & KORDA’ õppida võõrkeelt lihtsalt kuulates ja korrates, just sellisel ajal ja sellise tempoga
nagu sulle sobib, nii autoroolis, spordisaalis, majapidamisvõi aiatöid tehes kui ka muu tegevuse kõrvalt.
‘KUULA & KORDA. Inglise keel algajatele 1’ on mõeldud
nii algajatele kui ka kõigile neile, kes soovivad oma
varasemalt omandatud teadmisi värskendada ja täiendada.
‘KUULA & KORDA. Inglise keel algajatele 1’ koosneb 1
CD-st ja raamatust. Raamat on teemade kaupa jaotatud õppetükkideks, millest igaüks õpetab vastava teemaga seotud
uusi sõnu ja väljendeid ning nende kasutust lausetes.
Helisalvestatud tekstis vahelduvad eesti- ja inglisekeelsed
laused pausidega, mis täidavad kahte erinevat funktsiooni.
Eestikeelsele lausele järgneva pausi eesmärk on panna sind
aktiivselt kaasa mõtlema. Püüa kuuldud eestikeelne lause ise
inglise keelde tõlkida. Inglisekeelsele lausele järgneva pausi
ajal saad kontrollida oma tõlke korrektsust ning kuuldud inglisekeelset lauset järgi korrata.
Mõningad soovitused:
 Esimestel kordadel kuulates jälgi raamatust teksti.
 Korda inglisekeelset lauset häälega, mitte lihtsalt
vaikselt mõttes. Häälega kordamine aitab materjali
paremini omandada.
 Õpi üks osa selgeks, enne kui edasi lähed.
Head kuulamist ja kordamist!
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‘Kuula & Korda’ sarjas ilmunud audioõpikud:
Inglise keel
Kuula & Korda:
Läheb lahti!

–

Listen & Repeat:
Get started! (2002)

Kuula & Korda:
Lähme edasi!

–

Listen & Repeat:
Get ahead! (2003)

Kuula & Korda:
Ärikeel 1

–

Listen & Repeat:
Business 1 (2003)

Vene keel
Kuula & Korda:
Ärikeel 1

–

Слушай & Повторяй:
Бизнес 1 (2004)

–

Escucha & Repíte:
Comenzemos! (2005)

–

Kuuntele & Toista:
Liikekieli (2005)

–

Höre und Wiederhole:
Fang an! (2006)

Hispaania keel
Kuula & Korda:
Hakkame peale!
Soome keel
Kuula & Korda:
Ärikeel
Saksa keel
Kuula & Korda:
Alusta!
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ÕPPETÜKK 1

UNIT 1

Kasulikud väljendid

Useful expressions

Tervitamine

Greeting

Tere.
Tere (ametlik vorm,

Hello.
How do you do?

Tere hommikust.
Tere päevast.
Tere õhtust.

Good morning.
Good afternoon.
Good evening.

Kuidas läheb?
Tänan, hästi. Ja sinul?
Pole viga, tänan.

How are you?
Fine, thanks. And you?
Not bad, thanks.

Meeldiv tutvuda.
Meeldiv tutvuda ka teiega.

Nice to meet you.
Nice to meet you, too.

Hüvastijätt

Parting

Head aega.
Head ööd.

Goodbye.
Good night.

Nägemiseni!
Näeme hiljem!
Näeme homme!

See you!
See you later!
See you tomorrow!

kasutatakse esmakohtumisel).
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Head soovid

Good wishes

Häid jõule!
Head uut aastat!
Häid lihavõttepühi!
Palju õnne sünnipäevaks!

Merry Christmas!
Happy New Year!
Happy Easter!
Happy birthday!

Ole tubli!
Õnn kaasa!

Take care!
Good luck!

Head reisi!
Head nädalavahetust!

Have a nice trip!
Have a nice weekend!

Tänamine

Thanking

Tänan, sulle ka.
Suur tänu.

Thanks, you too.
Thanks a lot.

Tänan teid väga.
Aitäh sulle abi eest.

Thank you very much.
Thank you for your help.

Võta heaks.
Pole tänu väärt.

You’re welcome.
Don’t mention it.
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ÕPPETÜKK 2

UNIT 2

Rahvus, päritolu ja
keeled

Nationality, origin and
languages

 Sõnal BE ehk OLEMA on lihtolevikus kolm vormi AM, IS ja ARE, millel kõigil on ka lühivormid:
mina olen

või lühidalt

mina ei ole
või lühidalt

I am
I’m
I am not
I’m not

 Küsimuses muutub sõnade järjekord:
Kas ma olen ...?

Am I ...?

tema (M) on
tema (N) on
ta ei ole
Kas ta on soomlane?

he is
she is
she’s not
Is she Finnish?

meie oleme
Kas me oleme ...?
Me ei ole hispaanlased.

we are
Are we ...?
We’re not Spanish.

sina oled/teie olete
sina/teie ei ole
Kas sa oled venelane?/
Kas te olete venelane?

you are
you’re not
Are you Russian?

nemad on

they are
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nemad ei ole
Kas nad on eestlased?

they’re not
Are they Estonian?

Päritolu

Origin

Eestist

from Estonia

Mina olen pärit Leedust.
Gunda on Lätist.
Heinrich on pärit Saksamaalt.
Me oleme pärit Itaaliast.
Nad on Suurbritanniast.

I’m from Lithuania.
Gunda’s from Latvia.
Heinrich’s from Germany.

Kust ...?
Kust Anna pärit on?
Kust sina (pärit) oled?/
Kust teie (pärit) olete?

Where ... from?
Where is Anna from?
Where are you from?

Keeled

Languages

soome keel
rootsi keel
saksa keel
itaalia keel

Finnish
Swedish
German
Italian

emakeel
Mu emakeel on eesti keel.

mother tongue
My mother tongue is
Estonian.
Our mother tongue is
French.
Their mother tongue is
English.

Meie emakeel on prantsuse
keel.
Nende emakeel on inglise
keel.

We’re from Italy.
They’re from Great Britain.

