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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, majapidamis- või
aiatöid tehes kui ka muu tegevuse kõrvalt.
‘KUULA & KORDA. Inglise keel algajatele 2’ on mõeldud nii
algajatele kui ka kõigile neile, kes soovivad oma varasemalt
omandatud teadmisi värskendada ja täiendada. Õpik 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 inglisekeelseid lauseid häälega, mitte lihtsalt vaikselt mõttes. Häälega kordamine aitab materjali paremini
omandada.
 Eestikeelsele lausele järgneva pausi ajal püüa lause inglise keelde tõlkida. Ingliskeelset lauset kuulates saad kontrollida oma tõlke korrektsust.
 Ära heida meelt, kui sa ei suuda paari kuulamise järel
kõiki eestikeelseid lauseid ise tõlkida. Ka väikelaps õpib
emakeelt järjepidevalt kuulates ja korrates, kuni ühel
päeval räägibki soravalt.
Head kuulamist ja kordamist!
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‘KUULA & KORDA’ SARJAS ILMUNUD
AUDIOÕPIKUD:
Inglise keel
Kuula & Korda:
Listen & Repeat:
Inglise keel algajatele 1 – English for Beginners 1
(2009)
Kuula & Korda:
Listen & Repeat:
Inglise keel madalamale – English for Lower
kesktasemele 1
Intermediate 1 (2009)
Kuula & Korda:
Listen & Repeat:
–
Ärikeel 1
Business 1 (2003)
Kuula & Korda:
Listen & Repeat:
–
Lähme edasi!
Get ahead! (2003)
Kuula & Korda:
Listen & Repeat:
–
Läheb lahti!
Get started! (2002)
Vene keel
Kuula & Korda:
Ärikeel 1
Hispaania keel
Kuula & Korda:
Hakkame peale!
Soome keel
Kuula & Korda:
Ärikeel
Saksa keel
Kuula & Korda:
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Rootsi keel
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Nüüd alustame!

–

Слушай & Повторяй:
Бизнес 1 (2004)

–
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Comenzemos! (2005)

–
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Nu börjar vi! (2006)
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ÕPPETÜKK 1

UNIT 1

Igapäevane keel

Everyday language

Käsklused ja palved moodustatakse reeglina tegusõna algvormist, seda nii mitmuse kui ainsuse puhul:
Tule sisse./Tulge sisse.
Tulge minuga kaasa.

Come in.
Come with me.

Oota siin.
Oodake üks hetk.

Wait here.
Wait a moment.

Ära muretse.
Ärge puutuge seda!

Don’t worry.
Don’t touch it!

Ära oma passi unusta.
Ärge oma dokumente
unustage.

Don’t forget your passport.
Don’t forget your documents.

Sildid ja teated

Signs and notices

Lükka
Tõmba

Push
Pull

Ettevaatust!
Rikkis

Caution!
Out of order

Vaba
Kinni

Vacant
Occupied
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Väljapääs
Varuväljapääs
Sissepääs

Exit
Emergency exit
Entrance

Sisenemine keelatud!
Suitsetamine keelatud!

No entry!
No smoking!

Vabu kohti ei ole
Reserveeritud

No vacancies
Reserved

Suletud
Välja müüdud

Closed
Sold out
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ÕPPETÜKK 2

UNIT 2

Töö ja ametid

Work and occupations

Esemete või olendite esmakordsel mainimisel
ainsuses kasutatakse tavaliselt artiklit A, mis tähendab ‘üks’.
Mu naine on õpetaja.
Mu mees on advokaat.

My wife is a teacher.
My husband is a lawyer.

Täishäälikuga algavate sõnade ees kasutatakse
artiklit AN:
Meie poeg on insener.
Meie tütar on kunstnik.

Our son is an engineer.
Our daughter is an artist.

Küsimuse moodustamisel muutub sõnade järjekord:
Kas ta on maalikunstnik?
Kas ta on skulptor?
Jah, on.

Is she a painter?
Is she a sculptor?
Yes, she is.

Kas te olete arst?
Kas te olete hambaarst?
Ei ole.

Are you a doctor?
Are you a dentist?
No, I’m not.

Kas nad on üliõpilased?
Kas nad on juura üliõpilased?
Ei ole.

Are they students?
Are they law students?
No, they’re not.
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Erinevalt sõnast BE ehk ‘olema’ on teistel
tegusõnadel lihtolevikus reeglina ainult üks vorm,
milleks on tegusõna algvorm:
Ma töötan Brüsselis.
Me töötame Genfis.

I work in Brussels.
We work in Geneva.

Te töötate McDonaldsis.
Nad töötavad Ericssonis.

You work for McDonalds.
They work for Ericsson.

Lihtolevikus on erandiks ainsuse 3. pööre ehk ‘tema’vorm, kus tegusõna lõpus on tavaliselt –S:
Jane töötab Lõuna-Ameerikas. Jane works in South America.
Marcus elab Põhja-Itaalias. Marcus lives in northern
Italy.
Lihtoleviku küsimus ja eitus moodustatakse sõna DO
ja tegusõna algvormi abil. Erandiks on jälle ‘tema’vorm, mis moodustatakse sõna DOES ja tegusõna algvormi abil:
Millega sa tegeled?
Millega su lapsed tegelevad?

What do you do?
What do your children do?

Kas nad käivad keskkoolis?
Nad ei käi keskkoolis.

Do they go to secondary
school?
They don’t go to secondary
school.
They go to university.

Nad käivad ülikoolis.
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Mida nad õpivad?
Mida Maria õpib?
Kus Lisa õpib?
Maria õpib ajalugu.
Lisa õpib majandust.

What do they study?
What does Maria study?
Where does Lisa study?
Maria studies history.
Lisa studies economics.

Millega Marcus tegeleb?
Kus ta töötab?
Kas ta töötab Nokias?

What does Marcus do?
Where does he work?
Does he work for Nokia?

Kas ta elab Stockholmis?
Ta ei ela enam Rootsis.

Does he live in Stockholm?
He doesn’t live in Sweden
any more.
He lives and works in China now.

Ta elab ja töötab nüüd
Hiinas.
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ÕPPETÜKK 3

UNIT 3

Vaba aeg ja hobid

Free time and hobbies

Caroli hobid

Carol’s hobbies

Carol käib kunstikoolis.
Ta käib ka muusikakoolis.

Carol goes to art school.
She also goes to music
school.

Carolile meeldib popmuusika.
Talle meeldib ka klassikaline muusika.

Carol likes pop music.

Carol mängib viiulit.
Ta mängib ka klaverit
natuke.

Carol plays the violin.
She also plays the piano
a little.

Carol laulab väga hästi.
Ta laulab kooli kooris.

Carol sings very well.
She sings in the school
choir.

Johni hobid

John’s hobbies

John tahab õppida keeli.

John wants to study
languages.
He wants to study French
and German.

Ta tahab õppida prantsuse
ja saksa keelt.
Mis keeli John räägib?

She also likes classical
music.

What languages does John
speak?

