
ÕPIJUHIS 

1. Kursuse nimetus: English I 

Kursus toimub juhendite järgi, mis on leitavad TTG Moodles Inglise keel I kursuse all. 

Juhised on nädalate kaupa nii, et ühel nädalal toimub kontakttund ja järgmisel nädalal 

on iseseisevtöö. Kontakttunnile paigaldatud materjalidega tuleks tutvuda enne tundi, 

siis on Teil lihtsam tunnis toimuvat jälgida. Hea oleks, kui tuleksite kontakttundi 

küsimustega. Õpik on vajalik selleks, et teha ära kodused lugemisülesanded. Vajadusel 

ma skänneerin olulised lehed. Kõik grammatikaslaidid on varustatud internetilinkidega 

näidisülesannetele, mille sarnased ülesanded saavad olema ka arvestustöös. Minuga 

kõige kiiremini kontakti saab: sixten.hinnov@ag.tartu.ee 

 

2. Kursuse eesmärgid: kursuse lõppedes õpilane  

- oskab moodustada lauseid kasutades erinevaid ajavorme (lihtolevik, kestev olevik,    

lihtminevik, täisminevik ja kestev täisminevik); 

- oskab moodustada lauseid väljendamaks harjumuspäraseid tegevusi nii olevikus kui ka 

minevikus; 

- teab, eristab ja oskab kasutada omadussõnu ja määrsõnu, omadussõnu oskab tugevdada; 

- oskab moodustada ja kasutada omadussõna võrdlusastmeid; 

- oskab moodustada sõnu kasutades ees- ja järelliiteid; 

- oskab kasutada as, like, as if/as though; 

- eristab ja oskab kasutada infinitiivi ja gerundit; 

- oskab kirjutada mitteametliku e-maili/kirja; 

- tunneb õppetükkide 1-3 sõnavara. 

3. Kursuse õppematerjalid:  

Õpik: J.Bell, A. Thomas. Gold New Edition Coursebook. Pearson, 2018. 

Töövihik: S. Burgess, J. Newbrook. Gold New Edtion Exam Maximiser. Pearson, 2018. 

Õppekomplekti juurde kuuluv CD. 

4. Kursus koosneb kolmest peatükist. 1. Bands and fans. Läbides seda peatükki tuletame 

meelde ajavormidest lihtoleviku ja kestva oleviku. Lisaks õpime, kuidas väljendada 

harjumuspäraseid tegevusi nii olevikus kui ka minevikus. Temaatika on suunatud vabale 

ajale. 2. Relative values. Tuletame meelde, mis on omadussõnad ja määrsõnad. 



Grammatikateemadest vaatame üle, millised sõnad nõuavad enda järgi gerundit ja millised 

infinitiivi. Temaatika on suunatud perekonnale.3. Things that matter. Selles peatükis 

keskendume asjadele, mis on elus olulised. Ajavormidest tuletame meelde lihtmineviku, 

täismineviku ja kestva täismineviku. Lisaks õpime kasutama as, like, as if/as though 

inglise keelsetes lausetes. 

5. Õppeprotsessi kirjeldus. Kuna tegemist on praegusel juhul e-kursusega, siis väga suur 

rõhk on iseseisval tööl. Kontakttunnid toimuvad üle nädala. Iseseisev töö sisaldab 

õppematerjalide lugemist, informatsiooni otsimist ja individuaalsete ülesannete täitmist. 

6. Kursus toimub ajavahemikul 05.09.22.-13.11.22. Kursuse jooksul tuleb läbi töötada 

materjal õpikust õppetükid 1-3. Kursuse lõppedes peab õpilane sooritama arvestustöö. 

 

 

7. Kohustuslikud nõuded:  

Kursuse jooksul toimub kaks sõnade tööd, mis peavad olema sooritatud positiivsele 

hindele. Lisaks peab olema positiivsele hindele kirjutatud mitteametlik kiri/e-mail. Samuti 

tuleb õpilasel sooritada põhivormide töö. Samuti tuleb ära teha kodused tööd, mis on 

Moodles lisatud nn vahenädalatele, 10. oktoobrile lisatud kodune töö (What really matters 

in life) küsimuste vastused tuleb saata e-mailile: sixten.hinnov@ag.tartu.ee. Kursuse 

jooksul toimub kaks kontrolltööd: 19. septembril ja 17. oktoobril.  Kui kõik eelnev on 

tehtud, siis on võimalik kursuse hindeks saada maksimaalselt 3. Parema hinde saamiseks 

tuleb sooritada suuline eksam (piltide võrdlus või monoloog) arvestustenädalal. Ühte tööd 

võib sooritada kuni kolm korda. Kui töö ka siis ebaõnnestub, tuleb kogu kursus korrata. 

8. Kontakt:  Sixten Hinnov, sixten.hinnov@ag.tartu.ee 
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