Inglise keele grammatika: moodul 1
Eesmärk: Kursuse läbinu on meelde tuletanud, kuidas kasutada lihtolevikku ja –
minevikku, asesõnu; kuidas teha vahet omastava käände ja mitmuse vahel; kuidas
kasutada artikleid ja eessõnu; kuidas moodustada küsimusi ja neile vastata;
harjutanud ankeedi (nt hotellis, lennujaamas) täitmist ja lihtsa isikliku kirja
kirjutamist.
Kursuse maht: 28 kontakttundi + 10 tundi iseseisvat tööd (oluline on õppija enda
panus, et grammatikateadmised kinnistuksid ning kasutamise oskus saaks
vilumuseks ja selle saavutamiseks täidab kursusel osaleja erineva raskusastme ja
mahuga koduseid ülesandeid).
Toimumisaeg: kokkuleppel
Toimumiskoht: Raeküla Vanakooli keskus (Lembitu 1, Pärnu)
Õpetaja: Ester Haas
Orienteeruv kava:
05.11

Sissejuhatus, tegusõna pööramine

07.11

Lihtolevik, mitmus

12.11

Asesõna ja omastav kääne

14.11

Mitmus vs omastav kääne

19.11

Artikkel

21.11

Artikkel

26.11

Eessõna

28.11

Eessõnad

03.12

Lihtminevik

05.12

Lihtminevik

10.12

Küsimused

12.12

Küsimused, ettepanekute tegemine

17.12

Test

19.12

Ankeedid ja kirjad, kokkuvõtted

Hind: 123€

Inglise keele grammatika: moodul 2
Eesmärk: Kursuse läbinu on meelde tuletanud, millal kasutada kestvat olevikku ja
minevikku ning millal lihtaega; kuidas moodustada omadussõna võrdlusastmeid;
kuidas kasutada modaalverbe; kuidas kirjutada ja kuidas vastata ametikirjale.
Kursuse maht: 28 kontakttundi + 10 tundi iseseisvat tööd (oluline on õppija enda
panus, et grammatikateadmised kinnistuksid ning kasutamise oskus saaks
vilumuseks ja selle saavutamiseks täidab kursusel osaleja erineva raskusastme ja
mahuga koduseid ülesandeid).
Toimumisaeg: kokkuleppel
Toimumiskoht: Raeküla Vanakooli keskus (Lembitu 1, Pärnu)
Õpetaja: Ester Haas
Orienteeruv kava:
14.01

Sissejuhatus

16.01

Lihtolevik vs kestev olevik

21.01

Lihtolevik vs kestev olevik

23.01

Lihtolevik vs kestev olevik, lihtminevik vs kestev minevik

04.02

Lihtminevik vs kestev minevik

06.02

Lihtminevik vs kestev minevik

11.02

Omadussõna võrdlusastmed

13.02

Modaalverbid

18.02

Modaalverbid

20.02

Modaalverbid

25.02

Ametikirja kirjutamine

27.02

Ametikirja kirjutamine

04.03

Test

06.03

Kokkuvõtted

Hind: 123€

Inglise keele grammatika: moodul 3
Eesmärk: Kursuse läbinu on meelde tuletanud, kuidas väljendada tulevikku; kuidas
moodustada tingimuslauseid; kuidas kirjutada ja lugeda kuupäevasid; kuidas ja
millal kasutada passiivi; kuidas koostada ingliskeelset elulookirjeldust.
Kursuse maht: 28 kontakttundi + 10 tundi iseseisvat tööd (oluline on õppija enda
panus, et grammatikateadmised kinnistuksid ning kasutamise oskus saaks
vilumuseks ja selle saavutamiseks täidab kursusel osaleja erineva raskusastme ja
mahuga koduseid ülesandeid).
Toimumisaeg: kokkuleppel
Toimumiskoht: Raeküla Vanakooli keskus (Lembitu 1, Pärnu)
Õpetaja: Ester Haas
Orienteeruv kava:
05.11

Sissejuhatus

07.11

Tuleviku väljendamine

12.11

Tuleviku väljendamine

14.11

Tuleviku väljendamine

19.11

Tingimuslaused

21.11

Tingimuslaused

26.11

Tingimuslaused

28.11

Järgarvsõnad ja kuupäevad

03.12

Passiiv

05.12

Passiiv

10.12

Passiiv

12.12

Curriculum Vitae

17.12

Test

19.12

Kokkuvõtted

Hind: 123€

