TEČAJ

NADALJEVALNA NIZOZEMŠČINA 1

RAVEN (SEJO)

(A1–)A2

VSEBINE

Nadaljevalni tečaj nizozemščine je namenjen vsem, ki so že spoznali osnove nizozemskega
jezika in usvojili pravopis, izgovarjavo, osnovna slovnična pravila ter besedišče na teme iz
vsakdanjega življenja. Na tečaju udeleženci in udeleženke utrjujejo in poglabljajo že
pridobljeno znanje ter dodajajo nove slovnične strukture in nov besedni zaklad.
Besedišče:
Besedišče bomo razširjali na situacije, ki so bolj specifične: prostočasne aktivnosti,
orientacija po mestu in opisovanja poti, argumentiranje mnenja, se dogovoriti z nekom
ter delati načrte in opisati, kaj trenutno počnemo (nedovršna konstrukcija). Prav tako
bomo obogatili besedišče, vezano na nakupe, oblačila, stanovanje in vsakodnevno
življenje. Besedišče bomo širili s pomočjo knjige in delovnega zvezka Taal Vitaal ter
dodatnega gradiva.
Slovnica:

Pri slovnici se bomo naučili kompleksnejših slovničnih struktur: pravila besednega
vrstnega reda (sintaksa) v podredjih in priredjih, podredni in priredni vezniki, razširili
bomo znanje nedovršnega preteklika ter ga dopolnili z dovršnim (imperfekt), pet funkcij
zaimka 'er', oblike velelnika, vrstilne števnike, prihodnji čas in konstrukciji kot zijn + aan
het + nedoločnik, ki izraža nedovršnost, ter staan/zitten/liggen/lopen + te + nedoločnik.
Nenazadnje bomo spoznali tudi, kako se tvori preostali del pomanjševalnic in kako
primerjamo (komparativ in superlativ) različne stvari ali osebe med seboj.
Ob koncu tečaja se bodo udeleženci in udeleženke sposobni sporazumevati v različnih
okoliščinah, razumeti vprašanja in nanje ustrezno odgovoriti, zaznati bistvo situacije in se
odzvati na pobude/komentarje, razumeti bistvo pisnih in govorjenih besedil ter na
enostaven način podati svoje mnenje.
Udeleženci in udeleženke bodo ob koncu tečaja razumeli nizozemski jezik, če je ta dovolj
razločen, in bodo zmožni brati preprosta besedila v nizozemščini, znali se bodo
sporazumevati v vsakdanjih situacijah in napisati krajša besedila.
UČNO GRADIVO

Učbenik: Schneider-Broekmans, Josina (2006): Taal vitaal: Nederlands voor beginners:
tekstboek. Amsterdam, Intertaal. (poglavja 9–16)

Delovni zvezek: Wynands, Hubertus (2005): Taal vitaal: Nederlands voor beginners:
werkboek. Amsterdam, Antwerpen, Intertaal. (poglavja 9–16)
Knjiga (bralno razumevanje): Hoefnagel, Marian (2010): LeespuntNL, Nederlands lezen
voor andertaligen, De vlucht van Saïd, Amsterdam, Antwerpen, Intertaal.
Dodatno gradivo: priskrbi predavateljica glede na potrebe in želje udeležencev in
udeleženk.

