TEČAJ

NADALJEVALNA NIZOZEMŠČINA 2

RAVEN (SEJO)

A2(–B1)

VSEBINE

Nadaljevalni tečaj nizozemščine 2 je namenjen vsem, ki so spoznali osnove nizozemskega
jezika in jih nadgradili. Tečaja se lahko tako udeležijo osebe, ki imajo za seboj vsaj 120 ur
učenja. 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: oblačila, deli telesa,
nakupovanje in različne trgovine, počitnice in potovanja, časopisi, revije, zdravje in
izražanje zdravstvenih težav ter poimenovanja za različne nacionalnosti. Tako se bodo
udeleženci in udeleženke naučili izraziti predloge, naročati in plačevati, izraziti želje,
zaprositi za informacije po telefonu, potrditi dogovor, zahtevati pojasnilo in pripovedovati
zgodbe.
Besedišče bomo širili s pomočjo knjig in delovnih zvezkov Taal Vitaal ter Taal Totaal ter
dodatnega gradiva, kot tudi knjige za bralno razumevanje Een keurig meisje.

UČNO GRADIVO

Slovnica:
Pri slovnici se bomo naučili kompleksnejših slovničnih struktur: ukvarjali se bomo z
oziralnimi zaimki in vezniki, ki vežejo povedi, in postopoma bomo tvorili daljše stavke.
Posledično se bomo ustavili pri pravilih besednega vrstnega reda (sintaksa) v podredjih in
priredjih, primerjali bomo stvari, osebe in dejanja med seboj s pomočjo komparativa in
superlativa, se naučili posebnosti iets/niets v povezavi s pridevniki, spoznali bomo pasivno
obliko in pogojnik. Nenazadnje bomo spoznali tudi, kako se tvori preostali del
pomanjševalnic v nizozemskem jeziku.
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 podati
svoje mnenje.
Učbenik: Schneider-Broekmans, Josina (2006): Taal vitaal: Nederlands voor beginners:
tekstboek. Amsterdam, Intertaal. (poglavja 15-20)
Delovni zvezek: Wynands, Hubertus (2005): Taal vitaal: Nederlands voor beginners:
werkboek. Amsterdam, Antwerpen, Intertaal. (poglavja 15-20)

Učbenik: van Keulen, Sabina (2011): Taal totaal tekstboek. Intertaal, Amsterdam,
Amsterdam, Antwerpen, Intertaal.
Delovni zvezek: Simons, Gerd (2009): Taal totaal: Nederlands voor gevorderden:
werkboek. Amsterdam, Antwerpen, Intertaal.
Knjiga (bralno razumevanje): Hoefnagel, Marian (2010): LeespuntNL, Nederlands lezen
voor andertaligen, Een keurig meisje, Amsterdam, Antwerpen, Intertaal.
Dodatno gradivo: priskrbi predavateljica glede na potrebe in želje udeležencev in
udeleženk.

