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Norsk sprogkursus
Grundkursus

Lyt-Gentag-Lær
Lyt - Du hører en sætning på dansk, derefter to gange på norsk.
Gentag - Du gentager i dit eget tempo og lærer den rigtige udtale.
Lær - Efter få repetitioner kan du begynde at bruge dit nye sprog.

Dette er et tosproget (dansk til norsk) kursus i norsk, der kan
downloades.

Kurset består af 3 timers lydoptagelser, som du kan downloade til din
computer, mobiltelefon, iPOD, iPAD eller mp3-afspiller, samt 2
øvehæfter i PDF-format, som du kan printe ud eller læse på

skærmen.

Øvehæfterne følger lydoptagelserne og indeholder følgende 37
afsnit:

1. Almindelige udtryk - når man møder nogen
2. Talord - mængdetallene
3. Talord - ordenstallene

4. Klokken
5. Ugedagene
6. Månederne



7. Årstiderne
8. Vejret

9. Farverne
10. Med tog
11. Med fly

12. I lufthavnen
13. I paskontrollen/tolden

14. På hotellet
15. Morgenmad
16. Leje af bil

17. På bilværkstedet/benzintanken
18. Med bus

19. Med undergrundsbane
20. Med taxi

21. Vejinformation
22. Generelle fraser - når man har brug for hjælp

23. I banken
24. På posthuset
25. Telefon

26. Generelle fraser - i sociale sammenhæng
27. På restauranten

28. Mad
29. Drikke

30. Indkøb og shopping
31. Hos lægen
32. På apoteket

33. Generelle fraser - i nødsituationer
34. På stranden
35. Forlystelser
36. Udflugter
37. Sport

Du lærer ca. 800 nye ord
I et aktivt hverdagssprog bruger man mellem 500 og 1.500 ord.
I Den fælles europæiske referenceramme for sprog har du klaret

niveau A1, når du har gennemført dette kursus. Det indebærer, at du
kan forstå og bruge de fleste almindelige ord og fraser i dine

nærmeste omgivelser. Du kan også læse og forstå almindelige navne
og enkle sætninger. Du kan indgå i en enkel samtale, forudsat at den

anden person taler langsomt og tydeligt. Du kan udfylde enkle
formularer.
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