
 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders       

Internetinis mokymasis su „Delfto methodu“

Su „Delfto methodu“ olandų kalbos galite mokytis tiesiogiai tinkle, mokydamiesi 
Įžanginiuose kursuose 1 ir 2 (Basiscursus 1 en 2) bei Olandų kalbos kursuose 
užsieniečiams (Nederlands voor buitenlanders). Pavyzdžiu imsime Įžanginius 
kursus 1, tačiau žingsniai yra tokie patys ir Įžanginiams kursams 2 bei Olandų 
kalbos kursams užsieniečiams. Ką reikia daryti? 

 Iš pradžių: pasirinkite pamoką, tekstą ir vieną kartą paspauskite pagalbinės 
kalbos ikoną     .

 1 žingsnio: viršutiniame dešiniame kampe matote, kokia jūsų pagalbinė 
kalba:       . Paspauskite garsiakalbį        šalia kiekvieno sakinio. Klausydamiesi 
perskaitykite sakinius; norėdami pamatyti vertimą, paspauskite žodžius. 
Pakartokite sakinius garsiai. Paspauskite mikrofoną        , kad įrašytumėte savo 
tarimą. 
Tada paspauskite ausines        , kad išgirstumėte savo tarimą. Palyginkite savo 
tarimą su garso fragmento tarimu. Pakartokite tai kelis kartus. Svarbu, kad 
prieš tęsdami būtumėte visiškai įsisavinę kiekvieną žingsnį.

2   2 žingsnio: paspauskite             , kad perklausytumėte visą tekstą. Ar suprantate 
viską, o gal dar reikia paieškoti vieno kito vertimo? Tokiu atveju grįžkite į 
žingsnį Nr. 1. Patarimas: visada naudinga dar kartą pakartoti 1 ir 2 žingsnius, 
kad geriau išmoktumėte naujus pamokos žodžius, perprastumėte sakinio 
struktūrą bei olandų kalbos tarimą.



KNYGOJE RASITE ŠIAS IKONAS: 

  klausykite

  skaitykite drauge

  pakartokite

  gramatika

Internetinis mokymasis

3   3 žingsnio: paspauskite garsiakalbį        šalia numerių. Teksto nematysite, 
tik girdėsite... Ar vis dar suprantate, ką girdite? Garsiai pakartokite sakinius 
ir įrašykite savo tarimą, paspaudę mikrofoną:       . Jeigu tai vis dar per sunku, 
grįžkite į 1 ir 2 žingsnius papildomiems pratimams. Labai svarbu, kad gerai 
išmoktumėte visus pamokos žodžius, nes kitose pamokose jie nebebus 
verčiami. 

4   4 žingsnio: paspauskite              , kad perklausytumėte visą tekstą: be teksto, 
be pauzių ir be vertimo. Jeigu viską darėte kaip nurodyta, suprasti neturėtų 
būti sunku.   

  [Klausymosi pratimai] Lavinkite savo klausymo gebėjimus. Paspauskite        ir 
užrašykite, ką išgirdote. Paspauskite        , kad pamatytumėte savo įvertinimą.  

 

  [Testas] Pasitikrinkite! Ar manote, kad tikrai suprantate visą tekstą, kiekvieną 
žodį? Testas yra diktantas, kurį sudaro išmokto teksto žodžiai. Kad išlaikytumėte 
šį testą, turite atsakyti mažiausiai 80 proc. klausimų. Jeigu tai nepavyksta, turite 
pakartoti 1-4 žingsnius.   
[Pratimai] Čia rasite papildomų pratimų, gausite savo atsakymų įvertinimą.

pratimas

pakeiskite pagalbinę kalbą

įrašykite savo balsą

klausykite savo tarties

pakeiskite nustatymus

Luistertraining

Toets

Oefening

Rokasgrāmata holandiešu valodas apguvei bibliotēkā © 2015 Boom Amsterdama


