
Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders       

Studijas tiešsaistē, izmantojot Delftse 

Pastāv iespēja apgūt holandiešu valodu tiešsaistē, izmantojot Delftse metodi 1. un 
2. pamatkursā, kā arī holandiešu valodas kursā ārvalstniekiem. Par paraugu mēs 
izmantojam 1. pamatkursu, taču tā etapi ir tādi paši kā 2. pamatkursā un holandiešu 
valodas kursā ārvalstniekiem.
Kā rīkoties?

 

 

 Vispirms: izvēlieties mācību stundu, tekstu un uzklikšķiniet vienu reizi uz 
vienas no norādītajām saskarnes valodām       .

 1. etaps: Augšējā daļā labajā pusē būs redzama izvēlētā saskarnes valoda       . 
Uzklikšķiniet uz skaļruņa ikonas       , kas redzama blakus katram teikumam. 
Noklausieties un izlasiet teikumu, kā arī uzklikšķiniet uz vārdiem, lai uzzinātu 
tulkojumu. Atkārtojiet teikumus, izrunājot skaļi. Uzklikšķiniet uz mikrofona 
ikonas       , lai ierakstītu sevis teikto. Pēc tam uzklikšķiniet uz austiņu ikonas       , 
lai noklausītos sevis teikto. Salīdziniet savu izrunu ar to, kas dzirdama piemērā       . 
Atkārtojiet šo procesu vairākkārt. Ir būtiski katru atsevišķo etapu apgūt pilnībā, 
pirms pāriet pie nākamā.

  

2   2. etaps: Uzklikšķiniet uz ikonas             , lai noklausītos visu tekstu. Vai visu 
saprotat vai arī atsevišķiem vārdiem nepieciešams sameklēt tulkojumu? Ja vēl 
nepieciešams meklēt tulkojumu, atgriezieties pie 1. etapa.

Ieteikums — vienmēr ir lietderīgi atkārtot 1. un 2. etapu, lai visā pilnībā apgūtu mācību 
stundā ietvertos jaunos vārdus, teikumu uzbūvi un holandiešu valodas izrunu.



GRĀMATĀ IR SASTOPAMAS ŠĀDAS IKONAS

  klausīties
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  atkārtot skaļi

  gramatika
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3   3. etaps: Uzklikšķiniet uz skaļruņa ikonas        blakus numuriem. Tekstu nebūs 
iespējams redzēt, tikai dzirdēt. Vai joprojām saprotat to, ko dzirdat? Izrunājiet 
teikumus skaļi un ierakstiet savu izrunu, uzklikšķinot uz mikrofona ikonas       . 
Ja tas joprojām ir par grūtu, atgriezieties pie 1. un 2. etapa, lai vēl pavingrinātos. 
Ir ļoti būtiski zināt visus mācību stundā ietvertos vārdus, jo tie būs sastopami 
arī nākamajās mācību stundās, taču tad vairs netiks tulkoti.

4   4. etaps: Uzklikšķiniet              , lai noklausītos visu tekstu — neredzot rakstisko 
tekstu, bez pauzēm un bez tulkojuma. Ja iepriekš viss noritējis veiksmīgi un 
apgūts labi, tad šim etapam nav jāsagādā grūtības.  

  [Klausīšanās treniņu] – trenējiet savu prasmi uztvert runāto tekstu. Uzklikšķiniet  
un uzrakstiet, ko dzirdat. Uzklikšķiniet       , lai uzzinātu, cik pareizi sapratāt teikto.

 

  [Pārbaudēm] – pārbaudiet sevi paši! Vai uzskatāt, ka ļoti labi saprotat visu tekstu, 
katru tā vārdu? Pārbaude ietver diktātu, kas balstīts uz apgūto tekstu. Lai sekmīgi 
nokārtotu pārbaudi, ir jāatbild pareizi vismaz uz 80 % jautājumu. Ja tie netiek 
sasniegti, ir jāatgriežas pie 1. līdz 4. etapa, ieskaitot.   
[Vingrinājumiem] – šajā sadaļā atrodami papildu vingrinājumi, kuru izpildes 
gadījumā var saņemt atbildes par saviem rezultātiem.

vingrinājums

mainīt saskarnes valodu

ierakstīt sevis teikto

klausīties ierakstu

mainīt iestatījumus

Oefening


