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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Ukończenie pierwszej części niniejszego kursu na poziomie A1 lub znajomość
kwestii leksykalnych i gramatycznych z części pierwszej zdobyta w innych
instytucjach kształcących.
Opis ogólny
Kurs jest przeznaczony dla osób kontynuujących naukę języka rosyjskiego
na poziomie A1. Kształcenie obejmuje nauczanie rozumienia ze słuchu
podstawowych nieskomplikowanych zdań i często spotykanych wyrazów,
związanych z ograniczoną ilością sytuacji życia codziennego i adekwatnego
reagowania na nie; zapoznanie słuchacza z podstawową gramatyką i
zwrotami grzecznościowymi; nauczanie poprawnego czytania i pisania.
Biorąc regularny udział w zajęciach słuchacz potrafi poprowadzić
nieskomplikowaną rozmowę na główne tematy życia codziennego, zapytać o
drogę, porozumieć się w restauracji, na dworcu, w przechodni czy szpitalu i
t.d. Umie czytać proste teksty ze zrozumieniem ogólnej informacji; zna
podstawowe zasady poprawnej wymowy i akcentowania.
Jeśli chcesz nauczyć się języka praktycznego i nowoczesnego, w którym
będziesz mógł łatwo i z przyjemnością komunikować się z rodowitymi
Rosjanami, ten kurs jest dla ciebie.
Opis szczegółowy
Treści merytoryczne:
Tematy:
- Wycieczki i podróże
- Rezerwacja hotelu, biletów
- Kultura i sztuka
- Hobby, spędzanie czasu wolnego
- Wizyta u lekarza, przychodnia, szpital, apteka
- Sklep, odzież, robienie zakupów

- Restauracja, kawiarnia, przygotowanie jedzenia
- Zewnętrzny wygląd człowieka, cechy charakteru
- Rozmowa telefoniczna
- Miłość i przyjaźń
- Problemy współczesnych ludzi
Gramatyka
Właściwa dla danego poziomu nauczania.
Wymagania oceny:
Na każdych zajęciach ocenie podlegają przede wszystkim aktywność i
systematyczność pracy uczestników kursu. Słuchacz zakończy kurs z
wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w zajęciach (mile
widziane 80 % obecności) , oraz na 65 % zaliczy końcowy test pisemny.
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Cel ogólny kursu
Nauczyć uczestników kursy nawiązywania i podtrzymywania
nieskomplikowanej rozmowy na najczęściej spotykane tematy życia
codziennego, czytania i pisania w języku rosyjskim, a także zasad fonetyki i
poprawnego akcentowania wyrazów.
Umiejętności językowe słuchacza po zakończeniu kursu
Po zakończeniu kursu z wynikiem pozytywnym słuchacz zna zasady
poprawnego czytania i akcentowania wyrazów i zasady fonetyczne; potrafi
czytać proste teksty, pisać, rozmawiać na proste tematy życia codziennego,
zadawać interesujące go pytania i t.d.

