Concept onderwijsprogramma Russisch. Lesmodule van 10 lessen
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LES 1 “Kennis maken”









Waarom Russische taal leren. Wat heb je aan?
Nederlands is soms Russisch (al bekende woorden)
Wereld bekende mensen uit Rusland (Peter de Groot, Gagarin ..)
Taal in de ruimte
Cyrillisch alfabet de basis van alle Slavische talen
Russische naamgeving met gebruik van vaders naam
Eigen naam op zijn Russisch




Leer Russisch alfabet door memory spel te spelen met behulp van identieke woorden.
Opdracht voor de volgende les “Dagelijkse omgaan”

LES 2 “Dagelijkse omgaan”









Welkom, ‘brood en zout traditie’
Begroeten
Kennis maken
Koetjes en kalfjes (klein gesprek maken, het weer bvb)
Bedanken
Afscheid nemen
Opdracht voor de volgende les “over mijzelf”

LES 3 “Persoonlijke voornaamwoorden”: ik, jij, wij. Mijn hobby’s (sport, muziek luisteren,
lezen ezv) ”







Persoonlijke voornaamwoorden
Ik vind jou leuk
Zinnen met это ‘dit/dat is...
Mijn hobby
Opdracht voor de volgende les “Familie”
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LES 4 “Familie en vrienden”








Benaming van familie leden
Waar woon je
Huis dier. Verhaal van hondjes Belka en Strelka
Beste vriend voorstelen
Liedje over vriendschaap https://youtu.be/f1mBGFxv1nI
De aard van de Russische glimlach



Opdracht voor de volgende les “Kleuren en getallen”

LES 5 “Kleuren en getallen”




Kleurrijke koningin Anna Paulowna
Basis kleuren
Russische sprookjes vol met kleur. Ivan – doerak.




Spel met kleuren (favoriete kleur, kleur ogen, haar kleur; warm/koud kleur)
Getalen




Spelen met getalen (lotto/bingo; vinger gymnastiek ‘in de winkel’)
Opdracht voor de volgende les “Tijd”

Spelsimulatie 1
Kijk voor uitleg manual.

LES 6 “Tijd”






Seizoenen en manden
Weekdagen
Russische feestdagen
Opdracht voor de volgende les “Reizen”
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LES 7 “Reizen”








Vervoer, transport
In de stad
De weg vragen
Natuur
Kozakken
Opdracht voor de volgende les “Eten en drinken”

LES 8 Eten en drinken





Groente en fruit
Typisch Russisch
Theedrinken, samovaar en koekjes




Spel zoet/zout/zuur
Opdracht voor de volgende les “Boodschappen”

Les 9 Boodschappen doen





In de winkel
Naar de markt. Afdingen
Kopen / verkopen

Spelsimulatie 2
Kijk voor uitleg manual.

4

Concept onderwijsprogramma Russisch. Lesmodule van 10 lessen

Wat kan jij al in Russisch:
-Je voor te stellen en andere om zijn naam vragen
-Begroeten en afscheid nemen, beleefdheden
- In kort over zichzelf vertellen, je eigen persoonlijke kernmerken, je familie (namen van ouders, broers,
zussen)
-Vermelden je leeftijd en leeftijd van de ouders
-Beantwoord de vraag "Wat is dit?"
-Vertellen over waar je woont en je activiteiten, hobby’s, mss werk van ouders.
-Benoemen elementaire antoniemenparen (groot - klein, vies - schoon, ezv.)
-Beschrijf de verschillende acties (om de vraag "Wie doet wat?" te beantwoorden)
-eenvoudige zinnen / vragen mbv directe behoeftes - ‘voor mij’

Leren door spelen. Spellen op een rij
1. Memory spel.
Kinderen in groepjes spelen klassieke memory spel met kaartjes waar identieke worden opstaan
zowel Russisch en Nederlands. Door deze spel meerdere keer te doen maken kinderen op
eenvoudige manier kennis met russische letters.
2. Lotto (bingo) spel om getallen te oefenen.
3. Associatie spel.
Kinderen in een groepje krijgen 1 woord waarbij ze moeten zelf 8 associatie woorden bedenken
en vertellen aan de klas. Voorbeeld: Zomer – hitte, zee, ijs, zon, bij, strand, vakantie, vlinder,
barbecue… Associatie woorden kunnen verder verdeelt worden en daarbij weer nieuwe
associatie woorden zoeken. Zee – water, zand, golf, haai, vis, meeuw ezv
4. Vinger gymnastiek “in de winkel” om eenvoudige getallen te onthouden
We kwamen in de winkel en kochten: (Мы пришли в магазин и купили..)
Торт (taart) – один (één). (één vinger omhoog of één klap met handen)
Плюшки (bun/broodje) – две (twee). (2 vingers omhoog of handenklap)
Ватрушки (kwarkbroodje) – три (drie). (3 vingers omhoog of handenklap)
Ну а киви сразу четыре (En kiwi gelijk vier). (4 vingers of handenklap)
………………….
………………….

